
A° 2015 N° 50 
 
 
  

PUBLICATIEBLAD 
 
LANDSVERORDENING van de 14de september 2015 tot wijziging van de 
Landsverordening comptabiliteit 2010 
 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
________ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 
 In overweging genomen hebbende:  
 
dat in de Landsverordening comptabiliteit 20101 geen voorziening is getroffen voor de afwijkende 
inrichting van de eerste begroting van het Land Curaçao tot eind 2010 die heeft bestaan uit de 
restant kredieten in de begroting van het voormalige eilandgebied Curaçao en in de begroting 
van het voormalige Land de Nederlandse Antillen, alsmede voor overige noodzakelijke 
overgangsbepalingen;   
 
dat de ervaring van de afgelopen vier jaren met de Landsverordening comptabiliteit 2010 tot 
enige aanpassing, correctie dan wel aanscherping noopt; 
 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
Artikel I 
 
De Landsverordening comptabiliteit 2010 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 
A. Artikel 1 komt te luiden: 

Artikel 1 
 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a.  begroting: de beleidsbegroting van een dienstjaar, bestaande uit een gewone dienst en een 

kapitaaldienst, ingedeeld naar hoofdstukken, gerangschikt overeenkomstig de indeling, 
opgenomen in bijlage I behorende bij deze landsverordening; 

b.  functies: zorggebieden, gerangschikt overeenkomstig de indeling, opgenomen in bijlage 
II behorende bij deze landsverordening; 

                     
1 A.B. 2010, no. 87, bijlage b. 
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 c.  economische categorieën: rubrieken van de indeling van baten en lasten en van 

balansmutaties naar soorten, ongeacht hun bestemming, zoals opgenomen in bijlage III 
behorende bij deze landsverordening; 

d.  dienstjaar: het kalenderjaar; 
e.  balansdatum: 31 december van het betreffende dienstjaar; 
f. investeringen: het verwerven van vaste activa die zijn bestemd om de werkzaamheid 

duurzaam te dienen; 
g.  collectieve sector: het Land en overige rechtspersonen ingevolge de in de System of 

National Accounts van de United Nations gehanteerde definitie; 
h.  Hof van Justitie: het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. 

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
i.  staatsorganen: de Staten, de Raad van Advies, het Hof van Justitie, de Algemene 

Rekenkamer, de Ombudsman en de Sociaal Economische Raad; 
j. samenwerkingsmiddelen: door Nederland, een of meerdere andere landen, of een of 

meerdere multilaterale organisatie beschikbaar gestelde financiële middelen ten behoeve 
van overeengekomen ontwikkelingsprogramma’s of ontwikkelingsprojecten. 

 
B.  Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1.  Het eerste lid komt te luiden:  
1.  Alle baten en lasten, voor alle entiteiten in de collectieve sector, worden geraamd en 

verantwoord tot hun bruto bedrag onder het ministerie of staatsorgaan waaronder die 
entiteit ressorteert.  

      2.  In het tweede lid wordt “samenwerkingsmiddelen van Nederland”      
vervangen door: samenwerkingsmiddelen. 

3. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde respectievelijk zesde lid, 
wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende als volgt: 
4.  De terugbetaling van hetgeen is ontvangen wegens belasting of enig ander middel, 

wordt in mindering gebracht op de gelijksoortige ontvangsten van het jaar, waarin de 
terugbetaling plaats heeft. Indien meer is terugbetaald dan van de ontvangsten kan 
worden afgetrokken, wordt het meerdere als uitgaaf verantwoord.  

 
C.  Aan artikel 10 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 

3. Regelingen, strekkende tot invoering, verhoging, verlaging, afschaffing of opheffing van 
belastingen, sociale premies of enig ander middel, treden niet in werking, voordat bij 
begroting met die invoering, verhoging, verlaging, afschaffing of opheffing rekening is 
gehouden. 

 
D. In artikel 5, derde lid, wordt “artikel 3, lid 4” vervangen door: artikel 3, vierde lid. 

 
E. In artikel 12, eerste lid, wordt “bestaast” vervangen door: bestaat. 
 
F. In de aanhef van artikel 14, vierde en vijfde lid, wordt “artikel 12, lid 4” telkens 

vervangen door: artikel 12, derde lid. 
 
G. In artikel 21 wordt ”art. 18a, b, c, en d” vervangen door: artikel 18, onderdelen a, b, c en 

d. 
 

