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Intitulé   : LANDSBESLUIT van 29 december 1998 no. 3, bepalende de 

opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondi-

gingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Lands-

verordening Algemene Rekenkamer Aruba 

 

Citeertitel: Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba 

 

Vindplaats : AB 1998 no. GT 20 

 

Wijzigingen: AB 2003 no. 57; AB 2008 no. 63 (inwtr. AB 2008 no. 65); 

AB 2014 no. 11 

 

==================================================================== 

 

 

 Artikel 1 

 

1. De controle op het geldelijk en materieel beheer in de ruimste 

zin geschiedt, ongeacht welke vorm aan dat beheer is gegeven, door een 

Algemene Rekenkamer, bestaande uit een voorzitter en twee leden. Bo-

vendien worden twee plaatsvervangende leden benoemd. 

2. De Algemene Rekenkamer is gevestigd in Oranjestad. 

 

 Artikel 2 

 

1. De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden 

voor het leven benoemd door de Gouverneur. Voor de benoeming van ieder 

van hen doen de Staten aan de Gouverneur een voordracht van twee per-

sonen. Bij het doen van hun voordracht zullen de Staten zodanig acht 

slaan op de overeenkomstig het derde lid ontvangen gegevens, als hun 

dienstig voorkomen. 

2. Bij vacature onder de voorzitter, de leden of de plaatsvervan-

gende leden geeft de Algemene Rekenkamer daarvan kennis aan de Gouver-

neur en aan de Staten van Aruba. 

3. Bij kennisgeving aan de Staten van Aruba wordt tevens overge-

legd een bij besloten briefjes en met meerderheid van stemmen opge-

maakte aanbevelingslijst van drie kandidaten voor elk van de te ver-

vullen functies. 

4. Aan de Algemene Rekenkamer wordt een secretaris toegevoegd, 

die wordt benoemd door de Gouverneur, de Algemene Rekenkamer gehoord. 

5. Schorsing en ontslag van de secretaris geschiedt door de Gou-

verneur, de Algemene Rekenkamer gehoord. 

 

 Artikel 3 

 

1. De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de se-

cretaris van de Algemene Rekenkamer mogen elkander niet door bloedver-

wantschap of zwagerschap tot in de tweede graad verwant zijn. 

2. In geval van opkomend zwagerschap legt hij door wiens huwelijk 
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het zwagerschap ontstaat, zijn ambt neder, tenzij de Gouverneur, de 

Algemene Rekenkamer en de Staten van Aruba gehoord, verlof verleent 

tot het behoud. 

3. Deze zwagerschap houdt op door de ontbinding of de nietigver-

klaring van het huwelijk dat haar veroorzaakt. 

4. Echtgenoten kunnen niet tegelijkertijd in het eerste lid van 

dit artikel genoemde ambten bekleden. In geval van opkomend huwelijk 

legt hij die het laatst benoemd werd, zijn ambt neder. 

 

 Artikel 4 

 

1. De ambten van voorzitter, lid of plaatsvervangend lid, of se-

cretaris der Algemene Rekenkamer zijn onverenigbaar met elk ander 

openbaar ambt waaraan een vaste beloning, een toelage of presentiegeld 

ten laste van het Land of van een bij of krachtens wettelijke regeling 

in het leven geroepen instelling is verbonden. Dezelfde ambten zijn 

voorts onverenigbaar met het lidmaatschap van de Staten van Aruba en 

van de Raad van Advies. 

2. De voorzitter, leden of plaatsvervangende leden of de secreta-

ris vervullen ook overigens geen betrekkingen waarvan de uitoefening 

ongewenst is met het oog op een goede vervulling van hun ambt of de 

handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het 

vertrouwen daarin. 

3. Indien onverenigbaarheid als in het eerste lid bedoeld, zich 

voordoet, wordt de betrokkene geacht van zijn ambt als voorzitter, 

lid, plaatsvervangend lid of secretaris afstand te hebben gedaan, dan 

wel zijn benoeming daartoe niet te hebben aanvaard. 

