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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 18de december 2015 houdende regels betreffende het 
financieel beheer van het Land (Landsverordening financieel beheer) 
 

____________ 
 

In  naam  van de  Koning! 
______ 

 
De  Gouverneur  van  Curaçao, 

 
 In overweging genomen hebbende:  
 
dat er regels betreffende het dagelijks financieel beheer van de regering en de verantwoording 
daarvan dienen te worden vastgelegd; 
 
dat voor het dagelijks financieel beheer van de regering regels noodzakelijk zijn, onder meer 
op het gebied van: het aangaan van overeenkomsten en andere verplichtingen, restitutie op 
uitgaven, kwijtschelding en verjaring, het beheer van de liquide middelen en reken- en 
schadeplichtigheid; 
 
dat in verband met het financieel beheer het stelsel van organisatorische maatregelen gericht 
op de goede werking van de administratie, inbegrepen de financiële administratie, moet 
worden vastgelegd; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 
 

Hoofdstuk 1 
Algemene bepalingen 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

 
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. administratie: 
het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie: 

1◦ ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van  
    de organisatie van het Land; en  
2◦ ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd; 

b. administratieve organisatie: 
het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand 
houden van de goede werking van de administratie van het Land; 
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c. beheersbegroting: 
de beleidsbegroting omschreven in artikel 1, onderdeel a, van de Landsverordening 
comptabiliteit 2010 nader uitgewerkt tot het niveau van sub-functies en subcategorieën; 
d. betalingsordonnateur: degene die door de secretaris-generaal van een ministerie, namens de 
minister die het aangaat, alsmede door de (onder) voorzitter of secretaris van de 
staatsorganen, is aangewezen voor de betaalbaarstelling ten laste van de begroting van 
bedragen die dat ministerie respectievelijk die staatsorganen betreffen;  
e. budgethouder: 
degene die krachtens artikel 40, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 
gemachtigd is tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit 
een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen;  
f. doelmatigheid: 
het verband tussen de ingezette middelen en de geleverde prestaties in kwantiteit en kwaliteit, 
die tot uitdrukking komt in kostprijzen per eenheid product en kwaliteitsgegevens; 
g. doeltreffendheid: 
de mate waarin vanuit een beleidsdoelstelling als gewenst beschouwde effecten worden 
bereikt als gevolg van bepaalde beleidsmaatregelen; 
h. financiële administratie: 
het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van 
aantekeningen betreffende de financiële gegevens van het Land, teneinde te komen tot een 
goed inzicht in: 

1◦  de financieel-economische positie; 
2◦  de uitvoering van de begroting; en 
3◦  het afwikkelen van vorderingen en schulden;  
     ten behoeve van het afleggen van rekening en verantwoording daarover; 

i. financieel beheer: 
het geheel van beslissingen, handelingen en regels ter sturing en beheersing van de financiële 
transacties en de saldi waarvoor een minister medeverantwoordelijkheid draagt, alsmede de 
verantwoording daarover, gericht op: 

1◦ de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven en 
ontvangsten;  

2◦ de ordelijke, doeltreffende en doelmatige aanwending van gemeenschapsgelden; en  
3◦ het beheersen van de financiële en operationele risico’s;  

j. financiële derivaten:  
financiële instrumenten belichaamd in contracten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd 
waartegen een transactie op een bepaald moment zal of kan plaatsvinden en waarvan de 
waarde afhankelijk is van één of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices; 
k. Gemeenschappelijk Hof van Justitie: 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba; 
l. het Land: 
de openbare rechtspersoon Curaçao;  
m. (onder) voorzitter of secretaris van de staatsorganen: 
de voorzitter van de Staten, de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de secretaris van de 
Algemene Rekenkamer, de secretaris van de Sociaal Economische Raad of de Ombudsman; 
n. materieel beheer: 
het geheel van beslissingen, handelingen en regels gericht op het beheren en bewaken van 
niet-geldelijke waarden van het Land vanaf het moment van in beheer- of ingebruikneming tot 
aan het moment van afstoting alsmede de verantwoording die daarover moet worden 
afgelegd; 
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o. overheidsfunctionaris: 
ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht, alsmede personen waarmee de overheid een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht heeft gesloten;  
p. rekenplichtige: 
overheidsfunctionaris die bij beschikking door de minister die het aangaat, in 
overeenstemming met de Minister van Financiën, dan wel op aanwijzing van de (onder) 
voorzitter of secretaris van de staatsorganen, mede belast is met de ontvangst, bewaring en 
afgifte van geldmiddelen, geldwaardige papieren en roerende zaken; 
q. rekenplichtigheid: 
de verantwoordelijkheid voor de ontvangst, bewaring en afgifte van geldmiddelen, 
geldwaardige papieren en roerende zaken; 
r. staatsorganen 
de Staten, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de Sociaal 
Economische Raad.  
 

Artikel 2 Eisen en verantwoordelijkheid van het financieel beheer en het materieel beheer  
 

1. Het financieel beheer en het materieel beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid, 
ordelijkheid en controleerbaarheid en wordt doelmatig ingericht.  

2. Elke minister is verantwoordelijk voor het financieel en het materieel beheer van zijn 
ministerie en draagt ervoor zorg dat ten minste wordt voldaan aan de eisen, genoemd in 
het derde lid. 

3. De verantwoordelijkheid, bedoeld in het tweede lid betreft ten minste  
      de zorg voor:  

a. de preventieve beveiliging met betrekking tot het handelen door het  
aanbrengen van beperkingen in de bevoegdheden van de verschillende 
functionarissen; 

 b.  het scheppen van gunstige voorwaarden voor de uitoefening van  
            interne controle; 

c.  het regelen van tekeningbevoegdheden; 
d.  het opstellen van instructies, richtlijnen, normen en budget voor de  

           verantwoordelijke overheidsfunctionarissen; 
e.  de vastlegging van de administratieve organisatie in een handboek 
f.  de beveiliging van waarden; 
g.   de juiste, tijdige en volledige registratie van transacties in de financiële  

  administratie; 
h.  informatiebeveiliging van de gegevens vastgelegd in de financiële administratie; 
i. de controle op de gegevensverwerking en de daaruit voortvloeiende  

informatie; 
j.  de controle op het bestaan en de aanwezigheid van bezittingen;  
k.  de controle op primaire verantwoordingsverslagen en andere  
     basisgegevens; 
l.  de toetsing van de gehanteerde normen bij de controle bedoeld in de onderdelen i tot 

en met k.  
4. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen, door de Minister van Financiën, 

nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de eisen en de verantwoordelijkheid, 
bedoeld in het eerste, tweede lid en derde lid.  

