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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 4de mei 2015 ter 
uitvoering van artikel 8, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 
(Beschikking publicatie vaststelling en wijziging begroting en jaarrekening) 

____________ 
 

D e  M i n i s t e r  v a n  F i n a n c i ë n, 
 
 
 Gelet op: 
 
artikel 8, derde lid, van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 
 
 

  Heeft besloten: 
 

 
Artikel 1 

 
Alle ontwerpen tot vaststelling en wijziging van een begroting en vaststelling van een 
jaarrekening worden, zodra zij aan de Staten zijn aangeboden, voor een ieder ter inzage 
en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling 
wordt openbaar kennis gegeven. 

 
Artikel 2 

 
De openbare kennisgeving, als bedoeld in artikel 1 geschiedt in minimaal 3 op Curaçao 
verschijnende dagbladen, alsmede op de web-site van het Land Curaçao. 

 
Artikel 3 

 
Voor de verkrijgbaar stelling als bedoeld in artikel 1, in gedrukte vorm is een tarief 
verschuldigd, zoals dat is opgenomen in artikel 41 van de eilandsverordening leges, 
precariorechten en retributies Curaçao 1992.  

 
Artikel 4 

 
De stukken als bedoeld in artikel 1 worden gelijktijdig integraal op de web-site van het 
Land Curaçao geplaatst en zijn op die manier voor een ieder gratis  beschikbaar. De 
bestanden worden zodanig gepubliceerd, dat zij ook printbaar zijn.  
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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 publicatie vaststelling en 
wijziging begroting en jaarrekening. 
 
 
 

Gegeven te Willemstad, 4 mei 2015 
De Minister van Financiën, 

                      J.M.N. JARDIM 
 

 
 
Uitgegeven, 28 augustus 2015 
De Minister van Algemene Zaken,  

       I.O.O. ASJES 
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