H. In artikel 23, tweede lid, wordt ”artikel 18, lid, b, onderdeel c” vervangen door: artikel 
18, onderdeel b.  
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I. In artikel 27, vijfde lid, wordt “landsbesluit, houdende algemene maatregelen,” 

vervangen door: ministeriële regeling met algemene werking. 
 

J. Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “Elke minister respectievelijk voorzitter van een Staatsorgaan” 

vervangen door: Elke minister respectievelijk staatsorgaan”. 
2. Het tweede lid, komt te luiden: 

2.Voor wat betreft de Staten, het Hof van Justitie, de Raad van Advies, de Algemene 
Rekenkamer, de Ombudsman en de Sociaal Economische Raad, zijn onderscheidenlijk 
de voorzitter van de Staten, de president van het Hof van Justitie, de ondervoorzitter van 
de Raad van Advies, de secretaris van de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de 
secretaris van de Sociaal Economische Raad met de in het eerste lid bedoelde taak belast, 
met dien verstande dat in plaats van een uiteenzetting van het te voeren beleid wordt 
toegevoegd een uiteenzetting van de binnen de betrokken instantie levende opvatting 
aangaande de wijze waarop haar werkzaamheden in het komende dienstjaar zullen 
moeten worden uitgevoerd.  
 

K. In artikel 37 wordt “Landsverordening Algemene Rekenkamer” vervangen door: 
Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao. 

 
L. In artikel 38 wordt “de Staten, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de Raad van 

Advies, de Algemene Rekenkamer en Ombudsman” telkens vervangen door “één van de 
staatsorganen” en wordt “deze instanties” telkens vervangen door: de staatsorganen. 
 

M. Artikel 39, derde lid, komt te luiden: 
2. Voor wat betreft de functies die betrekking hebben op de Staten, het Hof van Justitie, de 

Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de Sociaal 
Economische Raad, beschikken onderscheidenlijk de voorzitter van de Staten, de 
president van het Hof van Justitie, de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de 
secretaris van de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de secretaris van de Sociaal 
Economische Raad over de bij de begroting toegestane bedragen. Het tweede lid is van 
overeenkomstige toepassing. 
 

N. Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in de eerste volzin wordt de zinsnede “zonodig nader onderverdeeld naar directie of 
uitvoerend Landsonderdeel, de directeur van de betreffende directie 
onderscheidenlijk het hoofd van het betreffende Landsonderdeel” vervangen door: 
zonodig nader onderverdeeld naar sector, directie of organisatie, de secretaris-
generaal, de directeur onderscheidenlijk het hoofd. 

b. In de tweede volzin wordt “het betreffende ministerie” vervangen door: zijn ministerie. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 

2.Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter van de Staten, de 
president van het Hof van Justitie, de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de 
secretaris van de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de secretaris van de Sociaal 
Economische Raad. 
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 O. In artikel 44, eerste lid wordt “Landsverordening tot vaststelling van de begroting” 

vervangen door: landsverordening tot vaststelling van de begroting. 
 
P. Artikel 50, derde lid, komt als volgt te luiden: 

De Algemene Rekenkamer brengt binnen een termijn van één en een halve maand na de 
ontvangst van het afschrift van het verslag van de accountant een mede aan de Staten 
gericht verslag uit van haar bevindingen ten aanzien van de door haar onderzochte 
rekening, bedoeld in artikel 85, vijfde lid, van de Staatsregeling van Curaçao. 

 
Q. In artikel 51, eerste lid wordt “een maand” vervangen door: twee maanden. 

 
R. Onder vernummering van de artikelen 53 en 54 tot respectievelijk artikelen 55 en 56, 

worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 
 

Artikel 53 
 

1. De begroting voor het dienstjaar 2010 wordt voor wat betreft de organisatie-eenheden en 
taken die op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening 
een dienst van het eilandgebied Curaçao respectievelijk een verantwoordelijkheid waren 
van dat eilandgebied, ingericht overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de 
Comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden2. 

2. De begroting voor het dienstjaar 2010 wordt voor wat betreft de organisatie-eenheden en 
taken die op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening 
dienst van het land de Nederlandse Antillen respectievelijk een verantwoordelijkheid 
waren van dat land, ingericht overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de 
Comptabiliteitslandsverordening.3 

3. De kredieten in de begroting voor het dienstjaar 2010 komen overeen met de restant 
kredieten in de begroting voor het dienstjaar 2010 van het eilandgebied Curaçao en de 
kolom van het eiland Curaçao in de Begroting voor het dienstjaar 2010 van het land de 
Nederlandse Antillen - na overdracht van taken - naar de stand per 9 oktober 2010. 
 