5.    Onverminderd de verantwoordelijkheid van elke minister, bedoeld in het tweede lid, 
berust de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het financieel beheer en het materieel 
beheer bij de secretaris-generaal van elk ministerie.  

6.   Elke minister draagt er zorg voor dat de administratieve organisatie van zijn ministerie 
wordt vastgelegd in beschrijvingen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
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 alsmede in procedures, werkafspraken en tijdsplanningen. De schriftelijke vastlegging, 

bedoeld in de eerste volzin, wordt door de secretaris-generaal van het ministerie ter 
goedkeuring aan de minister die het aangaat voorgelegd en na die goedkeuring 
opgenomen in taak- en functiebeschrijvingen respectievelijk in hand- en procedureboeken. 
Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing. 

7. In overeenstemming met de in het derde lid en de in de ministeriële regeling, bedoeld in 
het vierde lid, gestelde eisen draagt elke minister zorg voor de periodieke interne controle 
van alle vitale processen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke 
informatievoorziening en de rechtmatigheid van de beheershandelingen, vastgelegd in 
interne controleprogramma’s per proces. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing. 

8. Indien uit de interne controle, bedoeld in het zevende lid, afwijkingen blijken, die het 
getrouwe beeld van de jaarrekening of de rechtmatigheid van de beheershandelingen 
aantasten, neemt de betrokken minister onverwijld maatregelen tot herstel. Het vijfde lid is 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Elke minister draagt zorg voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van 
regelingen, eigendommen, systemen en informatie van zijn ministerie. 

10. Het eerste, tweede, derde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende lid zijn van 
overeenkomstige toepassing op de (onder) voorzitter of secretaris van de staatsorganen 
voor het financieel beheer en het materieel beheer van de staatsorganen.  

 
Artikel 3 De administratie en de inlichtingenplicht 

 
1. De administratie wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze 

landsverordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Landsverordening comptabiliteit 2010. 

2. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is  
voor:  

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in het Land;  
b. het verstrekken van informatie over onder andere ontwikkelingen in de omvang 

van vaste activa, voorraden, vorderingen, liquide middelen, schulden, contracten; 
c. het bewaken van de waarden van het Land; 
d. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en 

investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;  
e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, 
de begroting en relevante wet- en regelgeving;  

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan 
ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de 
gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.  

 
Artikel 4 Toezicht 

 
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening 

zijn belast de door de Minister van Financiën aangewezen overheidsfunctionarissen. De 
in de eerste volzin bedoelde overheidsfunctionarissen zijn te allen tijde bevoegd van 
andere overheidsfunctionarissen en van degenen die ter beschikking van het Land zijn 
gesteld inzage te vorderen respectievelijk inlichtingen te verkrijgen van de 
onderscheidene onderdelen van de administratie van het Land.  

2. Bij ministeriële regeling met algemene werking, kunnen regels worden vastgesteld met 
betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de overheidsfunctionarissen, bedoeld in 
het eerste lid. 
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3. De overheidsfunctionarissen, bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd met medeneming van 
de benodigde apparatuur elke plaats, met uitzondering van de woning zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, waar aan het Land behorende 
of toevertrouwde gelden en goederen worden bewaard of administratie daaromtrent 
wordt gevoerd voor zover dat voor de vervulling van hun taak nodig is. 

4. Een ieder is verplicht aan de overheidsfunctionarissen, bedoeld in het eerste lid, alle 
medewerking te verlenen die op grond van het derde lid wordt gevorderd. 

   
Hoofdstuk 2  

De beheersbegroting 
 

Artikel 5 Indeling beheersbegroting 
 
1. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen regels worden vastgesteld met 

betrekking tot de indeling van de beheersbegroting in sub-functies en subcategorieën. 
2. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen richtlijnen worden vastgesteld 

met betrekking tot de procedure en de kaders voor het ontwerp en de wijziging van de 
beheersbegroting.  

 
Artikel 6 Ramingen beheersbegroting en vaststelling 

 
1. Elke minister dient de ramingen waarover hij het beheer voert voor de beheersbegroting 

van het hoofdstuk van de begroting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de 
Landsverordening comptabiliteit 2010, jaarlijks gelijktijdig met dat begrotingshoofdstuk in 
bij de Minister van Financiën.  

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de  (onder) voorzitter of secretaris 
van de staatsorganen voor het onderdeel van de begroting waarover zij het beheer 
voeren.  

3. De ramingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, hebben betrekking op de baten en 
lasten welke in het komende dienstjaar verwacht kunnen worden of welke ten minste in 
de drie daarop volgende jaren verwacht kunnen worden, alsmede op de in diezelfde 
periode wenselijk geachte investeringen en andere kapitaaluitgaven. 

4. De totalen van de ramingen, bedoeld in het eerste tot en met derde lid sluiten per 
hoofdstuk van de beheersbegroting per functie en per categorie aan op de bedragen die 
hiervoor in de begroting, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Landverordening 
comptabiliteit 2010 zijn opgenomen. 

5. Indien de Minister van Financiën op grond van artikel 34, vierde lid, van de 
Landverordening comptabiliteit 2010 bezwaar maakt tegen de ramingen van de 
beleidsbegroting geldt dat bezwaar evenzeer voor de betrokken sub-functies en 
subcategorieën van de beheersbegroting. Daarnaast maakt de Minister van Financiën 
bezwaar tegen de verdeling van de gelden binnen een categorie of functie voor zover 
deze hem met het oog op het doelmatig beheer van gelden van het Land niet toelaatbaar 
voorkomen dan wel niet in een redelijke verhouding staan tot de doelstellingen van het 
beleid dat aan de begroting ten grondslag ligt.  

