Voorwoord
Met het presenteren van het Rekenkamerverslag 2016 heeft de Rekenkamer van Suriname (Kamer)
voldaan aan het gestelde in artikel 51 van onze Grondwet, namelijk om ten minste één keer per jaar
en wel vóór 1 april aan De Nationale Assemblee (DNA), de Staatsraad en de regering verslag uit te
brengen.

In het verslagjaar heeft de Kamer aandacht gevraagd aan DNA voor onder ander de beëindiging van
de zittingsperiode van het College over de periode 2011-2016 en de concept Wet Rekenkamer. De
herbenoeming van mevrouw C. Felter, als voorzitter, heeft na voordracht van DNA, middels een
presidentieel besluit in de maand april 2016 plaatsgevonden. De leden mevrouw I. Pengel en de heer
L. Blokland zijn wegens het bereiken van de 65 jarige leeftijd in het verslagjaar niet herbenoemd. Per
01 januari 2017 bestaat het College van de Kamer uit mevrouw C. Felter (voorzitter), de heer P.
Brandon (lid) en mevrouw G. Schmeltz - Watkin (lid).

Het belangrijkste interne thema voor de Kamer in het verslagjaar was capaciteit- en
kwaliteitsverbetering. Voor de Kamer is het duidelijk dat het toepassen van voornoemde
componenten hoge eisen stellen. In dit kader zijn er onder andere twee (2) twinning projecten
geweest met de National Audit Office (NAO) of Guyana. Medewerkers van de Kamer hebben voor
een korte periode mogen meelopen met de medewerkers van de NAO of Guyana. Voornoemde
projecten zijn gefinancierd uit middelen van de World Bank Grant.

In het laatste kwartaal van 2016 is het Supreme Audit Institution Performance Management
Framework (SAI PMF) project van start gegaan. Het SAI PMF is een methode welke is ontwikkeld om
een rekenkamer te toetsen in hoeverre haar huidige controle werkzaamheden voldoen aan de
Interational Standards for Supreme Audt Institutions (ISSAIs). De resultaten van dit project zijn van
eminent belang geweest om het eerste deel van het strategisch plan 2017- 2021 voor de Kamer vast
te stellen. Dit project is gefinancierd door de Inter American Development Bank (IADB).

In het dienstjaar 2017 vindt de voortgang van het veranderingsproces binnen de Kamer plaats. Ervan
bewust zijn dat het doorvoeren van positieve veranderingen in bestuurlijk processen inzet, discipline
en tijd vergt. Het verslag 2016 wordt aangeboden met het geloof en vertrouwen dat de ingezette trend
van positieve veranderingen zal worden voortgezet. De Kamer is haar huidige (traditionele)
werkmethode aan het afbouwen. Er zal een aanvang worden gemaakt met het verrichten van
rechtmatigheids- en financiële controle volgens de ISSAI's. De eerste vruchten van het ingezette
veranderingsproces,

zoals

rapportages

volgens

internationale

rekenkamers, zullen naar verwachting voor 2020 reeds zichtbaar zijn.

controle

standaarden

voor
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De audits zijn gedaan op basis van de ontvangen beschikkingen van diverse ministeries.De Kamer
dankt al haar medewerkers die aan dit verslag hun bijdrage hebben geleverd.
Zij biedt het Rekenkamerverslag 2016 aan in het besef dat er een grote uitdaging bestaat tussen de
taken die haar zijn opgedragen en de mogelijkheden waarover zij beschikt om die taken uit te voeren.
God zij met ons Suriname, Hij verheft ons heerlijk land!

Paramaribo, maart 2017
De Rekenkamer van Suriname

Mw. C.O.C. Felter, MBA
(Voorzitter)

Mw. drs. N.H. Vredeberg, MBA
(Secretaris)
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Lijst met afkortingen
ABB

Ambtenarenbezoldigingsbesluit

ABS

Absoluut

ARB

Arbeid

BBP

Bruto Binnenlands Product

BIMI

Bond Milieu Inspektie

BIZA

Binnenlandse Zaken

BR

Begrotingsrekening

BUZA

Buitenlandse Zaken

CAROSAI

Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions

CBB

Centrale Begrotingsboekhouding

CBvS

Centrale Bank van Suriname

CEBUMA

Centraal Bureau Mechanische Administratie

CEHIVAS

Centrale voor Vissershaven in Suriname NV

CLAD

Centrale Lands Accountantsdienst

CNAO

China National Audit Office

DNA

De Nationale Assemblée

DEF

Defensie

FIN

Financiën

FISO

Functie Informatie Systeem Overheid

GB

Gouvernementsblad

HI

Handel en Industrie

HK

Hoger kader

ICT

Information and Communications Technology

IDB

Inter-American Development Bank

IDI

INTOSAI Development Initiative

IFPP

INTOSAI Framework of Professional Pronouncements

INCOSAI

International Congres of Supreme Audit Institutions

INTOSAI

International Organization of Supreme Audit Institutions

IPSAS

International Public Sector Accounting Standards

ISA

International Standards on Auditing

ISSAI

International Standards for Supreme Audit Institutions

JP

Justitie en Politie

LK

Lager kader

LVV

Landbouw, Veeteelt en Visserij

MAud

Master Degree of Auditing

MK

Middenkader

MRO

Ministerie van Regionale Ontwikkeling
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MSC

Marine Stewardship Council

NAO

National Audit Office of Guyana

NH

Natuurlijke Hulpbronnen

OLACEFS

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores

ORAG

Onderraad voor Aanbestedingen en Gunningen

OW

Openbare Werken

OWC

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

PW

Personeelswet

REL

Relatief

RO

Regionale Ontwikkeling

ROGB

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

RvM

Raad van Ministers

SAI

Supreme Audit Institution

SAI PMF

Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework

SB

Staatsblad

SDG

Sustainable Development Goals

SDMO

Suriname Debt Management Office

SEL

Stichting voor Experimentele Landbouwbedrijven

SJ

Sport en Jeugdzaken

SOD

Stichting Opleidingen en examens voor documentaire informatievoorziening en
administratieve organisatie Nederland

SOZAVO

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

SRD

Surinaamse Dollar

SUVA

Surinaamse Vereniging van Accountants

TCT

Transport, Communicatie en Toerisme

USD

United States Dollar

VG

Volksgezondheid

WB

World Bank
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Inleiding
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) voert dagelijks haar taken uit conform de artikelen 149 tot en
met 152 en 156 van de Grondwet S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38 en de Wet
Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no. 26). Hierbij heeft zij het mandaat om controle in de ruimste zin
van het woord uit te oefenen op de rekeningen der ontvangsten en uitgaven van alle departementen,
de districtscommissariaten, de parastatale en particuliere instellingen en personen die subsidies en/of
financiële bijdragen ontvangen uit ‘s landskas. Ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer
Suriname en artikel 151 van de Grondwet wordt het resultaat van haar onderzoek jaarlijks in het
Rekenkamerverslag gepresenteerd.

Het onderzoek van de Kamer is gebaseerd op het toetsen van de besluiten die zij heeft ontvangen in
het verslagjaar. De Kamer heeft in het dienstjaar 2016 haar werkzaamheden betreffende rechtmatigheidsonderzoek voortgezet op het toetsen van de uitgaven die jaarlijks voortvloeien uit het beleid op
de departementen van algemeen bestuur. Vooraf heeft zij besloten een selectie van de besluiten te
controleren die zijn ingedeeld in objecten die van invloed zijn op de uitgaven van de staat.
Afzonderlijk van de toetsing van deze besluiten heeft de Kamer zich in het dienstjaar 2016 ook gericht
op de controle van de Begrotingsrekening van het dienstjaar 2014 en twee (2) pilot financiële
onderzoeken bij twee ministeries.

De Kamer heeft zich in het dienstjaar 2016 ook actief ingezet en geparticipeerd in diverse activiteiten
ter bevordering van de institutionele versterking van de Kamer, zoals het X Caribbean Organization of
Supreme Audit Institutions Congres (CAROSAI Congress), de Supreme Audit Institution Performance
Measurement Framework (SAIPMF)-evaluatie en de samenwerking met de National Audit Office
(NAO) of Guyana.

De opbouw van het verslag ziet er als volgt uit:
1. In hoofdstuk 1 worden de wettelijke grondslag en onafhankelijkheid van de Rekenkamer
beschreven.
2. In hoofdstuk 2 worden de personele aangelegenheden belicht.
3. Hoofdstuk 3 betreft de financiële administratie van de staat.
4. In hoofdstuk 4 het rechtmatigheidsonderzoek van de verschillende auditobjecten belicht.

7

Verslag 2016

1

Wettelijke grondslag en onafhankelijkheid Rekenkamer

Voor de toekomstvisie van de Kamer is de wettelijke grondslag voor haar functioneren richtinggevend. Deze grondslag bepaalt haar identiteit als onafhankelijk onderzoeksinstituut en haar missie
om bij te dragen aan de integriteit, kwaliteit en legitimiteit van het overheidsbestuur. De wettelijke
grondslag van de Kamer is vastgelegd in artikel 149 tot en met 152 en 156 van de Grondwet van
1987 (S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), de Wet Rekenkamer Suriname van 1953
(G.B. 1953 no. 26), de Comptabiliteitswet van 1952 (G.B. 1952 no. 111) en het Comptabiliteitsbesluit
(G.B. 1953 no.100), de wijzigingen meegerekend.

De Wet Rekenkamer Suriname omschrijft de taken van de Kamer als volgt:
-

toezicht op de besteding der geldmiddelen overeenkomstig de begroting;

-

goedkeuring der rekening van ontvangsten en uitgaven;

-

controle op het geldelijk beheer van de overheid in de ruimste zin van het woord.

De onafhankelijkheid van de Kamer is vastgelegd in de Wet Rekenkamer Suriname. Artikel 1 van de
Resolutie van de Verenigde Naties, GA-Resolution A/66/209 van 22 december 2011, geeft aan dat
rekenkamers hun taken en werkzaamheden slechts op een objectieve en efficiënte wijze kunnen
verrichten, indien zij onafhankelijk zijn van de te controleren entiteiten en beschermd worden tegen
invloeden van buiten. De resolutie erkent ook de voorname rol die rekenkamers innemen in het stimuleren van een efficiënt, effectief, controleerbaar en transparant overheidsapparaat, kortom ‘Good
Governance’.

1.1. Begroting Rekenkamer 2016
De begroting van de Kamer is geïntegreerd in de begroting van het directoraat Algemene Zaken van
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de begroting van het dienstjaar 2016 heeft de Kamer
haar begroting van SRD 5.815.000,00 ingediend; deze is opgebouwd uit lopende uitgaven en het
programma ‘Institutionele Versterking Rekenkamer’. In tabel 1.1 worden de begroting en totale
uitgaven van de Kamer over 2016 weergegeven.
Tabel 1.1: Begroting Rekenkamer en totale uitgavenoverzicht dienstjaar 2016
Codeerblok

Raming 2016

610 Lonen en Salarissen
611 Sociale Premies
612 Gebruik van Goederen en
Diensten
620 Investeringen
1201 Beleidsprogramma's
Totaal

Goedgekeurde
kredietopening

Verbonden
bedragen

Saldo

3.515.000,00

2.699.900,00

2.276.623,04

423.276,96

300.000,00

221.000,00

192.474,87

28.525,13

1.600.000,00

258.000,00

226.545,23

31.454,77

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

101.111,17

100.550,01

561,16

5.815.000,00

3.280.011,17

2.796.193,15

483.818,02

Bron: Rekenkamer van Suriname
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De verbonden bedragen ten opzichte van de raming van 2016 is 48,09%. De goedgekeurde
kredietopening is 56,41% van het geraamd bedrag. Hiervan is 85,25% verbonden.

1.2. Activiteiten Institutionele versterking Rekenkamer
In het dienstjaar 2016 heeft de Kamer zich actief ingezet en geparticipeerd in diverse activiteiten ter
bevordering van de institutionele versterking van de Kamer. De institutionele versterking van de
Kamer wordt bevorderd door een goede internationale en regionale samenwerking. Onderstaand zijn
de activiteiten belicht die in 2016 zijn uitgevoerd.
X Congress of CAROSAI
Het “X Congress of CAROSAI” is een driejaarlijkse bijeenkomst van alle Caraïbische lidlanden en is in
de periode 30 mei - 2 juni 2016 in Suriname gehouden. De voorbereidingen van het congres waren
reeds gestart in 2015. Het thema van voornoemd congres was: ‘Strengthening SAIs through Training,
Collaborative Audits and Implementation of International Standards for Supreme Audit Institutions
(ISSAIs)’. Leden van CAROSAI en waarnemers uit verschillende landen en organisaties hebben
hieraan deelgenomen. Tijdens het congres gaven de leden aan zich te zullen inzetten voor de
implementatie van de ISSAIs in hun land. Ze hebben hierbij de mogelijkheid voor samenwerking met
andere rekenkamers. Elke rekenkamer gaf haar ondersteuning voor het gebruik van ‘collaborative
audits’ als een middel om de controlepraktijken te verbeteren, waarbij meerdere lidlanden samen een
audit (onderzoek) uitvoeren. Verder zal het bieden van ‘blended learning’ als middel kunnen dienen
voor de implementatie en de naleving van de ISSAIs.
Op het congres is het voorzitterschap van CAROSAI overgedragen aan Suriname voor een periode
van 3 jaar. Verder is het besluit genomen om het secretariaat over te plaatsen van Saint Lucia naar
Jamaica. Het congres is de Rekenkamer van Saint Lucia zeer erkentelijk voor haar enorme bijdrage
aan CAROSAI in de afgelopen 16 jaar. De nieuwe leden van het uitvoerend comité van CAROSAI
zijn: Suriname (voorzitter), Jamaica (secretaris), Guyana, Cayman Island en Trinidad & Tobago. De
samenwerking op regionaal en internationaal niveau met de overige rekenkamers kan verder leiden
tot een verbetering van de capaciteit van de Kamer.
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Samenwerking met de National Audit Office of Guyana
De samenwerking met de National Audit Office of Guyana (NAO) is voortgezet door de uitvoer van
twinningprojecten. Het programma ‘Strengthening the capacity of the Rekenkamer van Suriname’
wordt gefinancierd door de World Bank (WB) en is in de maanden mei - december 2016 uitgevoerd.
Er zijn twee twinningprojecten uitgevoerd, waarbij auditors van de Kamer naar Guyana zijn afgereisd
om ervaring op te doen in de praktijk en auditors van de NAO naar Suriname zijn gekomen voor de
verdere validatie van de uitgevoerde onderzoeken. Hierbij zijn aspecten van de financial audits en
forensic audits uitgevoerd. Ter verbetering van de producten van de Kamer zoals rapporten,
verslagen en auditprogramma’s is gewerkt aan verbetering op het gebied van Quality Control and
Quality Assurance, waarbij zowel trainingen in Guyana als in Suriname zijn verzorgd aan de auditors.

Samenwerking Rekenkamer van Suriname en Guyana

Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework
In de maand september is in opdracht van de Kamer een aanvang gemaakt met de Supreme Audit
Institution Performance Measurement Framework-evaluatie (SAIPMF). De SAIPMF is een objectief
kader voor de prestatiemeting van rekenkamers wereldwijd en is grotendeels gebaseerd op de
ISSAIs. Het is opgesteld door de INTOSAI Werkgroep on “Value and Benefits of SAI’s” en is
vastgesteld door INTOSAI in december 2016. De SAIPMF bestaat uit vijfentwintig (25) indicatoren
waaraan het presteren van een rekenkamer wordt getoetst.
Om deze opdracht uit te voeren zijn er twee deskundigen aangetrokken met ruime ervaring in de
werkzaamheden bij de Algemene Rekenkamer van Nederland, de internationale auditstandaarden en
de methodiek van SAI PMF. De meting op basis van SAI PMF biedt inzicht in de sterke en zwakke
kanten in het functioneren van de Kamer en is bedoeld om als basis te dienen voor het opstellen van
een nieuw strategisch plan voor de jaren 2017- 2021.
In dit kader waren mevrouw M. Fernand, BSc MPA (als facilitator) en mevrouw drs. A. Kalidien, MPA
(als lid van het team) aangesteld om de deskundigen bij te staan in de uitvoering van hun
werkzaamheden. Om te komen tot een solide plan zijn er ook meerdere workshops gehouden,
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waaraan zowel het college van de Rekenkamer van Suriname, het auditteam als de ondersteunende
staf hebben deelgenomen. Dit project wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank
(IADB).

In september hebben de consultants een workshop/presentatie gehouden voor de afdelingshoofden
van de ondersteunende afdelingen en alle auditors om de bedoeling van de opdracht uit te leggen.
Vervolgens hebben de consultants interviews gehouden met de voorzitter en leidinggevenden van de
Kamer, de hoofden van de ondersteunende afdelingen en de coördinatoren van de auditafdeling.
Verder zijn de documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van inzicht in de organisatie en de
omgeving waarin deze opereert, ook gedeeld met de consultants.
Eind oktober 2016 is de opdracht voortgezet, waarbij gegevens zijn verzameld ter onderbouwing van
het SAI PMF-toetsingsrapport. Hierbij hebben interviews plaatsgevonden met stakeholders van de
Kamer.

SAI PMF Workshop

In februari 2017 zal door de consultants wederom een workshop/presentatie gehouden worden,
waarbij de resultaten van de opdracht zullen worden gepresenteerd aan het college en personeel. Het
personeel

kan

hierbij

ideeën

aandragen

ter

formulering

van

het

strategisch

plan.

De volgende stappen in het kader van de SAI PMF-opdracht zijn:
•

het wijzigen van het strategisch en actieplan;

•

het verkrijgen van technische bijstand;

•

het verbeteren van de impact van het werk van de Rekenkamer van Suriname;

•

het verbeteren van de publieke financiële sector in Suriname.

Van 16 - 18 november 2016 heeft de senior auditor, mevrouw M. Fernand, BSc MPA, deelgenomen
aan een Capacity Building Workshop inzake SAI PMF in Panama. Het doel van deze workshop was
om kennis over SAI PMF te vergroten door:
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•

de rekenkamers in de gelegenheid te stellen om hun ervaringen met het uitvoeren van een
SAIPMF-evaluatie te delen;

•

het geven van trainingen voor het uitvoeren van een evaluatie en het schrijven van het prestatierapport dat voortvloeit uit de SAIPMF-evaluatie.

De workshop in Panama was bestemd voor rekenkamers die een SAIPMF-evaluatie hebben afgerond
of in het proces van uitvoering zijn. Ook rekenkamers die voornemens zijn een SAIPMF-evaluatie uit
te voeren waren gebaat bij het bijwonen van de training.
XXVI General Ordinary Assembly of the Latin American and Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions
Van 17 - 21 oktober 2016 heeft de chief auditor, mevrouw drs. A. Kalidien, MPA, deelgenomen aan
de “XXVI General Ordinary Assembly of the LatinAmerican and Caribbean Organization of Supreme
Audit Institutions (OLACEFS)” in Punta Cana, Dominicaanse Republiek. De problemen die op de
algemene vergadering zijn aangepakt, zijn “Rekenkamers en hun bijdrage tot de verwezenlijking van
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDGs))” en “Voorkoming
van fraude risico in financiële verklaringen en het beheren van fiscale risico”. Het evenement heeft
een uitstekende gelegenheid geboden om deze kwesties, het beoordelen van de vooruitgang die door
de gemeenschappen op regionaal en mondiaal niveau is gemaakt en het bepalen van toekomstige
acties, te bespreken.
Voor beide kwesties werden de technische panels gevolgd door groepsdiscussies. De voorzitters van
de rekenkamers van de OLACEFS-lidlanden en hun adviseurs zijn in staat gesteld om de good
practices en lessons learned van de SDGs te presenteren. Twee documenten van de conclusies en
aanbevelingen die rekenkamers kunnen aanpassen aan hun eigen omstandigheden, vloeiden voort
uit de discussies.

XXII International Congress of Supreme Audit Institutions
Van 05 - 11 december 2016 hebben de voorzitter, mevrouw C. Felter, MBA, en het hoofd van de
afdeling Internationale Betrekkingen, mevrouw G. de Mees, LLM MBA, de Kamer vertegenwoordigd
in het driejaarlijks congres van de internationale organisatie voor rekenkamers (INCOSAI). Het
Congres werd gehouden in Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij meer dan 190
Rekenkamers vertegenwoordigd waren.
De agenda van het Congres werd beheerst door twee thema’s, met name:
1. de bijdrage aan implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s);
2. de professionalisering van de externe controle van publieke instituten.

Het Congres heeft zich ook gebogen over het strategisch plan 2017 – 2022, dat uiteindelijk werd
geadopteerd en zich richt op onder andere:
•

de onafhankelijkheid van Rekenkamers;

•

het vaststellen van onderzoeksstandaarden, als onderdeel van professionalisering;
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•

het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende rekenkamers.

De Kamer heeft, in de hoedanigheid van voorzitter van de Caribische Organisatie van Rekenkamers
(CAROSAI), de positie ten aanzien van professionalisering gepresenteerd. In haar presentatie heeft
de voorzitter van de Kamer de nadruk gelegd op professionalisering van auditors in de regio door
gezamenlijke

onderzoeken,

trainingen

en

door

samenwerking

met

INTOSAI

en

financieringsorganisaties zoals de WB alsmede de IDB.
In het kader van de professionalisering van rekenkamers werden eveneens door het Congres
goedgekeurd de “Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework” (SAI PMF) als
een vrijwillig en uitgebreid evaluatiemechanisme voor rekenkamers, evenals een nieuw INTOSAIRaamwerk voor Professionele Uitspraken (IFPP) dat gestoeld is op INTOSAI-principes, normen en
standaarden. De goedkeuring van het SAIPMF op mondiaal niveau loopt synchroon met het SAIPMFproces, waarmeede Kamer in Suriname een begin heeft gemaakt in september 2016.
Tevens biedt het INTOSAI Strategisch Plan 2017 – 2022 een goede leidraad voor de evaluatie van
het Strategisch Plan 2017 – 2021 van de Kamer. Voorts zal verder invulling worden gegeven aan de
samenwerkingsmogelijkheden met zusterorganisaties. Tevens zal in de hoedanigheid van voorzitter
van CAROSAI worden ingespeeld op de diversificatie van onderzoeksmodaliteiten en het verrichten
van onderzoek in collectief verband.
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2

Personele aangelegenheden

In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke aspecten van personele aangelegenheden weergegeven,
zoals de samenstelling van het college van de Kamer, de samenstelling van het personeel en hun
deelname aan opleidingen en trainingen.

2.1

Het college

Het college van de Kamer bestaat uit de voorzitter, mevrouw Charmain O.C. Felter, MBA (2016 –
2021), de leden: de heer drs. Paul Brandon (2016 – 2021) en mevrouw drs. Gerda Schmeltz - Watkin
(2017 - 2021). Het college is op voordracht van DNA door de president van de Republiek Suriname
benoemd. Krachtens de Wet Rekenkamer Suriname, G.B. 1953 no. 26 artikel 2 lid 2, is aan het
college een secretaris toegevoegd, die op voordracht van DNA door de president van de Republiek
Suriname is geïnstalleerd. De secretaris is mevrouw drs. Natasha Vredeberg, MBA.

2.2

Personeel en organisatie

Het personeel van de Kamer bestaat uit 42 personen, van wie 70% van het vrouwelijk en 30% van
het mannelijk geslacht is. Het personeel bestaat uit auditors, die de kerntaken uitvoeren en
ondersteunend personeel. Drie personen zijn op contractbasis in dienst bij de Kamer. Twee zijn
belast met archiefwerkzaamheden en één is als deskundige aangetrokken om het beleid van Human
Resources in kaart te brengen. In bijlage 2 zijn de namen van personeelsleden en de datum van
indiensttreding vermeld. De huidige personeelsbezetting is weergegeven in tabel 2.1.
Tabel 2.1: Personeelsbezetting over het dienstjaar 2016
Functie

Per 31 - 12 - 2016

Auditors

23

Ondersteunend personeel

16

Tijdelijk personeel

3

Totaal

42
Bron: Rekenkamer van Suriname

In het dienstjaar 2016 lag de focus van de Kamer op het institutioneel versterken van haar organisatie
en de uitvoering van haar taak ten dienste van de Surinaamse samenleving.
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2.3

Opleiding en training

Vanuit het uitgangspunt dat een zekere kwalificatie vereist is om de auditors in staat te stellen de aan
hen toegewezen taken naar behoren te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de Kamer voorziet in
opleidingen en trainingen om de competenties te versterken. Het verder trainen van auditors en het
ondersteunend personeel is vereist, gezien het feit dat de Kamer gericht moet werken aan het
uitbreiden van haar onderzoeksgebieden en ook van start moet gaan met de implementatie van
internationale standaarden voor rekenkamers (ISSAIs). Het versterken van specifieke competenties
vraagt naar vaktechnische trainingen die verzorgd worden door deskundige trainers op het gebied
van auditing. Kennisgebieden die de Kamer moet blijven actualiseren, betreffen onderzoeksmethodieken, risk based auditing, administratieve systemen, organisatiekunde, bestuurskunde, verschillende rechtsgebieden - in het bijzonder ambtenarenrecht, maar daarnaast ook staats-, bestuurs- en
fiscaalrecht - en comptabele systemen. Ook kennismanagement is van belang, zoals participatie in
netwerken, aantrekken van deskundigheid en vastlegging van kennis in standaarden en handboeken.

Met de ondersteuning van de Ministry of Education and Jiangsu Provincial People's Government of
China heeft de National Audit Office of the People's Republic of China (CNAO) de Nanjing Audit
University benaderd om een Master Degree of Auditing (MAud) Program te starten. De sponsoring
wordt gedaan door het Chinees Government Scholarship Auditing Master Program (CGSAMP). Het
MAud-programma is een tweejarig studieprogramma (ingaande 2016) en het programma van
2016/2017 is open voor in aanmerking komend personeel van rekenkamers rond de wereld, alsmede
personen in andere organisaties. Sinds oktober 2016 neemt mevrouw C. Wartes BSc, namens de
Rekenkamer van Suriname deel aan dit programma in Nanjing,China.

Verder hebben auditors en het ondersteunend personeel deelgenomen aan de volgende trainingen
en presentaties:

• In maart 2016 is de cursus Portugees afgerond na het afleggen van examens. Verder is van april
tot en met juli van het verslagjaar ook deelgenomen aan een cursus Spaans.

• In de maand juni 2016 is door de Dienst der Belastingen een presentatie gehouden voor de
Kamer en andere instituten voorwat de invoering van nieuwe belastingheffingen betreft, die
moeten leiden tot een toename van de staatsinkomsten enerzijds en regulering van de
staatsuitgaven anderzijds.

• Op 25 oktober 2016 is de adjunct-secretaresse van de voorzitter, mevrouw V. Amatkasanpawiro,
gestart met de DIV-1-opleiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met
de Stichting Opleidingen en examens voor documentaire informatievoorziening en administratieve
organisatie Nederland (SOD).

• In november 2016 hebben de auditors van de Kamer deelgenomen aan de training inzake de
toepassing van de Internationale Standaarden voor Acountants (ISA) die verzorgd is door
professor Peter Diekman, RA. De training is georganiseerd door de Surinaamse Vereniging van
Accountants (SUVA). Aan de training hebben ook de Centrale Landsaccountantsdienst en
accountantskantoren in Suriname deelgenomen.
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3

Financiële administratie staat

3.1

Controle begrotingsrekening 2014

Op grond van artikel 1 van de Wet Rekenkamer Suriname (GB 1953 no.26) en de artikelen 32 en 33
van de Comptabilitietswet heeft de Kamer in 2016 de Begrotingsrekening (BR) over het dienstjaar
2014 van de ministeries gecontroleerd.

