
A° 2014 N° 110 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
Ministeriële regeling met algemene werking, van de 2de september 2014 ter 
uitvoering van artikel 17 en 46, derde lid van de Landsverordening comptabiliteit 
2010 
 

____________ 
 

D e   M i n is t e r   v a n   F i n a n c i ë n, 
 

 
Overwegende: 

 
dat modellen worden vastgesteld voor de in artikel 12, derde en vierde lid van de 
Landsverordening Comptabiliteit 2010 opgenomen staten, overzichten en recapitulaties; 
 
 

H e e f t   b e s  l o t e n: 
 

Artikel 1 
 
Bij overige in het kader van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 aan de begroting toe te 
voegen gegevens wordt zoveel als mogelijk verwezen naar de begrotingspost waar de 
informatie betrekking op heeft.  

 
Artikel 2 

 
a. De recapitulatie van de totaalbedragen van de baten en lasten per hoofdstuk, alsmede 

het voordelige of nadelige saldo, als bedoeld in artikel 12, derde lid onder d van de 
Landsverordening Comptabiliteit 2010, wordt ingericht overeenkomstig het in bijlage 1 
van deze ministeriële beschikking opgenomen model. 

 
b. De recapitulatie van de totaalbedragen van de baten en lasten per economische 

categorie, alsmede het voordelige of nadelige saldo, als bedoeld in artikel 12, derde lid 
onder e van de Landsverordening Comptabiliteit 2010, wordt ingericht overeenkomstig 
het in bijlage 2 van deze ministeriële beschikking opgenomen model. 
 

Artikel 3 
 

a. Het overzicht van het te bezoldigen personeel, als bedoeld in artikel 12, vierde lid onder 
a van de Landverordening Comptabiliteit 2010, wordt ingericht overeenkomstig het in 
bijlage 3 van deze ministeriële beschikking opgenomen model. 

 
b. Het overzicht van de personeelslasten, als bedoeld in artikel 12, vierde lid onder b van 

de Landverordening Comptabiliteit 2010, wordt ingericht overeenkomstig het in bijlage 
4 van deze ministeriële beschikking opgenomen model. 
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 c. Het overzicht van opgenomen (langlopende) geldleningen, als bedoeld in artikel 12, 

vierde lid onder c van de Landverordening Comptabiliteit 2010, wordt ingericht 
overeenkomstig het in bijlage 5 van deze ministeriële beschikking opgenomen model. 

 
d. Het overzicht van uitgegeven (langlopende) geldleningen, als bedoeld in artikel 12, 

vierde lid onder d van de Landverordening Comptabiliteit 2010, wordt ingericht 
overeenkomstig het in bijlage 6 van deze ministeriële beschikking opgenomen model. 
 

e. Het overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverlichtingen, als 
bedoeld in artikel 12, vierde lid onder e van de Landverordening Comptabiliteit 2010, 
wordt ingericht overeenkomstig het in bijlage 7 van deze ministeriële beschikking 
opgenomen model. 

 
f. Het overzicht van de deelnemingen in privaatrechtelijke rechtpersonen door het Land, 

als bedoeld in artikel 12, vierde lid onder f van de Landverordening Comptabiliteit 2010, 
wordt ingericht overeenkomstig het in bijlage 8 van deze ministeriële beschikking 
opgenomen model. 
 

g. Het overzicht van lasten wegens subsidies en bijdragen aan instellingen en van andere 
inkomensoverdrachten, als bedoeld in artikel 12, vierde lid onder g van de 
Landverordening Comptabiliteit 2010, wordt ingericht overeenkomstig het in bijlage 9 
van deze ministeriële beschikking opgenomen model. 

 
Artikel 4 

 
De verzamel- en consolidatiestaat, per hoofdstuk en per economische categorie, als bedoeld in 
artikel 12, vierde lid onder h van de Landsverordening Comptabiliteit 2010, wordt ingericht 
overeenkomstig het in bijlage 10 van deze ministeriële beschikking opgenomen model. 
 

Artikel 5 
 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte in het 
Publicatieblad waarin zij is geplaatst en werkt terug tot 10 oktober 2010, en is voor het eerst 
van toepassing op het begrotingsjaar 2011. 
 

Artikel 6 
 
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking modellen van staten, overzichten 
en recapitulaties begroting. 
 
 
      Gegeven te Willemstad, 2 september 2014 
      De Minister van Financiën, 

        J.M.N. JARDIM 
 
 
      Uitgegeven de 30ste december 2014 
      De Minister van Algemene Zaken, 

             I.O.O. ASJES 
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