6. Aan de hand van de ramingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, en indien nodig van 
andere gegevens, dient de Minister van Financiën bij de Raad van Ministers een ontwerp 
van de beheersbegroting in. 

7. Onmiddellijk na vaststelling van de beleidsbegroting door de Staten, wordt de door de 
Raad van Ministers goedgekeurde beheersbegroting bedoeld in het zesde lid, bij 
ministeriële regeling met algemene werking vastgesteld 
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Artikel 7 Afwijkingen beheersbegroting 
 

1. Tijdens de uitvoering van de beheersbegroting wordt elke afwijking daarvan, 
uitgezonderd het gestelde in het derde en vierde lid, vooraf ter goedkeuring voorgelegd 
aan het door de Minister van Financiën krachtens artikel 41, tweede lid, 
Landsverordening comptabiliteit 2010, aangewezen organisatieonderdeel binnen zijn 
ministerie.  

2. Bij ministeriele regeling met algemene werking kunnen regels worden vastgesteld met 
betrekking tot de procedure en het model voor de afwijking, bedoeld in het eerste lid.  

3. De budgethouder is ten aanzien van het organisatieonderdeel waaraan hij leiding geeft, 
bevoegd af te wijken van de beheersbegroting mits bedoelde afwijking budgetneutraal is 
en uitsluitend binnen elk van de volgende economische categorieën genoemd in bijlage 3, 
van de Landsverordening comptabiliteit 2010: categorie 4200, categorie 4300 en categorie 
4400 geschiedt.  

4. De minister die met het beheer van een hoofdstuk van de begroting is belast is bevoegd, 
na raadpleging van de betreffende organisatieonderdelen van zijn ministerie, in de in de 
volgende volzin genoemde gevallen binnen de functies die deel uitmaken van dat 
hoofdstuk van de begroting af te wijken van de beheersbegroting. Voor zover bedoelde 
afwijking budgetneutraal is, kan er van worden afgeweken binnen elk van de volgende 
economische categorieën genoemd in bijlage 3, van de Landsverordening comptabiliteit 
2010: categorie 4200, categorie 4300, categorie 4400, categorie 4600, categorie 4650, 
categorie 4750.  

5. De minister die met het beheer van een hoofdstuk van de begroting is belast is bevoegd, 
na raadpleging van de betreffende organisatieonderdelen van zijn ministerie, in de in de 
volgende volzin genoemde gevallen binnen de functies die deel uitmaken van dat 
hoofdstuk van de begroting af te wijken van de beheersbegroting. Voor zover bedoelde 
afwijking budgetneutraal is, kan er van worden afgeweken binnen categorie 4900, in 
geval het inventarissen, kantoorapparatuur of vervoersmiddelen betreft. 

6. Het derde, vierde en vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op de (onder) voorzitter 
of secretaris van de staatsorganen voor organisatieonderdelen van zijn staatsorgaan.  

7. Een besluit tot afwijking als bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid, wordt terstond 
vastgelegd overeenkomstig de ministeriële regeling met algemene werking bedoeld in het 
tweede lid. Bedoeld besluit wordt terstond ter verwerking in de financiële administratie 
gezonden aan de overheidsfunctionaris die daartoe door de betrokken minister in overleg 
met de Minister van Financiën is aangewezen.  

 
Artikel 8 Bijzondere lasten 

 
1. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen regels worden vastgesteld met 

betrekking tot de aanwijzing van lasten of uitgaven als lasten of uitgaven met een 
bijzonder karakter, mits die lasten of uitgaven een aanmerkelijk financieel belang hebben 
of een risico kunnen vormen, of waarvan het financieel beheer voor de categorieën van de 
organisatieonderdelen daartoe aanleiding geven.  

2. Bij het aangaan van financiële verplichtingen als gevolg waarvan lasten en uitgaven met 
een bijzonder karakter als bedoeld in het eerste lid ontstaan, wordt een 
goedkeuringsprocedure in acht genomen. De in het eerste volzin bedoelde 
goedkeuringsprocedure, wordt bij ministeriële regeling met algemene werking 
vastgesteld.  
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Hoofdstuk 3  
  Overeenkomsten tot verwerving van goederen, rechten 

 en diensten 
 

Artikel 9 Budgethouder, verlening van opdrachten 
 

1. Opdrachten tot het uitvoeren van werken of tot het doen van leveringen of 
dienstverrichtingen ten behoeve van het Land worden verstrekt door de budgethouder. 

2. Opdrachten tot het uitvoeren van werken of tot het doen van leveringen of 
dienstverrichtingen ten behoeve van het Land worden verstrekt op basis van een 
programma van eisen. In bedoeld programma is onder meer duidelijk omschreven welke 
werken op welke termijn tot stand gebracht zullen worden, onderscheidenlijk welke 
goederen, rechten of diensten op welke termijn zullen worden verworven en onder welke 
condities dit dient te geschieden.  

3. Opdrachten tot het uitvoeren van werken of tot het doen van leveringen of 
dienstverrichtingen ten behoeve van het Land voor een bedrag groter dan NAf 1.000, 
worden steeds schriftelijk verstrekt. 

4. Overeenkomsten voor werken, leveringen of dienstverrichtingen worden 
voor ten hoogste drie jaar gesloten.  

5. Indien het landsbelang dat vordert kunnen de in het vierde lid bedoelde overeenkomsten 
in afwijking van dat lid worden aangegaan voor: 
a. ten hoogste vijf jaar, mits daarin voorafgaand is goedgekeurd bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, of 
b. een periode van langer dan vijf jaar, mits dat voorafgaande bij landsverordening is 

goedgekeurd.  
6. De in het eerste lid bedoelde opdrachten en de in het vierde lid bedoelde overeenkomsten 

zijn nietig indien zij geheel of gedeeltelijk zijn aangegaan door personen die daartoe niet 
of niet voldoende zijn gemachtigd overeenkomstig artikel 40, zesde lid, Landsverordening 
comptabiliteit 2010.  

7. De in het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid bedoelde opdrachten en 
overeenkomsten worden verstrekt door de budgethouder namens de minister die het 
aangaat. 

8. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld met 
betrekking tot de procedure, richtlijnen en modellen voor de opdrachten en 
overeenkomsten, bedoeld in het eerste, derde, vierde en vijfde lid.  