De volgende documenten zijn tijdens het onderzoek geraadpleegd:
1

De goedgekeurde begroting 2014 SB 2014 no.126 tot en met no. 142.

2

A. De managementletters van de CLAD inzake de interim controle 2014 bij de
ministeries/directoraten.
B. De ontvangen begrotingsrekeningen 2014 (pdf files) van het ministerie van Financiën.

Nagegaan werd of de begrootte bedragen, zoals opgenomen in de BR, in overeenstemming zijn met
de goedgekeurde begroting 2014 S.B. 2014 no. 126 tot en met 142. En of de bevindingen uit de
management letter en de samenvatting van de Centrale Lands Accountsdienst (CLAD) inzake de
interim controle 2014 zijn verwerkt of gecorrigeerd in de BR die van het ministerie van Financiën zijn
ontvangen.

Indien de bevindingen niet zijn verwerkt of gecorrigeerd, zijn deze per ministerie in een schrijven
vastgelegd

aan de minister met een cc naar de desbetreffende directeur. Tevens werd aan de

ministeries om nadere toelichting gevraagd omtrent de overschrijding van de goedgekeurde begroting
en de oorzaak van een onderrealisatie minder dan 50%, ten opzichte van de begroting.

Na controle van de BR’s en ontvangen reacties van de ministeries kunnen de volgende redenen voor
onderrealisatie worden opgesomd:
•

Projecten die onderdeel zijn van beleidsprogramma’s zijn niet geimplementeerd en/of
goedgekeurd door de RvM.

•

Deel projecten, gekoppeld aan projecten die onderdeel zijn van beleidsprogramma’s, zijn niet
gerealiseerd.

•

Begrotingen zijn vastgesteld zonder voldoende rekening te houden met omstandigheden die
van invloed kunnen zijn op de uit te voeren projecten.

•

Verschuiven van uitgaven binnen titels.

•

Geen kredietopening ontvangen van projecten, die deel uitmaken van uit te voeren
beleidsmaatregelen.

•

Geen goedkeuring voor aangevraagde autorisaties.

•

Gedeeltelijke uitvoering van geplande projecten

•

Vertraging opgelopen met betrekking tot betaling van enkele onderdelen in projecten.
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De voornaamste reden die door ministeries zijn aangegeven voor de overschrijdingen is de toename
in ontvangsten.

3.2

Staatsbegroting 2016

De begroting voor het dienstjaar 2016 werd op 16 juni 2016 goedgekeurd door De Nationale
Assemblée (DNA) en afgekondigd op 17 juni 2016 (S.B. 2016 no. 75 tot en met 91). Op 26 augustus
2016 werd bij wet de goedgekeurde begroting gewijzigd middels het aannemen van een suppletoire
begroting bij wet. De ideale situatie is dat de begroting reeds voor de aanvang van het betreffend
dienstjaar wordt goedgekeurd door DNA, bekrachtigd wordt door de president en wordt afgekondigd
in een Staatsblad door de minister van Binnenlandse Zaken, hetgeen een beter inzicht kan
verschaffen in het voorgenomen regeringsbeleid. Indien dit niet het geval is, zal bij de start van het
nieuwe dienstjaar de begroting van het voorgaande dienstjaar worden aangesproken. De Kamer is
van mening dat de begrotingen tijdig goedgekeurd dienen te worden, zodat het budgetrecht en de
functies van de overheidsbegroting goed tot hun recht kunnen komen. De begroting van 2016
vertoont een tekort van SRD 557,7 miljoen, hetgeen neerkomt op 2,3% van het BBP. Tabel 3.1 geeft
de ontwikkeling van het begrotingstekort weer.
Tabel 3.1: Ontwikkeling begrotingstekort
De ontwikkeling van het begrotingstekort (x SRD 1 mln.)
Omschrijving

Suppletoire

Suppletoire

begroting 2016*

begroting 2015*

UITGAVEN
Apparaatsuitgaven/operationele uitgaven

2.499,9

2.101,5

Beleidsprogramma (financiering met eigen middelen, schenking en lening)

4.452,2

4.152,4

Totale uitgaven

6.952,1

6.253,9

Belastingen

3.544,4

2.866,8

Niet-belastingontvangsten

1.189,9

672,7

Donormiddelen/leningen

1.660,1

1.702,7

Totale ontvangsten

6.394,4

5.242,2

Ontvangsten

6.394,4

5.242,2

Uitgaven

6.952,1

6.253,9

-557,7

-1.011,3

24.219,0

17.591,0

2,3%

5,7%

ONTVANGSTEN

TOTALE BEGROTING

Saldo totale begroting (tekort)

BBP**
Tekort in % van het BBP

Bron: Rekenkamer van Suriname
*voorlopige cijfers
**BBP gehaald uit de Financiële Nota 2017 ministerie van Financiën.
De bron van het ministerie van Financiën is het Planbureau en het betreft voorlopige cijfers.
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In februari 2014 vond in het kader van het project “Beheer en Toezicht Staatsfinanciën” de aanvang
plaats van het nieuw te implementeren geïntegreerd managementinformatiesysteem, genaamd Integrated Financial Management Information System (IFMIS) door de minister van Financiën.

Echter is het IFMIS-systeem formeel in het dienstjaar 2016 ingevoerd. De indeling van de begroting is
vervolgens aangepast aan het systeem. De apparaatskosten worden nu verwoord als operationele
uitgavendiezijn opgesplitst in twee componenten, namelijk lopende uitgaven en kapitaaluitgaven. De
beleidsprogramma’s worden verwoord als programma’s die worden opgesplitst in diverse
componenten.
De totaal geraamde uitgaven over het dienstjaar 2016 bedragen SRD 6.952,1 miljoen. Tabel 3.2 is
een weergave van de totaal geraamde uitgaven opgesplitst in operationele uitgaven en programma’s
per ministerie/directoraat voor het dienstjaar 2016. Ook zijn de bedragen betreffende verevend en
voldaan per ministerie/directoraat in absolute en relatieve voorlopige cijfers opgenomen in
onderstaande tabel.
Onder het begrip “verevend” wordt verstaan een verplichting die wordt aangegaan gevolgd door een
levering of prestatie. Hiermede heeft de overheid een vordering tegen zich te verwerken. Bij het
begrip “voldaan” gaat het om de daadwerkelijk betaalde facturen oftewel betalingen door de overheid.
In tabel 3.2 zijn de totaal geraamde uitgaven verwerkt aan de hand van de Suppletoire Begroting
2016 (gehaald van de website van DNA) en de verevende en voldane bedragen volgens de CBBrapportages over het dienstjaar 2016.
Tabel 3.2: De totaal geraamde uitgaven opgesplitst in operationele uitgaven en programma’s
per ministerie/directoraat voor het dienstjaar 2016. Bedragen x SRD 1.000

Ministeries/

Directoraten

Operationele
uitgaven**

I

Totaal
Programma's**

geraamde
uitgaven**

II

III=(I+II)

Totaal verevend*

Verevend
t.o.v.
geraamd
V=(IV/III)*100

VI

VII=(VI/V)*100

Rel

Abs

Rel

204.276

301.917

274.004

91%

BIZA: Binnenlandse Zaken

90.329

92.757

183.086

27.578

15%

384.657

49.949

434.606

39.133

9%

Natuurlijke Hulpbronnen

88.686

427.625

516.311

20.589

4%

Regionale Ontwikkeling

145.038

51.825

196.863

108.469

55%

40.556

82.989

123.545

80.608

65%

19.649

13.148

32.797

7.703

23%

63.566

166.632

230.198

42.477

18%

OW: Openbaar Groen

41.083

3.969

45.052

65.559

146%

Buitenlandse Zaken

90.043

18.276

108.319

74.898

69%

Toerisme
OW: Bouwkundige Werken en
Ruimtelijke Ordening
OW: Civiel Technische Werken
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t.o.v.
verevend

IV

97.641

Transport, Communicatie en

voldaan*

Abs

BIZA: Algemene Zaken

Justitie en Politie

Voldaan

Totaal

187.147

-

-

-

-

43.135

-

-

33.909

-

68%

0%

0%

0%

0%

54%

0%

0%

52%

0%
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OWC: Onderwijs

764.542

391.009

1.155.551

262.614

23%

OWC: Cultuur

11.473

2.363

13.836

1.334

10%

Handel en Industrie

27.953

252.899

280.852

9.418

3%

228.029

14.250

242.279

17.785

7%

53.661

85.154

138.815

57.579

41%

25.991

13.250

39.241

29.260

75%

ARB: Arbeid

20.553

4.401

24.954

21.586

87%

ARB: Milieu

1.061

1.061

710

67%

Defensie
Landbouw, Veeteelt en Visserij
Ruimtelijke Ordening, Gronden Bosbeheer

Volksgezondheid

34.930

283.335

318.265

168.542

53%

Sport en Jeugdzaken

25.820

40.300

66.120

18.412

28%

103.046

715.759

818.805

512.767

63%

FIN: Belastingen

49.455

63.883

113.338

9.611

8%

FIN: Financiën

87.913

1.460.230

1.548.143

673.028

43%

4.285

13.889

18.174

9.525

52%

2.499.960

4.452.168

6.952.128

2.533.189

36%

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

FIN: Planning en Ontwikkelingsfinanciering
Totale uitgaven

-

-

-

-

46.380

28.431

11.490

-

150.048

-

-

-

-

500.540

0%

0%

0%

0%

81%

97%

53%

0%

89%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

Bron: Rekenkamer van Suriname

*: Voorlopige cijfers gehaald uit de CBB-jaarrapportages 2016
**: Cijfers gehaald van website DNA Suppletoire Begroting 2016

De geraamde uitgaven
De ministeries/directoraten met de hoogste geraamde uitgaven in het dienstjaar 2016 zijn
respectievelijk het directoraat Financiën (SRD 1.548,1 miljoen), het directoraat Onderwijs (SRD
1.155,6 miljoen), het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 818,8 miljoen), het
ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (SRD 516,3 miljoen) en het ministerie van Justitie en Politie
(SRD 434,6 miljoen).
Operationele uitgaven
Bij de operationele uitgaven hebben de volgende ministeries/directoraten de hoogste uitgaven: het
directoraat Onderwijs (SRD 764,5 miljoen), het ministerie van Justitie en Politie (SRD 384,6 miljoen)
en het ministerie van Defensie (SRD 228,0 miljoen).
Bij de programma’s hebben de volgende ministeries/directoraten de hoogste uitgaven: het directoraat
Financiën (SRD 1.460,2 miljoen), het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 715,7
miljoen), Natuurlijke Hulpbronnen (SRD 427,6 miljoen) gevolgd door het directoraat Onderwijs (SRD
391,0 miljoen).
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Verevend en voldaan
Het CBB stuurt regelmatig rapporten met zijn bevindingen op naar de diverse ministeries, die in de
verantwoordingen van het ministerie zijn waargenomen. Over het dienstjaar 2016 zijn reeds de
jaarrapporten van alle ministeries en directoraten ontvangen door de Kamer.
Opmerkelijk bij het analyseren van de CBB–rapporten over het dienstjaar 2016 is dat ministeries
geadviseerd zijn de verevende alsook de voldane bedragen alsnog op te sturen. Uit de jaarrapporten
2016 van CBB is gebleken dat de ontbrekende cijfers in de kolom “Verevend” en “Voldaan” nog
ingevuld moeten worden door de betreffende ministeries. De informatie met betrekking tot betalingen
(voldaan) moet alsnog plaatsvinden door het ministerie middels overleg met de Centrale Betaaldienst.
Het ministerie zal dan de betaalgegevens moeten toevoegen aan de maandrapporten en vervolgens
moeten opsturen naar CBB.
Aangezien er nog veel cijfers ontbreken in de CBB-jaarrapporten, kan de Kamer geen volledige
financiële analyse opmaken over de verevende en voldane bedragen ten opzichte van de geraamde
uitgaven. Van de totaal geraamde uitgaven (SRD 6.952,1 miljoen) is volgens de voorlopige cijfers van
CBB 36% verevend (SRD 2.533,2 miljoen). Dit resulteert in het feit dat er over het dienstjaar 2016 tot
nog toe een bedrag van SRD 4.418,9 miljoen oftewel 64% van de totaal geraamde uitgaven niet is
besteed.
Ten aanzien van de daadwerkelijke betalingen (voldaan) is 20% van de vorderingen, SRD 500,5
miljoen, betaald voor operationele uitgaven en programma’s die door de overheid zijn uitgevoerd in
het dienstjaar 2016. Tevens moet nog 80% van de verplichtingen (SRD 2.032,6 miljoen) worden
uitbetaald voor de geleverde prestatie.

3.3

Stand staatsschuld

Geregistreerde leningen
De documenten die ten bewijze van een geldelijke schuldverplichting of van een waarborgverplichting
ten laste van de staat zijn opgemaakt, worden door de administrateur-generaal ter registratie
aangeboden aan de Kamer. Dit vindt plaats in gevolge artikel 6, Registratie van documenten, lid 1
van de Wet op de Staatschuld van 19 maart 2002 (S.B. 2002 no.27) houdende bepalingen inzake het
vestigen, het delgen en het beheer van schuldverplichtingen ten laste van de Staat.

In het dienstjaar 2016 is door het Bureau voor de Staatsschuld aan de Rekenkamer van Suriname
een aantal van 79 schatkistpromessen en 34 financieringsovereenkomsten (contracten) en 2
promissory notes ter registratie aangeboden.

Alle schatkistpapieren, financieringsovereenkomsten (contracten) en promissory notes die door het
Bureau voor de Staatsschuld aan de Kamer zijn aangeboden, zijn conform artikel 35 lid 2 van de Wet
Rekenkamer Suriname door de Kamer geregistreerd.
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In 2016 werd de minister van Financiën door DNA gemachtigd om af te wijken van het vastgestelde
obligoplafond middels artikel 1 van de Wet van 12 december 2016 (S.B. 2016 No. 148), houdende
machtiging aan de minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de Staatsschuld als
bedoeld in de Wet op de Staatsschuld. De Wet op de Staatsschuld is verder gewijzigd op 3 februari
2017 (SB 2017 no. 10). In bijlage 6treft u een overzicht van de geregistreerde schatkistpromessen,
financieringsovereenkomsten̸contracten en promissory notes over het dienstjaar 2016
Binnenlandse en buitenlandse staatsschuld in 2016
De totale binnenlandse en buitenlandse staatsschuld bedroeg per 31 december 2016 respectievelijk
SRD 3.760,0 miljoen om SRD 5.803,0 miljoen (USD 1.436,4 miljoen). In tabel 3.3 volgt een overzicht
van de totale binnenlandse en buitenlandse staatsschuld per maand over 2016.

Tabel 3.3: Stand binnenlandse en buitenlandse staatsschuld over het dienstjaar 2016
Maand

Binnenlandse
staatsschuld 2016
Bedrag
(in mln. SRD)
3.752,4
3.752,4
3.785,1
3.952,5
3.854,2

Januari
Februari
Maart
April
Mei

Buitenlandse
staatsschuld 2016
Bedrag
Bedrag
(in mln. SRD)
(in mln. USD)
4.965,7
1.229,1
4.967,0
1.229,5
5.035,2
1.246,3
5.272,4
1.305,1
3.691,3
913,7

Juni

3.554,7

4.182,0

1.035,1

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

3.544,0
3.554,7
3.693,2
3.612,9
3.769,4
3.760,0

4.171,9
4.220,4
4.237,1
4.211,8
5.400,9
5.803,0

1.032,6
1.044,7
1.048,8
1.042,5
1.336,9
1.436,4

Bron: Bureau van de Staatsschuld update 16 februari 2017 (www.sdmo.org)

3.3

Uitbetaalde salarissen in het dienstjaar 2016

Salarissen aan landsdienaren (ambtenaren en arbeidscontractanten) worden maandelijks door
CEBUMA administratief verwerkt in verzamelstaten. In tabel 3.4 zijn de uitbetaalde bedragen
weergegeven.
Tabel 3.4: Uitbetaalde salarissen over het dienstjaar 2016
No.

Ministeries

1.

Justitie en Politie

Bedrag in SRD
7.356.809,16

2.

Binnenlandse Zaken

3.439.252,55

3.

Regionale Ontwikkeling

3.275.281,09

4.

Defensie

4.887.517,44

5.

Buitenlandse Zaken

315.218,58
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6.

Sport en Jeugdzaken

488.433,60

7.

Financiën

8.

Handel en Industrie

9.

Landbouw, Veeteelt en Visserij

10.

Natuurlijke Hulpbronnen

638.141,05

11.

Arbeid

399.390,55

12.

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

1.982.432,54

13.

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

17.428.868,55

14.

Volksgezondheid

15.

Openbare Werken

16.

Transport, Communicatie en Toerisme

803.512,56

17.

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

507.273,32

1.350.112,50
539.347,54
1.175.675,53

555.384,83
2.105.995,50

Totaal

47.248.646,89
Bron: Rekenkamer van Suriname

Het grootste bedrag aan salarissen is in 2016 uitbetaald door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur (36,89%). De overige grote betalers zijn de ministeries van Justitie en Politieen Defensie met

respectievelijk 15,57% en 10,34%.

3.4

Subsidies en financiële bijdragen

Onder subsidie wordt verstaan een geldelijke ondersteuning van overheidswege aan (sociale) instellingen, staatsbedrijven en stichtingen. Sommige van deze instellingen worden volledig gesubsidieerd
door de overheid, terwijl andere slechts een deel van hun begroting dekken met staatsmiddelen.
Krachtens artikel 32 van de Wet Rekenkamer Suriname zijn de vorengenoemde instellingen binnen
een vastgestelde termijn verplicht periodieke overzichten van hun geldelijke beheer en
vermogenstoestand te verantwoorden aan de Kamer.

Operationele Uitgaven
Volgens de suppletoire begroting van 2016 worden subsidies, schenkingen en bijdragen opgenomen
onder Titel 1: Operationele Uitgaven. Tabel 3.5 geeft een beeld van de bedragen die onder deze titel
voor het dienstjaar 2016 per ministerie of directoraat zijn geraamd, verevend en voldaan.
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Tabel 3.5: Subsidies, schenkingen en bijdragen verdeeld naar ministeries/directoraten over het
dienstjaar 2016. Bedragen (x SRD 1.000)
Ministeries/directoraten

Code

Lopende Uitgaven
Schenkingen en Bijdragen

Financiën/directoraat Financiën

615

Justitie en Politie

614

Justitie en Pollitie

615

Subsidies
Schenkingen en Bijdragen

Natuurlijke Hulpbronnen

614

Subsidies

Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur/directoraat Onderwijs

615

Schenkingen en Bijdragen

Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur/directoraat Cultuur

615

Regionale Ontwikkeling

615

Sport en Jeugdzaken

615

*Geraamd

**Voldaan

250,00

82.896,00

0

25,00

0

0

50,00

0

0

21.388,00

2.979,00

0

1.000,00

0

0

95,00

25,00

0

250,00

0

0

100,00

86,00

0

23.158,00

85.986,00

0

Schenkingen en Bijdragen
Schenkingen en Bijdragen
Schenkingen en Bijdragen

Totaal

**Verevend

Bron: Centrale Begrotings Boekhouding
*De kolom ‘Geraamd’ betreft cijfers van de suppletoire begroting 2016 die reeds is goedgekeurd door DNA, maar nog niet is
gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname.
** De kolommen ‘Verevend’ en ‘Voldaan’ betreffen voorlopige cijfers van de Centrale Begrotings Boekhouding 2016.

Programma's
De Kamer heeft bij het analyseren van de subsidies, schenkingen en bijdragen geconstateerd dat
naast Titel 1 (Operationele Uitgaven) er bij de ministeries onder Titel 2 (Programma’s) de meeste
posten voorkomen met betrekking tot subsidies en bijdragen. Tabel 3.6 geeft een beeld van de
bedragen die onder deze naam voor het dienstjaar 2016 per ministerie of directoraat zijn geraamd,
verevend en voldaan.

Tabel 3.6: Subsidie en bijdragen verdeeld naar ministeries/directoraten over het dienstjaar
2016. Bedragen (x SRD 1000)
Ministeries/
directoraten
Arbeid

Code
0936

Programma's:
Subsidie en Bijdragen
Stg. Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling
(SAO)

*Geraamd

**Verevend

**Voldaan

1.981,00

2.781,00

2,00

984,00

459,00

0

1.436,00

0

0

5.000,00

1.000,00

1.000,00

39.000,00

6.400,00

0

2.100,00

1.781,00

0

300,00

185,00

0

Arbeid

0511

Armoedebestrijding/Onderwijs en
Volksontwikkeling/Verbetering Sociale
Bescherming
Stabilisatie en Herstelplan SOCARB
projekten

Binnenlandse Zaken/
directoraat Algemene
Zaken

0901

Subsidie Stg. Planbureau Suriname

Binnenlandse Zaken/
directoraat Binnenlandse
Zaken

0972

Bijdrage aan DNA

Defensie

0919

Bijdragen St. Nazorg Dienstplichtigen

Defensie
Financiën/directoraat
Financiën
Financiën/directoraat
Financiën

0920

Bijdragen Stg. Ismay van Wilgen Sporthal

0921

Bureau voor de Staatsschuld

1.608,00

1.883,00

0

0922

CLAD

8.447,00

2.790,00

0

Arbeid

2401
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Financiën/directoraat
Financiën
Financiën/directoraat
Financiën
Financiën/directoraat
Planning en
Ontwikkelingsfinanciering

0923

Bijdrage ter stimulering van
Ontwikkelingsprojecten

4.000,00

0

0

0924

Bijdrage aan IDCS

2.000,00

1.945,00

0

0926

Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS)

8.000,00

5.270,00

0

Handel en Industrie

0927

Surinaams Standaarden Bureau (SSB)

1.218,00

813,00

0

Handel en Industrie
Landbouw, Veeteelt en
Visserij
Landbouw, Veeteelt en
Visserij
Landbouw, Veeteelt en
Visserij
Landbouw, Veeteelt en
Visserij
Landbouw, Veeteelt en
Visserij
Landbouw, Veeteelt en
Visserij

0928

Suriname Business Forum (SBF)

450,00

0

0

0929

Alliance

500,00

227,00

0

0930

Stg. Landbouw Ontwikkeling Commewijne

380,00

129,00

0

0931

Stg. Nationale Parken

50,00

0

0

0932

Stg. Proeftuinen in Suriname

50,00

0

0

0933

Stg. Nationaal Rijst Instituut

6.900,00

1.071,00

0

0934

Stg. Experimentele Landbouw

500,00

0

0

Natuurlijke Hulpbronnen

0934

Subsidie EBS

301.700,00

0

0

Natuurlijke Hulpbronnen

0935

Bauxiet Instituut Suriname

2.000,00

1.107,00

0

Natuurlijke Hulpbronnen
Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur/directoraat
Onderwijs
Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur/directoraat
Onderwijs
Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur/directoraat
Onderwijs
Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur/directoraat
Onderwijs
Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur/directoraat
Onderwijs

0971

Subsidie SWM

20.943,00

0

0

0940

Stg. Dierentuin. Medische Zending. Parima

165,00

165,00

0

0941

Stg. Kennedyschool en Mythylschool

284,00

100,00

0

0942

Bijdragen aan huishoudens

7.500,00

644,00

0

0943

Stg. Conservatorium Suriname

2.741,00

755,00

0

0944

Esoc
Subsidie en Bijdragen aan Culturele en
overige niet-commerciële instellingen,
instanties en/of organisaties

1.500,00

200,00

0

833,00

365,00

0

3.910,00

0

0

2.050,00

0

0

Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur/directoraat Cultuur

0976

Regionale Ontwikkeling

0903

Regionale Ontwikkeling

0904

Stg. Fonds Ontwikkeling Binnenland
Instituut Bestuursambtenaren Suriname
(IBAS)

Regionale Ontwikkeling

0905

Dorpsontwikkeling

1.750,00

0

0

Regionale Ontwikkeling

0906

Waterschappen

5.750,00

1.400,00

0

Regionale Ontwikkeling

0907

Districtsbestuur Wanica

1.500,00

0

0

Regionale Ontwikkeling

0908

Districtsbestuur Para

1.500,00

500,00

0

Regionale Ontwikkeling

0909

Districtsbestuur Commewijne

1.500,00

528,00

0

Regionale Ontwikkeling

0910

Districtsbestuur Marowijne

1.500,00

465,00

0

Regionale Ontwikkeling

0911

Districtsbestuur Nickerie

1.500,00

697,00

0

Regionale Ontwikkeling

0912

Districtsbestuur Paramaribo N-O

1.500,00

500,00

0

Regionale Ontwikkeling

0913

Districtsbestuur Paramaribo Z-W

4.000,00

350,00

0

Regionale Ontwikkeling

0914

Districtsbestuur Sipaliwini

1.500,00

350,00

0

Regionale Ontwikkeling

0915

Districtsbestuur Coronie

6.000,00

478,00

0

Regionale Ontwikkeling

0916

Districtsbestuur Saramacca

1.000,00

0

0

Regionale Ontwikkeling

0917

Districtsbestuur Brokopondo

1.000,00

223,00

0

Regionale Ontwikkeling

0918

Grondenrechten en Traditioneel Gezag

3.490,00

358,00

0
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Ruimtelijke Ordening,
Grond en Bosbeheer
Ruimtelijke Ordening,
Grond en Bosbeheer
Ruimtelijke Ordening,
Grond en Bosbeheer
Sociale Zaken en Volksontwikkeling

0946
0965
0966
0937

Sociale Zaken en Volksontwikkeling

0938

Sport en Jeugdzaken

0967

Sport en Jeugdzaken

0968

Sport en Jeugdzaken

0969

Sport en Jeugdzaken
Transport, Communicatie
en Toerisme
Transport, Communicatie
en Toerisme
Transport, Communicatie
en Toerisme
Transport, Communicatie
en Toerisme
Transport, Communicatie
en Toerisme
Transport, Communicatie
en Toerisme

0970

Volksgezondheid

0951

Volksgezondheid

0952

Volksgezondheid

0953

0958

Stg. Bosbeheer en Bostoezicht
Stg. Jan Starke Opleidings- en
Ontspanningscentrum (JSOOC)
Stg. Natuurbehoud Suriname (STINASU)
Subsidie aan overheidsstichtingen o.b.v.
exploitatietekorten
Subsidie aan particuliere sociale
instellingen o.b.v. tarieven per
verblijfsdagen
Subsidie aan sportorganisaties en andere
instellingen
Subsidie aan Jeugdorganisaties
Bijdragen aan overheidsinstellingen/ niet
commerciële instellingen
Subsidie aan Suriname Antidoping
Authority

11.500,00

7.830,00

7.830,00

750,00

140,00

140,00

750,00

375,00

375,00

4.800,00

1.650,00

0

7.483,00

5.725,00

0

1.750,00

880,00

0

600,00

65,00

0

100,00

0

0

100,00

100,00

0

46.620,00

37.534,00

8.294,00

12.600,00

5.239,00

0,00

0959

Subsidie Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB)
Subsidie Scheepvaart Maatschappij
Suriname

0960

Subsidie Stichting Toerisme Suriname

5.280,00

675,00

135,00

0961

Gesubsidieerde vliegdiensten binnenland
Suriname Hospitality and Tourism Training
Centre

5.500,00

3.100,00

0

250,00

0

0

Promotiekosten Toerisme
Subsidie aan de Centrale Opleiding
Verpleegkundigen en Beoefenaars van
Aanverwante Beroepen (COVAB)
Subsidie aan Medische Zending Suriname
(P.H.C.)
Subsidie aan de Stg. Jeugd Tand
Verzorging (J.T.V.)

