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§1 Bekendmaking 
 

Artikel 1 

 
1.  Door de regering wordt voorzien in de uitgifte van het 

Afkondigingsblad van Sint Maarten en de Landscourant van Sint 
Maarten. 

2.  Het Afkondigingsblad wordt in de Engelse taal aangeduid als: Official 
Publication. 

3.  De Landscourant wordt in de Engelse taal aangeduid als: National 

Gazette. 
4.  De opmaak van het Afkondigingsblad en de Landscourant worden bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld. 
 
Artikel 2 

 

De zorg voor de uitgifte van het Afkondigingsblad en de Landscourant 
berust bij de Minister van Algemene Zaken. 
 
Artikel 3 
 
De bekendmaking van: 
a.   rijkswetten; 

b.   algemene maatregelen van rijksbestuur; 
c. onderlinge regelingen als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het 

Statuut, voor zover door een bevoegd orgaan van Sint Maarten 
daaraan wettelijke kracht is verleend; 

d.  onderlinge regelingen als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van het 
Statuut; 

e.  landsverordeningen, waaronder tevens begrepen de eenvormige 

landsverordeningen; 
f.   landsbesluiten, houdende algemene maatregelen; 

g.   ministeriële regelingen; 
h.  verordeningen van openbare lichamen en zelfstandige 

bestuursorganen, als bedoeld in artikel 97, tweede lid, respectievelijk 
artikel 98, tweede lid, van de Staatsregeling, geschiedt door 

plaatsing in het Afkondigingsblad. 
 
Artikel 4 
 

                                                 
1
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Officiële mededelingen en bekendmakingen van bestuursorganen en 
openbare lichamen die aan het publiek bekend moeten worden gemaakt, 

worden opgenomen in de Landscourant. 
 
Artikel 5 

 
1.  In afwijking van artikel 3 kan een regeling als bedoeld in de 

onderdelen e tot en met h, bepalen dat een bijlage bij een regeling 
wordt bekendgemaakt door terinzagelegging. 

2.  Van de aanvang van een terinzagelegging als bedoeld in het eerste 
lid wordt mededeling gedaan in de Landscourant. 

3.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels 

worden gesteld voor de uitgifte van het Afkondigingsblad en de 
Landscourant in elektronische vorm, waarbij wordt gewaarborgd dat: 
a.   de uitgifte algemeen toegankelijk is; en 
b.  het Afkondigingsblad en de Landscourant na de uitgifte 

algemeen toegankelijk blijven. 
 

Artikel 6 

 
1.  De teksten van de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 3, 

onderdelen c tot en met h, kunnen in geconsolideerde vorm voor een 
ieder door middel van een bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch 
medium beschikbaar worden gemaakt. 

2.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen 
categorieën van wettelijke regelingen worden aangewezen, waarop 
het eerste lid niet van toepassing is. 

3.  Een geconsolideerde tekst van een regeling die op grond van het 
eerste lid beschikbaar is gesteld, blijft beschikbaar indien de regeling 
na de beschikbaarstelling is gewijzigd of ingetrokken. 

 

Artikel 7 
 
Het formulier van bekendmaking van een landsverordening luidt:  
 

“In naam van de Koningin! 
De Gouverneur van Sint Maarten, 

In overweging genomen hebbende: 
(beweegredenen van de landsverordening) 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, 
vastgesteld de onderstaande landsverordening: 
(de landsverordening), 
Gegeven te Philipsburg,……………” 

 
Artikel 8 

 
Het formulier van bekendmaking van een landsverordening tot stand 
gekomen op initiatief van een of meer leden van de Staten luidt:  
 
“In naam van de Koningin! 

De Gouverneur van Sint Maarten, 
In overweging genomen hebbende: 
(beweegredenen van de landsverordening) 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord zijnde, op initiatief vanuit de Staten, 
vastgesteld de onderstaande landsverordening: 

(de landsverordening), 
Gegeven te Philipsburg,……………” 

 
Artikel 9 
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Het formulier van bekendmaking van een landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, luidt: 

 
“In naam van de Koningin! 
De Gouverneur van Sint Maarten, 

In overweging genomen hebbende:  
(beweegredenen van het besluit) 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
(het besluit), 
Gegeven te Philipsburg,………” 

 

Artikel 10 
 
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels 
worden gesteld met betrekking tot: 
a.  de plaatsing van regelingen en besluiten als bedoeld in artikel 3 in 

het Afkondigingsblad; 

b.  de instelling en het functioneren van een door de Minister van 

Algemene Zaken te beheren Centraal Register van wettelijke 
regelingen; 

c.  de bewaring van oorspronkelijke exemplaren van 
landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene 
maatregelen en ministeriële regelingen en daarbij behorende 
stukken; 

d.  de inhoud van de Landscourant; 
e.  de kosten verbonden aan abonnementen op het Afkondigingsblad en 

de Landscourant; 
f.  de kosten verbonden aan de verstrekking van papieren afschriften 

van het Afkondigingsblad of de Landscourant, waarbij wordt 
uitgegaan van kostendekking. 

 

§ 2 Inwerkingtreding 
 
Artikel 11 
 

Landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, 
ministeriële regelingen, alsmede verordeningen van openbare lichamen of 

zelfstandige bestuursorganen, treden, indien een aanduiding in de regeling 
ontbreekt, in werking met ingang van de derde kalendermaand na de 
datum van bekendmaking. 
 
Artikel 12 
 
De bekendmaking van de inwerkingtreding van een regeling geschiedt op 

dezelfde wijze als de bekendmaking van de regeling zelf. 
 
§ 3 Slotbepaling 
 
Artikel 13 
 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening 

bekendmaking en inwerkingtreding. 
 
 
                 Uitgegeven de twintigste december 2010                          
                 De Minister van Algemene Zaken, 
                 S.A. Wescot-Williams 
 


