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Rekenkamerverslag 2020

Voorwoord
De Rekenkamer van Suriname (Rekenkamer) presenteert u ingevolge de Wet Rekenkamer Suriname
2019 en de Grondwet haar verslag over het dienstjaar 2020. Op 1 januari 2020 is de Wet Rekenkamer Suriname 2019 in werking getreden.
Met de uitbraak van het COVID-19-pandemie in Suriname in maart 2020 is het dienstjaar voor de
Rekenkamer ook uitdagend geweest. Onze medewerkers hebben sedert maart 2020 vaker vanuit hun
huis werkzaamheden moeten verrichten. Verder hebben de auditors weinig veldbezoeken kunnen
afleggen om de lopende audits af te ronden en/of te starten met nieuwe audits.
De audits zijn gedaan op basis van de ontvangen informatie van diverse ministeries.
In het verslagjaar is de Rekenkamer in aanmerking gekomen voor een technische samenwerking
(Technical Corporation (TC)) van de Inter-American Development Bank (IDB). Dit traject is op initiatief
van de Rekenkamer gestart, na goedkeuring van de Wet Rekenkamer Suriname in 2019, en uitgegroeid tot een regionale TC. In de regionale TC zijn er ook middelen beschikbaar gesteld voor onze
college rekenkamers van Guyana en Jamaica. De TC is inmiddels goedgekeurd en de voorbereidingen om het project uit te kunnen voeren zijn per rapportage datum in de afrondende fase. De twee
gebieden waarvoor er middelen beschikbaar zijn gesteld zijn het upgraden van onze financiële controle en Human Resource Management (HRM).
De Rekenkamer dankt al haar medewerkers die aan dit verslag hun bijdrage hebben geleverd. Zij
biedt het Rekenkamerverslag 2020 aan wetende 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.
De Rekenkamer zal in het dienstjaar 2021 de juiste stappen blijven voortzetten om zo haar bijdrage te
leveren aan een “gezonde” overheid waar verantwoording en publiekelijk vertrouwen onlosmakelijk
aan elkaar zijn verbonden.
God zij met ons Suriname, Hij verheft ons heerlijk land!
Paramaribo, 26 maart 2021
De Rekenkamer van Suriname

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

Mevr. drs. N.H. Vredeberg, MBA
(Secretaris)
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Lijst met afkortingen
ALZA
ARB

Algemene Zaken
Ministerie van Arbeid
Thans geheten: Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)

BIZA

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BUZA

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thans geheten: Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business &
Internationale Samenwerking (BIBIS)

CBB

Centrale Begrotingsboekhouding

CEBUMA

Centraal Bureau Mechanische Administratie

DNA

De Nationale Assemblée

DEF

Ministerie van Defensie

FIN

Ministerie van Financiën
Thans geheten: Ministerie van Financiën en Planning

FZIB

Fiscale Zaken Indirecte Belastingen

G.B.

Gouvernementsblad
Ministerie van Handel en Industrie

HI

Thans geheten: Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en
Technologische Innovatie (EZ)

ICT

Information and Communications Technology

IDB

Inter-American Development Bank

INTOSAI

International Organization of Supreme Audit Institutions

JUS

Justitie en Politie

MINOWC

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

NH

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

OWT&C

Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie
Thans geheten: Ministerie van Openbare Werken (OW)

RO

Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Thans geheten: Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS)

ROGB

Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
Thans geheten: Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

RO&M

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)
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S.B.

Staatsblad der Republiek Suriname

SJ

Ministerie van Sport en Jeugdzaken (thans opgeheven)