2.500,00

0

0

9.200,00

4.080,00

3.487,00

27.000,00

19.762,00

15.384,00

9.200,00

6.613,00

17.569,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

20.700,00

13.500,00

13.500,00

0962
0963

Volksgezondheid

0954

Volksgezondheid
Volksgezondheid

0955

Lig, verpleeg, en medische kosten
chronische patiënten Pschychiatrisch
Centrum Suriname (P.C.S.)
Subsidie aan de Stg. Regionale
Gezondheidsdienst (R.G.D.)

0956

Subsidie Stg. Bureau Dak- en Thuislozen

2.000,00

0

0

0957

Subsidie aan het Surinaams Rode Kruis
Additionele overheidsbijdrage
Staatsziekenfonds

1.480,00

520,00

432,00

55.000,00

48.723,00

17.872,00

702.183,00

207.430,00

101.020,00

Volksgezondheid
Volksgezondheid

0973

Totaal

Bron: Centrale Begrotings Boekhouding

*De kolom “Geraamd” betreft cijfers van de suppletoire begroting 2016 die reeds is goedgekeurd door DNA,
maar nog niet is gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname.
**De kolommen “Verevend” en “Voldaan” betreffen voorlopige cijfers van Centrale Begrotings Boekhouding.

Van het totaal geraamde bedrag is 29,50% verevend. Van dit verevend bedrag is 48,70% daadwerkelijk voldaan. De ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Politie en Openbare Werken hebben
geen subsidies en bijdragen op hun begrotingen.

Bij nader onderzoek van de begroting 2016 is gebleken dat behalve het programma “Subsidies en
Bijdragen” dat onderdeel is van titel 2, er ook andere programma's zijn onder deze titel die gerekend
kunnen worden tot subsidie. Deze programma's zijn echter met andere benamingen opgenomen
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onder titel 2. Zulks is bijvoorbeeld het geval bij het programma “Mijnbouw”. Onder dit programma valt
de begrotingspost “2301 Ordening Goud Sector”, die voor een bedrag van SRD 8.000.000,- is
geraamd. De kosten van deze post worden volgens de begroting volledig gedragen door de overheid.

3.5

Ontvangsten staat

De ontvangsten van de staat bestaan uit belastingmiddelen, niet-belastingmiddelen en schenkingen
c.q donormiddelen/leningen. Voor het dienstjaar 2016 bedroegen

de totale belastingontvangsten

volgens de goedgekeurdebegroting SRD 3.544,4 miljoen (directe belastingen SRD 1.335,0 en
indirecte belastingen SRD 2.209,4). Volgens de suppletoire begroting zijn de begrote bedragen niet
gewijzigd. De ontvangsten uit de niet-belastingmiddelen zijn conform de goedgekeurde begroting
geraamd op SRD 1.020,1 miljoen; volgens de suppletoire begroting bedragen zij SRD 231,7 miljoen.
De donormiddelen/leningen zijn volgens de goedgekeurde begroting geraamd op totaal SRD 2.181,5
miljoen; volgens de suppletoire begroting bedragen deze SRD 920,4 miljoen. In tabel 3.4 wordt een
overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde ontvangsten op kasbasis van het dienstjaar 2016.
Tabel 3.7: Overzicht begrootte en gerealiseerde lopende ontvangsten op kasbasis (Bedragen X
SRD 1000)
2016
Suppletoire
Begroting

Ontvangsten¹

Percentage
(%)

Directe belastingen

1.335,0

1.335,0

1.195,5

89,55

Indirecte belastingen

2.209,4

2.209,4

1.310,4

59,31

Totaal belastingen(1)
Nietbelastingontvangsten(NBO)(2)

3.544,4

3.544,4

2.506.0

70,71

1020,1

231,7

867,9

374,58

Belastingen + NBO

4.564,5

3.776.1

3.373,9

89,35

Donormiddelen/leningen(3)

2.181,5

920,4

0,0

0,00

Lopende ontvangsten (1+2+3)

6.746,0

4.696,5

3.373,9

71,84

Ontvangsten

2016

2016

2016
Goedgekeurde
Begroting

Bron:Rekenkamer van Suriname
1): Voorlopige cijfers, ministerie van Financiën, publicatie maart 2017

Uit het overzicht blijkt, met betrekking tot de ontvangsten, dat ten aanzien van de niet-belastingmiddelen de suppletoire begroting naar beneden is bijgesteld ten opzichte van de goedgekeurde
begroting 2016. De voorlopige cijfers laten zien dat in totaal ongeveer SRD 3.373,9 miljoen (59,17%)
van de geraamde ontvangsten zijn gerealiseerd over 2016. Van de directe belastingen is ongeveer
SRD 1.195,5 miljoen (89,55%) ontvangen en van de indirecte belastingen circa SRD 1.310,4 miljoen
(59,31%). Verder is van de niet-belastingmiddelen (NBM) SRD 867,9 miljoen (374,58%) gerealiseerd.
Overigens blijkt uit deze cijfers dat er geen opgave is gedaan van de ontvangsten van donormiddelen
casu quo leningen.
Dit overzicht is samengesteld op basis van informatie verkregen uit de Financiële Nota 2017 (ten
aanzien van de begrotingen) en de publicatie van het ministerie van Financiën in maart 2017.
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In tabel 3.8 is een breakdown gegeven van de bestanddelen van zowel de directe als de indirecte
belastingen en hun bijdrage tot het geheel. Deze tabel is samengesteld op basis van informatie
verkregen van het ministerie van Financiën.

Tabel 3.8: Breakdown voorlopige belastingontvangsten op kasbasis (bedragen x SRD
1.000.000,-)
Geraamd
Directe belastingen

Ontvangsten²

(Suppletoire)

Percentage
(%)

1.026,1

87,59

3.7

105,71

4,1

68,33

10,0

4,4

44,00

112,0

54.9

49,08

32,0

34.5

107,81

0.0
1.335.0

67,8
1.195.5

0.00
89,55

416,6

350,1

84,04

66,5
506,7

21,4
477.4

32,18
94,22

Uitvoerrecht op hout
Accijns op alcoholvrije dranken

44,0
35,0

32,3
31,6

73,41
90,29

Accijns op gedistilleerd
Accijns op bier

27,5
32,0

25,3
42,9

92,00
134,06

Accijns op rooktabak en sigaretten
Verbruiksbelasting motorbrandstoffen

108,6
745,0

77,5
245,5

71,56
32,95

Belasting op publieke vermakelijkheden
Rij- en voertuigenbelasting

5,0
222,5

4,4
0,0

88,00
-

Algemene projectrekening
Subtotaal Indirectebelastingen

0,0
2.209,4

2,0
1.310,4

0,00
59,31

Totaal Belasting Middelen

3.544,4

2.505,9

70,71

Inkomstenbelasting(incl. Loonbelasting)

1.171,5

Vermogensbelasting

3,5

Huurwaardebelasting

6,0

Loterijbelasting
Dividendbelasting
Casinobelasting
Algemene Project Rekening
Subtotaal directebelastingen
Invoerrechten
Statistiekrechten
Omzetbelasting

Bron: Rekenkamer van Suriname
²) Betreft voorlopige cijfers, ministerie van Financiën, publicatie maart 2017
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4

Rechtmatigheidsonderzoek

De Kamer is op basis van haar taakstelling conform de Wet Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no.
26), belast met onder andere rechtmatigheidscontrole van de beschikkingen die worden uitgegeven
door de verschillende ministeries.
Bij rechtmatigheidsonderzoek wordt gecontroleerd of de ontvangen beschikkingen zijn opgemaakt
volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. De beschikkingen waarvan de Kamer een afschrift
ontvangt betreffen personele- en financiële aspecten en worden door de Kamer gecategoriseerd in
auditobjecten.

In het dienstjaar 2016 zijn beschikkingen gecontroleerd die betrekking hebben op zestien
auditobjecten

namelijk:

bereidsverklaringen,

aanstellingen,

bevorderingen,

arbeidsovereenkomsten,

commissies,

gratificaties,

autorisaties,

benoemingen,

grondbeschikkingen,

inkoop

beschikkingen, onderhandse gunningen, overuren, ouderdomspensioen, subsidies, tuchtstraffen en
toelagen. Vanwege het feit dat bij de controle van ouderdomspensioen en inkoop beschikkingen
reeds jaren nauwelijks of geen onregelmatigheden zijn geconstateerd, is de Kamer ertoe overgegaan
om 10% van deze beschikkingen te controleren.

De Kamer heeft alle ministeries aangeschreven en gevraagd hun reactie te geven over de
geconstateerde controle bevindingen zoals opgenomen in het verslag 2016.

4.1

Personele aspecten

4.1.1

Aanstellingen

Een aanstelling is volgens artikel 1 van de Personeelswet (PW) een beschikking van het bevoegd
gezag, waardoor een persoon, anders dan met toepassing van het burgerlijk recht, in dienst van het
Land wordt genomen, of waarbij een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband wordt omgezet.
Een aanstelling in tijdelijke dienst geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste één (1) jaar. Indien uit
het aanstellingsbesluit niet anders blijkt, wordt de ambtenaar geacht voor een jaar te zijn aangesteld
(PW artikel 14 lid 2). Een landsdienaar kan afhankelijk van het beleid van het bevoegd gezag nog drie
jaren dienen in tijdelijke dienst. Een aanstelling in vaste dienst is de volgende stap na een aanstelling
in tijdelijke dienst (PW artikel13).

Er zijn in totaal 2688 beschikkingen betreffende aanstellingen over het dienstjaar 2016 ontvangen.
Van de 2688 gecontroleerde beschikkingen heeft 39,55% onrechtmatigheden. De meest
voorkomende onrechtmatigheden zijn de volgende:
-

het niet vermelden van de geboortedatum;

-

geen reden voor een aanstelling in tijdelijke dienst;

-

het ontbreken van de vermelding/verwijzing van een geneeskundige verklaring in de beschikking;
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Tabel 4.1 geeft een overzicht van het aantal getoetste aanstellingen met geconstateerde
onrechtmatigheden.
Tabel 4.1: Overzicht aantal getoetste aanstellingen en geconstateerde onrechtmatigheden over
het dienstjaar 2016
Ministeries

Aantal
getoetste
aanstellingen

Geen
geboortedatum

Geen
geneeskundige
verklaring

ARB
BIZA
BUZA
DEF
FIN
HI
JP
LVV
NH
OWC

18
327
3
223
68
13
22
222
50
548

18

18
327

OW
RO
ROGB
SJ
SOZAVO
TCT
VG
Totaal

323
415
18
190
59
49
140
2688

Geen reden
voor een
aanstelling in
tijdelijke dienst

Het verzuim
dient met
terugwerkende
kracht te worden
hersteld

126

105

214
10
40

35

12

22

1

1

139

23

1

31
10
308

18
71
590

Bron: Rekenkamer van Suriname

In tabel 4.2 worden de aanstellingen naar soort kader per ministerie aangegeven.
Tabel 4.2: Aantal aanstellingen naar soort kader per ministerie over het dienstjaar 2016
Ministeries

Aantal
landsdienaren
18

LK

ARB

Ontvangen
beschikkingen
18

12

6

BIZA

327

327

171

123

BUZA

3

3

2

1

DEF

223

223

76

138

9

FIN

68

68

63

5

HI

13

13

6

7

JP

22

22

11

3

7

LVV

222

222

150

62

10

NH

50

50

26

18

6

OWC

548

548

196

297

51

OW

323

323

182

128

13

RO

415

415

288

121

6

ROGB

18

18

11

6

1

*SJ

190

201

123

57

21

SOZAVO

59

59

22

29

8

49

49

21

28

140
2688

140
2699

15
1306

97
1183

TCT
VG
Totaal

MK

HK

Onbekend

30

3

28
202

1

4

8

Bron: Rekenkamer van Suriname
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*Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft 1 verzamelbeschikking waarin aan 12 ambtenaren een aanstelling wordt
verleend.

Uit tabel 4.2 blijkt dat de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Regionale Ontwikkeling het hoogste aantal aanstellingen hebben verleend met respectievelijk 548 en 415. Daarna volgt
het ministerie van Binnenlandse Zaken met 327 aanstellingen. Van het aangetrokken personeel in
overheidsdienst is 48,39% lager kader en 43,83% behoort tot middenkader. Het aantal aangestelden
dat gerekend wordt tot hoger kader is 7,48%. In de kolom ‘Onbekend’ worden de beschikkingen
geplaatst waarvan niet duidelijk is aangegeven in welke functie/schaal de landsdienaren zijn
ingedeeld. Deze bedraagt 0,30%. Het meeste hogerkader personeel is aangetrokken door het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het overig hogerkader personeel is aangesteld
door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

4.1.2

Arbeidsovereenkomsten

Naast het verlenen van aanstellingen gaat de staat Suriname jaarlijks ook arbeidsovereenkomsten
aan met personen voor werkzaamheden die deel uitmaken van de taken van de departementen van
algemeen bestuur. De contractanten worden voor een bepaalde periode aangetrokken en in een
functieschaal geplaatst. Contractanten die belast worden met de dagelijkse werkzaamheden van de
desbetreffende departementen, kunnen na afloop van hun overeenkomst in aanmerking komen voor
een tijdelijke of vaste aanstelling bij de staat. Om werkzaamheden van aflopende aard, bijvoorbeeld
projecten, uit te voeren kan de staat arbeidsovereenkomsten aangaan met vakdeskundigen. In dit
geval worden de contractanten niet ingepast in het Functie Informatie Systeem van de Overheid
(FISO), maar ontvangen zij maandelijks een honorarium. Uit laatstgenoemde overeenkomsten blijkt
dus niet tot welk kader de contractant behoort. De aard der werkzaamheden van deze contractanten
wordt ook niet vermeld in de overeenkomsten.

In het dienstjaar zijn in totaal 769 beschikkingen inzake arbeidsovereenkomsten ontvangen. Uit dit
aantal zijn 487 overeenkomsten gesloten in 2016. De resterende overeenkomsten zijn gesloten in
voorgaande jaren, namelijk: 278 overeenkomsten in 2015, 1 in 2014, 2 in 2013 en 1 in 2011. Van de
departementen Landbouw, Veeteelt en Visserij, Natuurlijke Hulpbronnen en Ruimtelijke Ordening,
Grond- en Bosbeheer zijn er voor 2016 geen arbeidsovereenkomsten ontvangen.

Figuur 4.1 is een weergave van het aantal arbeidsovereenkomsten per departement, aangegaan in
het dienstjaar 2016.
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Figuur 4.1: Aantal arbeidsovereenkomsten per departement, dienstjaar 2016
In 2016 behoorde 21,48% van de arbeidscontractanten tot lager kader, 59,65% behoorde tot
middenkader en 18,87% tot hoger kader. Bij het controleren van de arbeidsovereenkomsten van het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is gebleken dat er personen op een
arbeidsovereenkomst zijn aangetrokken, terwijl zij van een aanstelling moesten worden voorzien. Er
zijn negen (9) arbeidsovereenkomsten aangegaan die niet conform PW artikel 15 zijn toegepast.
Deze hebben de toets van rechtmatigheid niet doorstaan.

Verder geeft 0,87% van de beschikkingen niet aan in welke schaal betrokkenen worden geplaatst.
Opmerkelijk is dat 36,15% van de arbeidsovereenkomsten die zijn ontvangen in het dienstjaar 2016,
betrekking hebben op overeenkomsten die in 2015 zijn aangegaan. Het ministerie van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur heeft het hoogste aantal overeenkomsten dat achteraf is opgemaakt en/of
opgestuurd, namelijk 257.

4.1.3

Benoemingen

Artikel 1 lid 1 van de PW definieert een benoeming als te zijn een beschikking of resolutie die iemand
in een bepaalde functie plaatst bij ‘s Landsdienst. Een functie is het samenstel van werkzaamheden
die de landsdienaar moet verrichten voor de taak die hem door het bevoegde gezag is opgelegd.
Met behulp van de PW wordt onderzocht of de beschikking/resolutie:
•

op basis van de voorgeschreven procedure tot stand is gekomen;

•

rekening houdt met persoonlijke belangen van betrokkenen;

•

de vereiste gegevens bevat;

•

een functie betreft die hoort bij het desbetreffende onderdeel van ’s landsdienst;

•

een functie betreft waar de desbetreffende landsdienaar voor in aanmerking komt.
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Voor het dienstjaar 2016 zijn 1356 beschikkingen ontvangen, waarvan 552 beschikkingen afkomstig
zijn van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur; Binnenlandse Zaken met 227
beschikkingen en Openbare Werken met 99 beschikkingen. Er zijn 120 beschikkingen ontvangen
voor het dienstjaar 2015.

Uit de meeste besluiten met betrekking tot benoemingen is het niet duidelijk of de landsdienaar
beschikt over een opleiding die de verwachting rechtvaardigt dat hij adequaat invulling kan geven aan
de functie en/of voldoet aan de minimale benoembaarheidsvoorwaarden. De beschikkingen hebben
de toets van rechtmatigheid niet doorstaan.

In figuur 4.2 wordt een overzicht gegeven van de ontvangen benoemingen over het dienstjaar 2016.
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Figuur 4.2: Benoemingen dienstjaar 2016

4.1.4

Bevordering

Een bevordering is de toekenning van een rang binnen de functie waarin iemand zich reeds bevindt.
Voor de rechtmatigheidscontrole van bevorderingen is informatie over de datum van indiensttreding
en de laatst verkregen bevordering nodig. Ook het aantal schalen waarmee betrokkene is bevorderd
en de rang of functie waarin betrokkene is geplaatst, zijn belangrijk. Verder moet het besluit tot
bevordering duidelijk gemotiveerd worden. Bevorderingen dienen te geschieden conform de
regelgeving van het Functie Informatie Systeem Overheid (FISO) en de instructies van de minister
van Binnenlandse Zaken.

32

Verslag 2016

In het dienstjaar 2016 zijn er 883 beschikkingen betreffende bevorderingen ontvangen. Hiervan zijn
12 van het dienstjaar 2014, 192 van het dienstjaar 2015 en 679 van het dienstjaar 2016.
De beschikkingen die betrekking hebben op het ministerie van Justitie en Politie zijn
verzamelbeschikkingen: dat wil zeggen er worden meerdere ambtenaren bevorderd door middel van
1 beschikking.

In tabel 4.3 is een verdeling opgenomen van de bevorderingen per aantal schalen per ministerie. De
data in deze tabel handelen over beschikkingen van het dienstjaar 2016.

JP
DEF
BIZA
OWC
RO
OW
ROGB
FIN
TCT
TOTAAL

Aantal schalen

1

2

3

37

1

5

263

71

55

Onbekend

Ministerie

Tabel 4.3: Bevorderingen per aantal schalen/periodieken per ministerie over dienstjaar 2016

Periodieken

4

7

8

9

12

1

2

3

5

17

1
44

145
2

1

11

2
1

1

4

4

1

6

7
3
1
8
5

300

72

60

44

1

2

1

11

24

3

4

4

6

147

Bron: Rekenkamer van Suriname

Uit tabel 4.3 blijkt dat het hoogste aantal bevorderingen plaatsvond op het ministerie van
Defensie (63,78%) gevolgd door het ministerie van Justitie en Politie met (26,85%).

In tabel 4.4 zijn de bevorderingen verdeeld naar type kader per ministerie over het dienstjaar 2016.
Tabel 4.4: Bevorderingen naar type kader per ministerie over 2016
Lager kader
Ministerie

ABS

REL

Middenkader

Hoger kader

ABS

REL

ABS

REL

JP

139

26,23

50

39,06

DEF

382

72,08

67

52,34

1

0,78

2

1,56

3

2,34

5

3,91

BIZA

5

23,81

4

0,75

OWC

4

19,05

3

0,56

RO

7

33,33

OW

1

0,19

ROGB

1

0,19

FIN

5

23,81

TCT
Totaal

21

100%

530

100%

33

128
100%
Bron: Rekenkamer van Suriname

Verslag 2016

Uit de bevorderingen in tabel 4.4 blijkt dat het voor het grootste deel bevorderingen betreft van het
middenkader. Het aantal bevorderden uit het middenkader bedraagt 530. Hiervan is respectievelijk
ruim 72,08% werkzaam bij het ministerie van Defensie en 26,23% bij het ministerie van Justitie en
Politie. Het aantal bevorderden uit het lager kader bedraagt 21 en van het hoger kader 128. Na
controle van de beschikkingen zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.

4.1.5

Tuchtstraffen

Onder tuchtstraffen wordt verstaan het geheel van dwangmiddelen of strafmaatregelen geldende bij
de overheid.Deze zijn ter verzekering van een richtige plichtsvervulling of ter voorkoming van
plichtsverzaking.
Er kunnen 10 typen van tuchtstraffen door het bevoegd gezag aan een landsdienaar worden
opgelegd (PW artikel 61), te weten:
•

betuiging van ontevredenheid;

•

berisping;

•

strafdienst bestaande uit de verplichting tot het verrichten van extra dienst op ten hoogste vijftien
dagen, gedurende twee achtereenvolgende uren per dag;

•

vermindering van vakantie, bestaande uit verlies van ten hoogste de helft van de aanspraak op
vakantieverlof over een kalenderjaar;

•

boete, bestaande uit de verplichting tot het betalen van een bedrag ten hoogste gelijk aan de
maandbezoldiging, dan wel het viervoud van de weekbezoldiging;

•

stilstand van bezoldiging bestaande uit verlies van de aanspraak op bevordering krachtens artikel
24, vierde lid, en van die op periodieke verhogingen, voor een tijdvak van ten hoogste drie jaar;

•

vermindering van salarisanciënniteit, bestaande uit verlies van een of meer toegekende
periodieke verhogingen;

•

schorsing, voor een tijdvak van ten hoogste drie maanden;

•

degradatie, bestaande uit verlaging van rang;

•

ontslag.

In het dienstjaar 2016 zijn in totaal 597 beschikkingen ontvangen. Voor het dienstjaar 2016 zijn er 482
beschikkingen gecontroleerd en voor het dienstjaar 2015 zijn 115 beschikkingen.
Onderstaand overzicht geeft het aantal tuchtstraffen weer per ministerie.
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Tabel 4.5: Tuchtstraffen dienstjaar 2016

VG

8

2

2

6

1

11

14

14

OW

4

1

5

3

6

13

12

RO

2

OWC

2

2

27

4

1

120

2

6

130

50

4

1

55

2

1

LVV
FIN

2

ROGB

2

Totaal

20

1

13
8

286

4

1

4

9

50

18

8

5

2
14

63

9

3

DEF

Totaal beschikkingen
1

1

SJ

4

138

1

1

TCT

Onthouding van
bevordering voor 2 jaar
2

16

4

BUZA

NH

1

4

ARB
BIZA

Betuiging van
ontevredenheid

1

Intrekking verlofdagen

1

Inhouding bezoldiging

14

Stilstand van bezoldiging

2

Inhouding op het salaris

Oneervol ontslag

9

Ontslag onder voorwaarde

9

Ontslag

Degradatie

Schorsing en stilstand
van inkomen

Schorsing
88

Ontslag onder voorwaarde
en schorsing

11

Ontslag onder
voorwaardeen degradatie

JP

Boete

Berisping

Ministerie

Soorten tuchtstraffen

1
2

15

52

5

19
1
8
2
482
Bron: Rekenkamer van Suriname

De ministeries met het hoogste aantal tuchtstraffen zijn Justitie en Politie (28,63%), Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur (26,97%) en Openbare Werken (13,07%).
De meest voorkomende tuchtstraffen op de ministeries zijn schorsing en ontslag.
Na controle van deze beschikkingen is gebleken dat bij verscheidene ministeries in geval van
plichtsverzuim het bevoegd gezag overgaat tot inhouding op het salaris op basis van artikel 1614 b
van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Ook is er sprake van het opleggen van een combinatie van
schorsing, ingevolge artikel 61 van de PW en inhouding op het salaris, op basis van artikel 1614 b.
Deze combinatie van maatregelen komt niet voor in de PW.
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In artikel 61 lid 1 en artikel 62 van de PW wordt limitatief opgesomd welke maatregelen en welke
combinatie van maatregelen getroffen mogen worden tegen landsdienaren in geval van
plichtsverzuim. De inhouding op salaris komt niet voor in deze opsomming.

Verder blijkt uit de besluiten dat combinatiestraffen worden opgelegd, die niet voorkomen in artikel 62
lid 3 en lid 4 van de PW. Deze combinatiestraffen worden als onrechtmatig genoteerd.

4.2

Financiële aspecten

4.2.1 Autorisaties
Een autorisatie is een machtiging die verleend wordt aan een departement om uitgaven te doen van
bedragen vanaf SRD 4.000 (vierduizend Surinaamse dollars). Bij een autorisatie is het belangrijk dat
wordt aangegeven met welk doel het departement de uitgaven wil doen. Verder moeten er middelen
op de begroting van het departement aanwezig zijn om de uitgaven te kunnen financieren en is
goedkeuring van de Raad van Ministers (RvM) of de Onderraad voor Aanbestedingen en Gunningen
(ORAG) vereist. De ontvangen autorisaties worden getoetst op rechtmatigheid en juistheid conform
de goedgekeurde begroting van het desbetreffende dienstjaar.

In het dienstjaar 2016 zijn er 1069 autorisaties ontvangen. Bij het toetsen van de autorisaties zijn er
geen onrechtmatigheden geconstateerd. In onderstaande tabel wordt het totaal aantal ontvangen
autorisaties per ministerie vermeld.
Tabel 4.6: Totaal aantal autorisaties over het dienstjaar 2016
Ministeries

Aantal autorisaties

ARB

13

BIZA

116

BUZA

25

DEF

39

FIN

245

HI

59

JP

88

LVV

46

NH

64

OWC

36

OW

87

RO

16

ROGB

8

SJ

51

SOZAVO

78

TCT

7

VG
Totaal

91
1069
Bron: Rekenkamer van Suriname
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In bijlage 3 vindt u een overzicht van de ontvangen autorisaties per ministerie van minimaal
SRD 1.000.000 over het dienstjaar 2016.

Analyse van de ontvangen autorisaties over het dienstjaar 2016
•

Bij het ministerie van Arbeid zijn 5 (38,46%) van de 13 autorisaties bestemd voor het dekken van
de maandelijkse huurkosten.

•

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 29 autorisaties (25%) bestemd voor dienstreizen
en alle kosten daaromtrent en 11,20% van de autorisaties zijn verleend voor het verzekeren van
Surinaamse kinderen vanaf 0 tot en met 16 jaar en 60-plussers voor medische zorg.

•

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 25 autorisaties ontvangen, waarvan 13 (52%)
bestemd waren voor dienstreizen.

•

Bij het ministerie van Financiën waren de 72,14% van de autorisaties bestemd voor Operationele
uitgaven zoals het betalen nutsvoorzieningen, huur, dienstreizen en aanschaffen van inventaris.

•

Bij het ministerie van Handel en Industrie waren 32 (54,24%) van de 59 autorisaties bestemd voor
dienstreizen en alle kosten daaromtrent.

