
A° 2019 N° 41 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28ste juni 2019 
tot wijziging van het Landsbesluit gezagsregisters1 
  

____________ 
 

In naam van de Koning! 
________  

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
dat de invoering van de Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap2 en de 
Landsverordening gezamenlijk gezag3 nopen tot aanpassing van het Landsbesluit 
gezagsregisters; 

 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 
 

Artikel I 
 
Het Landsbesluit gezagsregisters wordt gewijzigd als volgt: 
 
A.  
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het tweede lid vervalt, alsmede de aanduiding ‘1’ vóór het eerste lid. 
2. De woorden ‘op elk eiland’ alsmede ‘op het eiland geboren’ vervallen. 

 
B.  
Artikel 2, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: 
1. De aanduiding ‘218, 219, 251’ wordt vervangen door: 251a 
2. Na de aanduiding ‘299a’ wordt ingevoegd: 302,. 
 
 
                     
1 P.B. 2001, no. 14 
2 P.B. 2011, no. 56 
3 P.B. 2011, no 57 
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C 
De onderdelen b en c in artikel 3 komen te luiden: 
b.            de wijziging van zijn voornamen, van zijn geslachtsnaam, zijn erkenning of de ontkenning 

van het vaderschap door zijn moeder; 
c.   een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak, inhoudende de vaststelling van 

 het vaderschap, de gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap, de 
 vernietiging van zijn erkenning, de gegrondverklaring van een betwisting of inroeping 
 van zijn staat, of de vernietiging van zulk een uitspraak, van welke gegevens de griffier 
 van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was onverwijld kennis geeft aan 
 de in artikel 1 aangewezen griffier. 

 
 

Artikel II 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en 
werkt terug tot en met 1 januari 2012. 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 28 juni 2019 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 

De Minister van Justitie, 
Q. C. O. GIRIGORIE 

 
 

Uitgegeven de 1ste augustus 2019 
De Minister van Algemene Zaken,  

E. P. RHUGGENAATH 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit gezagsregisters 
 
§ 1. Algemeen 
De in dit landsbesluit aan de orde zijnde wijzigingen zijn ingegeven door de invoering van de 
Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap4 en de Landsverordening 
gezamenlijk gezag5 

 
§ 2. Financiële Paragraaf 
Aan de invoering van dit wijzigingsontwerp zijn geen financiële consequenties verbonden voor 
de begroting van het Land. 
 
§ 3. Advies van de Raad van Advies. 
De Raad van advies heeft op 23 mei 2019 advies uitgebracht (advies RvA no. RA/13-19-LB). De 
door de Raad van Advies in zijn advies gemaakte inhoudelijke en opmerkingen van 
wetstechnische en redactionele aard zijn thans in dit landsbesluit en nota van toelichting 
verwerkt. 
 
§ 4. Artikelsgewijs toelichting 
Artikel I 
A. 
Het gaat hier om wijzigingen die vanzelf spreken. De voormalige eilandgebieden die tot het 
grondgebied van de Nederlandse Antillen behoren, bestaan met ingang van 10 oktober 2010 niet 
meer.  
 
B. 
Thans is in artikel 1:251a van het Burgerlijk Wetboek, in plaatst van in artikel 1:251 van het 
Burgerlijk Wetboek, geregeld dat en hoe de rechter een gezagsbeslissing na scheiding kan nemen. 
Ook een enkele misslag is hersteld. Zo bestaan de artikelen 1:218 en 1:219 van het Burgerlijk 
Wetboek niet en behoort artikel 1:302 van het Burgerlijk Wetboek te worden opgenomen in 
artikel 2, eerste lid.  
 
C. 
De brieven van vaderschap zijn vervangen door de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.  

 
Artikel II 
Deze bepaling voorziet in terugwerking van het landsbesluit tot en met de datum van 
inwerkingtreding van de Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de 
Landsverordening gezamenlijk gezag. De terugwerking ontmoet geen bezwaar aangezien het 
slechts gaat om terminologische of vanzelfsprekende wijzigingen die voortvloeien uit de reeds 
bestaande wettelijke regeling. 
 

De Minister van Justitie, 
Q. C. O. GIRIGORIE 

                     
4 P.B. 2011, no. 56 
5 P.B. 2011, no. 57                                                                
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