 

 Artikel 5 

 

1. Om tot voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van de Algemene 

Rekenkamer te worden benoemd, moet men Nederlander zijn en de ouderdom 

van dertig jaren hebben vervuld en woonplaats hebben in Aruba. 

2. Met het einde van het jaar waarin de voorzitter, een lid of 

een plaatsvervangend lid de leeftijd van zeventig jaren bereikt, wordt 

hem eervol ontslag verleend. 

 

 Artikel 6 

 

1. De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden 

door de Gouverneur ontslagen: 

a. op eigen verzoek; 

b. wanneer zij wegens misdrijf zijn veroordeeld; 

c. wanneer zij in staat van faillissement zijn verklaard, surséance 

van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld; 

d. wanneer zij onder curatele zijn gesteld. 

2. De Gouverneur kan aan de voorzitter en de leden, de Raad van 

Advies en de Staten van Aruba gehoord, ontslag verlenen: 
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a. wanneer zij wegens aanhoudende ziels- of lichaamsziekte of wegens 

ouderdomsgebreken hun ambt niet behoorlijk kunnen vervullen; 

b. wegens wangedrag of onzedelijkheid of bij gebleken voortdurende 

achteloosheid in de waarneming van hun ambt; 

c. wanneer zij hebben gehandeld in strijd met artikel 9 dezer lands-

verordening. 

3. Onverminderd het bepaalde in het vijfde lid van artikel 2 en 

het tweede lid, aanhef, van dit artikel, is grond voor ontslag voorts 

dat de voorzitter, het lid of plaatsvervangend lid of de secretaris 

handelt in strijd met artikel 4, tweede lid. 

4. In de gevallen, genoemd in het eerste lid, het tweede lid, on-

derdeel a, en het derde lid, wordt het ontslag eervol verleend. 

 

 Artikel 7 

 

De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secre-

taris van de Algemene Rekenkamer leggen voor de ambtsaanvaarding in 

handen van de Gouverneur de volgende eed (verklaring en belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, on-

der welke naam of wat voorwendsel ook om tot mijn ambt te wor-

den benoemd aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of 

beloofd, noch zal geven. Ik zweer (beloof) dat ik om iets, hoe-

genaamd, in mijn ambt te doen of te laten van niemand, hoege-

naamd, enige beloften of geschenken zal aannemen, middellijk of 

onmiddellijk. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning: dat ik de 

Staatsregeling van Aruba steeds zal onderhouden en handhaven en 

mijn ambt te goeder trouw met alle vlijt, eerlijkheid en onzij-

digheid zal waarnemen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig". 

(Dat verklaar en beloof ik"). 

 

 Artikel 8 

 

1. De jaarlijkse remuneratie van de voorzitter, leden en plaats-

vervangende leden van de Algemene Rekenkamer wordt bepaald bij lands-

besluit, houdende algemene maatregelen. De plaatsvervangende leden ge-

nieten bovendien een presentiegeld van Afl. 15,- voor elke vergadering 

die zij als zodanig bijwonen. 

2. Bij afwezigheid van meer dan een maand van de voorzitter of 

een lid van de Algemene Rekenkamer geniet hun plaatsvervanger een re-

muneratie op basis van die welke aan de voorzitter of het lid is toe-

gekend. 

 

 Artikel 9 

 

1. Op de straffen, in artikel 2:361 van het Wetboek van Straf-

recht van Aruba bepaald, mogen de voorzitter, de leden, de plaatsver-

vangende leden, de secretaris en de overige ambtenaren, werkzaam bij 

de Algemene Rekenkamer; 
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a. geen schuldvordering ten laste van het Land, anders dan in openba-

re schuldbrieven, bezitten; 

b. rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in noch borg zijn 

voor enige onderneming ten grondslag hebbende een overeenkomst om 

winst of voordeel, aangegaan met het Land. 