•

Bij het ministerie van Justitie en Politie hadden 55 (62,50%) van de 88 autorisaties betrekking op
dienstreizen bestemd voor functionarissen van het ministerie.

•

Van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen waren 32 (50%) autorisaties bestemd voor het
betalen van bedrijven die diensten hebben verricht inzake distributie van drinkwater.

•

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting was 25,60% van de verleende
autorisaties bestemd voor bijdragen aan het AOV-fonds en 23,10% voor financiële bijdrage aan
sociaal zwakke huishoudens.

•

Bij het ministerie van Openbare Werken had 24,10% van de ingekomen autorisaties betrekking
op het uitbetalen van declaraties ten aanzien van de vuilophaaldienst.

•

Bij het ministerie van Sport en Jeugdzaken is 20% van de autorisaties verleend voor dienstreizen
en 12% voor het ‘Kon na wan project’. Het doel van het project is om jongeren in de leeftijd zes
(6) tot en met eenentwintig (21) jaar de gelegenheid te geven om meer te sporten en te bewegen.

•

Van de 8 autorisaties van het ministerie van Ruimtelijke Ordening,Grond- en Bosbeheer waren 4
(50%) bestemd voor het betalen van de vaste lasten, onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen,
contractanten en tijdelijk personeel.

•

Van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn er 36 autorisaties ontvangen.
Hiervan is 16,70% verleend aan dienstreizen en 16,70% voor de aankoop van inventaris voor het
ministerie.

•

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme had 7 autorisaties, waarvan 5 (71,43%)
bestemd waren voor dienstreizen en kosten daaromtrent.

4.2.2

Gratificatie
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Een gratificatie wordt conform PW artikel 60 en het Gratificatiebesluit, S.B. 1990 no. 15 uitgekeerd
aan landsdienaren in actieve dienst die een ambtsjubileum van respectievelijk 25, 30, 35, 40 of 45
jaar hebben bereikt of aan landsdienaren die zich op bijzondere wijze doordienstijver of
dienstprestaties hebben onderscheiden. In de afgelopen jaren is niet gebleken dat landsdienaren in
aanmerking zijn gekomen voor een gratificatie als gevolg van een bijzondere dienstijver of
dienstprestatie. In het dienstjaar 2016 heeft de Kamer in totaal 2476 gratificatiebeschikkingen
gecontroleerd. Hiervan zijn 2151 beschikkingen voor 2016. In figuur 4.3 wordt het aantal jubilarissen
in 2016 per departement aangegeven.
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Figuur 4.3: Aantal jubilarissen per departement, dienstjaar 2016
Het ministerie van Defensie heeft in het dienstjaar 2016 de meeste jubilarissen met 380 (17,67%),
gevolgd door Openbare Werken met 350 (16,27%), Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met 285
(13,25%) en Justitie en Politie met 228 (10,60%).

Tabel 4.7 is een weergave van het aantal jubilarissen in 2016 per departement verdeeld naar
dienstjaren.
Tabel 4.7: Aantal jubilarissen in 2016 per departement verdeeld naar dienstjaren
Ambtsjubileum
25
dienstjaren

30
dienstjaren

ARB

16

10

4

2

32

1,49

BIZA
BUZA

44
1

23
10

26
7

12
2

105
20

4,88
0,93

Ministeries

35
dienstjaren

38

40 dienstjaren

Totaal

In % van
het totaal

Verslag 2016

DEF
FIN

136
60

149
16

69
27

26
10

380
113

17,67
5,25

JP
LVV
NH
OWC
OW
SJ

88
31
21
148
264
15

82
13
21
68
23
15

48
16
27
51
18
16

10
10
16
18
45
1

228
70
85
285
350
47

10,60
3,25
3,95
13,25
16,27
2,19

RO
ROGB
SOZAVO
TCT
VG
Totaal

11
14
84
11
35
979

11
6
71
13
12
543

7
9
39
16
28
408

5
14
16
25
9
221

34
43
210
65
84
2151

1,58
2,00
9,76
3,02
3,91
100

Bron: Rekenkamer van Suriname

Als er wordt gelet op het aantal jubilarissen verdeeld naar dienstjaren, blijkt dat in het dienstjaar 2016
de grootste groep jubilarissen de staat 25 jaren heeft gediend, en wel 979 ambtenaren (45,51%). Van
dit aantal zijn de meeste jubilarissen afkomstig van het ministerie van Openbare Werken (29,97%).
Het aantal jubilarissen met 30 dienstjaren is 543 (25, 24%), terwijl de groep met 35 en 40 dienstjaren
respectievelijk 408 (18,97%) en 221 (10,27%) bedraagt.

De voorkomende onrechtmatigheden tijdens de controle betreffen het volgende:
•

de datum van indiensttreding van de landsdienaar is niet vermeld in de beschikking;

•

de maandelijkse bezoldiging van de jubilaris is niet vermeld;

•

de geboortedatum van de jubilaris die met pensioen gaat en aan wie tevens een bijzondere
gratificatie wordt toegekend, is niet vermeld;

•

de gratificatie is niet uitgekeerd in het jaar dat de landsdienaar jubileert

De datum van indiensttreding is vereist om na te kunnen gaan of de duur van het dienstverband vermeld in de beschikking klopt met de duur van het dienstverband volgens de formule datum - beschikking/datum - indiensttreding (Gratificatiebesluit paragraaf I en II). Het Gratificatiebesluit paragraaf I
geeft aan dat aan landsdienaren in actieve dienst in verband met het bereiken van hun ambtsjubileum
een gratificatie toegekend dient te worden. Om te controleren of het juiste bedrag is uitgekeerd, is het
noodzakelijk dat de maandbezoldiging van de landsdienaar in de beschikking wordt vermeld. Volgens
het Gratificatiebesluit paragraaf II wordt aan landsdienaren die op grond van het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd de dienst met ontslag verlaten op een tijdstip dat minder dan twaalf
maanden voorafgaat aan de datum waarop zij zouden jubileren, een bijzondere gratificatie toegekend. Om dit te kunnen controleren is het nodig dat de geboortedatum van de landsdienaar in de
beschikking vermeld wordt.
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De meest voorkomende tekortkoming is het niet vermelden van de datum van indiensttreding van de
landsdienaar in het besluit. Dit bemoeilijkt de efficiënte controle op de rechtmatigheid.
De beschikkingen hebben de toets van rechtmatigheid niet doorstaan.
Vermeldenswaard is dat de ministeries bij het opstellen van een gratificatiebeschikking een
standaardformaat hanteren vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierbij is geen
rekening gehouden met het gratificatiebesluit, waardoor de gratificatiebeschikkingen tekortkomingen
vertonen zoals het ontbreken van de datum van indiensttreding, de maandbezoldiging en de
geboortedatum van de jubilaris.

4.2.3

Subsidies en financiële bijdragen

Onder subsidie wordt verstaan een geldelijke ondersteuning van overheidswege aan (sociale) instellingen, staatsbedrijven en stichtingen. Sommige van deze instellingen worden volledig gesubsidieerd
door de overheid, terwijl andere slechts een deel van hun begroting dekken met staatsmiddelen.
Krachtens artikel 32 van de Wet Rekenkamer Suriname zijn de vorengenoemde instellingen binnen
een vastgestelde termijn verplicht periodieke overzichten van hun geldelijke beheer en
vermogenstoestand te verantwoorden aan de Kamer. In het dienstjaar 2016 zijn in totaal 93
subsidiebeschikkingen ontvangen en gecontroleerd.

Naast subsidies worden er ook financiële bijdragen gegeven aan bepaalde instellingen/personen. Een
financiële bijdrage heeft een éénmalig karakter en wordt verstrekt indien de middelen waarover de
instelling/persoon beschikt, niet toereikend zijn voor het realiseren van de doelen. In het dienstjaar
2016 zijn er vier (4) financiële bijdragen verstrekt (ministerie van Sport en Jeugdzaken).
In tabel 4.8 is het aantal ontvangen beschikkingen inzake subsidies en financiële bijdragen van het
dienstjaar 2016 weergegeven.
Tabel 4.8: Aantal ontvangen beschikkingen inzake subsidies en financiële bijdragen per
ministerie
Ministeries

Aantal subsidies en
financiële bijdragen

VG

6

SOZAVO

26

SJ

4

DEF

17

OWC

33

NH

4

RO

2

LVV

1

Totaal

93
Bron: Rekenkamer van Suriname
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In tabel 4.9 zijn de ministeries weergegeven die de grootste bedragen aan subsidies hebben
toegekend.
Tabel 4.9: Ministeries die de grootste bedragen aan subsidies hebben toegekend
Ministerie
OWC

Toegekende bedragen aan
subsidies in SRD
23.935.630,81

VG

16.814.311,00

SOZAVO

9.350.221,22

RO

1.399.799,00
Bron: Rekenkamer van Suriname

Volgens artikel 33 van de Wet Rekenkamer Suriname komen rekenplichtigen (zoals bedoeld in artikel
32 Wet Rekenkamer Suriname) die niet voldoen aan de verplichting om verantwoording af te leggen
aan de Kamer, niet in aanmerking voor enige uitkering van de staat. De Kamer ontvangt niet van alle
rekenplichtigen een verantwoording van haar gehele geldelijke beheer en van haar vermogenstoestand. De Kamer heeft meerdere malen een beroep gedaan op de rekenplichtigen om
verantwoording af te leggen. Volgens artikel 32 lid 3 van de Wet Rekenkamer Suriname is elke
minister verplicht een volledige lijst van alle onder zijn departement (en) ressorterende lichamen ter
beschikking van de Kamer te stellen en alle wijzigingen daarin aanstonds aan deze op te geven. De
ontvangen besluiten betreffende de toekenning van subsidie(s) aan instellingen die niet voldoen aan
de verplichting conform artikel 33 van eerdergenoemde wet, hebben de toets van rechtmatigheid niet
doorstaan. In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de instellingen die subsidies hebben
ontvangen over het dienstjaar 2016.

4.2.4

Toe(s)lagen

Krachtens de PW en het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit kan de landsdienaar in het genot worden
gesteld van een toelage boven zijn bezoldiging voor het verrichten van aan hem in het belang van de
dienst opgedragen werkzaamheden. Bedoelde toelage bedraagt niet meer dan 10% van de
bezoldiging die door de landsdienaar per maand wordt genoten.

In het dienstjaar 2016 zijn er 1197 beschikkingen ontvangen en getoetst. 660 beschikkingen hebben
betrekking op 2016. Opmerkelijk is dat in enkele beschikkingen verschillende toelagen worden
toegekend en ook zijn er beschikkingen waarbij er toelagen worden toegekend aan meerdere
landsdienaren (verzamelbeschikkingen) en wel bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie,
Justitie en Politie en Landbouw, Veeteelt en Visserij. In totaal zijn er 1395 toelagen uitgekeerd.

Bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt in verband met het behalen van een
akte een eenmalige stimuleringstoelage aan leerkrachten toegekend gelijk aan de maandbezoldiging
op het moment van het behalen van de betreffende akte. Het gaat hierbij om de volgende akten:
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Hoofdkleuterleidster, Hoofdakte, LO-akte, MO-A akte, LOBO, LOMBO en Speciaal Onderwijs. Dit is
vervat in de missive van de RvM van 24 december 2001 no. 626/RvM. In het dienstjaar 2016 is aan
140 leerkrachten een stimuleringstoelage toegekend.

Bij het ministerie van Defensie is aan 243 ex-militairen is een resocialisatie toelage toegekend, terwijl
een invaliditeits toelage aan 68 ex-militairen is toegekend. Verder zijn aan 6 hulpofficieren van Justitie
bij de Militaire Politie een toelage toegekend. Aan een arts van het Militair Hospitaal wordt een
compensatietoelage van SRD. 10.000,- (tienduizend surinaamse dollars) per maand toegekend,
vanwege exclusieve dienstverlening naast de bezoldiging bijbehorende bij de rang van legerarts,
schaal 11c.

In tabel 4.10 worden de data betreffende het aantal en de soort toelagen die door de diverse
ministeries zijn toegekend aan landsdienaren, weergegeven.
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10% van de
maandbezoldiging

46

6

6

Alarmcentrale

2

2

Auto

9

2

Bromfiets

12

12

1

Preventie

1

32

67

1

3
2

2

Compensatie

660
Totaal

35

VG

18

TCT

19

SOZAVO

6

SJ

17

ROGB

36
OW

5
NH

131
OWC

42
LVV

6
HI

149
JP

40
FIN

49
DEF

6
BUZA

44
BIZA

Soort toelage

10
ARB

Aantal
beschikkingen

RO

Tabel 4.10: Overzicht toelagen die betrekking hebben op het dienstjaar 2016

1

1

Commandanten

3

3

Detachering
en huishuur

64

64

Detachering
Forensische
opsporing

32

32

7

7

Hitte

5

5

Huishuur

5

5

Invaliditeit

68

68

Kas

12

Kleding

2

16

Meer- en
verantwoordelijk
werk

1

6

2

1

14

6

7

1
92

4

254

4

10

74

2

29

1

17

2

1

1

1

5

417

26

3

3

122

Muziek

3

3

Mobiele eenheid

13

13

Recherche

19

19

Reisduur
Representatie

4

1

Resocialisatie

17

1

5

1
5

Standplaats

1

12

11

12

12

Vaar
Vergoeding voor
huwelijken
Toelage
hulpofficieren van
Justitie bij de
Militaire Politie

1

1

2

2

6

6
7

15

1

26

6

13

6

26

Vervoer

23

2

19

5

1
1

Voeding

6

2

2

2

5

6

1

55

6

368

40

305

6

290

44

131

5

36

166
13

3
10

3
26

21

1

Studie

29
243

1

Risico

Totaal

4

243

Rijwiel

Waarneming

10

10

17
6
19
18
35
46
Bron: Rekenkamer van Suriname
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De meest uitgekeerde toelagen zijn: kledingtoelage (29,89%), resocialisatietoelage (17,49%),
waarnemingstoelage (11,90%) en meer- en verantwoordelijk werk (8,75%). De ministeries met het
hoogste aantal uitgekeerde toelagen zijn: Defensie (26,45%); Justitie en Politie (21,86%);Landbouw,
Veeteelt en Visserij (20,79%) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (9,39%).

4.2.5

Vergoeding overwerk

Vergoeding van overwerk kan omschreven worden als een vergoeding voor arbeid die is verricht
nadat de normale arbeidsduur is verstreken. Met dien verstande dat arbeid korter dan een half uur
aansluitend op de normale werktijd verricht, niet als overwerk wordt aangemerkt (S.B. 1976 no. 25
artikel 1.1). Onder overwerk valt niet het bij sommige diensten of afdelingen gebruikelijk werken op
ongeregelde tijdstippen of in shiftverband, zolang geen overschrijding van de normale arbeidsduur
heeft plaatsgevonden.

Met betrekking tot het dienstjaar 2016 zijn in totaal 3570 overwerk beschikkingen c.q. resoluties
ontvangen en getoetst door de Kamer. Deze beschikkingen zijn afkomstig van de verschillende ministeries en betreffen de dienstjaren 2015 (792) en 2016 (2778). In de volgende grafiek is er een
overzicht van de beschikkingen over het dienstjaar 2016 weergegeven.
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Bron: Rekenkamer van Suriname

Figuur 4.4: Aantal overwerkbeschikkingen verdeeld naar de diverse ministeries.
Uit de verdeling blijkt dat 11,05% van de overwerk beschikkingen betrekking heeft op het ministerie
van Binnenlandse Zaken, gevolgd door de ministeries van Openbare Werken en Sport en
Jeugdzaken met respectievelijk 11,14% en 11,03%.
Vermeldenswaard is dat in sommige beschikkingen de overwerk vergoeding van meerdere
werknemers is geregeld. Dit is voornamelijk het geval bij de ministeries van Onderwijs, Wetenschap
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en Cultuur en Justitie en Politie. Bij laatstgenoemd ministerie bedraagt het aantal keren dat overwerk
vergoeding is uitbetaald 7982 verspreid over de verschillende directoraten.

Bij vijf (5) ministeries is in totaal 787 keer één soort onrechtmatigheid geconstateerd na de
rechtmatigheidscontrole. De onrechtmatigheden hebben betrekking op het feit dat uitsluitend een
financiële vergoeding wordt gegeven zonder dat hierbij wordt verduidelijkt dat de situatie daartoe
strekte (artikel 1 lid 4b van het Staatsbesluit van 31 mei 1976 (S.B. 1976 no. 25), houdende richtlijnen
met betrekking tot het toekennen van vergoedingen voor overwerk.
In tabel 4.11 wordt de onrechtmatigheid per ministerie weergegeven.
Tabel 4.11: Onrechtmatigheid per ministerie dienstjaar 2016
Ministerie

Tekortkoming

ARB

154

LVV

55

NH

240

ROGB

47

VG

291

Totaal

787
Bron: Rekenkamer van Suriname

De departementen met de meeste tekortkomingen zijn Volksgezondheid met 291 (36,98 %) gevolgd
door Natuurlijke Hulpbronnen met 240 (30,50%) en vervolgens Arbeid met 154 (19,57%).
Overigens zijn er ook andere onrechtmatigheden geconstateerd die niet zijn opgenomen in
bovenstaande tabel. Het betreft in deze het ontbreken van een machtiging voor het doen van
overwerk conform artikel 1 lid 2 van bovengenoemd besluit (in deze betreft het 344 gevallen) en het
ontbreken van de schriftelijke toestemming van de minister inzake het overschrijden van het
maximaal aantal overwerkuren (30 uren) per maand volgens artikel 1 lid 3 S.B. 1976 no. 25.
De beschikkingen hebben de rechtmatigheidstoets niet doorstaan.

4.2.6

Afwijking openbare aanbesteding

In het dienstjaar 2016 is er één (1) beschikking ontvangen. Deze betreft het beschikbaar stellen van
een bedrag van US$ 235.000.000 voor de uitvoering van het project “Suriname National Infrastructure
Projects-Dalian IV”. De datum van de resolutie is 3 augustus 2016. Met de uitvoering is het ministerie
van Openbare Werken belast. Uit de resolutie is niet gebleken dat ten minste 3 offertes in overweging
zijn genomen. Dit is in strijd met hetgeen wordt gesteld in de toelichting in S.B. 31 juli 2004, houdende
nadere wijziging van het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.
1997 no. 15). Er kan geconcludeerd worden dat de resolutie de rechtmatigheidstoets niet heeft
doorstaan.
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4.3

Ingestelde commissies

Een ingestelde commissie is een commissie die benoemd is door het bevoegd gezag. Zij voert specifieke taken uit die het desbetreffende ministerie regarderen. Het auditobject Ingestelde Commissies
behelst niet alleen nieuw ingestelde commissies, maar ook de verlenging van de zittingstermijnen en
wijzigingen van het ledenbestand van commissies.
Naast de commissies die binnen een ministerie opereren, zijn er ook interdepartementale commissies. Hierin participeren diverse ministeries waarbij een van de ministeries als ‘trekker’ van het geheel
fungeert.

In het dienstjaar 2016 zijn 52 beschikkingen ontvangen, waarvan 13 betrekking hebben op verlenging
van commissies. Indien commissies hun werkzaamheden niet hebben kunnen afronden binnen de
aangegeven zittingsperiode, is het mogelijk dat de zittingstermijn van zo een commissie wordt verlengd. In bijlage 4 is een overzicht van de ingestelde commissies over het dienstjaar 2016
weergegeven alsook van commissies waarvan de zittingstermijn is verlengd.
Na controle van de beschikkingen blijkt dat in1 beschikking de datum en het doel niet zijn vermeld in
de beschikking en bij 6 beschikkingen is het doel niet vermeld.

4.4

Inkoopbeschikkingen

Een inkoopbeschikking betreft de inkoop van dienstjaren voor bepaalde categorieën personeel. De
PW regelt in artikel 31 dat bij staatsbesluit te bepalen gevallen op het salaris van landsdienaren op
wie de pensioenvoorschriften niet van toepassing zijn, telkens bij de uitbetaling een spaarbedrag
wordt ingehouden. Dit spaarbedrag is gelijk aan de pensioenbijdrage die de landsdienaar
verschuldigd zou zijn, indien de pensioenvoorschriften op hem van toepassing waren. Indien de
landsdienaar in het geval komt te verkeren dat de pensioenvoorschriften wel op hem van toepassing
zijn, dan worden de ingehouden spaarbedragen met de rente bestemd voor inkoop van de diensttijd
overeenkomstig die voorschriften. Indien er geen spaarpremie is ingehouden, zal de belanghebbende
alsnog een premie van 10% van de genoten bezoldiging over de periode waarin er geen inhouding
heeft plaatsgevonden, moeten storten om de desbetreffende periode te kunnen opnemen als actieve
diensttijd bij de berekening van de pensioenuitkering.

In het dienstjaar 2016 zijn 1317 inkoopbeschikkingen ontvangen. Hiervan is 10% gecontroleerd. Er
zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. In tabel 4.12 is het aantal inkoopbeschikkingen per
ministerie weergegeven.
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Tabel 4.12: Aantal inkoopbeschikkingen 2016
Ministerie

Aantal

ARB

24

BIZA

54

BUZA

26

DEF

27

FIN

67

HI

8

JP

27

LVV

43

NH

28

OWC

192

OW

198

RO

106

ROGB

24

SOZAVO

78

SJ

5

TCT

25

VG

385

Totaal

1317
Bron:Rekenkamer van Suriname

De ministeries met de meeste inkoop van dienstjaren zijn Volksgezondheid (29,23%), Openbare
Werken (15,03%) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (14,58%).
Na controle hebben de beschikkingen de rechtmatigheidstoets doorstaan.

4.5

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is een maandelijkse financiële toekenning aan een ambtenaar na zijn ontslag,
indien hij op het tijdstip van ingang van het ontslag de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. Door het
Pensioenfonds Suriname worden er verschillende soorten pensioenen uitgekeerd. Hierna wordt een
korte omschrijving gegeven van enkele pensioensoorten.
•

Indien een ambtenaar als gevolg van ziekten of gebreken ongeschikt is zijn betrekking te
vervullen, heeft hij ook recht op pensioen, namelijk het invaliditeitspensioen (artikel 20 lid1
Ambtenarenpensioenwet S.B. 1972 no. 150).

•

Indien een ambtenaar, gewezen ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar komt te overlijden
hebben zijn minderjarige wettige, gewettigde of erkende kinderen recht op het wezenpensioen
(artikel 37 lid 5 Ambtenarenpensioenwet).

•

Er wordt ook weduwepensioen en weduwnaarspensioen uitgekeerd aan respectievelijk de
weduwe of weduwnaar van een ambtenaar, gewezen ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar
(artikel 35 en 36 Ambtenarenpensioenwet).
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•

In bepaalde gevallen wordt er een eenmalig bedrag uitgekeerd indien een pensioengerechtigde
komt te overlijden en de begrafeniskosten niet gedekt kunnen worden. De uitkering wordt
verstrekt aan de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

Door de Kamer worden slechts de beschikkingen met betrekking tot de toekenning van ouderdomspensioen door het Pensioenfonds Suriname gecontroleerd op de rechtmatigheid. Bij het
controleren

van

een

beschikking

wordt

nagegaan

of

de

ontvanger

van

de

uitkering

pensioengerechtigd is, of het pensioenbedrag correct berekend is en of de juiste procedure gevolgd
is.

In het dienstjaar 2016 zijn er 2692 beschikkingen ontvangen van het ministerie van Financiën (448
van dienstjaar 2015). Bij de controle van deze beschikkingen op de rechtmatigheid wordt een
steekproefcontrole van 10% van de ontvangen ouderdomsbeschikking gehanteerd.
In tabel 4.13 wordt een overzicht gegeven van het aantal getoetste pensioenbeschikkingen over het
dienstjaar 2016.

Tabel 4.13:Aantal ouderdomspensioen over het dienstjaar 2016
Ministerie

2016

ARB

18

BIZA

38

BUZA

14

DEF

35

FIN

69

HI

20

JP

62

LVV

48

NH

44

OWC

321

OW

161

ROGB

29

RO

99

SOZAVO

90

SJ

13

TCT

111

VG

139
TOTAAL

1311
Bron: Rekenkamer van Suriname

Na controle hebben de beschikkingen de toets van rechtmatigheid doorstaan.
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Algemene opmerking Kamer over rechtmatigheidsonderzoek
Naar aanleiding van de geconstateerde onrechtmatigheden in hoofdstuk 4 attendeert de Kamer de
ministers erop de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving strikt te volgen bij het nemen van
besluiten. Voorts dient bij het opstellen van de beschikkingen informatie vermeld te worden die de
rechtmatigheid van het besluit kan waarborgen. De PW, die specifiek is vastgesteld voor het ambtelijk
personeel, dient geraadpleegd te worden. Zij mag niet ondergeschikt gesteld worden aan andere
algemeen geldende wetten en regels.
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Bijlage 1: Verslag per ministerie (samenvatting)
Ministerie van Arbeid
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Arbeid, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de
aanbevelingen van het veldonderzoek.
NO

Auditobject

Aantal
ontvangen
beschikkingen
18

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

66,67% (12) behoort tot
het lager kader, en
33,33% (6) tot het
middenkader. 33,33% (6)
betreft tijdelijke aanstelling
en 66,67% (12) van de
beschikkingen betreft
vaste aanstellingen.

Het ontbreken van de
geneeskundige verklaring.

De benodigde informatie
moet opgenomen
worden in de
beschikkingen.

geen

-

De datum van
indiensttreding en de
maandbezoldiging van de
landsdienaren ontbreken
regelmatig in de
beschikkingen.

Aanbevolen wordt dat
de standaard
gratificatiebeschikking
zodanig wordt
aangepast dat het
aansluit op het
Gratificatiebesluit. De
benodigde informatie
moet opgenomen
worden in de
gratificatiebeschikkingen

1

Aanstellingen

2

Arbeidsovereenkomsten

1

hoger kader en het betreft
een vrouw

3

Autorisatie

13

De beschikkingen voldoen
aan de rechtmatigheidseisen.

4

Benoemingen

14

5

Gratificatie

32

De verdeling met
betrekking tot de 32
gratificaties ziet er alsvolgt
uit:
16 jubilarissen voor 25
dienstjaren;
10 jubilarissen voor 30
dienstjaren;
4 jubilarissen voor 35
dienstjaren;
2 jubilarissen voor 40
dienstjaren

6

Ingestelde
Commissies

1

1 beschikking betreft de
instelling van een
commissie en 3
beschikkingen betreffen
verlenging van de
zittingsperiode van de
commissie.

7

Tuchtstraffen

1

Het komt voor dat er
combinaties van
tuchtstraffen worden
opgelegd die niet in de
Personeelswet
voorkomen.

Er is een combinatie van
tuchtstraffen (berisping +
inhouding van salaris)
opgelegd,wat niet
voorkomt in de
Personeelswet

Bij de toepassing van
tuchtstraffen dient de
Personeelswet artikel 61
lid 1 a t/m j) in acht te
worden genomen.

8

Inkoop
beschikkingen

21

Deze beschikkingen
worden steekproefsgewijs
(10%) gecontroleerd. In
de praktijk komt het wel
voor dat meer dan 10%
wordt gecontroleerd. Er
zijn 3 beschikkingen
getoetst. Deze voldeden
aan de
rechtmatigheidseisen.

