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Regeling van de minister van Algemene Zaken van 26 
september 2011, nr. 1815/2011, houdende regels inzake de 
kosten voor jaarlijkse abonnementen en voor afzonderlijke 
nummers van de Landscourant van Sint Maarten en de 
kosten voor bekendmakingen in de Landscourant  
(Regeling kosten Landscourant) 
 

 
 

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

 Dat het wenselijk is om de kosten voor jaarlijkse abonnementen en 
voor afzonderlijke nummers van de Landscourant van Sint Maarten en de 
kosten van bekendmakingen in de Landscourant vast te stellen; 

 

Gelet op de artikelen 7, vierde en vijfde lid en 8, tweede lid, van het 

Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

landsbesluit: Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen. 

 

Artikel 2 

 

1. De in artikel 7, vierde lid, van het landsbesluit bedoelde kosten 

voor een abonnement op de Landscourant bedragen NAF. 100,- 

per jaar. 

2. De in artikel 7, vijfde lid, van het landsbesluit bedoelde kosten 

voor afzonderlijke nummers van de Landscourant bedragen NAF. 

4,-. 

 

Artikel 3 

 

De in artikel 8, tweede lid, van het landsbesluit bedoelde kosten van 

bekendmakingen waarvan een wettelijke regeling de bekendmaking in de 

Landscourant vereist en welke niet van de overheid uitgaan, bedragen, 

voor berichten met een grootte van: 

1° minder dan één achtste pagina         NAF. 15,-; 

2° één achtste tot en met één vierde pagina    NAF. 30,-; 

3° één vierde tot en met drie achtste pagina    NAF. 50,-; 

4° drie achtste tot en met een halve pagina    NAF. 70,-; 
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5° een halve tot en met een hele pagina     NAF. 100,-; 

 

Artikel 4 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip van 
inwerkingtreding van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke 
regelingen. 
 

Artikel 5 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kosten Landscourant. 

 

 

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden 

geplaatst. 

 

 

 

De minister van Algemene Zaken, 

S.A. Wescot-Williams 

 

       

Uitgegeven de zevende oktober 2011                      

                       De minister van Algemene Zaken,  
                       S.A. Wescot-Williams 
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TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

Op grond van artikel 7, vierde en vijfde lid, van het Landsbesluit 

bekendmaking wettelijke regelingen worden de kosten voor zowel 

jaarlijkse abonnementen als voor afzonderlijke nummers van de 

Landscourant bij ministeriële regeling vastgesteld.  Daarnaast bepaalt het 

tweede lid van artikel 8 van dat landsbesluit dat de kosten van 

bekendmakingen, waarvan een wettelijke regeling de bekendmaking in 

de Landscourant vereist en welke niet van de overheid uitgaan, eveneens 

bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Deze regeling geeft 

uitvoering aan deze bepalingen. 

 

Financiële gevolgen 

 

Omdat het samenstellen en printen van de Landscourant intern 

geschiedt, zijn de kosten beperkt. Inkt en papier worden centraal 

ingekocht en gedistribueerd door de Dienst Middelen en Ondersteuning 

(Facilitaire Zaken). De kosten voor inkt en papier zijn reeds 

gebudgetteerd en komen ten laste van de begrotingspost 43401 

“Kantoorbenodigdheden” van de begroting van Facilitaire Zaken, van het 

Ministerie van Algemene Zaken. 

 

Aangezien de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving is belast met de 

uitgifte van de Landscourant komen de kosten voor arbeid ten laste van 

de begroting van deze afdeling. Deze kosten zijn reeds begroot op de 

begrotingspost 41001 “Bezoldiging” van de begroting van de afdeling 

Juridische Zaken en Wetgeving , van het Ministerie van Algemene Zaken. 

 

Indien er overige kosten zijn die verband houden met de Landscourant, 

zullen deze ten laste worden gebracht van de begrotingspost 43499 

“Overige goederen en diensten” van de begroting van Facilitaire Zaken, 

van het Ministerie van Algemene Zaken. 

 

De opbrengsten van de Landscourant zijn afhankelijk van de oplage en 

het aantal bekendmakingen in de Landscourant. Op dit moment kan 

hiervan nog geen schatting worden gemaakt. 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel 2 

 

Bij de kostenberekening van een afzonderlijk nummer van de 

Landscourant is uitgegaan van de wettelijke vereiste van kostendekking 

zoals vermeld in artikel 10, onder f, van de Landsverordening 

bekendmaking en inwerkingtreding en is rekening gehouden met een 

aantal factoren zoals, de benodigde inkt, papier en arbeid. Vervolgens is 

een schatting gemaakt van de oplage. Door de totale kosten van een 

afzonderlijk nummer van de Landscourant te delen door de oplage is het 

bedrag van NAF. 4,- tot stand gekomen. 

 

De Landscourant verschijnt op grond van artikel 7, derde lid, van het 

Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen tweewekelijks op de 

laatste werkdag van de week. Dat betekent dat er in een jaar 26 

nummers van de Landscourant verschijnen. Het bedrag van NAF. 4,- is 

vermenigvuldigd met 26 zodat de prijs van een jaarlijks abonnement kan 

worden bepaald. Om het nemen van abonnementen op de Landscourant 
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voor het publiek aantrekkelijker te maken, is een korting van NAF. 4,- 

toegepast waardoor het bedrag voor een jaarlijks abonnement NAF. 

100,- bedraagt. 

 

Artikel 3 

 

Bij de berekening van de kosten van bekendmakingen, waarvan een 

wettelijke regeling de bekendmaking in de Landscourant vereist en welke 

niet van de overheid uitgaan, is rekening gehouden met de oppervlakte 

van het papier en de beschikbare ruimte per Landscourant. Bovendien is 

ook gekeken naar de kosten die de andere partners binnen het Koninkrijk 

in rekening brengen voor deze bekendmakingen. 

 

Artikel 4 

 

Om te bewerkstelligen dat op het moment van de eerste uitgifte van de 
Landscourant ook de kosten verbonden aan de Landscourant bekend zijn, 
treedt deze regeling in werking tegelijkertijd met het Landsbesluit 
bekendmaking wettelijke regelingen.  

 

 

 

De minister van Algemene Zaken, 

S.A. Wescot-Williams 

 
 
       
 
 

 
 

 
 
 

                         
 
 
 