2. De strafbare feiten, in dit artikel bedoeld, worden beschouwd 

als misdrijven. 

 

 Artikel 10 

 

De Algemene Rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar 

werkzaamheden vast. Het reglement wordt door plaatsing in het Afkondi-

gingsblad van Aruba ter algemene kennis gebracht. 

 

 Artikel 11 

 

1. Onverminderd artikel 2, vierde en vijfde lid, wordt het perso-

neel van de Algemene Rekenkamer, de Algemene Rekenkamer gehoord, door 

de Gouverneur benoemd, geschorst en ontslagen. 

2. Het personeel wordt door de voorzitter van de Algemene Reken-

kamer beëdigd en verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig door de 

Algemene Rekenkamer vast te stellen instructies. 

 

 Artikel 12 

 

1. De voorzitter heeft het oppertoezicht over alle werkzaamheden 

van de Algemene Rekenkamer. Hij waakt in het bijzonder voor de juiste 

toepassing van deze landsverordening, van het reglement van orde en 

van alle andere op deze landsverordening gegronde voorschriften. 

2. Hij brengt alle stukken aan de Algemene Rekenkamer of aan hem 

in zijn hoedanigheid toegezonden, ter behandeling in de vergadering, 

voor zover het reglement van orde niet anders bepaalt. 

 Artikel 13 

 

De Algemene Rekenkamer kan aan haar voorzitter en leden verlof 

verlenen voor niet langer dan een maand achtereen. Verlof gedurende 

meer dan een maand wordt verleend door de Gouverneur, de Algemene Re-

kenkamer gehoord. 

 

 Artikel 14 

 

1. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij 

vervangen door een der leden, naar volgorde van benoeming. Bij gelijk-

tijdige benoeming geschiedt de vervanging door het oudste lid in ja-

ren. 

2. Bij afwezigheid of ontstentenis van een lid treedt als zodanig 

een der plaatsvervangende leden op, naar volgorde van benoeming. Bij 

gelijktijdige benoeming geschiedt de vervanging door het oudste 
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plaatsvervangende lid in jaren. Bij afwezigheid of ontstentenis ook 

van deze geschiedt de vervanging door het overblijvende plaatsvervan-

gende lid. 

3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris wordt hij 

vervangen door een door de Gouverneur, de Algemene Rekenkamer gehoord, 

aangewezen lid van het personeel van de Algemene Rekenkamer. 

 

 Artikel 15 

 

1. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is de aanwezigheid 

van de voorzitter of diens plaatsvervanger en twee leden, respectieve-

lijk plaatsvervangende leden, en de secretaris of diens plaatsvervan-

ger vereist. 

2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Het re-

glement van orde regelt de wijze van stemmen. 

 

 Artikel 16 

 

De voorzitter, de leden, en de plaatsvervangende leden mogen niet 

tegenwoordig zijn bij de beraadslagingen over een zaak die recht-

streeks of zijdelings henzelven, hun echtgenoten of hun bloed- of aan-

verwanten tot in de vierde graad aangaat. 

 

 

 Artikel 17 

 

Alle personen die gelden, geldswaarden of goederen, aan het Land 

toebehorend, dan wel gelden, in 's Lands kas gedeponeerd, onder zich 

hebben, of die het beheer voeren over tot 's Lands kas behorende geld-

middelen, zijn, voor zover zij een zelfstandig beheer voeren, reken-

plichtig aan de Algemene Rekenkamer. Van deze verplichting kunnen zij 

niet worden ontslagen dan door een bewijs van de Algemene Rekenkamer. 

 

 Artikel 18 

 

1. Door de Algemene Rekenkamer worden na overleg met de minister 

van Financiën bepaald de wijze en de tijdstippen, waarop de reken-

plichtigen, bedoeld in artikel 17, van hun geldelijk en/of materieel 

beheer verantwoording dienen af te leggen. 

