STAATSBESLUIT van 27 augustus 1953, tot vaststelling van algemene
voorschriften ter uitvoering van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111, juncto
G.B. 1952 no. 125) (G.B. 1953 no. 100), gelijk het luidt na de daarin aangebrachte
wijzigingen bij S.B. 1955 no. 2, S.B. 1956 no. 106, S.B. 1969 no. 85, S.B. 1969 no. 129,
S.B. 1980 no. 138, S.B. 1990 no. 30, S.B. 1994 no. 52, S.B. 1997 no. 15, S.B. 2004 no.
75, S.B. 2004 no. 116.
§1
VAN DE BEGROTING
Artikel 1
Ieder betrokken minister biedt uiterlijk 1 mei van het jaar, waarin de begroting voor
het volgend jaar moet worden ingediend, aan de Minister van Financiën, voor zover zijn
departement betreft, de nodige voorstellen voor de samenstelling van die begroting aan.
Aan de in het voorgaand lid genoemde voorstellen wordt tevens gevoegd een
opgaaf van de ten laste en ten bate van de begroting van het afgelopen dienstjaar gedane
en nog te doene uitgaven en ontvangsten.
Artikel 2
Voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van de begroting van de begroting voor
het lopende dienstjaar worden uiterlijk 1 mei van dit dienstjaar door de betrokken
minister aangeboden aan de Minister van Financiën.
Artikel 3
Aan de Minister van Financiën zullen, op door hem vast te stellen tijdstippen en
wijze, door iedere minister v.z.v. zijn departement betreft, periodieke opgaven worden
verstrekt betreffende de realisatie en de vermoedelijke uitkomsten der begroting van het
lopende dienstjaar.
Artikel 4
Zodra de uitkomsten van het dienstjaar aan de Minister van Financiën bekend
zijn, doch in elk geval uiterlijk 15 september van het jaar, volgende op het dienstjaar,
dient hij voor de alsdan nog nodige regularisatiën een voorstel aan de Regering in.
De te bewerkstelligen regularisatiën komen tot stand bij wet.
§2
VAN DE ONTVANGSTEN TEN BATE VAN DE BEGROTING
Artikel 5
Alle in Suriname ten bate van de begroting ontvangen gelden worden bij de
ambtenaren, die daartoe door de Minister van Financiën worden aangewezen, gestort.
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Deze ambtenaren vermelden de door hen op elk middel van de begroting gedane
ontvangsten in hun maandstaten.
Artikel 6
Voor ontvangst van gelden in buiten Suriname gelegen plaatsen kan de
bemiddelling van instanties buiten Suriname worden ingeroepen.
De wijze van verantwoording door deze instanties zal van geval tot geval door de
Minister van Financiën in overleg met de betrokken instantie worden vastgesteld.
Artikel 7
De dringende redenen, welke tot voorwaarde zijn gesteld voor de afstand of
verkoop aan derden van bruikbare goederen, worden geacht aanwezig te zijn, wanneer
die goederen niet in de handel verkrijgbaar zijn en uit Staatskas voorraad zonder bezwaar
voor Staatsdienst kunnen worden gemist.
De aan het slot van artikel 9 der Comptabiliteitswet bedoelde machtiging wordt
geacht te zijn verkregen ten aanzien van artikelen, welke aan spoedig bederf onderhevig
zijn, zaken en goederen, die in verband met de kosten van vervoer naar plaatsen, waar
een openbare verkoping kan worden gehouden, naar het oordeel van de betrokken
minister voordeliger onderhands kunnen worden verkocht.
Artikel 8
De opbrengst van een geldlening wordt geboekt ten voordele van de dienst van
het jaar of van de jaren, waartoe de uitgaven behoren tot dekking waarvan de lening moet
strekken.
Artikel 91
Vervallen.
Artikel 10
Teruggaaf op ontvangsten geschiedt op door of vanwege de Minister van
Financiën gegeven machtiging.
§3
VAN DE UITGAVEN TEN LASTE VAN DE BEGROTING
Artikel 11
Alle betalingen in Suriname ten laste van de begroting worden door de
ambtenaren, die daartoe door de Minister van Financiën worden aangewezen, gedaan.
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De ambtenaren vermelden de door hen op elk artikel van de begroting gedane
uitgaven in hun maandstaat.