9. Bij ministeriële regeling met algemene werking kan het bedrag, genoemd in het derde lid, 
worden aangepast. 

 
Artikel 10 Aanbesteding van opdrachten 

 
1. Opdrachten tot het uitvoeren van werken en het doen van leveringen of 

dienstverrichtingen ten behoeve van het Land waarvan de geraamde waarde gelijk is aan 
of groter is dan NAf 100.000, worden in het openbaar aanbesteed. In afwijking van de 
eerste volzin worden alleen opdrachten tot het uitvoeren van civieltechnische werken, 
waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of groter is dan NAf 250.000 in het openbaar 
aanbesteed. 

2. Bij opdrachten tot het uitvoeren van werken en het doen van leveringen of 
dienstverrichtingen ten behoeve van het Land, waarvan de geraamde waarde gelijk is aan 
of groter is dan NAf 25.000 doch kleiner dan NAf 100.000 kan worden volstaan met de 
opvraag van drie offertes. In afwijking van de eerste volzin kan bij opdrachten tot 
uitvoeren van civieltechnische werken, waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of 
groter is dan NAf 25.000 doch kleiner dan NAf 250.000 worden volstaan met de opvraag 
van drie offertes. 
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 3. Bij een opdracht tot het uitvoeren van werken en het doen van leveringen of 

dienstverrichtingen ten behoeve van het Land, waarvan de geraamde waarde kleiner is 
dan NAf 25.000 kan worden volstaan met de opvraag van één offerte.  

4. In afwijking van het eerste en het tweede lid kan in de hiernavolgende gevallen volstaan 
worden met de opvraag van één offerte: 
a. bij licenties van door het Land aangeschafte programmatuur; 
b. bij onderhoudswerkzaamheden aan programmatuur of systemen die door het Land 

zijn aangeschaft en waarvan de programmatuurcode eigendom blijft van de 
opdrachtnemer dan wel de opdrachtnemer de exclusieve rechten heeft om de 
programmatuur of het systeem te onderhouden; 

c. bij onderhoudswerkzaamheden aan roerende zaken waarvan de opdrachtnemer de 
exclusieve rechten dan wel expertise van onderhoud heeft; 

d. bij vervolgopdrachten die binnen een periode van 3 jaar na gunning geschieden; 
e. bij opdrachten waarbij er sprake is van één potentiële opdrachtnemer. 

5. De Minister van Financiën kan in het Landsbelang, in een met redenen omklede 
beschikking, beslissen dat wordt afgezien van de in het eerste en tweede lid bedoelde 
openbare aanbesteding respectievelijk offerteprocedure.  

6. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen de bedragen, genoemd in het 
eerste, tweede en derde lid, worden aangepast. 

 
Artikel 11 Procedureregels bij opdrachten 

 
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot: 
a. de procedures die worden gevolgd in geval van openbare aanbestedingen of het 

opvragen van offertes als bedoeld in artikel 10; 
b. de wijze waarop een keuze wordt gemaakt tussen inschrijvers of aanbieders bij het 

verstrekken van een opdracht als bedoeld in artikel 10;  
c. het toezicht op de uitvoering van de opdrachten als bedoeld in artikel 10; 
d. de wijziging, schorsing of staking van door het Land in opdracht gegeven werken en het 

beslechten van geschillen met opdrachtnemers.  
 

Artikel 12 Verbod aanneming van werk, dienstverrichtingen, leveringen 
 

1. Onverminderd de bepalingen van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht is 
overheidsfunctionaris of een persoon die ter beschikking is gesteld aan het Land, 
verboden werken, leveringen of dienstverrichtingen, welke direct of indirect, geheel of 
gedeeltelijk, ten laste van het Land komen, aan te nemen, zich daarvoor borg te stellen of 
daaraan rechtstreeks of zijdelings deel te hebben.  

2. Indien de participatie aan de gunning van opdrachten van een persoon als bedoeld in het 
eerste lid de schijn kan wekken van belangenverstrengeling onthoudt hij zich van 
deelname aan de besluitvorming en de advisering betreffende deze aangelegenheid. 
Tevens onthoudt bedoelde persoon zich van de vaststelling of goedkeuring der rekening 
van een organisatie tot welks bestuur hij behoort. 

 
Artikel 13 Verstrekken van subsidie 

 
1. Het verstrekken van subsidie door een minister geschiedt met in achtneming van de 

Landsverordening comptabiliteit 2010 en binnen de grenzen van de in de begroting 
vastgestelde financiële middelen.  

2. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd 
wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting 
beschikbaar worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen. 



 79 
 

 - 9 - 

3. Bij landsbesluit houdende algemene maatregelen worden nadere regels gesteld voor de 
verstrekking van subsidie.  

4. Het landsbesluit, bedoeld in het derde lid, bevat in ieder geval regels ten aanzien van: 
a. de inrichting en inhoud van de beschikking tot verstrekking van subsidie, de aan de 

subsidie verbonden verplichtingen en voorwaarden en de procedureregels; 
b. de termijnen waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd met de beslistermijnen; 
c. de vorm waarbij subsidie wordt verstrekt: op aanvraag dan wel bij inschrijving; 
d. het toezicht op de verstrekte subsidie; 
e. de verantwoording van de ontvangen subsidie. 

 
Hoofdstuk 4 

Betaalbaarstelling en betalingen 
 

Artikel 14 Aanwijzing betalingsordonnateur, register 
 

1. Facturen ten laste van het Land worden betaalbaar gesteld door een 
betalingsordonnateur. 

2. De aanwijzing van de betalingsordonnateur, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, geldt 
vanaf het moment dat deze overheidsfunctionaris in het register, bedoeld in het derde 
lid, is opgenomen. 

3. Er is een register van de betalingsordonnateurs dat wordt beheerd door de secretaris-
generaal van het betrokken ministerie.  

4. Het in het derde lid bedoelde register wordt bewaard bij het betrokken ministerie dan 
wel bij de staatsorganen en is te allen tijde beschikbaar voor raadpleging door het 
Ministerie van Financiën, die tevens bevoegd is tot het maken van afschriften uit bedoeld 
register.  