-

-
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NO

Auditobject

9

Toe(s)lagen

10

Vergoeding
overwerk

Aantal
ontvangen
beschikkingen
10

Opmerking

Tekortkoming

Van de 10 beschikkingen
hebben 2 betrekking op
kledingtoelage, 1 op
meer- en verantwoordelijk
werk en 7 op
waarnemingstoelage

154

Aanbevelingen
veldonderzoek

-

-

Er is geen
machtigingsverzoek
aangetroffen en er is
steeds een financiële
compensatie gegeven
zonder dat is verduidelijkt
dat de dienst het niet
toeliet te compenseren
met dagen c.q. uren.

De Kamer beveelt aan
om te werken conform
het Staatsbesluit van 1
mei 1976 (SB 1976 no
25 ) houdende richtlijnen
met betrekking tot
toekennen van
vergoeding voor
overwerk.

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Binnenlandse Zaken
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de opmerkingen en de
tekortkomingen over het dienstjaar 2016.
No.

Auditobject

1

Aanstellingen

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen
327

Opmerking

52,29% behoort tot LK,
37,61% tot MK, 9,17% tot
HK en 0,19% is
onbekend.

31,25% behoort tot LK,
31,25% tot MK en 31,25%
tot HK. In 6,25% van de
beschikkingen is het
kader onbekend.

Tekortkoming

-

In 327 beschikkingen wordt geen
melding gemaakt van een
geneeskundige verklaring.
In 126 beschikkingen is er geen
reden tot aanstelling in tijdelijke
dienst.
Geen

2

Arbeidsovereenkomsten

16

3

Autorisatie

116

Geen

4

Benoemingen

227

Geen

5

Bevorderingen

10

Geen

6

Gratificatie

105

7

Ingestelde
commissies

1

8

Inkoopbeschikkingen

54

9

Tuchtstraffen

11

10

Toe(s)lagen

44
(Verzamelbeschikkingen.
In totaal 55
toelagen
uitgekeerd)

11

Vergoeding overwerk

De verdeling ziet er als
volgt uit:
44 jubilarissen voor 25
dienstjaren, 23 jubilarissen
voor 30 dienstjaren, 26
jubilarissen voor 35
dienstjaren en 12
jubilarissen voor 40
dienstjaren.

Deze beschikkingen
worden gecontroleerd
middels een
deelwaarneming (10%).
Soort tuchtstraffen:
schorsing met inhouding
op het salaris 1,
schorsing 6 en ontslag 4.
Soort toelagen:
kastoelage (12),
kledingtoelage (16), meeren
verantwoordelijkwerktoela
ge (6), representatietoelage (4),
waarnemingstoelage (15
en vergoeding voor
huwelijken (2).

319

De ministeries hanteren bij het opstellen
van een gratificatiebeschikking een
standaardformat vastgesteld door het
ministerie van Binnenlandse Zaken.
Hierbij is geen rekening gehouden met het
gratificatiebesluit, waardoor de gratificatiebeschikkingen tekortkomingen vertonen
zoals: het ontbreken van de datum van
indiensttreding, de maandbezoldiging en
de geboortedatum.
In de beschikking zijn de taken en
doelstellingen van de commissie niet
vermeld.
Geen

Geen

Geen

Geen
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Buitenlandse Zaken
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de opmerkingen en de
tekortkomingen over het dienstjaar 2015.

No.

Auditobject

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen

1

Aanstellingen

3

66,67% betreft lager kader,
33,33% middenkader

Geen

2

Arbeidsovereenkomsten

2

hoger kader 2 personen

Geen

3

Autorisatie

25

Geen

4

Benoemingen

14

Geen

5

Tuchtstraffen

1

5

Gratificatie

20

- vanwege 25 dienstjaren (1)
- vanwege 30 dienstjaren (10)
- vanwege 35 dienstjaren (7)
- vanwege 40 dienstjaren (2)

6

- 2 kledingtoelage
- 1 representatietoelage
- 1 rijwieltoelage
- 1 standplaatstoelage
- 1 waarnemingstoelage

6

Toe(s)lagen

7

Vergoeding
overwerk
Inkoopbeschikkingen

8

Tekortkoming

Opmerking

ontslag (1)

Betrokken ambtenaar is niet in
gelegenheid gesteld zich te verweren.
- geen datum indiensttreding (20
beschikkingen);
- geen maandelijkse bezoldiging van de
landsdienaar (19 beschikkingen);
- niet tijdig uitgekeerd (10 beschikkingen).

Geen

22
6

Geen
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Defensie
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Defensie, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de opmerkingen en de tekortkomingen
over het dienstjaar 2016.
No.

Auditobject

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen
223

Opmerking

Onrechtmatigheid/tekortkoming

1

Aanstellingen

2

2

Geen

3

Arbeidsovereenkomsten
Autorisatie

39

Geen

4

Benoemingen

21

Geen

5

Bevorderingen

449

58,6 % van de ambtenaren is met 1
schaal bevorderd, 15,8 % met 2
schalen en 12,2% met 3 schalen. 11
landsdienaren zijn bevorderd met 12
schalen na het volgen van bepaalde
opleidingen.

Geen

6

Gratificatie

380

-

-

7
8

Ingestelde
commissie
Inkoopbeschikkingen

27

9

Subsidies

17

10

Toe(s)lagen

49

Tuchtstraffen

vanwege 25 dienstjaren 136
vanwege 30 dienstjaren 149
vanwege 35 dienstjaren 69
vanwege 40 dienstjaren 26

1

Er zijn verzamel
beschikkingen
ontvangen
waarin aan
meerdere
landsdienaren
toelagen zijn
toegekend.

11

Van het totaal aantal aanstellingen
over 2016 behoorde 44,8% tot het
lager kader, 53,8% tot het
middenkader en 1,4% tot het hoger
kader.

55

Deze beschikkingen worden gecontroleerd middels een
deelwaarneming (10%).
Zie bijlage 5

Waarnemingstoelage (26), kledingen risicotoelage (5), resocialisatietoelage (243), invaliditeitstoelage
(68), toelage hulpofficieren van
Justitie bij de Militaire Politie (6),
compensatietoelage van SRD
10.000,- per maand (1), bijzondere
toelage (1), kledingtoelage (1),
studietoelage (12), kastoelage (1)

Soort tuchtstraffen:
schorsing (50), ontslag (4),
inhouding op het salaris (1).

Het ontbreken van een verwijzing
naar een geneeskundige verklaring in
de beschikking;

De datum van indiensttreding is
niet vermeld, waardoor de duur
van het dienstverband niet kan
worden berekend.
De gratificatie is niet tijdig uitgekeerd, waardoor de jubilaris is
benadeeld.
Geen
Geen

In strijd met artikel 32 van de
Rekenkamerwet (G.B. 1953 no. 26)
hebben de rekenplichtigen geen
verantwoording afgelegd aan de
Kamer.
Geen

Geen

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Financiën
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Financiën, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de opmerkingen en de tekortkomingen
over het dienstjaar 2016.
No

Auditobject

Aantalontvang
en en getoetste
beschikkingen
68

1

Aanstellingen

2

Arbeidsovereenkomsten

3

Autorisatie

245

4

Benoemingen

11

5

Bevorderingen

8

Van de 8 bevorderingen
behoorden 5 tot het LK en 3 tot
het HK.

Geen

6

Ingestelde
commissies

2

Zie overzicht bijlage 4
‘Ingestelde commissies’

Geen

7

Gratificatie

113

-

De datum van indiensttreding en de
maandbezoldiging van de landsdienaren
zijn niet vermeld.

3

8

Tuchtstraffen

4

9

Toe(s)lagen

40

9

Vergoeding
overwerk

287

10

Inkoopbeschikkinge
n

67

11

Ouderdomspensioe
n

1311

Opmerking

Tekortkoming

Van het aangetrokken personeel in overheidsdienst is
92,65% MK en 7,35% HK.

Er wordt niet verwezen naar een geneeskundige verklaring, de geboortedatum is
niet vermeld, er is geen reden
aangegeven voor een aanstelling in
tijdelijke dienst en de functieschaal is niet
vermeld.

Van de landsdienaren met wie
een overeenkomst is aangegaan, behoorden 1 tot het LK,
en 2 tot het HK.
Zie bijlage 3 ‘Autorisaties’.

Geen

Geen
Geen

vanwege 25 dienstjaren 60
vanwege 30 dienstjaren 16
vanwege 35 dienstjaren 27
vanwege 40 dienstjaren 10

Soort tuchtstraffen: schorsing 1,
ontslag 1 en berisping 2
Autotoelage (9), kastoelage
(14),kledingtoelage (7), meeren verantwoordelijkwerktoelage
(4) en waarnemingstoelage (6).

Deze beschikkingen worden
middels deelwaarneming (10%)
gecontroleerd.
De controle van deze
beschikkingen geschiedt
middels een deelwaarneming
van 10%.

Geen
Geen

Alleen een financiële vergoeding
uitgekeerd, zonder dat er aangegeven is
dat de situatie daartoe strekte.Uit de
beschikking blijkt niet dat de normale
arbeidsduur overschreden is. De
vergoeding voor werk op normale dagen is
niet correct berekend. Het aantal
overgewerkte uren op de
overwerkbeschikking ontbreekt.
Geen

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Handel en Industrie
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Handel en Industrie, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen en de tekortkomingen.
NO

Auditobject

Aantal
ontvangen
beschikkingen
13

Opmerking

1

Aanstellingen

2

Arbeidsovereenkomsten

3

3

Autorisatie

59

4

Benoemingen

19

5

Inkoopbeschik
kingen

3

Deze beschikkingen worden
steekproefsgewijs (aselect)
(10%) gecontroleerd.

6

Toe(s)lagen

6

Alle beschikkingen hadden
betrekking op
waarnemingstoelage

Tekortkoming

Van de 13 aanstellingen uit
2016 behoort 46,15% (6) tot
het middenkader en 53,85%
(7) tot het hoger kader. Er
waren geen aanstellingen
die betrekking hebben op
het lager kader. Alle 13
(100%) beschikkingen
betreffen tijdelijke
aanstellingen. Met
betrekking tot gender:
76,92% (10) vrouwen en
23,08% (3) mannen.

Er zijn geen
tekortkomingen
geconstateerd

3 beschikkingen hadden
betrekking op
werkzaamheden van
aflopende aard. Van de 3
contractanten zijn 2
(66,67%) vrouwen en 1
(33,33%) is een man.

geen

Aanbevelingen
/veldonderzoek

-

In 6 beschikkingen is de
geboortedatum van de
ambtenaar niet vermeld.

In de beschikkingen
dient de benodigde
informatie te worden
opgenomen.

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Justitie en Politie
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Justitie en Politie, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de opmerkingen en de
tekortkomingen over het dienstjaar 2016.
No.

Auditobject

1

Aanstellingen

2
3

Arbeidsovereenkomsten
Autorisatie

88

4

Benoemingen

82

5

Bevorderingen

149 (verzamelbeschikkingen)

6

Gratificatie

7
8

Ingestelde
commissies
Inkoopbeschikkingen

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen
22

7

228

Opmerking

Van de 22 aanstellingen behoort
50% tot LK, 13,64% tot het MK
en 31,82% tot HK. Het aantal
aanstellingen waarvan de
functiegroep onbekend is, is
4,55%.
Van de 7 arbeidscontractanten
behoort 100% tot HK.
Het bedrag waarvoor autorisatie
is verleend over het dienstjaar
2016 bedraagt SRD
31.530.516,20

9

Toe(s)lagen

149
(verzamelbeschik
kingen). In totaal
305 toelagen
uitgekeerd.

10

Tuchtstraffen

138

Geen

Geen
Geen

Geen
Van de 189 landsdienaren
behoort 73,50% tot het MK en
26,50% tot HK.

-

vanwege 25 dienstjaren 88
vanwege 30 dienstjaren 82
vanwege 35 dienstjaren 48
vanwege 40 dienstjaren 10

11
27

Tekortkoming

Deze beschikkingen worden
middels deelwaarneming (10%)
gecontroleerd.
Soort toelagen:
alarmcentraletoelage 2, artikel 7
lid 1 ABB naar 10% v/d
maandbezoldiging 6,
commandantentoelage 6,
detacheringstoelage 32,
detacherings- en
huishuurtoelage 64,
huishuurtoelage 5, hittetoelage
5, kledingtoelage 92,
muziektoelage 3, mobieleeenheidtoelage13,
preventietoelage 2,
recherchetoelage 19,
representatietoelage 17,
risicotoelage 21, F.O-toelage 7,
vaartoelage 1 en
waarnemingstoelage 13.
Soort tuchtstraffen:
boete 11, schorsing 88,
degradatie 9, degradatie en
ontslag onder voorwaarde 2,

58

Geen

De datum van indiensttreding van de
landsdienaar is niet vermeld in het
besluit. De maandelijkse bezoldiging
van de jubilaris is niet vermeld.
De gratificatie is niet uitgekeerd in het
jaar dat de landsdienaar jubileert,
waardoor hij/zij is benadeeld. De
geboortedatum op het besluit
ontbreekt.
Geen
Geen

Geen

Geen
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No.

11

Auditobject

Vergoeding
overwerk

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen

181
(verzamelbeschik
kingen)

Opmerking

ontslag 9, ontslag onder
voorwaarde en schorsing 14,
onthouding van bevordering en
ontslag onder voorwaarde 2,
ontslag onder voorwaarde 1,
oneervol ontslag 1 en stilstand
van bezoldiging 1.
In de beschikkingen hebben
meerdere landsdienaren een
vergoeding voor overwerk
verkregen, te weten de
landsdienaren van het Korps
Penitentiaire Ambtenaren (4004),
de landsdienaren van het
directoraat Justitie (150), Korps
Politie Suriname (38) en Korps
Brandweer Suriname (3790).

Tekortkoming

Geen

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Landbouw, Veeteelt en Visserij, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de opmerkingen
en de tekortkomingen over het dienstjaar 2016.

NO.

Auditobject

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen
222

Opmerking

Van het aangetrokken personeel in
overheidsdienst behoort 67,6% tot het
lager kader, 27,9% tot het
middenkader en 4,5% hoger kader.

Onrechtmatigheid/tekortkoming

1

Aanstellingen

In 214 beschikkingen is de geboortedatum niet vermeld.

2

25

Geen

3

Arbeidsovereen
komsten
Autorisatie

46

Geen

4

Benoemingen

29

5

Gratificatie

70

Uit de benoemingsbeschikkingen is
het niet duidelijk af te leiden of de
landsdienaar beschikt over een
opleiding die de verwachting
rechtvaardigt dat hij adequaat
invulling kan geven aan de functie
en/of voldoet aan de minimale
benoembaarheidsvoorwaarden.
De verdeling van gratificatie ziet er als
volgt uit:
31 jubilarissen voor 25 dienstjaren, 13
jubilarissen voor 30 dienstjaren,
16 jubilarissen voor 35 dienstjaren en
10 jubilarissen voor 40 dienstjaren.

Geen

Deze beschikkingen worden middels
deelwaarneming (10%) gecontroleerd.
Er zijn 11 beschikkingen
gecontroleerd.
Instelling nieuwe commissie (2),
verlenging v/d zittingsduur (4), 1
beschikking betreft de instelling van
een nieuwe Raad van
Commissarissen.
Zie bijlage 5

Geen

6

Inkoopbeschikkingen

43

7

Ingestelde
commissies

7

8

Subsidies

1

9

Toe(s)lagen

42

1 verzamelbeschikking over
kledingtoelage voor 254 personen;
meer- en verantwoordelijkwerktoelage
(10), waarnemingstoelage (26)

10

Tuchtstraffen

8

Soort opgelegde tuchtstraf:
geen uitbetaling van salaris tevens
schorsing met inhouding van salaris
(1), geen uitbetaling van salaris i.v.m.
afwezigheid zonder opgaaf van reden
(5), oneervol ontslag (2).

11

Vergoeding
overwerk

55

-

De datum van indiensttreding is
niet vermeld.
De geboortedatum is niet vermeld.
De gratificatie is niet uitgekeerd in
het jaar dat de landsdienaar
jubileert, waardoor deze is benadeeld.

Geen

De subsidieontvangende instellingen
hebben geen verantwoording afgelegd
aan de Rekenkamer, wat in strijd is met
artikel 32 van de Wet Rekenkamer.
Geen

Toepassing van tuchtstraffen dient op
basis van de Personeelswet te
geschieden.

Er is gekozen voor overwerkvergoeding
uitsluitend door financiële tegemoetkoming, zonder dat is gebleken dat het
voor het dienstbelang noodzakelijk
was. In de beschikkingen wordt ook
niet verwezen naar de toestemming die
vereist is voor het verrichten van overwerk.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Natuurlijke Hulpbronnen, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen en de tekortkomingen
over het dienstjaar 2016.

No.

Auditobject

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen
50

1

Aanstellingen

2

Autorisatie

64

3

Benoemingen

13

4

Gratificatie

85

Opmerking

Tekortkoming

52% behoort tot lager kader, 36%
tot middenkader en 2% tot hoger
kader.
Zie bijlage

In 10 beschikkingen wordt geen
melding gemaakt van een
geneeskundige verklaring.
Geen
Geen

-

5

Ingestelde
commissies

2

5

Inkoop

28

6

Subsidies

4

8

Toe(s)lagen

5

7

Tuchtstraffen

13

9

Vergoeding
overwerk

240

voor 25 dienstjaren 21
gratificaties;
voor 30 dienstjaren 21
gratificaties;
voor 35 dienstjaren 27
gratificaties;
voor 40 dienstjaren 16
gratificaties.

-

geen datum indiensttreding
vermeld: 85;
geen maandelijkse
bezoldiging vermeld: 85;
geen geboortedatum
vermeld: 85;
gratificatie niet in jubileumjaar
uitgekeerd: 8.

Geen

Deze beschikkingen (10%) worden
middels deelwaarneming
gecontroleerd
Zie bijlage

Geen

De subsidieontvangende
instellingen hebben geen
verantwoording afgelegd aan de
Rekenkamer, hetgeen in strijd is
met artikel 32 van de Wet Rekenkamer.

kastoelage 1, meer- en
verantwoordelijk werk 2,
waarnemingstoelage 2
berisping 4, schorsing 3, oneervol
ontslag 6
Er is gekozen voor financiële
tegemoetkoming, zonder dat is
gebleken dat het voor het dienstbelang noodzakelijk was. Verder
wordt niet verwezen naar de toestemming die vereist is voor het
verrichten van overwerk.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen en de
tekortkomingen over het dienstjaar 2016.
No.

Auditobject

Aantal

Opmerking

Tekortkoming

ontvangen
beschikkingen
1

Aanstellingen

548

35,8% betreft lager kader, 54,1% - geen vermelding geboortedatum in
middenkader, 9,3% hoger kader 35 besluiten;
en 0,7% onbekend.
- geen vermelding van
geneeskundige verklaring in 40
besluiten;
- geen reden voor een aanstelling in
tijdelijke dienst, verwijzend naar
PW artikel 14 lid 1 en artikel 18 lid
1 in 12 besluiten;
- verzuim met terugwerkende kracht
dient hersteld te worden, zonder
verkregen rechten te schaden in
22 besluiten.

2

Arbeidsovereen-

322

- Kader: 76 LK, 224 MK, 21 HK
en 1 onbekend.

3

Autorisatie

36

Er zijn arbeidsovereenkomsten
aangegaan die niet conform PW
artikel 15 van zijn toegepast.
Geen

4

Benoemingen

552

Geen

5

Bevorderingen

7

Geen

6

Gratificatie

komsten

285

-

7

Ingestelde

4

commissie
8

Tuchtstraffen

130

9

Subsidies

33

10

Toe(s)lagen

131

vanwege 25 dienstjaren
(148);
vanwege 30 dienstjaren (68);
vanwege 35 dienstjaren (51);
vanwege 40 dienstjaren (18).

Zie bijlage “Ingestelde
commissies”
De meest voorkomende tuchtstraf
is namelijk ‘schorsing wegens
plichtsverzuim’, waarbij als
maatregel geldt dat het salaris
wordt ingehouden.

- De datum van indiensttreding
ontbreekt (238 besluiten).
- De maandelijkse bezoldiging
van de landsdienaar ontbreekt
(113 besluiten).
- De geboortedatum ontbreekt (60
besluiten).
- De uitkering heeft niet tijdig
plaatsgevonden (159 besluiten
zowel van 2016 als 2015).
Geen.

Geen

Het ontbreken van een begroting
bij het controleren van de
beschikkingen van het dienstjaar
2016 is een steeds terugkerende
tekortkoming.Waarbij in de
beschikkingen niet wordt verwezen
naar een activiteitenplan, een
begroting of een verantwoording
vanuit de gesubsidieerde
instellingen.
meer – en verantwoordelijk werk
(74), kleding (4), rijwiel (1),
reisduur (10), waarneming (23),
vervoer (5), auto (2), standplaats
(11) en bromfiets (1).
Missive van de RvM van 24
december 2001 no. 626/RvM
handelt over een eenmalige
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No.

Auditobject

Aantal

Opmerking

Tekortkoming

ontvangen
beschikkingen
stimuleringstoelage, waarvan 140
zijn toegekend aan leerkrachten
bij het behalen van een akte.
11

Vergoeding
overwerk

96

12

Inkoop
beschikkingen

192

Er zijn ook verzamelbeschikkingen
(22) van 91 getoetste
beschikkingen van het dienstjaar
2016 aangetroffen, waardoor het
totaal aan landsdienaren die
vergoed zijn voor overuren een
aantal betreft van 173 personen.

Bij 2 beschikkingen is in strijd met
SB 1976 no. 25 art. 1 lid 3 meer
dan 15 uren per week en/of 30
uren per maand overgewerkt,
zonder verkregen toestemming
van de minister van het betrokken
departement.
Geen

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Openbare Werken
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Openbare Werken, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen en de tekortkomingen.
NO

Auditobject

Aantal
ontvangen
beschikkingen

Opmerking

Tekortkoming

1

Aanstellingen

323

Van het aangetrokken personeel in
overheidsdienst behoort 56,35% tot
LK, 39,63% tot MK en 4,02% tot HK.

In één (1 ) beschikking is geen
geneeskundige verklaring vermeld.

2

Arbeidsovereenkomsten

62

Van de landsdienaren met wie een
overeenkomst is aangegaan,
behoorden 16 tot het LK en 41 tot het
MK.

Geen

3

Autorisatie

87

4

Benoemingen

99

Uit de benoemingsbeschikkingen is
het niet duidelijk af te leiden of de
landsdienaar beschikt over een
opleiding die de verwachting
rechtvaardigt dat hij adequaat
invulling kan geven aan de functie en
of hij voldoet aan de minimale
benoembaarheidsvoorwaarden.

Geen

5

Bevorderingen

3

Van de landsdienaren die bevorderd
zijn, behoren 1 tot het MK en 2 tot
het HK.

Geen

6

Gratificatie

350

De verdeling van gratificatie ziet er
alsvolgt uit:
264 jubilarissen voor 25 dienstjaren,
23 jubilarissen voor 30 dienstjaren,
18 jubilarissen voor 35 dienstjaren en
45 jubilarissen voor 40 dienstjaren.

De datum van indiensttreding
en de maandbezoldiging van
de landsdienaren zijn niet
vermeld in de beschikkingen.
Ook is de gratificatie niet
uitgekeerd in het jaar dat de
landsdienaar jubileert, waardoor hij/zij is benadeeld.

7

Ingestelde
commissies

1

8

Inkoop
beschikking

198

Geen

Geen

9

Toe(s)lagen

36

In 51% van de besluiten gaat het om
een waarnemingstoelage.

Geen

10

Vergoeding
overwerk

309

11

Tuchtstraffen

63

Geen

De commissie is ingesteld om een
specifieke taak uit te voeren.

Geen schriftelijke
toestemmingsbrief en
machtigings-verzoek
aangetroffen.
De verdeling is als volgt: 12
schorsing, 2 schorsing en
salarisinhouding, 9 ontslag, 27
inhouding van bezoldiging, 13
inhouding bezoldiging.

Ten onrechte wordt
gebruikgemaakt van artikel
1614b van het Burgerlijk
Wetboek. De combinatie van
tuchtstraffen is onjuist.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Regionale Ontwikkeling
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Regionale Ontwikkeling, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen en de tekortkomingen.
NO

Auditobject

1

Aanstellingen

2

Arbeidsovereenk
omsten

3

Aantal
ontvangen
beschikkingen
415

Opmerking

Tekortkoming

Van het aangetrokken personeel in
overheidsdienst is 69,40% LK,
29,16% MK en 1,44% HK.

Geen.

5

De landsdienaren met wie een
overeenkomst is aangegaan,
behoorden 2 tot het MK en 3 tot het
HK.

Geen

Autorisatie

16

Geen

Geen

4

Benoemingen

69

Uit de benoemingsbeschikkingen is
het niet duidelijk af te leiden of de
landsdienaar beschikt over een
opleiding die de verwachting
rechtvaardigt dat hij adequaat
invulling kan geven aan de functie en
of hij voldoet aan de minimale
benoembaarheids-voorwaarden.

Geen

5

Bevorderingen

7

De landsdienaren die bevorderd zijn,
behoren tot het LK.

Geen

6

Gratificatie

34

De verdeling van gratificatie ziet er
alsvolgt uit:
11 jubilarissen voor 25 dienstjaren,
11 jubilarissen voor 30 dienstjaren, 7
jubilarissen voor 35 dienstjaren en 5
jubilarissen voor 40 dienstjaren.

De datum van indiensttreding
en de maandbezoldiging van
de landsdienaren zijn niet
vermeld in de beschikkingen.
Ook is de gratificatie
nietuitgekeerd in het jaar dat
de landsdienaar jubileert,
waardoor hij/zij is benadeeld.

7

Ingestelde
commissies

4

8

Inkoopbeschikkingen

106

9

Subsidies

2

Er is geen verantwoording afgelegd
door de subsidieontvangende
instelling.

Geen

10

Toe(s)lagen

17

12 toeslagen betreft autotoelage.

Geen

11

Vergoeding
overwerk

143

Geen

Geen schriftelijke
toestemmingsbrief en
machtigingsverzoek
aangetroffen.

12

Tuchtstraffen

18

De verdeling is als volgt: 2 berisping,
3 boete, 8 betuiging ontevredenheid,
4 ontslag en 1 inhouding op salaris.

Ten onrechte wordt
gebruikgemaakt van artikel
1614b van het Burgerlijk
Wetboek.

Geen

Bron: Rekenkamer van Suriname

65

Verslag 2016

Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de
opmerkingen en de tekortkomingen over het dienstjaar 2016.
NO.

1

Auditobject

Aanstellingen

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen
18

Opmerking

Tekortkoming

61,1% behoort tot LK, 33,3% tot MK en 5,6%
tot HK.

Geen

Arbeidsovereenkomsten

1

Betrokkene heeft de leeftijd van 62 jaar en is
in dienst genomen als beleidsadviseur.

Geen

2

Autorisatie

8

Zie bijlage 3 ‘Autorisaties’

Geen

3

Benoemingen

17

Uit de benoemingsbeschikkingen is het niet
duidelijk af te leiden of de landsdienaar
beschikt over een opleiding die de
verwachting rechtvaardigt dat hij adequaat
invulling kan geven aan de functie en/of
voldoet aan de minimale
benoembaarheidsvoorwaarden.

Geen

4

Bevordering

1

5

Gratificatie

43

De datum van indiensttreding is
niet vermeld (43 beschikkingen),
het salaris is niet vermeld (29
beschikkingen), de
geboortedatum is niet vermeld
(42 beschikkingen).