Artikel 12
Voor betaling van gelden in buiten Suriname gelegen plaatsen kan de
bemiddelling van instanties buiten Suriname worden ingeroepen.
De wijze van verantwoording door deze instanties zal van geval tot geval door de
Minister van Financiën in overleg met de betrokken instantie worden vastgesteld.
Artikel 132
Na goedkeuring der begroting worden onmiddellijk, zonder aanvraag daartoe,
door de Minister van Financiën de nodige credieten, behoudens door hem te dien aanzien
te stellen beperkingen, per afdeling en per hoofdartikel en subartikel van de begroting,
geopend.
Artikel 14
De ministers beschikken, voor zover dit niet door de Minister van Financiën is
beperkt, ieder voor zoveel hen aangaat, over de sommen bij de begroting toegestaan, voor
zover dit nodig is voor uitgaven, welke zich gronden op algemene wettelijke regelingen
of voorschriften.
Artikel 15
De betrokken minister draagt zorg dat aantekening wordt gehouden van de
bedragen, waarover op elk artikel of subartikel van de begroting van zijn afdeling,
alsmede op elk bijzonder toegestaan crediet is beschikt.
Artikel 16
Sommen ter goede rekening kunnen door de Minister van Financiën binnen de
grenzen der begroting verstrekt worden:
a. tot het doen van kleine uitgaven ten behoeve van de huishoudelijke dienst;
b. tot het doen van uitgaven voor de uitvoering van enig werk of enige opdracht;
c. tot het betalen van dag- en weeklonen.
De verantwoording van deze gelden geschiedt door de betrokken ambtenaren
zodra mogelijk, doch in elk geval voor de 1ste april, volgende op het jaar, waarin zij zijn
verstrekt bij ene in drievoud opgemaakte en met bewijsstukken belegde aanvraag om
décharge, welke door tussenkomst van de Minister van Financiën aan de Rekenkamer
wordt ingediend.
De niet gebruikte gelden worden teruggeven en in mindering gebracht van de
uitgaven, ten laste van de artikelen, waaruit zij gekweten zijn.
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Artikel 173
Zodra overschrijding van een voor aanvulling uit de post voor onvoorziene
uitgaven vatbaar verklaard hoofdartikel der begroting te voorzien is en onvermijdelijk
wordt geacht, geeft de betrokken minister daarvan kennis aan de Minister van Financiën
met opgaaf van het vermoedelijk benodigde bedrag en van de redenen, op grond waarvan
overschrijding kan worden verwacht. De kennisgeving gaat vergezeld van een conceptbeschikking, houdende goedkeuring van de overschrijding.
Nadat de daartoe vereiste medewerking is verleend door de Minister van
Financiën, wordt een afschrift van de beschikking met een exemplaar van de stukken,
welke tot het nemen van die beschikking aanleiding hebben gegeven, verzonden aan de
Rekenkamer.
Indien de overschrijdng tot ene bepaalde som beperkt is, zordt, zodra ene nadere
overschrijding te voorzien is, weder op dezelfde wijze gehandeld.
De hiervorenbedoelde goedkeuring wordt niet vereist, indien de overschrijding
van een uit het hoofdartikel voor onvoorziene uitgaven aanvulbaar verklaard hoofdartikel
in totaal niet meer dan 1% van het bij dat artikel toegestaan bedrag zal belopen.
Artikel 184
Aanbestedingen ten behoeve van Staatsdienst voor werken, leveringen of
transporten worden in het openbaar gehouden door of vanwege de betrokken minister,
tenzij de President, met medewerking van de betrokken minister en de Minister van
Financiën, bij een met redenen omkleed besluit afwijking van deze regel in het belang
van de Staat nodig oordeelt.
De aanbestedingen, welke verschilende departementen aangaan, en die van
algemene aard, niet rechtstreeks onder een departement van algemeen bestuur vallende,
worden gehouden door of vanwege de Minister van Financiën, tenzij de President, met
medewerking van de betrokken minister en de Minister van Financiën anders bepaalt.
Indien de voorwaarden van aanbesteding niet reeds zijn vervat in de vastgestelde
algemene bepalingen voor het uitvoeren van werken of het doen van leverantiën of
transporten, wordt een aanbesteding eerst gehouden, nadat die voorwaarden zijn
goedgekeurd.