SOZAVO

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

SRD

Surinaamse dollars

TCT

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

USD

United States Dollar

VG

Ministerie van Volksgezondheid
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Inleiding
Het mandaat van de Rekenkamer van Suriname (Rekenkamer) is vastgesteld in 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 2019 (S.B. 2019 no. 102).
De Rekenkamer is het orgaan dat bij wet is opgericht om de staatsfinanciën te controleren.
Als onafhankelijk orgaan bewaakt zij de belangen van de maatschappij aangaande het financieel- en
doelmatig beheer van de middelen van de staat Suriname, door zich te conformeren aan de geldende
en toepasselijke wet- en regelgeving waaraan iedereen binnen de staat zich dient te houden.
De Rekenkamer heeft in het dienstjaar 2020 haar huidige werkmethode inzake rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, waarbij de rechtmatigheid van de besluiten van de staat worden getoetst door het
gehele proces van besluitvorming te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van
richtlijnen op basis van internationale standaarden. In het dienstjaar 2020 zijn de volgende onderzoeken, waarvan sommige in 2019 zijn aangevangen, afgerond of in afrondende fase, te weten:
-

rechtmatigheidsonderzoek naar het beheer en regulier onderhoud van dienstvoertuigen tot en
met een gewichtsklasse van 2000 kg bij 20 instellingen, waaronder directoraten van 15 ministeries, het kabinet van de president en een afdeling ressorterend onder een directoraat, alle in
Paramaribo in 2018.
Het toenmalige Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft geen medewerking verleend aan de Rekenkamer bij dit onderzoek;

-

rechtmatigheidsonderzoek vrijstelling invoerrechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen dienstjaar
2018, bij het Ministerie van Financiën1;

-

rechtmatigheidsonderzoek van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding uitgekeerd aan de
bewakers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, in het dienstjaar 2018;

-

rechtmatigheidsonderzoek van verleende vergunningen voor houtexploitatie in het dienstjaar
2018, bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer2;

-

rechtmatigheidsonderzoek naar de aanbesteding over het dienstjaar 2018, bij het Ministerie van
Openbare Werken, Transport en Communicatie.

Voorts is gestart met het onderzoek van de verantwoording van de ontvangsten van de buitenposten
over het dienstjaar 2018 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken3. Verder is een onderzoek naar de
besteding uit het COVID-19 Noodfonds uitgevoerd.
Ingevolge artikel 35 lid 2 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 dient het verslag van de Rekenkamer uiterlijk aan het eind van het jaar waarin verslag wordt gedaan, behandeld te worden in een

1
2
3

Thans geheten Ministerie van Financiën en Planning
Thans geheten Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer
Thans geheten Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking
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openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA). Echter is het verslag van de Rekenkamer
van 2019 niet door DNA behandeld in het dienstjaar 2020.
In het dienstjaar 2020 is er ook een schrijven gericht aan de ministeries om een overzicht te zenden
naar de Rekenkamer inzake de rekenplichtigen die onder hen ressorteren. Van de aangeschreven
departementen hebben vooralsnog slechts 5 ministeries4 (28%) gereageerd.
Aan het Ministerie van Financiën en Planning is sinds de introductie van het nieuw financieel systeem
voor de staatshuishouding in 2016, middels een schrijven de dato 5 januari 2016 no. 0002.16 met
kenmerk CF/1106/kg, gevraagd om in het kader van het onderzoek van de Rekenkamer toegang te
verkrijgen middels een inkijkfunctie in het financieel administratiesysteem (Free Balance) van de overheid. Echter heeft de Rekenkamer tot op heden nog geen toegang tot dit systeem. Hiermede wordt de
Rekenkamer beperkt in de uitvoering van haar controle taken.
De diverse brieven van de Rekenkamer gericht aan het Ministerie van Financiën, waarin zij een beroep doet op het ministerie terzake zijn: briefnummer 0329.18 van 30 juli 2018, 0422.19 van december 2019; 0214.20 van 11 september 2020 en 0280.20 van 26 november 2020, en recentelijk nog
0032.21 van 8 februari 2021.
De opbouw van het verslag ziet er verder als volgt uit:


hoofdstuk 1 betreft informatie over de wettelijke grondslag en onafhankelijkheid van de Rekenkamer;



in hoofdstuk 2 worden de personele aangelegenheden van de Rekenkamer belicht;



hoofdstuk 3 verschaft inzichten over de financiële administratie van de staat in het dienstjaar
2020;



hoofdstuk 4 geeft een uiteenzetting van bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rechtmatigheidsonderzoek van diverse auditobjecten.