2. Van het ten aanzien van de afgelegde verantwoording door de 

Algemene Rekenkamer genomen besluit kan de rekenplichtige binnen een 

maand nadat dit besluit te zijner kennis is gebracht, bij haar herzie-

ning verzoeken. 

3. Van de uitslag van de herziening wordt aan de belanghebbende 

bericht gegeven en in het verslag, bedoeld in artikel 17, melding ge-

maakt. 

4. Te allen tijde, ook na afgifte van het in artikel 17 bedoelde 

bewijs, is de Algemene Rekenkamer bevoegd tot herziening van beslui-
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ten, genomen op grond van stukken die later blijken vals dan wel on-

juist te zijn. 

 

 Artikel 19 

 

1. Indien een rekenplichtige niet aan zijn verplichting tot het 

inzenden van zijn geldelijke en/of materiële verantwoording heeft vol-

daan, stelt de Algemene Rekenkamer opnieuw een termijn. 

2. Bij verdere nalatigheid doet de Algemene Rekenkamer hiervan 

mededeling aan de betrokken minister. De minister neemt daarop onver-

wijld maatregelen, opdat de geldelijke en/of materiële verantwoording 

ten spoedigst wordt opgesteld en bij de Algemene Rekenkamer ingediend. 

De hiertoe te maken kosten kunnen op de nalatige rekenplichtige worden 

verhaald op gelijke wijze als voorgeschreven in artikel 21, tweede 

lid. 

3. Wanneer de verantwoording ingevolge het tweede lid door een 

ander dan de rekenplichtige is opgesteld, wordt zij verder behandeld 

en afgedaan, als was zij door de rekenplichtige zelve opgemaakt en in-

gezonden. 

 

 Artikel 20 

 

1. Indien een rekenplichtige onder curatele wordt gesteld, voort-

vluchtig is of overlijdt, wordt de geldelijke en/of materiële verant-

woording die hij had behoren te doen, ambtshalve opgemaakt door een 

ambtenaar, daartoe door de betrokken minister aan te wijzen. 

2. Van deze verantwoording wordt aan de curator of aan de erfge-

namen of rechtverkrijgenden mededeling gedaan; zij ontvangen desver-

langd inzage van de daartoe behorende bescheiden en aan hen wordt een 

redelijke termijn verleend om hun bezwaren tegen de verantwoording en 

de daartoe behorende bescheiden te doen gelden. 

3. Na ontvangst van het antwoord van de curator, de erfgenamen of 

rechtverkrijgenden, dan wel wanneer zij de hen verleende termijn onge-

bruikt hebben laten verstrijken, wordt de verantwoording, zo nodig ge-

wijzigd naar aanleiding van de ingebrachte bezwaren, ingezonden aan de 

Algemene Rekenkamer, die de verantwoording vaststelt, en tegen welker 

besluit geen voorziening is toegelaten. 

4. De erfgenamen en rechtverkrijgenden zijn van aansprakelijkheid 

ontslagen, wanneer drie jaren zijn verlopen: 

a. na de dood van de rekenplichtige, zonder dat aan hen de ambtshalve 

opgemaakte verantwoording is medegedeeld; 

b. na het verstrijken van de aan hen tot indiening hunner bezwaren 

verleende termijn, zonder dat de verantwoording is vastgesteld. 

 

 Artikel 21 

 

1. Voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Rekenka-

mer, bedoeld in artikel 18, wordt gezorgd door de betrokken minister. 
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2. Sluit de verantwoording van een rekenplichtige of die welke 

voor hem is opgemaakt, met een voor hem nadelig slot, dan wordt dit 

bij voorkeur verhaald op de inkomsten van of vorderingen op het Land. 

Zijn deze niet toereikend, dan geschiedt de invordering van het tekort 

op de voor de invordering der directe belastingen voorgeschreven wij-

ze. 