De contracten worden door of vanwege de betrokken minister gesloten.
Bij overeenkomsten wegens werken, leverantiën en transporten worden aan de
aannemers geen interessen toegezegd terzake van mogelijke vertraging in de voldoening
hunner vordering.
Van de regel van openbare aanbesteding kan worden afgeweken:
1. voor bestellingen van goederen in het buitenland, die niet of slechts met groot nadeel
voor Staatsdienst of Staatskas in Suriname kunnen worden betrokken;
2. voor leveringen, werkzaamheden en transporten tot geen hoger bedrag dan
SRD.30.000,-- (DERTIGDUIZEND SURINAAMSE DOLLAR), met dien verstande
dat de goedkeuring van de Raad van Ministers vereist is voor uitgaven een bedrag van
SRD. 4.000,- (VIERDUIZEND SURINAAMSE DOLLAR) te boven gaandet.
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Artikel 19
Door de Minister van Financiën kunnen, op voorstel van de betrokken ministers,
voorschotten worden verleend aan aannemers of leveranciers en, in gevallen bij
staatsbesluit te bepalen, op tractementen (verlofs- en nonactiviteitstractementen,
daaronder begrepen), wachtgelden, pensioenen, declaratiën wegens reis- en verblijfkosten
en vaste uitkeringen.
Artikel 205
Overdracht van bezwaar van het ene hoofdartikel op het andere kan plaats
hebben, zolang de betrokken dienst of diensten nog niet zijn afgesloten.
Artikel 21
Verstrekking van voorwerpen op de voet van artikel 30 der Comptabiliteitswet
kan geschieden met onderling goedvinden van of vanwege de betrokken ministers.
De tak van dienst, welke de verstrekking doet, maakt daarvan op een bewijs in
tweevoud met vermelding van de geschatte geldswaarde der verstrekte voorwerpen. Na te
zijn voorzien van ene verklaring van ontvangst vanwege de tak van dienst, aan welke de
verstrekking is gedaan, wordt het bewijs gezonden aan het Departement van Financiën,
dat de overdracht van bezwaar tot stand brengt.
Het bepaalde in het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing wanneer door de
ene tak van dienst werkzaamheden ten behoeve van een andere tak van dienst zijn
verricht en door deze hiervoor vergoeding verschuldigd is.
Artikel 226
Vervallen.
Artikel 23
Teruggaven van verevende uitgaven, die plaats hebben vóór de afsluiting van de
dienst, welke met die uitgaven belast werd, worden geboekt in mindering van de uitgaven
op de betrokken begrotingspost.
Artikel 24
De vorderingen ten laste van de begroting worden verevend en betaalbaar gesteld
door of namens de Minister van Financiën.
Artikel 25
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Elke verevening en betaalbaarstelling moet gegrond zijn op het bewijs van het
verkregen recht van de schuldeisers, behoudens in de gevallen van voorschotten op
tractementen (verlofs- en nonactiviteitstractementen daaronder begrepen), wachtgelden,
pensioenen, declaratiën wegens reis- en verblijfkosten en vaste uitkeringen.
De bescheiden, welke door de schuldeisers tot staving hunner vorderingen moeten
worden overgelegd, moeten beantwoorden aan de eisen daarvoor te stellen door de
Rekenkamer, de Minister van Financiën gehoord.
Artikel 26
De betaalbaarstelling der vorderingen geschiedt:
a. op betaalsrollen voor tractementen, verlofstractementen, toelagen, pensioenen,
wachtgelden en dergelijke vaste uitgaven, zomede voor aandelen in ten bate van
Staatskas ontvangen boeten en emolumenten;
b. op wissels voor vorderingen van schuldeisers, in en buiten Suriname gevestigd, met
wie deze wijze van betaalbaarstelling is overeengekomen;
c. op mandaten ten name van de schuldeisers of hunne rechtverkrijgenden.
In bijzondere gevallen kunnen tot betaalbaarstelling van de onder sub a genoemde
onderwerpen van uitgaaf ook mandaten gebezigd worden.
In geval voor ene vordering ene declaratie is ingediend, behoeft geen afzonderlijk
mandaat te worden afgegeven, maar kan worden volstaan met op de declaratie de
verevening en betaalbaarstelling der vordering te vermelden.
