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PUBLICATIEBLAD 
 

 

LANDSVERORDENING van de 15
de

 september 2015  houdende de aanwijzing van de 

interne accountant van de Regering van Curaçao 
 

____________ 

 

In naam van de Koning! 

______ 

 

De Gouverneur van Curaçao, 

 

  

 In overweging genomen hebbende:  

 

  

dat geconstateerd is dat de op de Stichting Overheidsaccountantsbureau betrekking hebbende 

verordeningen van het voormalige land Nederlandse Antillen onderscheidenlijk het voormalige 

eilandgebied Curaçao, opgenomen zijn in de bij artikel 1, tweede lid van de Algemene 

overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao behorende Bijlage A en Bijlage B, 

waardoor sinds 10 oktober 2010 geen van die verordeningen thans gelding hebben binnen 

Curaçao;  

 

dat het gelet op het belang van continuïteit in de controle van het financieel beheer van de 

overheidsfinanciën wenselijk is de Stichting Overheidsaccountantsbureau alsnog als interne 

accountant van de regering van Curaçao aan te wijzen; 

dat het tevens wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de samenwerking tussen de 

Regering van Curaçao en de Stichting Overheidsaccountantsbureau; 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 

onderstaande landsverordening: 
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Artikel 1 

In deze landsverordening wordt onder stichting verstaan: de Stichting Overheidsaccountsbureau. 

 

Artikel 2 

1. De stichting treedt, met uitsluiting van anderen, op als interne accountant ten behoeve van de 

regering. 

2. Voor zover in enige wettelijke regeling niet anders is bepaald, is de stichting mede belast 

met de controle, bedoeld in artikel 24 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer 

Curaçao
1
. 

 

Artikel 3 

1. De stichting wordt belast met de volgende taken: 

a. de controle op het financieel beheer van de overheidsfinanciën en 

overheidseigendommen in de ruimste zin van het woord; 

b. de controle van de verantwoordingen en jaarrekeningen van de overheid of deze volgens 

de voorschriften en in overeenstemming met de werkelijkheid zijn opgesteld; 

c. de controle of het financieel beheer doelmatig wordt gevoerd; 

d. de ondersteuning bij de inrichting van en het toezicht op de administratieve organisatie 

en de financiële administratie van diensten, afdelingen, bureaus, bedrijven, instellingen 

en andere instanties die belast zijn met het financieel beheer; 

e. de controle die krachtens wettelijke regelingen dient te worden verricht; 

f. de controle van bedrijven, stichtingen en andere instellingen waarin of waarbij de 

overheid financieel belang heeft of waaraan de overheid steun, krediet of garantie 

verleent; 

g. het verrichten van onderzoeken voorafgaande aan de onder f bedoelde steunverlening, 

kredietverschaffing of garantieverlening; 

h. het verrichten van onderzoeken in opdracht van één of meer ministers ten behoeve van 

de overheid; 

i. het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord op financieel, 

bedrijfseconomisch en (administratief) organisatorisch gebied aan een of meer ministers, 

bedrijven, stichtingen en andere instellingen waarin of waarbij de overheid financieel 
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belang heeft of waaraan de overheid steun, krediet of garantie verleent. 

j. het ongevraagd adviseren van een of meer ministers omtrent de wenselijkheid van een 

bepaald onderzoek. 

2. De rapporten betreffende de controle, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot h, geven 

mede een oordeel over de vraag of: 

a. de afgelegde rekening en verantwoording in overeenstemming is met de werkelijkheid;  

b. de gedane uitgaven rechtmatig zijn en in het algemeen of geen uitgaven in strijd zijn met 

enige wettelijke regeling; 

c. het financieel beheer doelmatig wordt gevoerd. 

3. Aan een rapport als bedoeld in het tweede lid, worden toegevoegd alle bemerkingen en 

bedenkingen betreffende het gevoerde financieel beheer die in het belang van Curaçao nuttig 

of wenselijk voorkomen. 

 

Artikel 4 

Ten aanzien van elke controle of adviesopdracht rapporteert de stichting schriftelijk aan de 

minister onder wiens verantwoordelijkheid deze controle of adviesopdracht valt. 

 

Artikel 5 

1. De Minister van Financiën en de stichting overleggen ten minste één keer per drie maanden 

met elkaar. Doel van dat overleg is de begeleiding van de samenwerking tussen de regering 

en de stichting, nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en eventuele knelpunten op te lossen. 

