
 

  

  

  

 
De Algemene Rekenkamer 

 roept belangstellenden op voor de vacante functie van een 

plaatsvervangend lid 
                                             van de Algemene Rekenkamer 

 

De Algemene Rekenkamer is het onafhankelijke controle-orgaan van Aruba. Zij onderzoekt of de financiële middelen 

van de overheid rechtmatig en doelmatig worden ontvangen en uitgegeven. Over de door haar uitgevoerde 

onderzoeken rapporteert de Algemene Rekenkamer aan de Staten en de verantwoordelijke ministers.  

 

De Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. Het lidmaatschap van de 

Algemene Rekenkamer vormt geen volledige dagtaak, voor nadere informatie over de functie inhoud click hier. De 

Algemene Rekenkamer wordt bijgestaan door een secretaris, die belast is met de dagelijkse leiding. De 

werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer zijn verdeeld over onderzoeksteams, bestaande uit 1 projectleider, 1 

onderzoeksleider en onderzoekers. De projectleiders sturen de onderzoeksteams aan.  

 

De Algemene Rekenkamer heeft vacatures voor een plaatsvervangend lid. Zij moet ter vervulling van deze vacature 

een voordracht van 3 kandidaten doen aan de Staten. Zij roept daarom belangstellenden op om te solliciteren. Op 

voordracht van de Staten benoemt de regering het plaatsvervangend lid. De belangstellenden die in aanmerking 

willen komen voor deze voordrachten worden verzocht deze wens schriftelijk kenbaar te maken. 

 

Functie-inhoud: 

 Bij afwezigheid of ontstentenis van een lid als zodanig met de overige leden besluiten nemen over zaken, die de 

onderzoekstaak en de (interne) organisatie van de Algemene Rekenkamer; 

 Relevante vergaderingen van de Algemene Rekenkamer bijwonen. 

 

Functie-eisen lid van de Algemene Rekenkamer: 

 Opleiding: Academisch denkniveau, bij voorkeur een juridische en/ of financieel (bedrijfs-) economische 

achtergrond bezittend, taalvaardigheid in verband met het beoordelen van rapporten en andere schriftelijke 

vastleggingen; 

 Ervaring: overzicht van en inzicht in het bestuurs- en overheidsapparaat, zijn/ haar sporen hebben verdiend op 

zijn/haar vakgebied, belangrijke maatschappelijke posities hebben bekleed. 

 

VACATURE 

http://rekenkamer.aw/main/over-de-rekenkamer/organisatie


 

Specifieke eisen: 

 Opleiding en ervaring zoals hiervoor omschreven; 

 Kritische geesteshouding; 

 Objectieve instelling, het Algemeen belang van het Land Aruba voor ogen houdend; 

 Geen met het ambt van lid van de Algemene Rekenkamer onverenigbare functie bekleden; 

 Geen functies bekleden die belangenverstrengeling inhouden, zoals bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening 

Algemene Rekenkamer. 

 

Geboden wordt: 

Een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen vastgestelde remuneratie. 

 

Informatie en aanmelding: 

Uw schriftelijke aanmelding dient u vóór 23 februari 2018 te richten aan de waarnemend voorzitter van de Algemene 

Rekenkamer, mr. F. Nuboer, Wilhelminastraat 6, Oranjestad, Aruba. Eventuele nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij 

de waarnemend secretaris, mvr. M. Thijsen (telefoon 582-5448). E-mail adres: info@rekenkamer.aw.  
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