3. Een voordelig slot komt ten bate van het Land behoudens latere 

gehele of gedeeltelijke teruggave aan de belanghebbende(n) krachtens 

besluit van de Algemene Rekenkamer op grond van gebleken onjuistheid 

in de stukken. 

 

 Artikel 22 

 

Ter verzekering van de belangen van het Land kunnen van reken-

plichtigen door de minister van Financiën, na overleg met de betrokken 

minister, voorlopige vergoedingen worden gevorderd. 

 

 Artikel 23 

 

1. Aan de Algemene Rekenkamer wordt op door haar te bepalen tijd-

stippen en wijze door de zorg van de minister van Financiën een over-

zicht toegezonden van alle mutaties in de centrale boekhouding van het 

Land. 

2. Overigens zijn alle departementen en diensten verplicht de Al-

gemene Rekenkamer de overzichten te doen toekomen, die zij voor de 

uitoefening van haar taak nodig acht. 

3. De vorm waarin, en de termijnen waarbinnen deze overzichten 

moeten worden ingezonden, worden bepaald door de Algemene Rekenkamer, 

na overleg met de minister van Financiën. 

 

 Artikel 24 

 

1. De Algemene Rekenkamer onderzoekt: 

a. of de jaarrekening van het Land, bedoeld in artikel 42 van de 

Comptabiliteitsverordening 1989, en de jaarrekeningen van de 

landsbedrijven, bedoeld in artikel 36 van de Comptabiliteitsveror-

dening 1989, van de bij landsverordening ingestelde rechtspersoon-

lijkheid bezittende bedrijven en instellingen, bedoeld in artikel 

38 van de Comptabiliteitsverordening 1989, en van de begrotings-

fondsen, bedoeld in artikel 39 van de Comptabiliteitsverordening 

1989, alle artikelen bevatten, die volgens de voorschriften daarin 

moeten voorkomen; 

b. of de in onderdeel a bedoelde rekeningen zijn opgemaakt in over-

eenstemming met de vastgestelde begrotingslandsverordeningen; 

c. of bij het invorderen van ontvangsten en het doen van betalingen 

de wettelijke regelingen en de besluiten en beschikkingen van het 

bevoegde gezag zijn in acht genomen. 

2. De Algemene Rekenkamer zal verder zoveel mogelijk er op toe-
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zien dat de vorderingen en verplichtingen van het Land met de vereiste 

voortvarendheid worden geliquideerd, en dat alle gelden en goederen 

van het Land doelmatig worden beheerd. 

3. Bij de controle en het toezicht, in het eerste en tweede lid 

bedoeld, kan de Algemene Rekenkamer gebruik maken van de resultaten 

der controlerende diensten der uitvoerende organen. Zij zal zich ech-

ter in elk geval door eigen waarneming hebben te overtuigen dat deze 

diensten voldoende aandacht wijden aan de eisen, in het eerste en 

tweede lid van dit artikel genoemd. 

4. De werkschema's van de in het derde lid bedoelde controlerende 

diensten dienen op eerste aanvraag ter beschikking van de Algemene Re-

kenkamer te worden gesteld. Zij moet volledig worden ingelicht omtrent 

de bevindingen dier diensten door overlegging van de controlerappor-

ten. 

 Artikel 24a 

 

1. Indien de Algemene Rekenkamer zich afvraagt, of gegevens waar-

van zij overweegt deze in een rapport op te nemen, in verband met de 

staatsveiligheid niet openbaar zouden mogen worden, vraagt zij daarom-

trent het oordeel van de Commissie van toezicht, bedoeld in artikel 22 

van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 nr. 115). In-

dien die commissie van oordeel is dat alle of enkele van de desbetref-

fende gegevens niet vermeld zouden behoren te worden, neemt de Algeme-

ne Rekenkamer deze gegevens niet op in haar rapport. 