 
Artikel 15 Betaalbaarstelling 

 
1. Een budgethouder of betalingsordonnateur mag niet tevens rekenplichtig zijn.  
2. Betaalbaarstelling vindt uitsluitend plaats indien een bewijs van het verkregen recht van 

de schuldeiser is overgelegd. 
3. Facturen voor aan de ministeries geleverde werken, goederen of diensten worden 

ingediend bij het Ministerie van Financiën en worden daar direct geregistreerd en 
vervolgens doorgezonden naar de budgethouder, die de opdracht heeft gegeven tot de 
uitvoering van het werk, de goederenlevering of de dienstverrichting waarop de 
vordering is gegrond.  

4. De in het derde lid bedoelde budgethouder of de budgethouder van het betrokken 
staatsorgaan verklaart ten behoeve van betaalbaarstelling, na dienaangaande onderzoek 
te hebben verricht, of naar zijn oordeel de betreffende prestatie al dan niet naar behoren 
is verricht en of het in rekening gebrachte bedrag al dan niet juist is.  

5. Nadat een verklaring als bedoeld in het vierde lid is afgegeven die inhoudt dat de 
betreffende prestatie naar behoren is verricht en het in rekening gebrachte bedrag juist is, 
geschiedt de betaalbaarstelling op grond van een betalingsopdracht van een 
betalingsordonnateur van het betrokken ministerie en het betrokken staatsorgaan.  

6. Aan opdrachtnemers wordt geen interest toegekend bij mogelijke vertraging in de 
betaling van hun vorderingen. 

7. Zaken en vermogensrechten toebehorend aan het Land, worden niet aan een schuldeiser 
afgestaan als betaling voor diens vordering.  
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 Artikel 16 Vorm, inhoud en toetsing facturen 

 
Bij ministeriële regeling met algemene werking worden nadere regels vastgesteld over de 
vorm, inhoud en wijze van toetsing van facturen. 
 

Artikel 17 Voorschotten 
 

1. Aan opdrachtnemers worden slechts voorschotten verleend indien dit bij overeenkomst 
is vastgelegd.  

2. Overeenkomsten waarin is bepaald dat een voorschot wordt of kan worden verleend, 
worden pas aangegaan, nadat het krachtens artikel 41, tweede lid, van de 
Landsverordening comptabiliteit 2010 aangewezen organisatieonderdeel daarmee heeft 
ingestemd.  

3. Bij ministeriële regeling met algemene werking worden regels vastgesteld betreffende de 
criteria en de te volgen procedure bij het verlenen van voorschotten aan opdrachtnemers. 

 
Artikel 18 Voorschotten aan overheidsfunctionarissen 

 
1. Andere voorschotten dan die bedoeld in artikel 17 en 20 kunnen slechts worden 

verleend: 
a. wegens reis- en verblijfskosten van overheidsfunctionarissen; 
b. voor bezoldigingen ter voldoening van het eigen aandeel van de 

overheidsfunctionaris in de kosten van geneeskundige behandeling en/of verpleging 
en tandheelkundige behandeling van die overheidsfunctionaris en zijn 
meeverzekerde gezinsleden; 

c. voor studiekosten van overheidsfunctionarissen; 
d. ter betaling van begrafeniskosten; 
e. voor noodzakelijke uitgaven, die geen uitstel gedogen, voor een maximaal bedrag 

van NAf 1.000, van overheidsfunctionarissen, met een bezoldiging van ten hoogste 
het maximaal bedrag opgenomen in schaal 3 als bedoeld in de bijlage behorende bij 
de Bezoldigingslandsbesluit 1998. 

2. Bij ministeriële regeling met algemene werking, worden regels en procedures vastgesteld 
voor de verlening van de voorschotten, bedoeld in het eerste lid, die ten minste betreft: 
a. de terugbetalingstermijn; 
b. het minimum bedrag voor de maandelijkse aflossing en; 
c. de verantwoordingsplicht. 

 
Artikel 19 Rekenplichtigheid bij betalingen 

 
1. Behoudens het gestelde in artikel 20, worden schulden van het Land betaald: 

a. door rekenplichtigen van het Ministerie van Financiën, uit de door de Minister van 
Financiën aangewezen kassen en bankrekeningen; 

b. door rekenplichtigen uit door de Minister van Financiën geautoriseerde kassen en 
bankrekeningen van staatsorganen, onder beheer van de betreffende voorzitter of 
secretaris.  

2. De in het eerste lid genoemde kassen en bankrekeningen worden niet gebruikt voor de 
inning van ontvangsten.  

 
Artikel 20 Kleine kas 

 
1. Een secretaris-generaal, directeur onderscheidelijk een hoofd van een sector kan de 

beschikking krijgen over een kleine kas waaruit hij bij wijze van voorschot ten laste van 
de begroting betalingen kan doen voor: 
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a. kleine huishoudelijke uitgaven; 
b. kleine kantooruitgaven; 
c. uitgaven voor klein onderhoud en reparatie; 
d. andere bij het verstrekken van de kleine kas met name te noemen uitgaven.  

2. Elke in het eerste lid bedoelde kleine kas wordt afzonderlijk ingesteld bij beschikking 
van de Minister van Financiën en de minister die het aangaat waarbij tevens het 
maximale geldbedrag dat telkens bij wijze van voorschot wordt gestort, wordt bepaald.  

3. De in het eerste lid bedoelde kleine kas kan zowel chartaal als giraal worden 
aangehouden. Op de girale kleine kas is artikel 19, tweede lid, van overeenkomstige 
toepassing.  

4. De secretaris-generaal, de directeur of het hoofd van een sector stelt een rekenplichtige 
van zijn organisatieonderdeel aan als bewaarder van de kleine kas.  

5. Het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de (onder) 
voorzitter en secretaris van de staatsorganen . 

 
Artikel 21 Procedureregels betalingen 

 
Bij ministeriële regeling met algemene werking worden regels gesteld betreffende procedures 
voor betaalbaarstelling, feitelijke betaling en het verlenen van voorschotten voor de kleine kas 
en de periodieke afrekening daarvan, alsmede over de vorm en inhoud van de daarbij 
gebruikte documenten.  
 