 
Artikel 54 

 
1. De meerjarenraming in de begroting voor het dienstjaar 2010 zoals deze luidt ingevolge 

dit artikel komt overeen met de ramingen in de begroting voor het dienstjaar 2011 voor 
de jaren 2011, 2012 en 2013.  

2. In afwijking van artikel 15, tweede lid, bevatten de begroting voor het dienstjaar 2010 en 
de begroting voor het dienstjaar 2011 geen geraamde bedragen en geen gerealiseerde 
bedragen voor het voorafgaande dienstjaar.  

3. In afwijking van artikel 21, derde lid, bevatten de jaarrekening voor het dienstjaar 2010 
en de jaarrekening voor het dienstjaar 2011 geen gerealiseerde bedragen voor het 
voorafgaande dienstjaar.  

 
 

                     
2 P.B. 1953, no. 174. 
3 P.B. 1953, no. 1. 
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S. Overal waar staat ”ministeriële beschikking met algemene werking” wordt dit begrip 
telkens vervangen door: ministeriële regeling met algemene werking.  

 
T. Overal waar staat “Minister” wordt dit woord telkens vervangen door: minister. 

 
U. Overal waar staat “Staatsorgaan” wordt dit woord telkens vervangen door: staatsorgaan. 

 
 
Artikel II 
Bij de Landsverordening comptabiliteit 2010 wordt: 
a. de tekst van bijlage A behorende bij deze landsverordening opgenomen als de bijlage I, 

bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de in de aanhef genoemde landsverordening; 
2. de tekst van bijlage B behorende bij deze landsverordening opgenomen als de bijlage II, 

bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de in de aanhef genoemde landsverordening; 
3. de tekst van bijlage C behorende bij deze landsverordening opgenomen als de bijlage III, 

bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de in de aanhef genoemde landsverordening. 
 
Artikel III 
De tekst van de Landsverordening comptabiliteit 2010, zoals deze luidt na de daarin bij deze 
landsverordening aangebrachte wijzigingen, wordt bij landsbesluit in het Publicatieblad 
geplaatst. 
 
Artikel IV 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking 
en werkt voor artikel I, onderdeel R, terug tot en met 10 oktober 2010. 

 
 
 
 

                                                                    Gegeven te Willemstad, 14 september 2015   
       L.A. GEORGE-WOUT 
 
De Minister van Financiën, 
       J.M.N. JARDIM  
 
 
                                                                      Uitgegeven de 18de september 2015 
                                                                     De Minister van Algemene Zaken a.i., 
 R.D. LARMONIE - CECILIA  
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Bijlage A behorende bij artikel II van de Landsverordening van de 14de september 2015  
tot wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010   
 
 

       

Bijlage I behorende bij artikel 1, onderdeel a, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 
        
Indeling begroting       
        
De begroting wordt ingedeeld in hoofdstukken, waarbij een hoofdstuk gelijk is aan een Ministerie. 
 

 

De indeling is als volgt:      
Hoofdstuk 10: Staatsorganen en overige algemene organen 
Hoofdstuk 11: Ministerie van Algemene Zaken 
Hoofdstuk 12: Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening 
Hoofdstuk 13: Ministerie van Justitie 
Hoofdstuk 14: Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 
Hoofdstuk 15: Ministerie van Economische Ontwikkeling 
Hoofdstuk 16: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 
Hoofdstuk 17: Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 
Hoofdstuk 18: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur  
Hoofdstuk 19: Ministerie van Financiën   
        
        
De indeling van de begrotingshoofdstukken is als volgt:     
        
Gewone dienst uitgaven/ Gewone dienst inkomsten/ Kapitaaldienst uitgaven/ Kapitaaldienst inkomsten 
 
Functie/ Functie Begroting Meerjarenbegroting Begroting Rekening 
Categorie   jaar jaar+1 jaar+2 jaar+3 jaar-1 jaar-2 
                
                
                
        
De ramingen worden getotaliseerd per ministerie met een sub-totaal per functie   
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Bijlage B behorende bij artikel II van de Landsverordening van de 14de september 2015 tot 
wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 
 
 

  

Bijlage II behorende bij artikel 1, onderdeel b, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 
   
Lijst van functies 
   
Functie 
nummer 

Functie 

   
  Staatsorganen en overige algemene organen 
01  Bestuursorganen 
02  Algemeen beheer Staatsorganen 
11  Rechtswezen 
14  Defensie 
   
  Ministerie van Algemene Zaken 
01  Bestuursorganen 
03  Algemeen beheer Algemene Zaken 
07  Overige Algemene Zaken 
09  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
   
  Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 
01  Bestuursorganen 
04  Algemeen beheer Bestuur, Planning en Dienstverlening 
05  Wachtgelden en pensioenen 
06  Statistiek 
08  Overige Bestuur, Planning en Dienstverlening 
09  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
   
  Ministerie van Justitie 
01  Bestuursorganen 
10  Algemeen beheer Openbare orde en Veiligheid 
11  Rechtswezen 
12  Politie 
13  Brandweer en Rampenbestrijding 
14  Defensie 
15  Overige Beschermende Maatregelen 
16  Gevangeniswezen 
17  Opvoedingswezen 
18  Overige Ministerie van Justitie 
19  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
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  Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 

Planning 
01  Bestuursorganen 
20  Algemeen beheer Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 

Planning 
21  Openbare werken 
22  Verkeer en vervoer 
23  Luchtvaart 
24  Meteorologische aangelegenheden 
25  Reiniging 
26  Riolering en waterzuivering 
27  Ruimtelijke Ordening, woning en bouwgrondexploitatie 
28  Overige Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 
29  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
   
  Ministerie van Economische Ontwikkeling 
01  Bestuursorganen 
30  Algemeen beheer Economische Ontwikkeling 
31  Handel en Ambacht 
32  Economische Samenwerking 
33  Handel en Industrie 
34  Economische Ontwikkeling en Innovatie 
35  Nutsbedrijven 
36  Telecommunicatie 
38  Overige Economische Ontwikkeling 
39  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
   
  Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
01  Bestuursorganen 
40  Algemeen beheer Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en 

Sport 
41  Examenaangelegenheden 
42  Openbaar funderend onderwijs 
43  Bijzonder funderend onderwijs 
44  Openbaar speciaal onderwijs 
45  Bijzonder speciaal onderwijs 
46  Openbaar voortgezet onderwijs 
47  Bijzonder voortgezet onderwijs 
48  Bijzonder hoger onderwijs 
49  Gemeenschappelijke Uitgaven van het Onderwijs 
50  Overige onderwijs 
51  Cultuur en Sport algemeen 
52  Openbaar bibliotheekwerk 
53  Sport 
54  Cultuur 
55  Oudheidkunde en Musea 
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58  Overige Cultuur en Sport 
59  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
   
  Ministerie van Sociale Onwikkeling, Arbeid en 

Welzijn 
01  Bestuursorganen 
60  Algemeen beheer Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 

Welzijn 
61  Bijstandverlening 
62  Werkgelegenheid 
63  Maatschappelijke Begeleiding en Advies 
64  Sociaal Cultureel Jeugd en Jongerenwerk 
65  Bejaardenoorden 
68  Overige Sociale Voorzieningen  en Maatschappelijke 

Dienstverlening 
69  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
   
  Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 
01  Bestuursorganen 
70  Algemeen beheer Gezondheid, Milieu en Natuur 
71  Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg 
72  Ambulancevervoer 
73  Verpleeginrichtingen 
74  Slachthuizen 
75  Agrarische Zaken, Jacht en Visserij 
76  Milieubeheer 
77  Lijkbezorging 
78  Overige Uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur 
79  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
   
  Financiën 
01  Bestuursorganen 
90  Algemeen beheer Financiën 
91  Belastingen 
92  Beleggingen 
93  Geldleningen 
94  Algemene Uitkeringen 
95  Algemene Uitgaven en Inkomsten 
98  Overige Financiële en Algemene Dekkingsmiddelen 
99  Uitgaven en inkomsten collectieve sector 
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Bijlage C behorende bij artikel II van de Landsverordening van de 14de september 2015 tot 
wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010 
 
 

          

Bijlage III behorende bij artikel 1, onderdeel c, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 
 
 

          

Lijst van categorieën         
           
Nummer Categorie         
           
Gewone dienst 
inkomsten: 

        

5100  Belastingen        
5200  Sociale voorzieningen        
5300  Schenkingen en subsidies         
5400  Andere inkomsten          
             
Gewone dienst uitgaven:           
4200  Beloning van personeel         
4400  Verbruik van goederen en 

diensten 
        

4500  Afschrijving vaste activa         
4550  Intrest           
4600  Subsidies           
4650  Overdrachten          
4700  Sociale zekerheid          
4750  Andere uitgaven          
             
Kapitaaldienst 
inkomsten: 

          

5909  Non-financiële activa          
5929  Financiering          
           
Kapitaaldienst uitgaven:         
4909  Verwerving van nonfinanciële 

activa 
     

4950  Financiering        
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