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PUBLICATIEBLAD 
 

 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 24
ste
 oktober 

2012, ter uitvoering van artikel 43, tiende lid, van de Algemene landsverordening 

Landsbelastingen
1
 (Landsbesluit kasregistratiesystemen)  

____________ 

 

IN NAAM DER KONINGIN! 

_______ 

 

De waarnemende Gouverneur van Curaçao, 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

dat het in het kader van een juiste nakoming van de in hoofdstuk VI van de Algemene 

landsverordening Landsbelastingen gestelde administratieverplichtingen wenselijk is om nadere 

regels te stellen voor de groep administratieplichtigen, bedoeld in artikel 44, zesde lid, van de 

Algemene landsverordening Landsbelastingen;  

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. kasregistratiesysteem: een kassa met een geïntegreerde printer danwel de combinatie van een 

kassa met een separate printer, welke is toegelaten door de controle-autoriteit, verzegeld door 

een gekwalificeerde installateur en voorzien van een kassa-identificatienummer; 

b. kassa-identificatienummer: een door de controle-autoriteit toegekend uniek 

registratienummer dat door de leverancier middels een sticker op het kasregistratiesysteem 

wordt aangebracht; 

c. verzegeling: het aanbrengen van een door de controle-autoriteit aan de leverancier verstrekt 

zegel op het kasregistratiesysteem door een gekwalificeerde installateur; 

d. kasregistratieplichtige: de administratieplichtige die behoort tot de groep 

administratieplichtigen, bedoeld in artikel 44, zesde lid, van de Algemene landsverordening 

Landsbelastingen; 

e. aangewezen kasregistratieplichtige: de kasregistratieplichtige die door of namens de Minister 

is aangewezen tot het verplicht gebruik van een door de controle-autoriteit ter beschikking 

gesteld kasregistratiesysteem; 

f. leverancier: de leverancier van toegelaten kasregistratiesystemen; 

g. gekwalificeerde installateur: een door de controle-autoriteit aangewezen installateur van 

kasregistratiesystemen, die voldoet aan door de controle-autoriteit vast te stellen eisen van 

vakbekwaamheid en integriteit; 

h. overzichtsregister: een door de controle-autoriteit bijgehouden overzicht van toegelaten 
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kasregistratiesystemen, leveranciers en gekwalificeerde installateurs; 

i. controle-autoriteit: de Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau. 

 

Artikel 2 

 

1. Bij ministeriële regeling met algemene werking wordt bepaald aan welke eisen een 

kasregistratiesysteem moet voldoen. 

2. Op schriftelijk verzoek van een leverancier wordt een kasregistratiesysteem dat voldoet aan 

de eisen, bedoeld in het eerste lid, door de controle-autoriteit toegelaten. Toelating geschiedt 

middels een beschikking in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening 

administratieve rechtspraak. 

3. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kan de controle-autoriteit zelfstandig besluiten 

om een kasregistratiesysteem dat voldoet aan de eisen bedoeld in het eerste lid, toe te laten. 

4. De controle-autoriteit draagt zorg voor de periodieke publicatie van een overzichtsregister en 

verstrekt op verzoek een afschrift van dit register.  

 

Artikel 3 

 

1. Een kasregistratieplichtige is verplicht een kasregistratiesysteem te gebruiken. 

2. De kasregistratieplichtige die zijn onderneming danwel een tot zijn onderneming behorend 

kasregistratiesysteem overdraagt, maakt daarvan onverwijld schriftelijk melding bij de 

controle-autoriteit. Op de melding plaatst de kasregistratieplichtige: 

a. de naam, de handelsnaam, het adres, het Crib-nummer en het door de Kamer van 

Koophandel toegekende registratienummer van de kasregistratieplichtige;  

b. de naam, de handelsnaam, het adres, het Crib-nummer en het door de Kamer van 

Koophandel toegekende registratienummer van degene aan wie het kasregistratiesysteem 

is overgedragen; en 

c. het kassa-identificatienummer van het kasregistratiesysteem dat wordt overgedragen. 

3. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen categorieën van 

kasregistratieplichtigen worden vrijgesteld van de verplichting om een kasregistratiesysteem 

te gebruiken. 

 

Artikel 4 

 

1. Door of namens de Minister kunnen kasregistratieplichtigen worden aangewezen tot het    

verplicht gebruik van een door de controle-autoriteit ter beschikking gesteld 

kasregistratiesysteem. 

2. Kasregistratieplichtigen kunnen worden aangewezen, indien niet voldaan wordt aan de 

administratie- en bewaarverplichtingen als bedoeld in artikel 43, tweede lid, van de 

Algemene landsverordening Landsbelastingen. Aanwijzing geschiedt middels een 

beschikking in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening administratieve 

rechtspraak. 

3. Ter zake van een ter beschikking gesteld kasregistratiesysteem wordt tussen de aangewezen 

kasregistratieplichtige en de controle-autoriteit een schriftelijke bruikleenovereenkomst 

afgesloten. 

4. De aangewezen kasregistratieplichtige die voornemens is zijn onderneming over te dragen 

of te staken, maakt daarvan onverwijld schriftelijk melding bij de controle-autoriteit. 
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Artikel 5 

 

1. De kasregistratieplichtige danwel de aangewezen kasregistratieplichtige gebruikt en 

onderhoudt het kasregistratiesysteem op zodanige wijze dat het kasregistratiesysteem 

onafgebroken deugdelijk functioneert. Een kasregistratiesysteem functioneert deugdelijk 

indien alle door de kasregistratieplichtige verrichte transacties volledig en op de juiste wijze 

in het kasregistratiesysteem worden opgeslagen, zodat de voor de heffing van de belasting 

van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken. Dit houdt tevens in dat het 

kasregistratiesysteem onafgebroken verzegeld blijft. 

2. Indien het kasregistratiesysteem op enig moment niet deugdelijk functioneert, is de 

kasregistratieplichtige danwel de aangewezen kasregistratieplichtige verplicht: 

a. de datum en het tijdstip waarop het kasregistratiesysteem ophoudt deugdelijk te 

functioneren, alsmede het kassa-identificatienummer, in diens administratie vast te 

leggen; 

b. vanaf dat moment al hetgeen het kasregistratiesysteem normaliter registreert afzonderlijk 

in diens administratie vast te leggen; en 

c. bij een defect het kasregistratiesysteem onverwijld te laten repareren door een 

gekwalificeerde installateur. 

3.  Zodra het kasregistratiesysteem weer deugdelijk functioneert, is de kasregistratieplichtige 

danwel de aangewezen kasregistratieplichtige verplicht de volgende gegevens in diens 

administratie vast te leggen: 

a. de datum en het tijdstip waarop het kasregistratiesysteem weer deugdelijk functioneert; 

b. het kassa-identificatienummer; en 

c. indien een reparatie heeft plaatsgevonden, de naam, adres, Crib-nummer en het door de 

Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van de gekwalificeerde 

installateur die de reparatie heeft uitgevoerd. 

 

Artikel 6 

 

Het niet voldoen aan een verplichting als bedoeld in artikel 3, tweede lid, artikel 4, vierde lid, en 

artikel 5, tweede lid, onderdeel c, is een strafbaar feit. 

 

Artikel 7 

 

1.  Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand na die van de 

 uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is, met uitzondering van artikel 3, die in 

 werking treedt op 1 januari 2014.  

2.  Met ingang van 1 januari 2014 vervalt artikel 4. 
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Artikel 8 

 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit kasregistratiesystemen. 

 

 

Gegeven te Willemstad, 24 oktober 2012 

     A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 

 

De Minister van Financiën,                                

      J.M.N. JARDIM 

 

                                                                                  

                                                                                 Uitgegeven de 30
ste

 oktober 2012 

De Minister van Algemene Zaken, 

S.M. BETRIAN 

 

  

 