2. Een rapport van de Algemene Rekenkamer is openbaar op het 

tijdstip waarop het door de Staten ontvangen is. 

 

 Artikel 25 

 

1. De Algemene Rekenkamer stelt, na overleg met de minister van 

Financiën, de eisen vast, aan welke de bewijsstukken tot staving van 

de posten van ontvangst en uitgaaf der rekeningen, bedoeld in artikel 

24, eerste lid, moeten voldoen. 

2. Al deze bewijzen worden op eerste aanvraag aan de Algemene Re-

kenkamer toegezonden. De Algemene Rekenkamer is evenwel bevoegd toe te 

staan dat zij, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, bewaard worden in de 

burelen van de dienst waarop zij betrekking hebben. 

3. Voor betalingen, gedaan ten laste van artikelen voor geheime 

uitgaven, behoeven geen bewijsstukken aan de Algemene Rekenkamer te 

worden overgelegd. 

4. De minister van Financiën bepaalt de termijnen, gedurende wel-

ke de bewijsstukken, in het eerste lid bedoeld, bewaard blijven, nadat 

zij voor de Algemene Rekenkamer niet meer nodig zijn. 

 

 Artikel 26 

 

Van alle betalingen die naar het oordeel van de Algemene Rekenka-

mer in strijd zijn met het eerste lid, onderdelen b en c, van artikel 
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24, doet zij, indien overleg met de betrokken minister niet tot een 

resultaat leidt, dat de Algemene Rekenkamer bevredigt, aanstonds mede-

deling aan de Gouverneur en aan de Staten van Aruba. 

 

 Artikel 27 

 

Vóór 1 maart van elk jaar brengt de Algemene Rekenkamer aan de 

Gouverneur verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen kalen-

derjaar. Dit verslag wordt vóór 1 mei daaropvolgend aan de Staten van 

Aruba aangeboden. 

 

 Artikel 28 

 

1. De Algemene Rekenkamer is verplicht aan de ministerraad of de 

betrokken minister(s) alle voorstellen, opmerkingen en bedenkingen me-

de te delen, die zij met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven, 

alsmede ter verbetering of vereenvoudiging van het geldelijk beheer 

van het Land nuttig mocht achten. 

2. Zij is bevoegd aan de Gouverneur en aan de Staten van Aruba 

zodanige mededelingen te doen, als zij in het belang van het Land no-

dig oordeelt, en naar aanleiding van die mededelingen met hen nader 

overleg te plegen. 

 

 

 Artikel 29 

 

1. De Algemene Rekenkamer is verplicht aan de ministerraad of de 

betrokken minister(s) alle inlichtingen te verstrekken, die de aard 

van haar werkzaamheden toelaat. 

2. De ministers zijn verplicht aan de Algemene Rekenkamer alle 

inlichtingen te verstrekken, die zij nodig acht ter vervulling van 

haar taak, tenzij het geheime uitgaven geldt, waarvoor op de begroting 

gelden zijn toegestaan. 

 

 Artikel 30 

 

1. Aan de Algemene Rekenkamer wordt een exemplaar gezonden van de 

landsverordeningen tot vaststelling van en wijziging van de begroting 

en de begrotingen der fondsen en takken van dienst van het Land, als-

mede afschrift van alle besluiten en beschikkingen, het begrotingsbe-

heer betreffende, van alle overeenkomsten, besluiten, beschikkingen en 

rechterlijke uitspraken, die ontvangsten of uitgaven ten gevolge heb-

ben, dan wel daarop of op het geldelijk of materieel beheer betrekking 

hebben of van invloed zijn. 

