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PUBLICATIEBLAD 
 
LANDSBESLUIT van de 1 augustus 2022, no. 22/1482, ter uitvoering van artikel 13 van de 
Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom1 (Landsbesluit vervroegd vrijwillige 
uitstroom bij Stichting Overheidsaccountantsbureau) 

____________ 
 

De  waarnemend Gouverneur  van  Curaçao, 
 
Op voordracht van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening; 
 

Overwegende: 
 

dat, de directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau bij brief van 22 juli 2022, 
houdende een verzoek als bedoeld in artikel 13 van de Landsverordening vervroegd vrijwillige 
uitstroom, heeft ingediend; 
 
dat er, gezien de overgelegde stukken, geen bezwaren bestaan tegen aanwijzing van Stichting 
Overheidsaccountantsbureau als lichaam waarop de Landsverordening vervroegd vrijwillige 
uitstroom en de wijze van bekostiging van overeenkomstige toepassing wordt verklaard; 
 

Gezien: 
 
het advies van 28 juli 2022 van de beleidsorganisatie Human Resource en Organisatie; 
 
het advies van 28 juli 2022 van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao; 
 

Gelet op: 
 
artikel 13 van de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom; 
 

Heeft goedgevonden:  
 

Artikel 1 
 
De Stichting Overheidsaccountantsbureau wordt aangewezen als instantie waarop de 
Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom van overeenkomstige toepassing wordt 
verklaard, met dien verstande dat de Stichting Overheidsaccountantsbureau zorg zal dragen 
voor een commissie en deze te belasten met de taken gelijk aan de commissie bedoeld in artikel 
7, eerste lid, van de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom. 

                     
1 P.B. 2021, no. 65 
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Artikel 2 
 
1.  De Stichting Overheidsaccountantsbureau zal ten behoeve van de gerechtigde, alle kosten 

voortvloeiende uit de uitvoering van de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom 
bekostigen, met uitzondering van de kosten die ten laste van het Algemeen Pensioenfonds 
van Curaçao komen. 

2.  De Stichting Overheidsaccountantsbureau zal ten behoeve van de gerechtigde een 
uitvoeringsovereenkomst met het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao aangaan ter 
uitvoering van de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom. 

 
Artikel 3 

 
Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 

Artikel 4 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening  
 

Artikel 5 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit vervroegd vrijwillige uitstroom bij Stichting 
Overheidsaccountantsbureau. 

 

Gegeven te Willemstad, 1 augustus 2022 
 M. RUSSEL-CAPRILES 

 
 
De Minister van Bestuur, Planning  
en Dienstverlening, a.i. 
 G.S. PISAS     
   
        

                                                             
Uitgegeven de 5de augustus 2022  
De Minister van Algemene Zaken, 
 G.S. PISAS 

 


	A  2022 N  82
	PUBLICATIEBLAD