Hoofdstuk 5  
Vorderingen, ontvangsten en teruggave op ontvangsten 

 
Artikel 22 Ontvangst van betalingen 

 
1. Vorderingen van het Land anders dan uit hoofde van belastingen, worden ontvangen 

door storting of overschrijving op daartoe door de secretaris-generaal van het Ministerie 
van Financiën, namens de Minister van Financiën, aangewezen kassen en 
bankrekeningen onder beheer van rekenplichtigen.  

2. De in het eerste lid genoemde kassen en bankrekeningen worden niet gebruikt voor het 
doen van uitgaven.  

 
Artikel 23 Procedureregels invordering en teruggave 

 
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen worden regels gesteld betreffende 
procedures voor instelling van de invordering, incasso, kwijting en teruggave op ontvangsten, 
anders dan belastingen, alsmede de vorm en inhoud van daarbij gebruikte documenten.  
 

Artikel 24 Teruggave van ontvangsten 
 

Teruggave van ontvangsten, anders dan wegens belastingen en sociale premies, vindt slechts 
plaats nadat de budgethouder van het betrokken ministerie of het betrokken staatsorgaan 
daarmee heeft ingestemd.  
 

Artikel 24a Dading 
 

1. Geschillen omtrent zaken alsmede omtrent de hierop verleende rechten, opdrachten als 
bedoeld in hoofdstuk 3 en alle overige overeenkomsten kunnen door de minister die het 
aangaat of de (onder) voorzitter of secretaris van de staatsorganen die het aangaat, in 
overleg met de Minister van Financiën, worden beëindigd bij dading. Alvorens daartoe 
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 over te gaan wint de minister die het aangaat juridisch advies in over de 

conceptovereenkomst van dading.  
2. Een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid kan door middel van een met redenen 

omklede beschikking van de minister die het aangaat worden aangegaan indien de 
overeenkomst een bedrag betreft van ten hoogste NAf 25.000. Voor een overeenkomst 
voor een bedrag van meer dan NAf 25.000 maar ten hoogste NAf 1 miljoen wordt de 
beschikking door de Minister van Financiën verstrekt. 

3. Indien de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid een bedrag groter dan NAf 1 miljoen 
betreft, komt die overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat die bij landsverordening 
is vastgesteld. 

4. Van de beëindiging van een geschil bij dading wordt telkens onverwijld kennis gegeven 
aan de Algemene Rekenkamer en de interne accountant van de overheid, onder 
toezending van de tekst van de betreffende overeenkomst.  

5. Jaarlijks wordt door de Minister van Financiën indien het hemzelf aangaat, dan wel door 
de minister die het aangaat gezamenlijk met de Minister van Financiën, van de 
overeenkomsten als in het eerste lid bedoeld aan de Staten mededeling gedaan.  

 
Hoofdstuk 6 

Kwijtschelding, oninbare vorderingen en verjaring 
 

Artikel 25 Kwijtschelding en oninbare vordering 
 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden met inachtneming van dit 
artikel regels voor kwijtschelding en oninbaar verklaring van vorderingen vastgesteld.  

2. Het oninbaar verklaren van een of meerdere vorderingen is een interne aangelegenheid 
van het Land, die niet aan de schuldenaar wordt bekend gemaakt. Na het oninbaar 
verklaren van een vordering worden de actieve invorderingshandelingen gestaakt. 
Mocht later blijken dat alsnog verhaalsobjecten bestaan, dan wordt de invordering weer 
ter hand genomen.  

3. Burgerrechtelijke het Land toekomende vorderingen kunnen door middel van een met 
redenen omklede beschikking van de minister die het aangaat of een met reden 
omkleden besluit van de (onder) voorzitter en secretaris van de staatsorganen die het 
aangaat worden kwijtgescholden of oninbaar worden verklaard indien het gezamenlijke 
bedrag van de vorderingen per schuldenaar minder dan NAf 25.000 bedraagt. Voor 
kwijtschelding of oninbaar verklaren van vorderingen waarvan het gezamenlijke bedrag 
per schuldenaar meer dan NAf 25.000, maar minder dan NAf 1 miljoen bedraagt, wordt 
deze bij beschikking van de Minister van Financiën verstrekt. 

4. Indien het bedrag van de kwijtschelding of oninbaar verklaren van burgerrechtelijke 
vorderingen, bedoeld in het derde lid, per schuldenaar groter is dan NAf 1 miljoen 
geschiedt de kwijtschelding of het oninbaar verklaren van de vordering bij 
landsverordening.  

 
Artikel 26 Besluit tot kwijtschelding of oninbaarheid 

 
1. Elke oninbaar verklaring als bedoeld in artikel 25, derde lid, wordt door de minister die 

het aangaat, indien deze niet de Minister van Financiën is, of door de (onder) voorzitter 
en secretaris van de staatsorganen die het aangaat maandelijks met opgave van redenen 
gemeld aan de Minister van Financiën.  

2. Jaarlijks wordt door de Minister van Financiën van het totaalbedrag van de 
kwijtscheldingen en verklaringen van oninbare vordering, bedoeld in artikel 25, derde 
lid, aan de Staten bij indiening van de jaarrekening mededeling gedaan. Dit totaalbedrag 
wordt gesplitst naar de reden van kwijtschelding of oninbaarheid. De in de eerste volzin 
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bedoelde mededeling wordt door de Minister van Financiën tevens gezonden aan de 
Algemene Rekenkamer en aan de interne accountant van de overheid. 

3. In het verslag van de accountant, bedoeld in artikel 50, tweede lid, van de 
Landsverordening Comptabiliteit 2010 wordt vermeld of de kwijtscheldingen en het 
oninbaar verklaren van vorderingen zowel procedureel als materieel in 
overeenstemming met deze landsverordening en het landsbesluit, bedoeld in artikel 25, 
eerste lid, geschied.  

 
Artikel 27 Verjaring vorderingen  

 
Voor vorderingen ten gunste van het Land zijn de verjaringsregels zoals deze in afdeling 3, 
Boek 3, van het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd, van overeenkomstige toepassing.   
 

Artikel 28 Verjaring overige vorderingen 
 

1. Voor vorderingen ten laste van het Land zijn de verjaringsregels zoals deze in afdeling 3, 
Boek 3, van het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd, van overeenkomstige toepassing.  