Artikel 27
De bepalingen op de in artikel 26 vermelde stukken geschieden door een daartoe
door of namens de Minister van Financiën op het stuk aangewezen ambtenaar.
De Minister van Financiën geeft voorschriften omtrent hetgeen de ambtenaar
daarbij heeft in acht te nemen; afschrift van de voorschriften wordt aan de Rekenkamer
toegezonden.
Door of namens de Minister van Financiën kunnen de ambtenaren, die belast zijn
met het doen van betalingen in de districten worden gemachtigd voorlopig uitgaven te
doen, welke na inzending der betrekkelijke declaraties, ten laste van de begroting worden
verevend. De aard der uitgaven wordt omschreven in de door de Minister van Financiën
te nemen beschikking, waarvan afschrift wordt toegezonden aan de Rekenkamer.
De betaalbaarstelling zal in dat geval geschieden na de betaling.

Artikel 28
Na afloop van elke maand worden de gekweten betalingsstukken per dienst
gebracht op afzonderlijke in tweevoud op te maken borderellen, welke worden
overgelegd bij de maandelijkse verantwoording van de ambtenaar.
Artikel 297
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De betalingen worden aan de ambtenaar door de Directeur van Financiën geleden,
indien zij naar zijn oordeel beantwoorden aan de vereisten, waarop zij naar de terzake
bestaande voorschriften te letten hebben.
Artikel 30
In de maand april, na de afsluiting van elke dienst, doet de Minister van Financiën
aan de Rekenkamer toekomen een staat in tweevoud van allen ten laste van de dienst
verevende vorderingen, welke de laatste december tevoren nog onbetaald waren.
Bij die staat worden overgelegd de op die vorderingen betrekking hebbende
bescheiden.
§4
VAN DE REKENING MET DERDEN
Artikel 31
Door of vanwege de Minister van Financiën wordt een rekening met Derden
gehouden, ten bate of ten laste waarvan geboekt worden alle zowel in als buiten
Suriname, hetzij in geld dan wel door verrekening ontvangen en uitgegeven bedragen,
welke niet of niet dadelijk ten bate of ten laste van de begroting gebracht worden.
Artikel 32
De voor administratie op de Rekening met Derden in aanmerking komende
ontvangsten en uitgaven worden aangewezen bij beschikking van de Minister van
Financiën, waarin tevens het te openen Hoofd van Rekening wordt vastgesteld.
Artikel 33
Op de ontvangsten ten bate van de Rekening met Derden zijn de bepalingen
betreffende de ontvangsten ten bate van begroting mutatis mutandis toepasselijk.
De voor het doen van ontvangsten en betalingen aangewezen ambtenaren en
instanties vermelden op de Rekening met Derden de geboekte ontvangsten in hun
maandstaat, respectievelijk rekening-courant, per hoofd van de Rekening en, indien de
ontvangsten niet zijn gedaan op machtiging tot ontvangst, worden de verschillende posten
voor zoveel nodig afzonderlijk opgegeven.
Artikel 34
Op de betalingen ten laste van de Rekening met Derden zijn de bepalingen
betreffende de uitgaven ten laste van de begroting mutatis mutandis toepasselijk.
De voor het doen van ontvangsten en betalingen aangewezen ambtenaren en
instanties vermelden de gekweten betalingsstukken op de borderellen c.q. rekeningcourant elk afzonderlijk en gerangschikt naar de verschillende hoofden van Rekening.
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Artikel 35
Op de machtigingen tot ontvangst en op de betaalsrollen, mandaten en
verrekeningsmandaten ten bate en ten laste van de Rekening met Derden wordt steeds het
Hoofd van die Rekening vermeld ten bate of ten laste waarvan de boeking moet
geschieden.
Artikel 368
Telken jare vóór 1 april zendt de Directeur van Financiën aan de Minister van
Financiën ter doorzending aan de Rekenkamer een in tweevoud opgemaakte, behoorlijk
toegelichte opgaaf betreffende de op ultimo december van het vorige jaar nog
openstaande posten op de verschillende Hoofden van de Rekening met Derden.
§5
VAN DE MAANDSTATEN EN DE REKENING-COURANT
Artikel 379
De daartoe door de Minister van Financiën aangewezen ambtenaren in Suriname
zenden na afloop van iedere maand aan de Directeur van Financiën een maandstaat (in
duplo) van gedane ontvangsten en uitgaven over de afgelopen maand.