6

Inkoopbeschikkingen

24

De verdeling van gratificaties ziet er als volgt
uit:
14 jubilarissen voor 25 dienstjaren;
6 jubilarissen voor 30 dienstjaren;
9 jubilarissen voor 35 dienstjaren;
11 jubilarissen voor 40 dienstjaren;
3 vanwege niet afgeronde 40 dienstjaren.
Deze beschikkingen worden middels
deelwaarneming (10%) gecontroleerd. Er zijn
7 beschikkingen gecontroleerd.

7

Toe(s)lagen

6

Waarnemingstoelage (6)

Het salaris van de functionaris die
waarneemt in de functie, het
salaris dat bij benoeming in de
waargenomen functie genoten
zou worden alsook het bedrag
van de waarnemingstoelage zijn
niet vermeld in alle
beschikkingen.

8

Tuchtstraffen

5

Berisping (2), ontslag (2), vermindering van
vakantieverlof (1)

Geen

9

Vergoeding
overwerk

47

Geen

Er is gekozen voor overwerkvergoeding uitsluitend door financiële tegemoetkoming, zonder dat
is gebleken dat het voor het
dienstbelang noodzakelijk was.
Uit de beschikking blijkt niet dat
er machtiging verleend is voor het
verrichten van overwerk.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de
opmerkingen en de tekortkomingen over het dienstjaar 2016.
No.

Auditobject

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen
59

1

Aanstellingen

2

Arbeidsovereenkomst

3

3

Autorisatie

78

4

Benoemingen

39

5

Inkoopbeschikking

78

6

Ingestelde commissies

5

7

Gratificatie

210

8

Subsidies

26

9

Toe(s)lagen

18

10

Vergoeding overwerk

202

Opmerking

Tekortkoming

Van het aangetrokken
personeel is 37,3% LK,
49,2% MK en 13,5% HK.

Het ontbreken van de vermelding van
verwijzing naar een geneeskundige verklaring in de beschikking, het niet vermelden
van de geboortedatum en functieschaal en
geen reden voor een aanstelling in tijdelijke
dienst.

De gemiddelde leeftijd van
de landsdienaren met wie
een overeenkomst is
aangegaan, is 61 jaar.
Zie bijlage 3 ‘Autorisaties’

Geen

Geen
Deze beschikkingen worden
middels deelwaarneming
(10%) gecontroleerd.
Zie overzicht in bijlage 4
‘Ingestelde commissies’.

Geen

-

De datum van indiensttreding en de
maandelijkse bezoldiging van de jubilarissen zijn niet vermeld in de besluiten (165).
Verder is de gratificatie niet uitgekeerd in
het jubileumjaar (54).

vanwege 25
dienstjaren 84;
vanwege 30
dienstjaren 71;
vanwege 35
dienstjaren 39;
vanwege 40
dienstjaren 16.
Zie bijlage 5

kastoelage 1, kledingtoelage
5, bromfietstoelage 1,
waarnemingstoelage 1,
representatietoelage 4,
vervoerstoelage 5

Geen

Geen toelichting toegevoegd aan de verantwoordingsstaten van de dagtarieven en
personeelskosten.
Geen

Alleen een financiële vergoeding
uitgekeerd, zonder dat er aangegeven is
dat de situatie daartoe strekte. Het blijkt niet
dat de normale arbeidsduur overschreden
is. De vergoeding voor werk op normale
dagen is niet correct berekend. Het aantal
overgewerkte uren op de
overwerkbeschikking ontbreekt.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Sport en Jeugdzaken
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van Sport
en Jeugdzaken, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de opmerkingen en
tekortkomingen over het dienstjaar 2015.
No
1

Auditobject

Aantal
ontvangen en
getoetste
beschikkingen

Onrechtmatigheid

Opmerking

Aanstellingen
190
(1 verzamelbeschikking
met 12
aanstellingen)

61% betreft lager kader,
28% middenkader en
11% hoger kader

(1beschikking) waarin geen reden was voor een
aanstelling in tijdelijke dienst PW art. 14 lid;
(1beschikking) dat het verzuim met terugwerkende kracht
hersteld dient te worden.

3 hoger kader

Geen

2

Arbeidsovereenkomsten

3

3

Autorisatie

51

Geen

4

Benoemingen

37

Geen

5

Tuchtstraffen

14

Inhouding op het salaris
-

7

Gratificatie

47

-

8

Ingestelde
commissies

4

9

Toe(s)lagen

19

10

Subsidies

4

11
12

Vergoeding
overwerk
Inkoopbeschikkingen

vanwege 25 dienstjaren
(15)
vanwege 30 dienstjaren
(15)
vanwege 35 dienstjaren
(16)
vanwege 40 dienstjaren
(1)

-

geen datum indiensttreding (39 beschikkingen.);

-

niet tijdig uitgekeerd (12 beschikkingen);

geen maandelijkse bezoldiging van de landsdienaar
(39 beschikkingen);
Informatie geboortedatum ontbreekt op 1
beschikking, wat hierbij van belang is voor de
controle.

Geen
12 autotoelage; 1 kledingtoelage; 1 meer- en verantwoordelijk werk; 1
representatietoelage; 2
vervoerstoelage; 2
waarnemings-toelage.

Geen

306
5

Geen
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Transport, Communicatie en Toerisme, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen en de
tekortkomingen.
NO

Auditobject

Aantal
ontvangen
beschikkingen
49

Opmerking

Tekortkoming

Van het aangetrokken personeel
in overheidsdienst zijn 21 LK en
28 HK.

In 31 gevallen is de
geboortedatum niet vermeld en in
18 gevallen is er geen
geneeskundige verklaring.

1

Aanstellingen

2

Arbeidsovereenkomsten

7

De landsdienaren met wie een
overeenkomst is aangegaan,
ontvangen allen een honorarium.

Geen

3

Autorisatie

7

Geen

Geen

4

Benoemingen

54

Geen

Geen

5

Gratificatie

65

De verdeling van gratificatie ziet
er alsvolgt uit:
11jubilarissen voor 25
dienstjaren, 13 jubilarissen voor
30 dienstjaren, 16 jubilarissen
voor 35 dienstjaren en 25
jubilarissen voor 40 dienstjaren.

De meest voorkomende
opmerking is het niet vermelden
van de maandelijkse bezoldiging.

6

Toe(s)lagen

35

26 kledingtoelage, 3 meer- en
verantwoordelijk werk en 6
waarnemingstoelage.

Geen

7

Vergoeding
overwerk

126

Geen

Geen schriftelijke
toestemmingsbrief en
machtigingsverzoek aangetroffen.

8

Tuchtstraffen

5

Er is 1 ontslagbeschikking en 4
beschikkingen betreffen een
schorsing.

Geen

9

Inkoop
beschikkingen

25

Geen

Geen
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Volksgezondheid
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Volksgezondheid, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen en de tekortkomingen.
NO

Auditobject

Aantal
ontvangen
beschikkingen
140

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
/veldonderzoek

10,71% (15) tot het
lagerkader, 69,29% (97)
tot het middenkader en
20,00% (28) tot het
hogerkader. 40,71% (57)
van de aanstellingen zijn
tijdelijke aanstellingen en
59,29% (83) vaste
aanstellingen. Met
betrekking tot gender:
85% (119) vrouwen en
15% (21) mannen.

In 71 van de
beschikkingen is geen
melding gemaakt of
verwezen naar een
geneeskundige verklaring. Verder is de
geboortedatum van
de ambtenaren niet
vermeld in een 10
beschikkingen.

De Kamer beveelt aan
om de aanstellingen
conform de PW Art.12 lid
2a af te handelen.

1

Aanstellingen

2

Arbeidsoveree
nkomsten

25

Van de 25
overeenkomsten die zijn
gesloten, behoren 23 tot
het hoger kader. In 2
gevallen was het niet
mogelijk dit af te leiden.

3

Autorisatie

91

In 8 gevallen is het
geautoriseerd bedrag
hoger of gelijk aan SRD 1
miljoen. Die projecten zijn
getoetst met het
Ontwikkelingsplan 20112016.

4

Benoemingen

59

Uit de
benoemingsbeschikkinge
n is het niet duidelijk af te
leiden of de landsdienaar
beschikt over een
opleiding die de
verwachting rechtvaardigt
dat hij/zij adequaat
invulling kan geven aan
de functie.

5

Gratificatie

84

De verdeling met
betrekking tot gratificaties
(84) ziet er alsvolgt uit: 35
jubilarissen voor 25
dienstjaren, 12
jubilarissen voor 30
dienstjaren, 28
jubilarissen voor 35
dienstjaren en 9
jubilarissen voor 40
dienstjaren.

6

Ingestelde
commissies

3

1 beschikking betreft de
instelling van ‘Commissie
Structurering Medische
Voorziening Binnenland’
en 2 verlenging van
commissies.

7

Tuchtstraffen

16

In 8 gevallen was er
sprake van een berisping,
in 2 gevallen van
schorsing en in 4 gevallen
van ontslag. In 2 gevallen
zijn er combinaties van
tuchtstraffen gehanteerd
die niet in

70

Opvallend is het feit dat
het grootste aantal hoger
kader betreft.

Het is raadzaam om meer
informatie met betrekking
tot genoten opleiding etc.
In de beschikkingen op te
nemen.

De datum van
indiensttreding en de
maandbezoldiging
van de landsdienaren
ontbreken regelmatig
(respectievelijk in 72
om 59 beschikkingen)
in de beschikkingen.
Ook komt het vaak
voor dat de gratificatie
nietuitgekeerd wordt
in het jubileumjaar (20
beschikkingen).

Aanbevolen wordt dat de
standaardgratificatiebesc
hikking wordt aangepast
zodanig dat het aansluit
bij het Gratificatiebesluit.

Het komt voor dat er
combinaties van
tuchtstraffen (2
gevallen) worden
opgelegd die niet in
overeenstemming zijn
met de

De toepassing van
tuchtstraffen moet als
basis de Personeelswet
artikel 61 lid 1 a t/m j
hebben.
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NO

Auditobject

Aantal
ontvangen
beschikkingen

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
/veldonderzoek

overeenstemming zijn
met de Personeelswet.

Personeelswet.

246

Deze beschikkingen
worden steekproefsgewijs
(10%) gecontroleerd.

Er zijn geen
tekortkomingen
geconstateerd.
Op basis van artikel
32 van de Wet
Rekenkamer
Suriname bestaat er
een rapportageplicht
naar de Rekenkamer
toe. Bij dit onderzoek
is gebleken dat deze
rapportageplicht niet
is nagekomen door de
subsidieontvangende
instellingen.
Overigens ontbreken
algemene
subsidievoorwaarden
vanwege de overheid.

Het is van belang dat de
overheid algemene
subsidievoorwaarden
gaat instellen zodat het
voor onder andere
controle-instellingen
makkelijker is om te
toetsen. Vooralsnog is dat
gebaseerd op ad-hocbeleid van de diverse
ministeries. Verder moet
erop toegezien worden
dat de subsidie
ontvangende instellingen
hun rapportageplicht
(Wet Rekenkamer
Suriname artikel 32)
nakomen.

Er is geen
machtigingsverzoek
aangetroffen en er is
steeds een financiële
compensatie gegeven
zonder om aan te
geven dat de dienst
het niet toeliet te
compenseren met
dagen c.q. uren.

De Kamer beveelt aan
om conform het
Staatsbesluit van 31 mei
1976 (S.B. 1976 no 25 )
houdende richtlijnen met
betrekking tot toekennen
van vergoeding voor
overwerk te handelen.

8

Inkoop
beschikkingen

8

Subsidies

6

De subsidiebeschikkingen
hadden betrekking op 4
instellingen.

9

Toe(s)lagen

46

Van de 46 beschikkingen
hadden 32 betrekking op
autotoelage, 1 op
bromfietstoelage, 5
betroffen
representatietoelage, 3
meerwerktoelage 1 heeft
betrekking op
rijwieltoelage, 3 betreffen
voedingstoelage en 1
betreft
waarnemingstoelage.

10

Vergoeding
overwerk

291

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 2: Huidige personeelsbezetting Rekenkamer van Suriname per 31 December 2016
College:

Periode benoemd:

Mevrouw Felter, C., MBA

2016 – 2021

De heer drs. Brandon, P.

2016 – 2021

Mevrouw drs. Schmeltz-Watkin, G.

2017 – 2021

Secretaris:

In dienst bij de Kamer vanaf:

Mevrouw drs. Vredeberg, N., MBA

1 februari 1999

Auditors:
Mevrouw drs. Imamdi, R.

1 mei 1998

De heer drs. Voorn, S.

1 maart 1999

De heer drs. Walker, O., MPA

15 juli 2001

Mevrouw Sordam, C., BEc

1 juni 2002

Mevrouw Pinas, M., BEc

1 oktober 2004

Mevrouw Moor, C.

1 december 2004

Mevrouw Abdoelrahiman, M., BBA

1 september 2005

De heer mr. Bhagirath, V., BEc MPA

1 mei 2007

Mevrouw drs. Kalidien, A., MPA

1 oktober 2007

Mevrouw Sallons, G., BBA

1 februari 2009

Mevrouw drs. Brashuis-van Russel, E.

1 mei 2009

Mevrouw drs. Chin - A - Lin, S.

16 maart 2011

De heer Kentie, T., BSc

19 september 2011

Mevrouw Plein, S., BEc

15 mei 2012

Mevrouw Fernand, M., BSc MPA

1 augustus 2012

De heer Pengel, V., LLM

1 september 2012

De heer drs. Wills, J.

1 maart 2013

De heer Zeefuik, W., BSc

1 maart 2013

De heer Phieram, H., BSc

1 juni 2014

De heer Pinas, M., BEc

1 juni 2014

Mevrouw Doest-Spalburg, I.

1 oktober 2014

Mevrouw Wartes, C.,BSc

1 februari 2016

Mevrouw mr. Biervliet, S.

1 december 2016

Ondersteunend personeel:
Mevrouw Uiterloo, D.

16 juni 1998

Mevrouw Amatkasanpawiro, V.

1 oktober 1999

De heer Boston, R.

1 maart 2001

Mevrouw Keisrie, D.

16 mei 2002

Mevrouw Keles, J.

1 mei 2004

Mevrouw Freudenborg, M.

1 december 2004

Mevrouw Pufflijk, O.

1 januari 2009

Mevrouw Barry, M.

1 februari 2009

Mevrouw Cole, N.

16 september 2012

De heer Chen Poun Joe, N., MSc MBA

1 december 2012

De heer Rokette, R.

1 juli 2013
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Mevrouw Vlieri - Caupain, R., BA

1 mei 2014

Mevrouw Grant, K.

1 juni 2015

Mevrouw Zeefuik, Sh.

1 januari 2016

Mevrouw Mees de, G., LLM MBA

1 september 2016

Mevrouw Amersfoort, G.

1 december 2016

Contractanten
Mevrouw H. Doelwijt
Mevrouw S. Pasaribu
De heer B. Denz
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Bijlage 3: Ontvangen autorisaties betreffende het dienstjaar 2016
Overzicht tabel autorisaties per ministerie van de bedragen vanaf SRD 1.000.000 ontvangen
Binnenlandse Zaken
Beleidsmaatregel
Operationele Uitgaven
(1101/02201/000/61263)

Aard der uitgaven
Gebruik van goederen en
diensten: uitgaven over de
maand januari 2016.

Operationele Uitgaven:
gebruik van goederen en
diensten
(1101/02101/1001/61278)

Ter dekking van de medische
zorg van Surinaamse
kinderen van 0 t/m 16 jaar en
ouderen vanaf 60 jaar over
de maand december
2016aan Self Reliance.
Beschikbaarstellen van een
bedrag ter dekking van de
medische zorg van
Surinaamse kinderen vanaf 0
t/m 16 jaar en ouderen vanaf
60 jaar over de maand
januari 2016.

Kostencategorie:
programma's:Welvaartsbe
vordering
(1201/02101/1001/61278)

Beleidsprogramma’s
Welvaartsbevordering
(02.1.114.20.70.01)

Voor het verzekeren van de
Surinaamse kinderen vanaf 0
t/m 16 jaar en ouderen van
60 jaar en ouder voor
medische zorg over de
periode november 2015 ter
realisatie van de welvaartsbevordering aan NV
Surinaamse Assurantie
Maatschappij Self Relance

Welvaartsbevordering
(120/02101/1001/61278)

Voor de betaling aan het
verzekeringsbedrijf NV
Surinaamse Assurantie
Maatschappij Self Relance
voor het verzekerkeren van
Surinaamse kinderen vanaf 0
t/m 16 jaar en ouderen vanaf
60 jaar voor medische zorg
over de periode februari
2016.

Begroot
bedrag (SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

12.826.000

1.225.230,79

174.258.000

10.800.000

174.258.000

10.800.000

187.000.000

10.800.000

174.258.000

10.800.000

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

nvt

46.232.000

1.062.500

nvt

6.294.000

2.070.829,18

nvt

40.150.000

1.498.959

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

190.000.000

33.790.598,57

Link met het OP*

Welvaartssociaalzekerheidsste
lsel

Ministerie van Defensie
Beleidsmaatregel
Apparaatskosten (43)

Operationele Uitgaven
(1101/04013/0000/61611)

Operationele
Uitgaven(1101/04013/000
0/61249)

Aard der uitgaven
Voor de levering van 250.000
liter brandstof voor het
ministerie van Regionale
Ontwikkeling.
Betreffende lig- en verpleegkosten en poliklinische kosten
voor personeel en gezinnen
van het ministerie van
Defensie.
Aankoop van
gevechtslaarzen voor het
ministerie van Defensie

Link met de OP*

Ministerie van Financiën
Beleidsmaatregel
Beleidsmaatregel(1501)

Aard der uitgaven
Programma: sociaal
zekerheidstelsel. Uitbetaling
van pensioen.

Link met het OP*
4.3 Sociaal
zekerheidstelsel
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Programma: financieeleconomische (rentes en
aflossingen)
Programma: financieeleconomische (rentes en
aflossingen)

2.3 Financieel
ontwikkelings- en
monetair beleid
2.3 Financieel
ontwikkelings- en
monetair beleid

Beleidsmaatregel (1501)

Programma: sociaal
zekerheidstelsel. Uitbetaling
van pensioen.

4.3 Sociaal
zekerheidstelsel

Beleidsmaatregel (100)

Rentes en aflossingen:
beschikbaarstelling voor
rentes en aflossingen over
het dienstjaar 2016 een
bedrag van
SRD 616.900.444,74

Operationele uitgaven
(612)

Gebruik van goederen en
diensten

nvt

Programma: Sociale
zekerheid (1501)

Suppletie
overheidspensioenen

nvt

Programma: Rentes en
Aflossingen (1603)

Rentes en aflossingen

Beleidsmaatregel (1603)

Beleidsmaatregel (1603)

2.033.051,72

17.25.141,46

616.900.444,74

28.204.000

1.274.005,50

190.000.000

17.472.232,22

438.015.000

8.342.361,74

438.015.000

4.356.740,24

438.015.000

33.426.815,89

438.015.000

4.515.486,51

190.000.000

17.416.263.10

438.015.000

4.392.475,26

28.204.000

1.310.404,50

190.000.000

17.847.531,33

190.000.000

18.767.720,52

nvt

Programma: Rentes en
Aflossingen (1603)

Rentes en aflossingen

nvt

Programma: Rentes en
Aflossingen (1603)

Rentes en aflossingen

nvt
nvt

Suppletie
overheidspensioenfonds

Programma: Rentes en
Aflossingen (1603)

Rentes en aflossingen

Operationele uitgaven
(612)

Gebruik van goederen en
diensten

Programma's (1501)

190.000.000

2.941.955,40

nvt

Rentes en aflossingen

Programma: Sociale
Zekerheid(1501)

438.015.000

1.412.600.000

Programma: Rentes en
Aflossingen (1603)

Programma: Sociale
zekerheid(1501)

438.015.000

nvt

nvt
nvt

Suppletieoverheidspensioenf
onds
Programma: Sociale
Zekerheid (suppletie
overheidspensioenfonds)
Beschikbaarstelling van een
bedrag ad SRD
18.767.720,52voor uitbetaling
en financiële
consequentiesverhoging
vanpensioenen over de
maand mei 2016.

nvt

Beleidsmaatregel (1603)

Programma: financieeleconomische (rentes &
aflossingen)

2.3 Financieel
ontwikkeling en
monetair beleid

Beleidsmaatregel (1501)

Programma: sociale
zekerheid

4.3 Sociaal
zekerheidsstelsel

190.000.000

18.709.228,58

Beleidsmaatregel (1501)

Programma: Sociaal
Zekerheidstelsel. Uitbetaling
van pensioen.

4.3 Sociaal
zekerheidstelsel

190.000.000

18.451.378,96

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

10.950.000

1.560.000

438.015.000

185.986.173,44

Ministerie van Handel en Industrie
Beleidsmaatregel
Ontwikkeling ondernemersklimaat en
concurrentievermogen
(125)

Aard der uitgaven
Aantrekken van
mw.T.Naingie-Darnouid
(Financial specialist) in het
kader van de uitvoering van

Link met het
Ontwikkelingsplan
Het
ontwikkelingsplan
blz. 90kwaliteitsverbetering en
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het Business Climate and
Innovation Project over
januari 2016 t/m december
2017. Eerste termijn januari
2016 tot en met december
2016.

interne efficiëntie
van de basisvorming

Ministerie van Justitie en Politie
Beleidsmaatregel
11/010/0000/612

Operationele Uitgaven:
gebruik van goederen en
diensten (612)

Aard der uitgaven
Kostencategorie:
Operationele uitgaven:
gebruik van goederen en
diensten

Link met het OP*
Beschikbaar stellen
van financiële
middelen voor de
aankoop van
voeding voor
arrestanten van het
Korps Politie
Suriname en de
gedetineerden in de
inrichting voor het 1e
kwartaal 2016.

Betreft beschikbaarstelling
van een bedrag ad. SRD
8.678.600,75betreffende de
aankoop van persoonlijke
standaarduitrusting(PSU)
voor de reguliere diensten
van het Korps
PolitieSuriname bij Tohora
NV, Leakat, Tomahawk NV,
Topsport,Infinity, Shalimar en
Steps. (zie missive no.
204/ORAG; d.d. 06-11-2015).
(zie concept
leveringsovereenkomsten).

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

42.604.000

1.740.000

42.604.000

8.678.600,75

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Beleidsmaatregel
Visserij (716)

Aard der uitgaven
Laboratoriumbenodigdheden.
Betreft beschikbaarstelling
van een bedrag van SRD
1.000.634,29 zijnde 2e
termijnbetaling aan de
leverancier DA Vinci Caricom
Laboratory Solutions
Handelmij N.V. inzake
laboratorium benodigdheden
voor het viskeuringsinstituut.
(Zie missive d.d. 20 augustus
2014/ORAG no.32).

Link met het OP*

nvt

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

1.000.634,29

1.000.634,29

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
Beleidsmaatregel

Programma's
Watervoorziening
(12/100/2101/625)

Operationele
uitgaven:subsidies
(11/100/0000/614)

Aard der uitgaven
Beschikbaarstellen van een
bedrag voor het graven en
dichten van sleuven door het
bedrijf M.G. Rosan N.V. voor
aanleg waterleidingbuizen op
diverse projecten waaronder
de Pandit Bhagwandinweg
e.a. in hetdistrict
Commewijne, Paramaribo,
Wanica en Para.

Link met het OP*

Watervoorziening

Beschikbaarstelling van een
bedrag bestemd voor levering
van brandstof,smeermiddelen
en vetten voor de centrales
van DEV over de maanden
januari en februari.

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

67.298.000

1.042.882.52

17.988.000
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Programma's:
Watervoorziening
(12/100/2101/625)

Operationele
uitgaven:subsidies
(11/100/0000/614)

Beschikbaarstellen van een
bedrag bestemd voor
vervanging 8" asbestcementbuizen a/d Commissaris
Thurkowweg, district
Commewijne door het bedrijf
M.G. Rosan N.V. (Vanaf de
rotonde tot Guiana Seafood
NV), (fase I)
Beschikbaarstelling van een
bedrag voor levering van
brandstof, smeermiddelen en
vetten voor diverse dorpen in
het binnenland periode april
2016 ten name van Arctic
Fuel Company NV.

Watervoorziening

67.298.000

17.988.000.000

1.384.500

1.381.595

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Beleidsmaatregel
Operationele uitgaven
(1201/13101/0727/612)

Aard der uitgaven
Naschoolse Opvang Voeding
en Begeleiding

Programma's (726)

Vernieuwingonderwijs en
verbetering van het onderwijs

Programma's (942)

Bijdragen aan huishoudens

Programma's (727)

Naschoolse Opvang Voeding
en Begeleiding

Bijzonder Lager
Onderwijs (2702)

Uitbetalen van inschrijfgelden
en ouderbijdragen voor BLO
dienstaar 2015/2016
Betreft de uitbetaling van
boot- en bushouders over de
maand juni 2016
Achterstallige betaling van de
bewakingsbedrijven

Gebruik van goederen en
diensten (612)
Gebruik van goederen en
diensten (612)

Link met het OP*
Ontwikkelingsplanpa
gina 90 kwaliteitsverbetering en
interne efficiëntie
van de basisvorming
Ontwikkelingsplanpa
gina 90 kwaliteitsverbetering en
interne efficiëntie
van de basisvorming
Ontwikkelingsplan
pagina 90 kwaliteitsverbetering en
interne efficiëntie
van de basisvorming
Ontwikkelingsplan
pagina 90 kwaliteitsverbetering en
interne efficiëntie
van de basisvorming

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

56.000.000

36.689.497

96.124.000

1.605.935

7.500.000

2.395.085

56.000.000

6.516.576,66

nvt

160.000.000

5.586.960

nvt

158.259.000

1.462.586

nvt

158.259.000

7.923.960

Ministerie van Openbare Werken
Beleidsmaatregel
Onderhoud ontwateringswerken (105)

Aard der uitgaven
Het uitbetalen van declaraties
voor diverse projecten van
ontwateringswerken

Vuilophaal en verwerking
(122)

Het uitbetalen van declaraties
voor de vuilophaaldienst van
de maanden november en
december 2015
Het uitbetalen van declaraties
voor diverse projecten van
ontwateringswerken

Onderhoud ontwateringswerken (105)
Verbetering waterkeringswerken (108)

Link met het OP*

Beschikbaarstelling aan het
Consortium Sunecon-IlacoSintec ter voorbereiding,
aanbesteding, uitvoering en
begeleiding van de projecten
‘Oeverbescherming markt
Nieuw Nickerie’ en
‘Oeververbinding en
herinrichting
MarktplaatsDomburg in het
district Wanica’
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Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

21.000.000

1.209.604,52

24.000.000

3.791.555,60

21.000.000

2.400.255,73

15.000.000

2.293.200
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Vuilophaal en
verwerkingsdienst (3201)
Vuilophaal en
verwerkingsdienst (3201)

Het betalen van declaraties
januari 2016
Het betalen van declaraties
oktober 2016

Volkswoningbouw (134)

Aan Baitali NV in verband
met het aanleggen van
infrastructuur Hanna's Lust
Sunecon - Sintec
projectbegeleiding en
advieswerkzaamheden
Aanschaf van een doppler
radar.