2. Indien de vordering schriftelijk bij het Ministerie van Financiën of bij het betrokken 
staatsorgaan is ingediend binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt de verjaring 
gestuit. Aan de schuldeiser, wordt op verzoek een gedagtekende ontvangstbevestiging 
als bewijs afgegeven.  

 
Hoofdstuk 7 

Het beheer van liquide middelen 
 

Artikel 29 Beheer liquide middelen 
 

1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid, is het Ministerie van Financiën belast met het 
beheer van de liquide middelen, waaronder wordt verstaan de bewaring en inning van 
liquide middelen, het doen van betalingen en het beleggen van overtollige financiële 
middelen.  

2. De (onder) voorzitter of secretaris van de staatsorganen worden met de in het eerste lid 
genoemde taak belast voor zover het de staatsorganen betreft.  

3. De Minister van Financiën kan bij beschikking een overheidsfunctionaris van een ander 
ministerie belasten met de inning van liquide middelen, voor zover dit samenhangt met 
de aan het betrokken ministerie opgedragen taak.  

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen richtlijnen worden 
vastgesteld zodat: 
a. het uitzetten van overtollige geldmiddelen uitsluitend gebeurt bij financiële 

instellingen met minimaal een A rating afgegeven door ten minste één 
gezaghebbende rating agency;  

b. het uitzetten van overtollige geldmiddelen uitsluitend gebeurt tegen vastrentende 
waarden, dan wel in producten waarvan de hoofdsom aan het eind van de looptijd 
intact is;  

c. derivaten uitsluitend worden gebruikt voor het beperken van financiële risico’s.  
 

Artikel 30 De huisbankier 
 

1. Het Land heeft een huisbankier 
2. De huisbankier wordt door middel van een openbare aanbesteding geselecteerd. 
3. Als huisbankier kan een commerciële bank of de Centrale bank van Curaçao en Sint 

Maarten worden geselecteerd.  
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 4. Met de huisbankier, bedoeld in het eerste lid, wordt, in afwijking van artikel 9, vierde lid, 

door de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, namens de Minister van 
Financiën, een overeenkomst aangegaan voor vijf jaar. Na afloop van de termijn 
waarvoor de overeenkomst bedoeld in de eerste volzin is aangegaan kan de 
overeenkomst aansluitend één maal worden verlengd voor ten hoogste vijf jaar. 

 
Artikel 31 De hoofdbankrekening 

 
1. De secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën houdt namens de Minister van 

Financiën bij de in artikel 30, eerste lid, bedoelde huisbankier een hoofdbankrekening 
aan ten behoeve van het liquiditeitenbeheer.  

2. Behoudens de creditsaldi van de in artikel 20, bedoelde kleine kassen, en van bij 
ministeriële regeling met algemene werking aan te wijzen rekeningen worden alle 
creditsaldi op de rekeningen bij commerciële banken dagelijks overgeboekt naar de 
hoofdbankrekening van het Land.   

3. Alle debetsaldi op de rekeningen bij de commerciële banken worden dagelijks aangevuld 
vanaf de hoofdbankrekening bedoeld in het eerste lid.  

 
Artikel 32 Overige bankrekeningen 

 
1. Behoudens het gestelde in het tweede en derde lid, houdt alleen het Ministerie van 

Financiën bankrekeningen aan bij de huisbankier en commerciële banken. 
2. De in artikel 29, tweede en derde lid bedoelde personen respectievelijk 

overheidsfunctionarissen kunnen in overleg met de secretaris-generaal van het 
Ministerie van Financiën, namens de Minister van Financiën, één of meer 
bankrekeningen aanhouden bij de huisbankier en commerciële banken. 

3. De in artikel 20, vierde lid bedoelde rekenplichtigen kunnen per kleine kas één 
bankrekening aanhouden bij de huisbankier of een commerciële bank, welke slechts kan 
worden geopend door een daartoe door de secretaris-generaal van het Ministerie van 
Financiën, namens de Minister van Financiën, aan te wijzen overheidsfunctionaris van 
het Ministerie van Financiën.  

 
Hoofdstuk 8 

Rekenplichtigheid en schadeplichtigheid 
 

Artikel 33 Rekenplichtige, register 
 

1. De overheidsfunctionaris die met de tijdelijke waarneming van de taak van de 
rekenplichtige is belast, is ook rekenplichtig. 

2. De rekenplichtige wordt namens de minister die het aangaat aangewezen door de 
secretaris-generaal van het betreffende ministerie, dan wel door de (onder) voorzitter of 
secretaris van de staatsorganen aangewezen. 

3. Er is een register van rekenplichtigen, ingesteld en beheerd door de secretaris-generaal 
van het betrokken ministerie, namens de Minister van Financiën dan wel door de (onder) 
voorzitter of secretaris van de staatsorganen.  

4. De aanwijzing tot rekenplichtige, bedoeld in het tweede lid, gaat pas in op het moment 
dat deze rekenplichtige in het register, bedoeld in het derde lid, is opgenomen.  

5. Het in het derde lid bedoelde register wordt bewaard bij het betrokken ministerie dan 
wel bij de staatsorganen en is te allen tijde beschikbaar voor raadpleging door het 
Ministerie van Financiën, die tevens bevoegd is tot het maken van afschriften uit bedoeld 
register.  
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Artikel 34 Zekerheidsstelling 
 

Aan een rekenplichtige wordt geen verplichting tot zekerheidstelling opgelegd. 
 

Artikel 35 Verplichtingen bij rekenplichtigheid 
 

De Minister van Financiën regelt bij ministeriële regeling met algemene werking: 
a. de overzichten en specificaties die door de rekenplichtige periodiek dienen te worden 

overlegd, 
b. de frequentie waarmee dit dient te geschieden, 
c. de wijze waarop op de rekenplichtige toezicht wordt uitgeoefend en door welk orgaan of 

welke functionaris, en 
d. de wijze waarop de overdracht van rekenplichtigheid plaatsvindt. 
 

Artikel 36 Aanzuiveren tekorten bij rekenplichtigheid 
 

Onverminderd het bepaalde in artikel 69 van de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht, is de rekenplichtige verplicht tot het aanzuiveren van tekorten die in de aan 
hem toevertrouwde goederen en liquide middelen zijn ontstaan.  
 

