
 

3 
RAPPORT Jaarrekening 2016 Curaçao  

RAPPORT IN HET KORT 

Samenvatting  

De Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: de Rekenkamer) heeft de wettelijke taak om 

de jaarrekening van het Land te onderzoeken. Op basis van het oordeel van de 

Rekenkamer kunnen de Staten de jaarrekening vaststellen en décharge verlenen aan de 

ministers voor het gevoerde beleid. Bovendien is de bevolking in staat om aan de hand van 

deze onderzoeksresultaten rekenschap te vragen aan de overheid. 

Onderzocht is of: 

1. de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in het jaar 2016 tot stand zijn 

gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving (financiële rechtmatigheid); 

2. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van het Land per 

31 december 2016 en het resultaat over 2016. 

 

De onderzoeksresultaten zijn:  

1. De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in 2016 zijn niet tot stand gekomen in 

overeenstemming met de wet- en regelgeving.  

De basis voor dit oordeel is:  

a. de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten zijn niet tot stand gekomen in 

overeenstemming met de vastgestelde landsbegroting.  

De rechtmatigheidsfout wegens de begrotingsoverschrijdingen bedraagt totaal  

NAf 491 miljoen; 

b. de verplichtingen en de uitgaven zijn ook niet tot stand gekomen volgens de andere 

relevante wettelijke regelingen. De rechtmatigheidsfout bedraagt totaal NAf 702 

miljoen; en  

c. de uitgaven en de ontvangsten waarvan het onzeker is of deze volgens de relevante 

wettelijke regelingen zijn ontstaan. Deze rechtmatigheidsonzekerheid bedraagt 

totaal NAf 2.983 miljoen.  
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2. De jaarrekening geeft geen getrouw beeld van de financiële positie van het Land per  

31 december 2016 en het resultaat over 2016.  

De basis voor dit oordeel is dat deze jaarrekening: 

a. niet is opgesteld volgens alle betreffende bepalingen van de Landsverordening 

Comptabiliteit 2010 (Lv C-2010). Het bevat NAf 182 miljoen aan 

getrouwheidsfouten en NAf 3.068 miljoen aan getrouwheidsonzekerheden; en 

b. geen getrouwe weergave geeft van het gevoerde financieel beheer. 

De jaarrekening bevat met betrekking tot de rechtmatigheid en de getrouwheid totaal  

NAf 1.375 miljoen aan fouten en NAf 6.051 miljoen aan onzekerheden. Omwille van een 

getrouw beeld mag deze jaarrekening niet meer dan NAf 17 miljoen aan fouten en/of 

onzekerheden bevatten. De gebruiker van deze jaarrekening heeft dus geen juist inzicht over 

de financiële positie en het resultaat van het Land. 

 

De oorzaak van de hierboven vermelde bevindingen is dat het financieel beheer niet ordelijk en niet 

controleerbaar is.  

Het financieel beheer is niet ordelijk en niet controleerbaar omdat:  

1. de ministeries nog niet voldoen aan de minimale eisen van ordelijkheid en 

controleerbaarheid die zijn voorgeschreven in de Landsverordening financieel beheer 

(hierna: Lv Fb); en 

2. niet (geheel) wordt voldaan aan de overige betreffende bepalingen van de Lv Fb. 

Hierdoor vertoont het financieel beheer ernstige tekortkomingen. Door deze tekortkomingen 

heeft het Land onvoldoende waarborgen voor:  

 het rechtmatig innen van de ontvangsten en betalen van de uitgaven; en 

 een getrouwe verantwoording van de cijfers in de jaarrekening. 

Concluderend is het oordeel over de jaarrekening als volgt: 
 

1. de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in het jaar 2016 zijn niet tot stand 

gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving (geen financiële 

rechtmatigheid); 

2. de jaarrekening geeft geen getrouw beeld van de financiële positie van het Land per 

31 december 2016 en het resultaat over 2016. 