Aanleg/verbetering wegen
(136)
Verbetering
dienstverlening
Meteorologische Dienst
(742)
Vuilophaal en verwerking
(3201)
Aanleg en verbetering van
wegen (0136)

Onderhoud ontwateringswerken (CTW)
(0139)

Vuilophaal en
verwerkings-dienst (CTW)
(3201)
Operationele uitgaven
(CTW)
(612)

Onderhoud ontwateringswerken (CTW)
(0139)

Aanleg/verbetering wegen
(0136)

Operationele uitgaven
(CTW)
(612)

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Beschikbaarstelling voor het
uitbetalen van declaraties van
de vuilophaaldienst.
Beschikbaarstelling aan het
bedrijf V Contractors &
Engeneers NV voor het
project ‘Reconditioneren van
de wegstrekking Pikin Saron
tot Apoera in de districten
Para en Sipaliwini’.
Beschikbaarstelling aan
diverse aannemers voor het
onderhouden van diverse
projecten voor
ontwateringswerken
Paramaribo voor de maand
mei 2016.
Beschikbaarstelling aan de
diverse aannemers voor het
ophalen van vuil over de
maand april 2016.
Beschikbaarstelling aan het
bedrijf Surbuys International
NVvoor het project: Het
leveren van brandstoffen,
smeermiddelen en vettenaan
diverse overheidsdiensten in
Paramaribo en Nickerie voor
de duur van 1 jaar te rekenen
vanaf 1 februari 2016.
Beschikbaarstelling aan
diverse aannemers voor het
onderhouden van diverse
projecten voor
ontwateringswerken
Paramaribo voor de maand
juli 2016.
Beschikbaarstelling aan het
bedrijf Main Transport
NVvoor het project: ‘Het
reconditioneren van de
wegstrekking afslag MattaPikin Saron in het district
Para
Beschikbaarstelling aan het
bedrijf Surbuys International
NVvoor het project: ‘Het
leveren van brandstoffen,
smeermiddelen en vetten aan
diverse overheidsdiensten in
Paramaribo en Nickerie voor
de duur van 1 jaar te rekenen
vanaf 1 februari 2016

20.400.000

1.540.708,80

20.400.000

1.845.208,50

13.677.000

2.203.152,16

43.075.000

2.822.991,25

1.290.000

1.146.020,69

2.400.000

1.495.468,80

43.075.000

1.667.807,50

29.480.000
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1.257.411,76

20.400.000

1.510.711,30

28.284.000

1.000.000

29.480.000

3.204.842,20

43.075.000

3.629.000

28.284.000

1.000.000
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Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
Beleidsmaatregel

Beleidsmaatregel (2415)

Beleidsmaatregel (2415)

Aard der uitgaven
Financiële
bijdrage
aan
mensen met een beperking:
betreft middelen ad. SRD
5.077.189.50 ter uitbetaling
van financiële bijstand aan
mensen met een beperking
over de maand februari 2016
aan
rechthebbenden
van
Par'bo,
Nickerie,
Coronie,
Saramacca, Wanica, Para,
Commewijne en Marowijne.
Financiële
bijdrage
aan
mensen met een beperking:
betreft middelen ad. SRD
5.207.427,50 ter uitbetaling
van financiële bijstand aan
mensen met een beperking
over de maand januari 2016
aan
rechthebbenden
van
Paramaribo,
Nickerie,
Coronie, Saramacca, Wanica,
Para,
Commewijne
en
Marowijne.

Link met het OP*

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

4.6.2 Mensen met
een beperking

83.176.000

5.077.189,50

4.6.2 Mensen met
een beperking

83.176.000

5.207.427,50

Beleidsmaatregel (2403)

A.O.V.-fonds over de maand
januari 2016 tot en met
december 2015

4.3 Sociaal
zekerheidstelsel

351.108.000

28.161.543,80

Beleidsmaatregel (134)

T.b.v. het project Grantangi

4.6.3 Ouderenzorg

6.000.000

2.673.800

Beleidsmaatregel (142)

Financiële bijstand aan
Sociaal zwakke huishoudens

9.583.000

5.068.385

Beleidsmaatregel (134)

T.b.v. Bigi Sma Dey

6.000.000

1.229858

Beleidsmaatregel (142)

Financiële bijstand aan
sociaalzwakke huishoudens

9.583.000

2.731.186

4.3 Sociaal
zekerheidstelsel

351.108.000

27.825.525

4.3 Sociaal
zekerheidstelsel

83.176.000

4.890.156,50

351.108.000

27.392.925

Programma's (2403)

Programma's (2415)

Programma's
(2403)

4.2 Sociale
zekerheid en
welzijn
4.6.3 Ouderenzorg
4.2 Sociale
zekerheid en
welzijn

A.O.V.-fonds betreft middelen
ad SRD 27.825.525,- voor
uitbetaling van AOV-uitkering
over de maand februari 2016
aan rechthebbenden van
Paramaribo en overige
districten met uitzondering van
Sipaliwini.
Programma:
Financiële
bijdrage aan mensen met een
beperking: betreft middelen ad.
SRD
4.890.156,50,ter
uitbetaling
van
financiële
bijstand aan mensen met een
beperking over de maand
maart
2016
aan
rechthebbenden
van
Paramaribo, Nickerie, Coronie,
Saramacca, Wanica, Para,
Commewijne en Marowijne.
Programma:
A.O.V-Fonds:
betreft middelen ad SRD
27.392.925,=
voor
de
uitbetaling van AOV-uitkering
over de maand april 2016, aan
rechthebbenden
van
Paramaribo
en
overige
districten met uitzondering van
het district Sipaliwini.

nvt
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Programma's (2403)

Programma's
(2403)

Programma's
(2403)

Programma's (2415)

Programma's (2415)

Programma: betreft middelen
ad SRD 27.828.675,= voor de
uitbetaling van AOV-uitkering
over de maand juli 2016, aan
rechthebbenden
van
Paramaribo
en
overige
districten met uitzondering van
het district Sipaliwini.
Programma:
A.O.V-Fonds:
Betreft
middelen
ad
SRD4.131.225,=
voor
de
uitbetaling van AOV-uitkering
over de maanden januari tot
en met april 2016, aan
rechthebbenden
van
het
district Sipaliwini.
Programma: A.O.V.-Fonds:
betreft middelen ad SRD
27.783.000,= voor uitbetaling
van AOV-uitkering over de
maand mei 2016, aan
rechthebbenden van
Paramaribo en overige
districten met uitzondering van
het district Sipaliwini.
Programma:
Financiële
bijdrage aan mensen met een
beperking: betreft middelen ad
SRD
4.533.278,00
ter
uitbetaling
van
financiële
bijstand aan mensen met een
beperking over de maand juni
2016, aan rechthebbenden
van Paramaribo, Nickerie,
Coronie, Saramacca, Wanica,
Para,
Commewijne
en
Marowijne.
Programma:
Financiële
bijdrage aan mensen met een
beperking: betreft middelen ad
SRD
4.448.187,50
ter
uitbetaling
van
financiële
bijstand aan mensen met een
beperking over de maand juli
2016, aan rechthebbenden
van Paramaribo, Nickerie,
Coronie, Saramacca, Wanica,
Para,
Commewijne
en
Marowijne.

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Programma's (2409)

Programma: Bijdrage in acute
noodsituaties: betreft
middelen SRD1.210.460,72
voor de betaling van subsidie
aan import- en exportbedrijf
B.Chotelal voor import van
meel voor broodvoorziening.

nvt

Programma's (2403)

Programma: Bijdrage AOVfonds: betreftmiddelen SRD
27.743.100,= voor uitbetaling
van AOV-uitkering over de
maand
aug
2016
aan
rechthebbenden
van
Paramaribo
en
overige
districten met uitzondering van
Sipaliwini.

nvt
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351.108.000

27.828.675

351.108.000

4.131.225

351.108.000

27.783.000

83.176.000

4.533.278

83.176.000

4.448.187,50

6.790.000

1.210.460,72

351.108.000

27.743.100
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Ministerie van Sport en Jeugdzaken
Beleidsmaatregel
Programma's (3702)

Programma's (3702)

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

2.200.000

1.600.000

7.000.000

2.100.000

Link met het OP*

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

nvt

4.762.000

1.327.983

Begroot bedrag
(SRD)

Geautoriseerd
bedrag (SRD)

15.000.000

7.920.960

22.000.000

1.211.700

22.000.000

4.100.000

15.000.000

5.458.880

55.000.000

9.258.360,99

nvt

55.000.000

9.253.26,45

nvt

55.000.000

3.096.220

nvt

55.000.000

3.070.339,24

Gezondheidszorg en
gezondheidsbescherming.
Pagina 161 t/m 163

55.000.000

3.084.341,10

Aard der uitgaven
Uitvoeringsproject
schoolpakketten 2016

Link met het OP*
Subhoofdstuk 4.2.5
Bijzondere
aandachtspunten.
Blz. 101

Uitvoeringsproject
schoolpakketten 2016

Subhoofdstuk 4.2.5
Bijzondere
aandachtspunten.
Blz. 101

Ministerie van Arbeid
Beleidsmaatregel
20

Aard der uitgaven
Materiëlekosten ter dekking
van de vaste lasten van het
ministerie

Ministerie van Volksgezondheid
Beleidsmaatregel
0954

3101

3101

0954

973

973

973

973

073

Aard der uitgaven
Vergoeding lig-, verpleeg- en
medische kosten chronische
patiënten maand september
tot en met december 2014
Voor
uitbetaling
RTCS
betreffende
uitbehandelde
kanker patiënten november
en december 2015.

Link met het OP*
nvt

nvt

Voor specialistische zorg

nvt

Lig-,verpleeg- en medische
kosten chronische patiënten
PCS maanden januari - maart
2015
Additionele overheidsbijdrage
Staatsziekenfonds voor 3%
verhoging premie
ambtenaren
Voor 3% verhoging
ambtenaren over november
2015 tot en met januari 2016
Voor 3% verhoging premie
ambtenaren over de periode
april 2016

nvt

nvt

Voor 3% verhoging premie
ambtenaren over de periode
maart 2016
3% verhoging premie
ambtenaren over mei 2016

3101

Armulov-middelen januari-juni
2016

29.000.000

6.142.913

3102

Global FundHIVmedicijnenvoorNationale Aids
Programma

14.580.000

1.351.488,20
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Bijlage 4: Overzicht ingestelde commissies en verlengingen zittingsperiode commissies
Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel

Ingestelde periode

Ministerie van Arbeid
Commissie Modernisering
Veiligheidswetgeving

het uitbrengen van een breed gedragen advies
gericht op modernisering van de
veiligheidswetgeving in Suriname
Ministerie van Binnenlandse Zaken

15 april – 15 februari 2016

Commissie Herdenking 65 jaar
Binnenlandse Zaken

de taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

1 september 2016 1 september 2017

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
a)

Commissie Basistarieven
nutsvoorzieningen

b)

Adviescommissie

a)

b)

c)

Samen met ter zake deskundigen van de
15 januari 2016 - 15 januari 2017
N.V. E.B.S. en het ministerie van NH een
diepgaande analyse plegen van de
kostenaspecten en andere relevante
factoren die ten grondslag liggen aan de
totstandkoming van de kostprijs per kWh.
Het uitbrengen van een uitgebreid en
terdege onderbouwd advies over het
basistarief voor elektriciteit aan de minister
van Natuurlijke Hulpbronnen c.q. de
regering van de Republiek Suriname.
de rechtspositie van het personeel dat nu
01 juni 2016 - 31 augustus 2016
werkzaam is op de waterleidingstations in
de kustvlakte;
de mogelijke status van de Dienst
Watervoorziening gelet op de huidige
situatie;
alle andere zaken die direct of indirect te
maken hebben met de overname van de
waterleidingstations in de kustvlakte.
Ministerie van Openbare Werken

Gunningadviescommissie

het beoordelen van inschrijvingsstuk van
15 januari 2016 – 15 januari
aanbestedingen;
2017
b) het consulteren van de betreffende
afdelingshoofden, de onderdirecteuren en
de directeuren bij het uitbrengen van
gunningsadviezen;
c) het uitbrengen van gunningsadviezen aan
de minister;
d) het overzichtelijk administreren van de
aanbestedingen en de uitgebrachte
adviezen.
Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Installatie Commissie Ordening
Transportsector

a)

a)

evalueren van de transportsector in
Suriname;
b) het uitbrengen van advies inzake de
ontwikkelingsrichting van de
transportsector;
c) het bijdragen aan de interdepartementale
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Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel

Ingestelde periode

uitvoering van verbeteringsvoorstellen de
transportsector regarderende;
d) het aandragen van interdepartementale
uitvoerbare verbeteringsvoorstellen voor de
transportsector.
Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Bestuur Stichting Fonds
Ontwikkeling Binnenland

Een beleidsinstrument van de Surinaamse
1 december 2015 – 1 december
overheid om de sociaaleconomische achterstand 2016
van het binnenland in te lopen.

Commissie brandstofvoorziening
binnenland

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Commissie Human Resource
Management

a)

b)

c)

Commissie Voorbereiding
Nieuwbouw MRO 2016

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

identificeren van distributiepunten;
1 april 2016 – 1 april 2017
formuleren van regels voor opslag;
leverantie en distributie van de brandstof;
het waarborgen van en toezicht op ordelijke
transparantie en leverantie;
het identificeren van een te realiseren
kostprijs;
zorgdragen dat de verkoop tegen redelijke
prijzen geschiedt;
het doen van voorstellen die bevorderlijk zijn
voor het bereiken van het gewenste doel;
het tweewekelijks rapporteren over de
voortgang der werkzaamheden aan de
minister van Regionale Ontwikkeling door
tussenkomst van de directeur van
voornoemd departement.
maken van een algehele scan van het
23 juni 2016 - 15 augustus 2016
huidig personeelsbeleid waarvan FISO en
andere rechtspositionele knelpunten in kaart
worden gebracht;
het verzamelen en analyseren van relevante
gegevens ter uitvoering van een gedegen
HRM-beleid;
het identificeren van kader met een HRMachtergrond en deskundigheid die daarna
opgeleid zullen worden tot ‘change agents’.
inventarisatie van relevante informatie;
1 april 2016 – 31 december 2016
identificeren van de nieuwe locatie voor het
hoofdkantoor van MRO;
het updaten van de in 2012 gepleegde
consultaties met de verschillende afdelingen
en overige betrokkenen van het ministerie,
om te komen tot een situatieschets van het
nieuwe gebouw;
het identificeren van taxateurs;
het identificeren van consultants/
architecten;
het opmaken van projectdossiers;
het opmaken van een verhuisplan;
het treffen van alle voorbereidende logistieke
en juridisch-technische activiteiten.
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Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel

Ingestelde periode

Ministerie van Financiën
Sociaal Economische Raad

Ingevolge artikel 153 van de Grondwet van
Suriname. De wet Sociale Economische Raad
S.B. 2004 no. 4

17 april 2016 -17 april 2018

Commissie Douane-expediteur

De regulering van de rechten en plichten van
alle expediteurs in Suriname

1 april 2013 - 1 april 2016

Ministerie van Sociale Zaken
Raad van toezicht van Stichting
Volkshuisvesting

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

Niet vermeld

Commissie Voortraject
Implementatie HRM

Voortraject implementatie HRM

3 maanden

Commissie
Schoolmateriaalkosten

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

1 september 2016 – 30
november 2016

Raad van Toezicht en Advies
voor Algemene en Residentiële
kinderopvanginstellingen

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

Per 1 juli 2016

Raad van Toezicht en Advies
voor Opvanginstellingen voor
Early Childhood Development

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

Per 1 augustus 2016

Ministerie van Sport en Jeugdzaken
Nationale commissie ter
verkiezing van leden van het
Nationaal Jeugd Parlement

Het evalueren van de verkiezingen van het
Nationaal Jeugd Parlement 2016

15 november 2015 -15 april
2017

Interdepartementale commissie

Uitwerking van de bewegingsagogiek

Commissie Strategische
Planning Sportbonden

Ondersteunen van de sportbonden

1 december 2015 - 31 mei
2016
1 maart 2016 -1 maart 2017

Interdepartementale Commissie
Surinaamse Schoolsport
Federatie

Ondersteuning van het sportbeleid met
betrekking tot schoolsport.

1 juni 2016 (voor 4, 5
maanden)

Ministerie van Justitie en Politie
Nadere wijziging beschikking
houdende instelling Commissie
Voorwaardelijke Invrijheidstelling
en Gratie

Beschikking van de minister van Justitie en
Politie van 06 december 2012 Jno. 12/05910,
houdende instelling Commissie Voorwaardelijke
Invrijheidstelling en Gratie, zoals gewijzigd bij
Beschikking van 10 januari 2014 Jno. 14/00136,
bij Beschikking van 03 oktober 2014 Jno.
14/05528, bij Beschikking van 12 februari 2015
Jno.15/01233 en bij Beschikking van 03
november 2015 Jno. 15/06831.

Instelling Commissie voor
Verkeersveiligheid

Beschikking van de minister van Justitie en
21 maart 2016 - 21 maart 2017
Politie van 15 april 2016 Jno. 16/05837. Het
uitwerken en het uitvoeren van het actieplan van
het Strategisch Beleidsplan voor de periode
2015-2020 met betrekking tot verkeersveiligheid.
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Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel

Ingestelde periode

Instelling werkgroep Luchthaven
Brandweer

Ter voorbereiding van de integratie van de
Iuchthaven brandweer in het Korps Brandweer
Suriname.

Instelling Commissie Onderzoek
Vliegtuigongeval serienummer
MAF PZ-NMA-6A-05-086
fabrikant Gipsaero GA8

Belast met het onderzoek van een vliegtuigDe duur is 6 maanden maar de
ongeval in het inheemse dorp Kawemhakhan in exacte datum voor instelling van
het district Sipaliwini die rapporteert en verslag de commissie is niet aangegeven
uitbrengt van haar bevindingen aan de
procureur-generaal bij het Hof van Justitie.

Instelling Commissie voor
diversiteit en inclusiviteit

a.
b.

a)

Commissie Voortraject HRM

b)
c)

Instelling Commissie
Actualisering Conceptwetgeving
Nieuw Burgerlijk Wetboek

25 januari 2016 - 25 juli 2016

het verstrekken van de nodige informatie
1 augustus 2016 – 1 februari
aan de minister van Justitie en Politie;
2017
het bijstaan van de minister bij de hearings
en het voorbereiden van de overige
activiteiten die in dit kader worden ontplooid,
waaronder het houden van workshops,
seminars, informatiebijeenkomsten voor
ouders, leerkrachten en verschillende
korpsen.
het verzamelen en analyseren van relevante 1 maart 2016 – 31 oktober 2016
data op het gebied van een uit te voeren
HRM-beleid;
het identificeren van kader met een HRMachtergrond c.q. deskundigheid;
het identificeren van FISO- en andere
rechtspositionele knelpunten.

Het actualiseren van de conceptwetgeving Nieuw 1 september 2016 - 1 maart 2017
Burgerlijk Wetboek en aanverwante conceptwetgeving die door de vorige commissie (van
2005-2010) zijn voorbereid en al de Staatsraad
hebben gepasseerd en het doen van eventuele
voorstellen voor aanpassingen.

Instelling Stichting Beheer en
Is niet exact aangegeven.
Exploitatie Penitentiaire
Zie beschikking 25-8-2016 no. 16/10591 en
Inrichtingen bij beschikking 25-8- Statuten.
2016 Jno. 16/10591

25 augustus 2016 - 25 augustus
2019

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Instelling Commissie
naamgeving openbare
onderwijsinstellingen 2016

Bijstaan van deskundigheid op het gebied van
begeleiding en uitvoering van het proces van
vernoeming

1 januari 2016 - 1 januari 2017

Aanbestedingscommissie voor
leermiddelen voor het schooljaar
2016/2017

Bijstaan van deskundigheid op het gebied van
aanbestedingen voor het leveren van leermiddelen in het beoordelen van offertes inzake
gunningadviezen.

15 maart 2016-14 juni 2016

Interdepartementale drop-out

Integrale aanpak van het drop-outfenomeen
door de ministeries (MINOWC, JP, ARB, SJ en
SOZAVO)

1 mei 2016 -1 december 2016
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Ministerie van Defensie
Commissie Ontwikkeling
verkaveIingsprojecten Defensie
en verhoging remuneratie

Ontwikkelen van verkavelingsprojecten voor
Defensie

1 april 2016 - 1 april 2017.

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Instelling nieuwe Raad van
Commissarissen van de Centrale
voor Vissershaven in Suriname
N.V. (Cevihas N.V.)

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

5 januari 2016 – 5 januari 2019

Nationale Raad voor Agrarische
Innovatie

a)

1 jaar

Stichting voor Experimentele
Landbouwbedrijven (SEL)

het vaststellen van een nationale
agrarische innovatiestrategie en agenda,
teneinde te komen tot meer
vraaggestuurde en resultaatgerichte
innovatie in de agrarische sector in
Suriname;
b) het bevorderen van samenwerking tussen
de verschillende innovatieactoren, te
weten tussen de verschillende
onderzoeksinstellingen, tussen onderzoek
en voorlichting en tussen de publieke en
private sector;
c) het bevorderen van de implementatie van
de agrarische innovatieagenda door de
verschillende innovatieactoren;
d) het onderling afstemmen van taken en
verantwoordelijkheden tussen de
verschillende innovatieactoren;
e) advies uitbrengen aan de PMU (Project
Implementatie Unit) over de
geïdentificeerde innovatieprojecten;
f) in overleg met de PMU het verloop van in
uitvoering zijnde innovatieprojecten
beoordelen en zo nodig adviseren over op
te lossen knelpunten;
g) het monitoren en evalueren van de
implementatie van de agrarische
innovatiestrategie en agenda;
h) het periodiek bijstellen van de agrarische
innovatiestrategie;
i) het per subsector organiseren van 2jaarlijkse bijeenkomsten met relevante
stakeholders voor informatie-uitwisseling
en ter bespreking van lopende en nieuwe
projecten;
j) het al dan niet gevraagd adviseren van de
minister van LVV op het gebied van het
beleid met betrekking tot agrarische
innovatie.
a) het zoeken naar oplossingsmogelijkheden
om de (SEL) uit haar financiële problemen
te halen;
b) het opmaken van een zo breed mogelijke
financiële staat van de bedrijven van de
SEL;
c) het doen van voorstellen over Baboenhol en
andere bedrijven onder beheer van de SEL;
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d) het identificeren van de oorzaken van de
financiële crisis binnen de SEL c.q. de
bedrijven van de SEL;
e) het doen van voorstellen voor het al dan niet
privatiseren ter realisering van de doelen
van vermelde stichting voor zover
toegestaan door de statuten.
Ministerie van Volksgezondheid
Commissie Structurering
Medische Voorziening
Binnenland

De basiszorgverzekering van de binnenlandbewoners vallende in de doelgroepen 0 – 6
jaar, 60+ en de minder draagkrachtigen tussen
17 - 59 jaar te ordenen en erop toe te zien dat
de medische voorziening gegarandeerd blijft.

1 november 2016 - 1
november 2017

Verlengingen zittingsperiode commissies
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Commissie Voorbereiding
Transformatie Onderwijsbeleid
Delinquenten (Cie VTOD)

Het onderwijsgebeuren voor gedetineerden
integraal te bekijken.

1 augustus 2015 -1december
2015

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Evaluatie FISO

Evalueren van FISO en het uitbrengen van
dossiers ter zake aan de minister van
Binnenlandse Zaken

1 juni 2016 – 1 januari 2017

Commissie Herdenking van 40
jaar Staatkundige
Onafhankelijkheid

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

1 april 2016 - 31 december 2016

Ministerie van Justitie en Politie
Commissie Anti Money
Laundering

Het uitbrengen van advies aan de minister van
Justitie en Politie inzake de bestrijding van
money laundering en financiering van
terrorisme (beschikking van 6 juli 2011. No.
3528/11)

1 april 2015 - 1 april 2016

Nadere wijziging Beschikking
houdende instelling
Adviescommissie
(onvoorwaardelijke) beëindiging
terbeschikkingstelling van
minderjarigen

Beschikking van de minister van Justitie en
Politie van 15 augustus 2011 no. 4387/11,
houdende instelling van de Adviescommissie
(onvoorwaardelijke beëindiging terbeschikkingstelling van minderjarigen, zoals gewijzigd
bij Beschikking van 14 maart 2012 Jno.
12/01147, bij Beschikking van 26 april 2013
Jno. 13/02286, bij Beschikking van 31 juli 2013
Jno. 13/04084, bij Beschikking van 31 maart
2014 Jno. 14/01789 en bij Beschikking van 19
maart 2015 Jno. 15/02226)

17 januari 2016 -17 januari
2017

Nadere wijziging en verlenging
Commissie Overleg
Politieambtenarenzaken en
secretariaat

Aangelegenheden die in algemene zin voor de
bijzondere rechtstoestand van de ambtenaren
van politie van belang zijn alsook overige
aangelegenheden (beschikking van 14 juli
2011. No. 3858/11)

1 april 2016 – 1 april 2018
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Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
De verlenging van de
zittingsduur van de Raad van
Commissarissen van de
Landbouwmaatschappij Victoria
N.V.
De verlenging van de Surinaamse sectie Visserij- Commissie
m.b.t. de Suriname - Venezuela
Visserijovereenkomst

Verlenging zittingsduur ‘Seabobvisserijwerkgroep’

Verlenging zittingsduur Raad van
Overleg voor de Zeevisserij

Interdepartementale Commissie
Vrij Verkeer van Personen
(wijziging van de commissie)

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

a)

Het uitoefenen van toezicht op de
tenuitvoerlegging van de overeenkomst;
b) Het coördineren, door tussenkomst van de
Groep van Technische Deskundigen in
overeenstemming met artikel 9 van de
overeenkomst, van de uitwisseling van
gegevens verkregen uit deze
onderzoeksprogramma's en
visserijactiviteiten;
c) Het voor de beëindiging van de
overeenkomst aan de partijen presenteren
van haar aanbevelingen betreffende:
1) de verlenging van de overeenkomst of
2) de onderhandeling over een nieuwe
overeenkomst.
a) Het monitoren van en toezien op de
naleving van alle MSC in het algemeen en
op de naleving van de zes condities in het
bijzonder;
b)

Het Fisheries Management Plan jaarlijks
bijwerken overeenkomstig de nationale en
internationale regels;

c)

Het maandelijks monitoren en bijwerken
van de Research and Development Plan;

d)

Het fungeren als aanspreekpunt van het
ministerie van LVV en de stakeholders
binnen de Seabob-visserijsector
gedurende de zittingsperiode;

e)

Het op kwartaalbasis rapporteren aan de
minister van LVV over de verrichte
werkzaamheden en de daaruit
voortgevloeide resultaten.

De minister van LVV van advies te dienen
zowel in de Zeevisserijwet geregelde gevallen
als in het algemeen voor aangelegenheden
betreffende de zeevisserij.
Ministerie van Arbeid
Implementatie vrije verkeer van bekwame
burgers.

7 juli 2015 -7 juli 2016

15 april 2015 – 15 april 2017

1 oktober 2015 – 1 oktober
2016

1 maart 2016 – 1 maart 2018

1 april 2015 -1 december 2015

Interdepartementale Commissie
Vrij Verkeer van Personen
(wijziging van de commissie)

Implementatie vrije verkeer van bekwame
burgers.

1 januari 2016 – i januari 2017

Tripartiete Implementatie
commissie DWCP Suriname

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

1 januari 2016 - 31 december
2016
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Ministerie van Volksgezondheid
Commissie evaluatie en
uitvoering van afspraken tussen
BIMI en Volksgezondheid

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

1 april 2014- 1 december 2014

Registratie Commissie

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het
besluit.