Artikel 37 Verantwoordelijkheid rekenplichtige bij afwezigheid 
 

Indien het bevoegd gezag geen aanwijzing tot waarneming als bedoeld in artikel 70 van de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht heeft gedaan, doch de rekenplichtige aantoont 
dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om zijn taak te verrichten en dat dit feit aan de 
secretaris-generaal van het betrokken ministerie bekend was, is hij voor de tijd gedurende 
welke dit het geval is geweest eveneens van zijn verantwoordelijkheid ontheven en gaat die 
verantwoordelijkheid over naar het bevoegde gezag.  
 

Artikel 38 Schadevergoeding 
 

Bij vaststelling van de schadevergoeding, bedoeld in artikel 68 van de Landsverordening 
Materieel Ambtenarenrecht moet aan de betrokken overheidsfunctionaris de gelegenheid 
worden geboden om zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden. Indien de 
overheidsfunctionaris buiten machte is van deze gelegenheid gebruik te maken, wordt de 
onrechtmatigheid of verwijtbaarheid, bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht, zoveel mogelijk op andere wijze onderzocht 
alvorens tot vaststelling van een schadevergoeding wordt overgegaan. 
 

Hoofdstuk 9 
Beheer en vervreemden roerende en onroerende zaken van het Land 

 
Artikel 39 Beheer en administratie  

 
1. Het beheer, de administratie en de vervreemding van onroerende zaken van het Land 

geschiedt overeenkomstig de Landsverordening domaniale gronden.  
2. Elke minister is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de onder hem 

ressorterende roerende zaken.  
3. Bij ministeriële regeling met algemene werking kan de Minister van Financiën nadere 

regels vaststellen met betrekking tot voorschriften betreffende het beheer en de 
administratie, bedoeld in het eerste en tweede lid.  

4. Tegelijk met het verslag van het afgelopen dienstjaar doet de Minister van Verkeer, 
Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de Staten schriftelijk verslag met betrekking tot het 
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 beheer van de onroerende zaken. Dit verslag wordt als een afzonderlijke nota onder de 

tot de jaarrekening behorende stukken opgenomen.  
  

Artikel 40 Wisseling roerende zaken tussen organisatieonderdelen 
 

1. Voordat tot vervreemding van roerende zaken wordt overgegaan, worden eerst de 
organisatieonderdelen van het Land, in de gelegenheid gesteld om de betreffende zaak te 
verwerven.  

2. Indien een roerende zaak wordt verworven door een ander organisatieonderdeel van het 
Land, wordt deze roerende zaak tegen de overdrachtswaarde ten tijde van de overdracht 
naar het organisatieonderdeel dat de zaak verwerft, overgeboekt. Dat gebeurt onder 
vermindering voor dat bedrag van de beheersbegroting van het organisatieonderdeel dat 
de zaak verwerft en gelijktijdige verhoging voor hetzelfde bedrag van de 
beheersbegroting van het organisatieonderdeel dat de zaak vervreemdt.  

 
Artikel 41 Vervreemding van roerende goederen 

 
1. Behoudens het bepaalde in het derde lid geschiedt de verkoop van roerende zaken in het 

openbaar.  
2. In afwijking van het eerste lid, behoeft de verkoop niet in het openbaar te geschieden 

mits de Minister van Financiën daarmee instemt en de waarde van de roerende zaak ten 
hoogste NAf 25.000 bedraagt. De ministeriële beschikking waarbij de afwijking wordt 
toegestaan bevat de gronden waarop tot de afwijking is besloten.  

3. Het eigendom van de roerende lichamelijke zaken gaat niet eerder op de wederpartij 
over, dan nadat de levering daarvan is geschied overeenkomstig de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek.  

 
Artikel 42 Procedureregels bij openbare verkoop 

 
Regels met betrekking tot de procedures die in geval van openbare veilingen en inschrijvingen 
en andere verkopingen in het openbaar moeten worden gevolgd worden door de Minister van 
Financiën bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld.  
 

Artikel 43 Dading 
Vervallen 

 
Hoofdstuk 10 

Overgangs- en slotbepalingen 
   

Artikel 44 Intrekking comptabele verordeningen  
   
1. De Comptabiliteitslandsverordening, de Experimenteerverordening 

Comptabiliteitsvoorschriften en de Comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden worden 
ingetrokken. 

2. De in het eerste lid genoemde verordeningen blijven van toepassing op ontwerpen tot 
vaststelling en wijziging van een begroting en tot vaststelling van een jaarrekening tot en 
met het dienstjaar 2015. 

3. De intrekking van de in het eerste lid genoemde verordeningen heeft geen gevolgen voor 
de geldigheid van bepalingen, nadere regels en beleidsregels waarin wordt verwezen 
naar deze verordeningen mits de bepaling of regel waarnaar wordt verwezen naar de 
strekking ook is opgenomen in vervangende verordeningen. 
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Artikel 45 Intrekking Subsidieverordening 
 

1. De Subsidieverordening Curaçao 2007 wordt ingetrokken maar blijft van toepassing 
op subsidies die krachtens deze verordening zijn verleend tot het moment waarop die 
subsidies in overeenstemming met de nieuwe regels zijn vervallen of ingetrokken. 

2. De intrekking van de Subsidieverordening Curaçao 2007 heeft geen gevolgen voor 
de geldigheid van bepalingen , nadere regels en beleidsregels waarin wordt verwezen 
naar genoemde verordening mits de bepaling waarnaar wordt verwezen naar de 
strekking ook is opgenomen in vervangende regelgeving. 

 
     Artikel 46 Inwerkingtreding 
 
1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip dat 

voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden 
vastgesteld. 

2. Deze landsverordening geldt voor de begroting en jaarrekening over het dienstjaar 2016. 
 
    Artikel 47 Citeertitel 
 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening financieel beheer.  
      
 

Gegeven te Willemstad, 18 december 2015 
    L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
 
De Minister van Financiën,  
       J.M.N. JARDIM 
 
 
 

 Uitgegeven de 30ste december 2015 
 De Minister van Algemene Zaken, 
              B.D. WHITEMAN  
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