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Verordening van 5 augustus 1886  
houdende aanwijzing der plaatsen tot het ontvangen 

van consignatiën

Tekst in P.B. 1886, 22 inwtr. m.i.v. 5 sept. 1886; gewijzigd bij:
1. Lv. van 21 aug. 1968 tot wijziging van het B.W.N.A.. het W.v.B.Rv.N.A., het Fb. 1931, 

enz. (P.B. 1968, 132), inwtr. m.i.v. 1 nov. 1970 (P.B. 1970, 121)

Art. 1. (lid 1 vervallen en het overblijvende lid gewijzigd bij no. 1) Als de plaats tot het 
ontvangen der bij de algemeene verordeningen van de kolonie bedoelde consignatiën wordt 
aangewezen, op het eiland Curaçao, de Gouvernementsbank,1 en op de andere eilanden der 
kolonie, het kantoor van den ontvanger der belastingen.
Art. 2. Het in bewaring gestelde moet uiterlijk binnen acht dagen na opvordering aan den 
daarop rechthebbende worden teruggegeven.
Art. 3. De bewaargeving en de teruggave geschieden steeds tegen afgifte of overneming 
van een bewijs, waarin het in bewaring gestelde of teruggevene behoorlijk is omschreven.
Art. 4 t/m 7. (vervallen bij no. 1)
Art. 8. De kolonie is ter zake van hetgeen in consignatie ontvangen is jegens de belangheb-
benden aansprakelijk naar de regelen van de artt. 1725 en 1727 van het Burgerlijk Wetboek 
van de Nederlandse Antillen ten aanzien van vrijwillige bewaargeving vastgesteld.
Art. 9. De directie van de Gouvernementsbank en de ontvangers der belastingen zijn, voor 
wat betreft de door hen ontvangen consignatiën, jegens de Kolonie verantwoordelijk voor 
al de schade, welke door de Koloniale Kas zou worden vergoed ter zake van verliezen uit 
verkeerde handelingen of de niet-opvolging van bestaande of nader te maken bepalingen 
voortspruitende.
Art. 10. De Gouverneur kan, met betrekking tot de uitvoering dezer verordening, bij be-
sluit nadere regelen vaststellen.2

1 Bedoeld is de instelling, in de publicatie van 6 febr. 1828 (P.B.-bundel 1816-1851; no. 119) 
kortweg “de Bank” en bij de Verord. van 30 mei 1907 (P.B. 1907, 9) “de Curaçaosche Bank” 
genaamd; thans Bank van de Nederlandse Antillen. Blijkens de M.v.T. bij de bovenstaande 
verordening was bij de keur van 16 mei 1870 (P.B. 1870, 3) de Hypotheekbank op Curaçao 
als fonds voor gerechtelijke consignatiën aangewezen, welke bank echter bij verord. van 15 
dec. 1875 (P.B. 1875, 25) opgeheven was.

2 Een uitvoeringsbesluit is nimmer tot stand gekomen.
BW – 337 (supp. 1996)