1 juni 2015 -1 december 2015
Bron: Rekenkamer van Suriname

89

Verslag 2016

Bijlage 5: Verstrekte subsidies en financiële bijdragen in 2016
Instelling /organisatie/ personen

Bedrag in SRD

Sport en jeugdzaken
1

2

3

4

C, D en Z Pigot: subsidietoekenning over 2016

60.000,00

Renzo Tjon A Joe: studie-en sportvoorbereiding,
trainingsonderhoud en participatie aan zwemwedstrijden zowel nationaal als internationaal
Valery Amstelveen: studie-en sportvoorbereiding,
trainingsonderhoud en participatie aan
zwemwedstrijden zowel nationaal als internationaal
Financiële ondersteuning i.v.m. de Scholarship van
Sunayna Wahi in de Verenigde Staten van Amerika
op de Adams State University to Alamosa, Colorado
voor het collegejaar 2015

50.000,00

20.000,00

15.000,00

Subtotaal

145.000,00

Defensie
1

2

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex- militairen
(8 beschikkingen)
Stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen
Sporthal over de maand februari 2016
(9 beschikkingen)

408.979,00
186.370,24

Subtotaal

595.349,24

Sociale Zaken en Volkshuisvesting
1

Stichting Saron der EBGS

187.048,00

2

Kennedy stichting

200.000,00

3

Esther stichting

290.000,00

4

Stg Beheer en Exploitatie Crèches

200.000,00

5

Stg Vroege Stimulatie Crèches

125.189,00

6

Internaat Warishi

179.422,00

7

Bejaardencentrum Majella

114.640,00

8

AOV-fonds

9

Stg Lotjeshuis

10

1.125.467,86
250.523,00

Stg Heilpedagogisch Centrum Matoekoe

473.717,56
75.126,00

11

Stg voor het kind

12

Stg Betheljada

13

Huize Tiltyl

219.240,00

14

Stg in de Ruimte

196.263,00

15

Stg Liefdevolle Handen

165.370,00

16

Stg Kinderhuis Odonity

199.732,00

17

Frank Cammeron Centrum

172.266,00

338.920,00
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18

Kinderhuis Gaytrie

193.584,00

19

Stigesu

154.093,00

20

Kinderhuis Nos Kasitas

250.000,00

21

Stg. Voor Gehandicapten van Nickerie

43.933,00

22

Mr. Huber stichting

84.793,00

23

Stg. Een Parel in GodsOog

78.840,00

24

Stg. Koningskind

38.332,00

25

Stg. Kinderhuis Johanna

49.821,00

26

Stg. Hart voor Suriname

48.254,00
Subtotaal

5.454.574,42

Volksgezondheid
1

Stg.Jeugdtandverzorging (4 beschikkingen)

2

Stg Regionale Gezondheidsdienst

3

Stg. COVAB

4.555.000,00
7.804.137,00
4.455.174,00
Subtotaal

16.814.311,00

Natuurlijke Hulpbronnen
1

Ordening Goud Sector (OGS) (3 beschikkingen)

2

Bauxiet Instituut Suriname (BIS)

640.000,00
340.000,00

Subtotaal

980.000,00

Regionale Ontwikkeling
1

IBAS

2

SFOB

1.130.499,00
269.300,00
Subtotaal

1.399.799,00

Landbouw, Veeteelt en Visserij
Suriname Canded Fruits N.V.

22.673,27
Subtotaal

22.673,27

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
1

ADEK (3 beschikkingen)

21.256.500

2

R.K.B.O. (2 beschikkingen)

235.954,32

3

P.T.C

4

Sanatham Dharm (6 beschikkingen)

5

EBGS (7 beschikkingen)

6

Arya Dewaker

7

Stg. Islamitische Gemeente (3 beschikkingen)

8

Stg. Scholen m/d Bijbel

9

Stg.Onderwijs EBGS (2 beschikkingen)

10

Stg. Artanita's Suriname

11
12

1.000.000,00
55.331,46
299.090,65
13.986,40
28.983,22
5.340,60
44.688,60
80.000,00

Stg. Jodensavanna

80.000,00

Stichting Dierentuin Suriname

165.000,00
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13

Stichting Mytylschool

50.000,00

14

Kennedy Stichting

50.000,00

15

Arya Dewaker

16.067,56

16

Stg. Conservatorium

554.688,00
Subtotaal

Totaal

23.935.630,81

49.324.664,47
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 6: Overzicht geregistreerde schatkistpromessen, financieringsovereenkomsten̸
contracten promissory notes over dienstjaar 2016
Schatkistpapier
Naam instelling

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

Herbelegging schatkistpapier (H) No. CBvS
2565 Stichting Pensioenfonds HEM Suriname
N.V. (Valutadatum 14 oktober 2015)
Herbelegging van schatkistpapier (H) No.
CBvS 2824 Stichting Pensioenfonds van de
CBvS (Valutadatum 29 december 2015)
Promissary Note bij het Internationaal
Monetary Fund (IMF) inzake de
14eQuataverhoging (betreft aanzuivering van
Surinames reservepositie jegens het IMF)
Loan contract no. 3603/OC-SU (Resolution
DE-138/15 tussen Republic of Suriname and
the Inter American Development Bank regarding Second Basic Education Improvement Program Phase 2
Note Purchase Agreement between Republic
of Suriname and the Republic bank Limited as
Paying Agent and Registrator getekend 6 april
2016 8.75 % senior notes due september 30,
2017
Loan Agreement of Suriname 70 km Road
Construction Project between the Republic of
Suriname and Zhong Da International Engineering Company (Suriname) N.V.
Credit insurance Premium Loan Agreement of
Suriname 70 km Road Construction Project
between the Republic of Suriname and China
Dalian International Cooperation (Group) Holdings Ltd
Belegging van schatkistpapier (B) Equilibrium
N.V. (Valutadatum 4 april 2016)
Originele schatkistpapier uitgegeven d.d. 25
april 2016 door de Republiek Suriname aan de
Centrale Bank van Suriname
ISDB-Leningovereenkomst no. 7SUR0024
Reverse Linkage project between Suriname
and Malaysia in rice production getekend op 21
maart 2016 door de minister van Financiën en
de vicepresident ISDB
Originele Commercial Loan between the Republic of Suriname acting through the Ministry
of Finance and the Israel Discount Bank Ltd
getekend op 4 april 2016
Belegging van schatkistpapier No CBvS 004
Surinaamse Postpaarbank
(Valutadatum 21 december 2015)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 054 Hakrinbank N.V. (Valutadatum
18 december 2015 met een gewijzigde looptijd
van 12 (twaalf) maanden )
Aflossing en verhoging Herbelegging
vanschatkistpapier no. CBvS 074 Finabank
N.V.
(Valutadatum 9 december 2015)
Aflossing en verhoging Herbelegging van
schatkistpapier No. CBvS 078 Godo
Coöperatieve Spaar- en kredietbank G.A.
(valutadatum 18 december 2015)

Bedrag in
Registratiedatum

SRD

11 februari
2016

142.572,00

11 februari
2016

1.000.000,00

26 februari
2016

129.260.685,08

US dollar

2 maart 2016

20.000.000,00

7 april 2016

150.000.000,00

EURO

7 april 2016
10.000.000,00
7 april 2016

6.820.312,03
25 april 2016

10.500.500,00

30 april 2016

270.000.000,00

3 mei 2016

5.896.000,00

4 mei 2016

4.200.000,00

25 mei 2016

21.800.000,00

25 mei 2016

23.343.750,00

25 mei 2016

37.818.857,00

25 mei 2016

25.895.685,00
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17

Belegging van schatkistpapier no. CBvS 2929
SOL Suriname N.V. (valutadatum 12 december
2015)
Belegging van schatkistpapier no. CBvS 056
SOL Suriname N.V. (valutadatum 4 januari
2016)

25 mei 2016

2.500.000,00

18

Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 075 Pensioenfonds Suriname
(valutadatum 13 januari 2016)

25 mei 2016

2.000.000,00

19

Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 076 Pensioenfonds Suriname
(valutadatum 13 januari 2016)

25 mei 2016

2.000.000,00

20

Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 077 Pensioenfonds Suriname
(valutadatum 13 januari 2016)

21

Belegging van schatkistpapier no. CBvS 173
DSB Bank N.V.(valutadatum 14 januari 2016)

25 mei 2016

92.155.139,00

25 mei 2016

23.440.450,00

25 mei 2016

21.582.000,00

25 mei 2016

125.000,00

25 mei 2016

2.000.000,00

25 mei 2016

51.875.001,00

25 mei 2016

23.246.207,00

16

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Aflossing en verhoging Herbelegging van
schatkistpapier no. CBvS 172 DSB Bank N.V.
(valutadatum 16 januari 2016)
Aflossing en verhoging Herbelegging van
schatkistpapier no. CBvS 171 DSB Bank N.V.
(valutadatum 08 januari 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 166 Assuria Levensverzekering N.V.
(valutadatum 13 februari 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 2826 Stichting Pensioenfonds van
de Centrale Bank van Suriname (valutadatum
18 december 2015)
Belegging van schatkistpapier no. CBvS 2930
SOL Suriname N.V. (valutadatum 21 december
2015)
Aflossing en Verhoging Herbelegging van
schatkistpapier no. CBvS 073 Landbouwbank
N.V.
(valutadatum 29 oktober 2015)
Belegging van schatkistpapier no. CBvS 182
Surichange Bank N.V.
(valutadatum 03 december 2015)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 2916 Hakrinbank N.V.
(valutadatum 18 december 2015)
Belegging van schatkistpapier no. CBvS 024
SOL Suriname N.V. (valutadatum 28 december
2015)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 165 Assuria Levensverzekering N.V.
(valutadatum 11 februari 2016)
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 138 Stichting Pensioenfonds van de
CBvS (valutadatum 24 februari 2016)
Aflossing van schatkistpapier no. CBvS 137 De
Stichting Pensioenfonds A der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij
(valutadatum 22 februari 2016)
Aflossing en Herbelegging no. CBvS 089
Stichting Pensioenfonds van de CBvS
(valutadatum 16 januari 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 090 Stichting Pensioenfonds van de
CBvS (valutadatum 9 januari 2016)

25 mei 2016

41.500.000,00

25 mei 2016

54.233.498,00

25 mei 2016

2.759.060,00

25 mei 2016

10.900.000,00

25 mei 2016

51.875.001,00

25 mei 2016

860.000,00

25 mei 2016

5.000.000,00

25 mei 2016

1.000.000,00

25 mei 2016

7.500.000,00

25 mei 2016

13.080.000,00
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Belegging van schatkistpapier no. CBvS 188
Surichange Bank N.V. (valutadatum 7 januari
2016)
Belegging van schatkistpapier no. CBvS 170
Surinaamse Postspaarbank (valutadatum 7
januari 2016)
Belegging van schatkistpapier no. CBvS 180
Hakrinbank N.V. (valutadatum 7 januari 2016
met een looptijd van 18 maanden)
Belegging van schatkistpapier no. CBvS 323
Landbouwbank N.V. (valutadatum 24 maart
2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 2821 Surichange Bank N.V.
(valutadatum 3 december 2015)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 2822 Surinaamse Volkscredietbank
(valutadatum 3 december 2015)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBVS 2823 Surinaamse Postspaarbank
(valutadatum 12 december 2015)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 2825 Stichting Pensioenfonds van
de CBvS (valutadatum 2 december 2015)
Confidential execution copy originele overeenkomst Document nummer MIL #1701264-v13
gedateerd 6 april 2016 Banca Monte dei Paschi die Siena S.P. A Buyer Credit Facility
Agreement support
De originele Installment Sale Agreement between the Republic of Suriname and Islamic
Development Bank in 1-voud Project No.: e/SSov 032015 (30 pagina’s) getekend op 17 mei
2016
Regarding the secondary and technical education support project
De Agency Agreement (Services Ijara Financing) between the Republic of Suriname and
Islamic Development Bank in 1-voud Ref
Project No. : SUR- 0023, eSerIjara 072015 (13
pagina's)
Regarding the secondary and technical education support project in Suriname
Services Ijarah Agreement between the Republic of Suriname and Islamic Development
Bank in 1-voud Ref. Project No.: SUR- 0023,
eSerIjara082015 (17 pagina's)
Regarding the secondary and technical education support project in Suriname
Agency Agreement (Istisna'a) between the Republic of Suriname and Islamic Development
Bank in 1- voud Ref. Project e48 ISTAgy- Sov
032015 (12 pagina's) Regarding the secondary
and technical education support project.
Istisna'a Agreement between the Republic of
Suriname and Islamic Development Bank in 1voud project No.: SUR- 0021, e48 IST- Sov
032015 (23 pagina's) Regarding the secondary
and technical education support project in Suriname
Loan Agreement (Policy Based Loan) between
de Caribbean Development Bank and the Republic of Suriname getekend op 7 juni 2016
Document Loan no.1 OR-SUR

25 mei 2016

20.652.120,00

25 mei 2016

3.924.229,00

25 mei 2016

29.406.600,00

25 mei 2016

24.525.000,00

25 mei 2016

16.059.507,00

25 mei 2016

18.571.240,00

25 mei 2016

2.000.000,00

25 mei 2016

14.000.000,00

26 mei 2016

23.800.000,00

9 juni 2016

Geen bedrag

9 juni 2016

Geen bedrag

9 juni 2016

Geen bedrag

9 juni 2016

Geen bedrag

9 juni 2016

Geen bedrag

15 juni 2016
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51

52

53

55

55

56

57

58

59

60

61

Loan Contract no. 3691/ OC-SU between the
Republic of Suriname and the Inter American
Development Bank regarding the Support to
the Institutional and Operational Strengthening
of the Energy Sector III getekend op 8 juni
2016 Resolution DE- 2516 Document no.
LEG/SGO/CCB/IDBDOCS#39410879
Clifford Chance Execution version Export credit
facility Agreement dated 8 June 2016 for Republic of Suriname as borrower arranged by
ABN AMRO Bank N.V.(78 pagina's). Document
# 194890- 4- 58- vO.2 (linksonder) en 5540623376 (rechtsonder) In respect of the
Commewijne river Dike project
Clifford Chance Execution version- Export credit facility Agreement dated 8 June 2016 for
Republic of Suriname as borrower arranged by
ABN AMRO Bank N.V as Lender (78 pagina's).
Document # 194890-4-55-vO.1 (linksonder) en
55- 40623376 (rechtsonder) in respect of
Coronie Sea Dike project
De financieringsovereenkomst voor het leveren
van
basisgoederenpakketten
voor
sociaalzwakkeren tussen de staat Suriname en
Chotelal N.V. (getekend op 27 juni 2016)
Amendement Agreement of a Commercial
Loan (4- voud) tussen de Staat Suriname en
de Israel Discount Bank LTD (getekend op 8
juni 2016)
Originele
investeringskrediet
tussen
de
regering van de Republiek Suriname en de
Hakrinbank N.V. in 3-voud getekend op 16 juni
2016
Financieringsovereenkomst tussen de regering
van de Republiek Suriname en de N.V.
Nationale Uitvoeringsbedrijf getekend op 28
juni 2016 voor het verbeteren van
waterhuishouding in het Pomonagebied
Financieringsovereenkomst voor het leveren
van
basisgoederenpakketten
voor
sociaalzwakkeren (1-voud) tussen de staat
Suriname en Combémarkt
Confirmatie van het geaccepteerde bod tijdens
de schatkistpapierveiling d.d. 3 mei 2016
kenmerk: SRT BO3m0001 inzake de remise
van de Godobelegging in schatkistpromessen
(valutadatum 5 augustus 2016)
Confirmatie van het geaccepteerde bod tijdens
de schatkistpapierveiling d.d. 3 mei 2016.
Kenmerk: SRT B12m0001 inzake de remise
van Godo groot SRD 211415 zijnde de
verkrijgingsprijs na verrekening van het
disconto op de schatkistpromesse). De
Belegging
in
schatkistpromesse
per
valutadatum 05/05/2017.
Confirmatie van het geaccepteerde bod tijdens
de schatkistpapierveiling d.d. 13 juli 2016
kenmerk: SRT BO3m0003 inzake de remise
van Maritieme Autoriteit Suriname groot SRD
323.487,25 zijnde de verkrijgingsprijs na
verrekening van het disconto op de
schatkistpromesse). De belegging in schatkistpromesse (valutadatum 15 oktober 2016)

15 juni 2016

70.000.000,00

17 juni 2016

17.200.000,00

17 juni 2016

21.990.000,00

11 juli 2016

11.358.600,00

11 juli 2016

4.200.000,00

8 juli 2016

3.500.000,00

11 juli 2016

31.874.096,52

18 juli 2016

10.609.311,00

7 september
2016

250.000,00

7 september
2016

250.000,00

7 september
2016

3.425.000,00
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

De bevestiging van Godo op het verzoek van 5
augustus 2016 van Financiën inzake
herbelegging van de oorspronkelijke belegging
uit de schatkistpapierveiling d.d. 3 mei 2016
kenmerk SRTBO3m0001, met medeneming
van de rente in het nieuw te beleggen bedrag.
De verkrijgingsprijs van de nieuwe belegging in
SRD 250.000 met als valutadatum 2016.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 292 Finatrust, de Trustbank N.V.
Valutadatum 27 maart 2016 met een
gewijzigde looptijd van twaalf (12) naar zes (6)
maanden.
Vermindering herbelegging in schatkistpapier
no. CBvS 2566 NV Grasshopper Aluminium
Company (NV Grassalco) van SRD 16.000.000
naar SRD 15.259.999 (valutadatum 20 september 2015)
De commitment letter tussen de regering van
de Republic of Suriname en de Republic Bank
of Suriname getekend op 26 augustus 2016
voor de dringende behoefte van de
gezondheidssector
De
originele
overeenkomst
Murabaka
Agreement (Operation No. ITFC/ 1436/TF31
SUR100001) tussen de Republiek Suriname
en de International Islamic Trade Finance
Corporation getekend op 25 april 2016 voor de
aankoop van petroleumproducten
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 2053 Stg. Pensioenfonds van de
CBvS (valutadatum 3 sept 2015)
Originele commodity Murabaka Financing
Agreement Metal Murabaka (Treasury)
Execution Version Document no. 18606073.06
gedateerd 28 sept 2016
Financieringsovereenkomst voor het landelijk
Asfalteringsprogramma IV tussen de staat
Suriname en Aannemingsmaatschappij Baitali
N.V getekend op 22 augustus 2016
Financieringsovereenkomst voor het landelijk
Asfalteringsprogramma IV tussen de staat
Suriname en Aannemingsmaatschappij
Tjongalanga N.V. getekend op 31 augustus
2016
Financieringsovereenkomst voor het landelijk
Asfalteringsprogramma IV tussen de staat
Suriname en Kuldipsingh Infra N.V. getekend
op 23 september 2016
Herbelegging van schatkistpapier No. Fin. : La.
F. no.5600 NV Grasshopper Aluminium
Company (NV Grassalco) (valutadatum 20
september 2016)
De originele Escrow Agreement Execution
Version Document no. : NY 246117746v6 gedateerd 19 oktober 2016 between the Republic
of Suriname, the Oppenheimer & CO. INC and
the Oppenheimer Trust Company of Delaware
De originele purchase Agreement Execution
Version Document no. NY 246086047v9 gedateerd 19 oktober 2016 9,25% senior Notes Due
2026 Between the Republic of Suriname, the
Oppenheimer & CO INC and the Scotia Capital
(USA) INC

7 september
2016

7 september
2016

7 september
2016

250.000,00

2.500.000,00

15.259.999,00

7 september
2016

4.848.378,00

21 september
2016

21 september
2016

30.000.000,00

1.000.000,00

20.000.000,00

29 september
2016

25.887.804,44

29 september
2016
29 september
2016

11.835.067,15

29 september
2016

21.043.629,73

11 oktober
2016

15.259.999,00

16 december
2016

550.000.000,00

16 december
2016

550.000.000,00
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75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

De originele Indenture Agreement Execution
Version Document no: NY 246110055v5 gedateerd 19 oktober 2016 between the Republic of
Suriname Wilmington Trust, National Association and Wilmington Trust SP Services (Luxemborg) SA
De Amendement op de Murabaka Financing
Agreement dd 25 april 2016 (No.
ITFC/1436/TF1/SUR/001) tussen de Republiek
Suriname en de International Islamic Trade
Finance Corporation for the purchase of petroleum products in an amount not exceeding
USD 30.000.000.
Belegging in schatkistpapier La. F. No.
746.16/min Surinaamse Volkscredietbank
(valutadatum 08 september 2016)
Belegging in schatkistpapier La. F. No. 76716/min Surinaamse Volkscredietbank
(valutadatum 26 september 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
La. F. No. 770- 16/min Stichting pensioenfonds
HEM Suriname N.V. (valutadatum 14 oktober
2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
La. F. No. 771- 16/ d.d. 2 september 2016 min
Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank
van Suriname
(valutadatum 3 september 2016)
Belegging in schatkistpapier La. F. no. 77716/min Finatrust, de Trustbank N.V.
(valutadatum 27 oktober 2016)
Belegging in schatkistpapier La.F. no. 77816/min Surinaamse Postpaarbank d.d. 1
november 2016 (valutadatum 1 november
2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 1502 Hakrinbank N.V. d.d. 24 juni
2015 (valutadatum 18 juni 2015)
Aflossing en Herbelegging in schatkistpapier
no. CBvS 463 Stg Pensioenfonds CBvS d.d.
13 mei 2015 (valutadatum 13 mei 2016)
Aflossing en Herbelegging in schatkistpapier
no. CBvS 2035 Finabank N.V. d.d. augustus 7
2015 (valutadatum 13 september 2015)
Aflossing en Herbelegging schatkistpapier no.
CBvS 2052 Stg Pensioenfonds CBvS d.d. 7
augustus 2015 (valutadatum 29 augustus
2015)
Aflossing en Herbelegging schatkistpapier no.
CBvS 462 Stg. Pensioenfonds CBvS d.d. 17
mei 2015 (valutadatum 17 mei 2016)
Aflossing en Herbelegging in schatkistpapier
no. CBvS 464 Stg. Pensioenfonds CBvS d.d.
18 mei 2015 (valutadatum 18 mei 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 295 Assuria levensverzekering N.V.
d.d. 15 maart 2016 (valutadatum 5 maart 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 294 Assuria levensverzekering N.V.
d.d. 15 maart 2016 (valutadatum 21 maart
2016)

16 december
2016

550.000.000,00

4 november
2016

30.000.000,00

11 november
2016

5.000.000,00

11 november
2016

5.099.027,78

11 november
2016

11 november
2016

142.572,00

1.000.000,00

11 november
2016

2.020.222,22

11 november
2016

27.011.920,33

23 november
2016

23.343.750,00

23 november
2016

1.500.000,00

23 november
2016

500.000,00

23 november
2016

5.000.000,00

23 november
2016

2.500.000,00

23 november
2016

4.500.000,00

23 november
2016

525.000,00

23 november
2016

215.000,00
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 293 Assuria levensverzekering N.V.
d.d. 15 maart 2016 (valutadatum 13 maart
2016)
Belegging in schatkistpapier no. CBvS 179
Finabank N.V. (valutadatum 7 januari 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 334 N.V. Grasshopper Aluminium
Company (N.V. Grassalco) d.d. 31 maart 2016
(valutadatum 20 maart 2016)
Belegging in schatkistpapier no. CBvS 514
Surinaamse Volkscredietbank d.d. 01 juni 2016
(valutadatum 31 mei 2016)
Aflossing en Herbelegging in schatkistpapier
no. CBvS 513 Surinaamse Volkscrediet Bank
d.d. 01 juni 2016 (valutadatum 30 juni 2016)
Aflossing en Herbelegging in schatkistpapier
no. CBvS 539 Stg. Pensioenfonds CBvS
d.d. 10 juni 2016 (valutadatum 11 juni 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 550 Stg Pensioenfonds A der N.V.
SWM d.d. 15 juni 2016 (valutadatum 3 juni
2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 1819 RBC Royal Bank (Suriname)
N.V d.d. 23 juli 2015 (valutadatum 16 juli 2015)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 642 Sol Suriname N.V. d.d. 20 juli
2016 (valutadatum 07 juli 2016)
Aflossing en Herbelegging in schatkistpapier
no. CBvS 641 Pensioenfonds Suriname d.d. 20
juli 2016 (valutadatum 14 juli 2016)
Aflossing en Herbelegging in schatkistpapier
no. CBvS 708 Stg Pensioenfonds CBvS d.d.
11 augustus 2016
(valutadatum 29 augustus 2016 )
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
no. CBvS 551 Stg Pensioenfonds A der N.V.
SWM d.d. 15 juni 2016 (valutadatum 21 juni
2016)
Belegging in schatkistpapier La F no. 773 -16
/min Hakrinbank N.V. d.d. 06 oktober 2016
(valutadatum 06 oktober 2016)
Belegging in schatkistpapier La. F. No. 77516/min Hakrinbank N.V. d.d. 07 oktober 2016
(valutadatum 06 oktober 2016)
Belegging in schatkistpapier la. F. No. 77416/min Hakrinbank N.V. d.d. 23 september
2016
(valutadatum 23 september 2016)
Aflossing en Herbelegging van schatkistpapier
La. F. No. 745- 16/min Finatrust, Trustbank
N.V. d.d. 31 augustus 2016 (valutadatum 27
september 2016)
Belegging in schatkistpapier La. F. No. 74416/min Finatrust, Trustbank N.V. d.d. 30
augustus 2016 (valutadatum 24 november
2016)
Belegging in schatkistpapier La.F. No. 77616/min Finatrust, Trustbank N.V. d.d. 30
september 2016 (valutadatum 30 september
2016)

23 november
2016
23 november
2016

23 november
2016

450.000,00

10.915.500,00

20.000.000,00

23 november
2016

14.000.000,00
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Belegging in schatkistpapier La. F. No. 77216/min Finabank N.V. d.d. 7 oktober 2016
(valutadatum 6 oktober 2016 )
De kredietverlening tussen de regering van de
Republiek Suriname en De Surinaamsche
Bank N.V. getekend op 17 november 2016
voor het inlopen van de bij onze instelling
geadministreerde achterstand op betalingen
van de overheid
Belegging in schatkistpapier La.F. No. 88216/min
Surinaamse
Volkscredietbank
(valutadatum 10 november 2016)
Belegging in schatkistpapier La. F. No. 88316/min Finabank N.V. (valutadatum 7 oktober
2016)
Financieringsovereenkomst tussen de regering
van
de
Republiek
Suriname
en
Aannemingsmaatschappij Tjongalanga N.V.
getekend op 1 november 2016 voor het
landelijk asfalteringsprogramma IV
Origineel exemplaar Amendement No. 4 to the
Credit Agreement No. CSR 1005 01 B voor de
financiering van het investeringsprogramma
van het ministerie van Volksgezondheid voor
het binnenland origineel getekend op 9 april
2009 voor een maximaal bedrag van euro
15.000.000 en geamendeerd op 7 december
2016 voor het verlengen van de deadline voor
trekkingen tot 31 augustus 2017 in 3-voud
De Promisory note (2-voud) in het kader van
Surinames lidmaatschap aan de Ordinary
Capital Resource (OCR) bij de Caribbean
Development Bank (CBD) getekend op 4
november 2016. Deze promissory note
vertegenwoordigt een waarde van US$
660.113,60 zijnde 50% van de 4e installment
OCR met als vervaldatum 17 september 2016
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Bron: Rekenkamer van Suriname
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