De maandstaat wordt belegd met de bijbehorende bescheiden.
Artikel 38
Nadat de in artikel 37 bedoelde maandstaat onderzocht is, doch uiterlijk twee
maanden na de maand, waarover de verantwoording loopt, wordt een exemplaar daarvan
met de daarbij behorende stukken, benevens een staat in tweevoud van de bescheiden, tot
staving van de deugdelijkheid der begrotingsuitgaven voor elke dienst afzonderlijk door
of vanwege de Minister van Financiën gezonden aan de Rekenkamer.
Voor posten, welke verevening uitsluitend geschiedt krachtens door de President,
met medewerking van de betrokken ministers, of wel bij afzonderlijke beschikking van
de betrokken ministers genomen, aan de Rekenkamer medegedeelde besluiten, worden
geen bescheiden bijgevoegd.
Artikel 39
Na verificatie van de in de artikelen 6 en 12 bedoelde verantwoordingen, wordt de
verevening tot stand gebracht.
Artikel 40
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Indien bij de Rekenkamer tegen de verevening bezwaren rijzen en deze gegrond
worden geacht, zal door of vanwege de betrokken minister zorg worden gedragen, dat òf
hetgeen ten onrechte werd betaald in Staatskas wordt terug gestort, òf dat de bedenking
door aanvulling of verbetering der bescheiden als anderszins wordt opgeheven.
§6
VAN DE REKENPLICHTIGEN
Artikel 41
De rekenplichtigen worden onderscheiden in gewone en buitengewone
rekenplichtigen.
Gewone rekenplichtigen zijn zij, die een doorlopend geldelijk of materieel beheer
voeren.
Buitengewone zij, die voor een bijzonder geval zulk beheer verkrijgen.
De Minister van Financiën doet aan de Rekenkamer een opgaaf van de
rekenplichtige personen en administratiën.
Artikel 4210
Gewone rekenplichtigen, die gemunt geld of geldswaardig papier aan de Staat
toebehorende of in Staatskas gedeponeerd, onder zich hebben, dienen telken jare, over
het daaraan voorafgaande jaar een saldostaat in aan de Directeur van Financiën.
Artikel 43
De in artikel 41 bedoelde gewone rekenplichtigen mogen niet meer geld in kas
houden dan hetgeen voor de dienst nodig is.
Zij dragen zorg dat bij iedere geschikte gelegenheid de in hunne kas aanwezige
gelden, waaraan tot het doen van uitbetalingen geen behoefte bestaat, worden overgestort
bij de Algemene Ontvanger en Betaalmeester, die op zijn beurt gelden aan de andere
rekenplichtigen overmaakt, indien aanvulling van hunne kassen nodig is.
Artikel 44
Met het toezicht op het beheer van de gewone rekenplichtigen is belast de LandsAccountant, wiens werkzaamheden in zijn instructie worden omschreven.
Artikel 45
Indien een rekenplichtige onder curatele wordt gesteld, voortvluchtig is of
overlijdt, wordt de rekening opgemaakt door de Lands-Accountant of een ander door de
Minister van Financiën daartoe aan te wijzen ambtenaar.
§7
SLOTBEPALINGEN
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Artikel 46
De voor de uitvoering van dit besluit nodige modellen worden, met uitzondering
van die, waarvan het recht tot vaststelling bij de Comptabiliteitswet aan de Rekenkamer
is voorbehouden, door of namens de Minister van Financiën vastgesteld.
Artikel 47
Met betrekking tot het voeren van de comptabele administratie bij het
Departement van Openbare Werken en Verkeer worden door de Minister van Financiën
afzonderlijke regelen vastgesteld.
Voor zaken of gevallen waarin bedoelde regelen niet voorzien is dit besluit van
toepassing.
Artikel 48
Dit staatsbesluit, dat kan worden aangehaald als “Comptabiliteitsbesluit” met
toevoeging van jaartal en nummer van het Staatsblad waarin het geplaatst is, treedt in
werking met ingang van de dag van zijn afkondiging, op welk tijdstip de
Comptabiliteitsresolutie van 27 december 1910 no. 9, geldende tekst G.B. 1919 no. 6 na
de sedert daarin aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, laatstelijk bij resolutie van
30 november 1951 no. 5925, vervalt.
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