2. De stichting pleegt nauw overleg met de Algemene Rekenkamer inzake de aan de stichting 

opgedragen taak ten aanzien van controle en administratieve organisatie. 

3. Van de rapporten omtrent de verrichte controlewerkzaamheden zendt de stichting in 

tweevoud een afschrift rechtstreeks aan de Algemene Rekenkamer. 

4. De stichting en de Algemene Rekenkamer corresponderen schriftelijk over vragen en 

inlichtingen betreffende de door de stichting ingediende rapporten. Van die correspondentie 

wordt een afschrift aan de Minister van Financiën toegestuurd. 

 

 

 

 

                                                                  
1
 Bijlage h bij A.B. 2010, no. 87. 
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Artikel 6 

1. De personen die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan de stichting, hebben in de 

uitoefening van hun taak het recht van toegang tot alle plaatsen waar aan de overheid 

behorende of toevertrouwde gelden of goederen worden bewaard of administratie 

daaromtrent wordt gevoerd. Die personen hebben het recht alle boeken, verantwoordingen, 

registers en bescheiden betrekking hebbende op of verband houdende met de 

overheidsadministraties in te zien. 

2. Degenen die zijn belast met de ontvangst, bewaring en afgifte van geldmiddelen, 

geldswaardige papieren en roerende zaken zijn gehouden aan de in het eerste lid bedoelde 

personen alle inlichtingen te verstrekken welke die personen met het oog op de richtige 

uitoefening van hun taak nodig achten. 

3. Desgevraagd tonen de personen, bedoeld in het eerste lid, een legitimatiebewijs dat is 

afgegeven door de Raad van Bestuur van de stichting. 

4. Een overtreding van artikel 6, tweede lid, wordt gemeld door de in het eerste lid bedoelde 

personen aan de Staten en de Algemene Rekenkamer. 

 

Artikel 7 

De registeraccountants die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan de stichting, zijn gehouden 

de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en andere van toepassing zijnde 

officiële instituten vastgestelde gedrags- en beroepsregels in acht te nemen. 

 

Artikel 8 

1. Vóór 1 juli van elk jaar stellen de Minister van Financiën en de stichting gezamenlijk vast de 

aard en omvang van de door de stichting aan de regering te leveren diensten en faciliteiten 

voor het daarop volgende jaar, alsmede de daarvoor verschuldigde vergoeding. 

2. De stichting dient jaarlijks vóór 1 september op grond van de vaststelling, bedoeld in het 

eerste lid, zijn auditplan en kostenraming voor het daaropvolgende jaar bij de Minister van 

Financiën in. 

3. De Minister van Financiën stelt uiterlijk één maand voor de aanvang van elk kwartaal een 

voorschot aan de stichting beschikbaar. Het totaal per jaar beschikbaar te stellen voorschot 

bedraagt honderd procent (100%) van de vastgestelde vergoeding, bedoeld in het eerste lid. 

De betaalbaar te stellen voorschotten bedragen, voor zover nodig in afwijking van de 

gebruikelijke comptabiliteitsvoorschriften, per kwartaal steeds vijfentwintig procent (25%) 



48 
5 

van het totaalbedrag van de beschikbaar te stellen voorschotten.  

4. Per kwartaal zal afrekening op basis van de geldende tarieven van de stichting plaatsvinden 

door middel van in te dienen declaraties bij de Minister van Financiën. 

5. De door de stichting ten behoeve van de regering verrichte werkzaamheden die niet zijn 

opgenomen in het in het tweede lid bedoelde auditplan, worden uitgevoerd op basis van een 

vooraf opgestelde kostenraming. Betaling geschiedt met inachtneming van de gebruikelijke 

regels voor het beschikbaar stellen van voorschotten, op basis van de geldende tarieven van 

de stichting en nadat daartoe declaraties zijn ingediend bij de betrokken minister. 

 

Artikel 9 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Publicatieblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. 

 

 

 

Gegeven te Willemstad, 15 september 2015 

           L.A. GEORGE-WOUT 

 

 

 

De Minister van Financiën, a.i        

      E.G. VAN DER HORST 

 

 

 

 

 

 

      Uitgegeven de 25
ste

 september 2015 

      De Minister van Algemene Zaken, a.i 

R.D. LARMONIE - CECILIA 

 

 

 

 

 


