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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT van de 6de mei 2011, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst 
van het Landsbesluit Nationale Rekeningen I  
 

_________ 
 

DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO, 
 

 
Op de voordracht van de Minister van Justitie; 
 

Gelet op: 
 
Artikel 7A van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; 
 
 

H E E F T   G O E D G E V O N D E N: 
 
 

Enig artikel 
 

De geconsolideerde tekst van het Landsbesluit Nationale Rekeningen I als opgenomen in de 
bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 6 mei 2011 
      F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 

 
 
 
De Minister van Justitie, 
       E.R. WILSOE 
 
 
 

Uitgegeven de 27ste mei 2011 
De Minister van Algemene Zaken, 

             G.F. SCHOTTE 
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 Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit Nationale Rekeningen I 1, zoals dit luidt na 
toepassing van de aanwijzingen opgenomen in de artikelen 6, 7, en 7B van de Algemene 
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao. 
 

---------------------------- 

Artikel 1 

1. Ten behoeve van de samenstelling van de Nationale Rekeningen kunnen jaarlijks opgaven en 
inlichtingen worden ingewonnen. 

2. De in het eerste lid bedoelde opgaven en inlichtingen kunnen o.m. betrekking hebben op: 
 a. omzetten en productie; 
 b. inkopen; 
 c. voorraden 
 d. afschrijvingen; 
 e. personeelsbestand en personeelskosten; 
 f. overige kosten van de bedrijfsvoering; 
 g. investeringen; 
 h. ingehouden winsten en toevoegingen aan de reserves. 

Artikel 2 

Voor het inwinnen van de in artikel 1 bedoelde opgaven en inlichtingen wordt gebruik gemaakt 
van vragenlijsten. De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening stelt de modellen 
hiervan vast. 

Artikel 3 

1. Alle personen zijn verplicht de vragen, gesteld in de vragenlijsten als in artikel 2 bedoeld, te 
beantwoorden en vóór 1 juni van het lopend jaar bij de Directeur van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek in te leveren. 

2. Indien naar het oordeel van de Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek geldige 
redenen de indiening vóór de in het eerste lid genoemde datum verhinderen, dient de 
beantwoording en inlevering te geschieden op een nader door hem te bepalen tijdstip. 

Artikel 4 

Dit landsbesluit, dat kan worden aangehaald als „Landsbesluit Nationale Rekeningen I", treedt in 
werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 1 april 
1980. 

*** 
 
 
 

                     
1 Pb. 1981, no. 41. 
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