2. Zij ontvangt desverlangd afschrift van andere bescheiden waar-

van zij dit in verband met de uitvoering van de haar opgedragen taak 

wenselijk of nodig oordeelt. 
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 Artikel 31 

 

1. Elke instelling, vereniging, corporatie, naamloze vennoot-

schap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, stichting of ander 

lichaam, in het genot van subsidie ten laste van het Land, of het be-

heer voerend over gelden of goederen, vanwege het Land verstrekt, is 

verplicht op de eerste vordering van de Algemene Rekenkamer binnen de 

daarbij gestelde termijn aan haar over te leggen periodieke overzich-

ten van het gehele geldelijke beheer en van de vermogenstoestand. 

2. Dezelfde verplichting bestaat voor instellingen, verenigingen, 

corporaties, naamloze vennootschappen, stichtingen of andere lichamen, 

bij het beheer waarvan het geldelijk belang van het Land rechtstreeks 

of zijdelings is betrokken. 

3. De Algemene Rekenkamer kan tevens overlegging vorderen van de 

rapporten degenen die in opdracht van het lichaam deze overzichten 

hebben gecontroleerd, of van terzake uitgebrachte rapporten van de 

controlediensten der uitvoerende organen. 

4. De betrokken ministers zijn verplicht een volledige lijst van 

alle lichamen, in dit artikel bedoeld, ter beschikking van de Algemene 

Rekenkamer te stellen en alle wijzigingen daarin aanstonds aan haar op 

te geven. 

 

 Artikel 32 

 

Indien lichamen als in artikel 31 bedoeld, de verplichtingen, hen 

bij deze landsverordening opgelegd, niet nakomen, kunnen zij niet voor 

enige uitkering in aanmerking komen. 

 

 Artikel 33 

 

1. De Algemene Rekenkamer is bevoegd door een of meer van haar 

leden, respectievelijk plaatsvervangende leden, door haar secretaris 

of door haar ambtenaren, desgewenst met medewerking van door haar aan-

gewezen deskundigen, in alle burelen van openbare dienst, bij alle re-

kenplichtigen en bij de lichamen, bedoeld in artikel 31, de inlichtin-

gen te doen inwinnen en de opnemingen van kassen en voorraden, bene-

vens de onderzoekingen van boeken, rekeningen, verantwoordingen, be-

wijsstukken en verdere bescheiden te doen, die zij nodig acht voor het 

uitvoeren van de taak, haar bij deze landsverordening opgedragen. 

2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn te allen tijde be-

voegd aanvulling van de in dat lid bedoelde bescheiden en bewijsstuk-

ken te vorderen. 

3. Alle personen, werkzaam in burelen van openbare dienst, alle 

rekenplichtigen en alle personen, werkzaam ten behoeve van het beheer 

en de administratie van lichamen, bedoeld in artikel 31, zijn gehouden 

de inlichtingen te verschaffen, die de in het eerste lid bedoelde per-

sonen voor het aan hen opgedragen onderzoek nodig achten en tot de in 

het tweede lid bedoelde aanvulling binnen de door de Algemene Rekenka-
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mer te stellen termijn mede te werken. 

4. Zij die boeken, rekeningen, verantwoordingen, bewijsstukken en 

verdere bescheiden als bedoeld in het eerste lid, onder zich hebben, 

zijn gehouden die in handen te stellen van de leden, respectievelijk 

plaatsvervangende leden, de secretaris, de ambtenaren en de deskundi-

gen, door de Algemene Rekenkamer aangewezen tot het instellen van een 

onderzoek, in dat lid bedoeld. 

 

 Artikel 34 

 

1. De minister van Financiën is verplicht aan de Algemene Reken-

kamer mededeling te doen van alle geldleningen, ten laste of onder 

waarborg van het Land aangegaan. 

2. De stukken, opgemaakt ten bewijze van de verplichtingen van 

het Land, bedoeld in het eerste lid, dienen op straffe van nietigheid 

te zijn voorzien van een bewijs van registratie, door of namens de Al-

gemene Rekenkamer aan te brengen. 

 

 Artikel 35 

 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 

Algemene Rekenkamer Aruba. 

 