4

De ministeries die hebben gereageerd zijn: Ministerie van Financiën en Planning, Ministerie van Landbouw, Veeteelt en
Visserij, Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking, Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en Ministerie van Volksgezondheid.
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1

Wettelijke grondslag en onafhankelijkheid

1.1

Algemeen

De wettelijke grondslag van de Rekenkamer is vastgesteld in de Grondwet van 1987, met name artikel 149 tot en met 152 en 156 (S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), de Wet Rekenkamer Suriname 2019 (S.B. 2019 no. 102), de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019 no. 98) en het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100), de wijzigingen meegerekend.
De Rekenkamer heeft als missie en visie:
Missie
Bijdragen aan goed openbaar bestuur, integriteit, kwaliteit en legitimiteit van de gehele Surinaamse overheid, waarbij wij onszelf als voorbeeld stellen.
Wij dragen bij aan de verbetering van het recht- en doelmatig financieel beheer in de publieke
sector, door de Surinaamse overheid en DNA te voorzien van duidelijke en relevante rapporten die worden opgesteld op basis van de internationale audit standaarden. Bovenal dragen
wij zorg voor dat onze conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op voldoende feitelijke
onderbouwing.
Visie
De Rekenkamer van Suriname; het onafhankelijk instituut dat op middellang termijn volgens
internationale standaarden transparant zal oordelen over de recht- en doelmatigheid van het
beheer en gebruik van de financiële middelen door de Surinaamse overheid.
De Wet Rekenkamer Suriname 2019, artikel 2, omschrijft de taken van de Rekenkamer als volgt:
-

het uitoefenen van toezicht op de besteding van de staatsgelden;

-

de goedkeuring van de rekening van ontvangsten en uitgaven;

-

controle op het geldelijk beheer van de overheid in de ruimste zin als bedoeld in artikel 149 lid 1
van de Grondwet.

1.2

Begroting van de Rekenkamer 2020

De begroting 2020 van de Rekenkamer is geïntegreerd in de begroting van het Directoraat Algemene
Zaken (ALZA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA). Voor de begroting van het dienstjaar 2020 heeft de Rekenkamer haar begroting van SRD 6.800.000,00 (Zegge: Zes miljoen achthonderdduizend Surinaamse dollars) ingediend. Deze is opgebouwd uit: lopende uitgaven, kapitaaluitgaven en het beleidsprogramma ‘Institutionele Versterking Rekenkamer’.
De Wet Rekenkamer Suriname 2019 trad in werking op 01 januari 2020 en de Rekenkamer mag nu
zelf zorgdragen voor de voorbereiding en de opstelling van haar begroting volgens de begrotingsin-
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structies en de verantwoording daarvan volgens de comptabele- en overig geldende wettelijke voorschriften.
In tabel 1.1 wordt de begroting van de Rekenkamer over het dienstjaar 2020 weergegeven.
Tabel 1.1: Begroting Rekenkamer en totale uitgaven in SRD dienstjaar 2020
Omschrijving
Totaal Lopende uitgaven

Raming

Verbonden

autorisatie

bedragen

6.450.000,00

4.981.146,01

4.980.906,01

50.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

6.800.000,00

4.981.146.01

4.980.906,01

Totaal Kapitaaluitgaven
Totaal Institutionele Versterking
Rekenkamer
Totaal Algehele Dienst

Goedgekeurde

Bron: Rekenkamer van Suriname en Directoraat Algemene Zaken

In tabel 1.2 wordt een weergave gegeven van de lopende uitgaven in 2020.
Tabel 1.2: Weergave van de lopende uitgaven in 2020
I
Code

Lopende uitgaven

610

Lonen en Salarissen

611

Sociale Premies

612
616

Gebruik van Goederen en
Diensten
Sociale Uitkeringen
Totaal Lopende uitgaven

II

III

IV

Goedgekeurde

Raming

autorisatie

V

Verbonden bedragen
Relatief =

Absoluut

IV/ TOTAAL II

5.000.000,00

4.395.478,09

4.395.478,09

68,15%

550.000,00

363.931,07

363.931,07

5,64%

850.000,00

221.496,85

221.496,85

3,43%

50.000,00

240,00

-

6.450.000,00

4.981.146,01

4.980.906,01

77,22%

Bron: Rekenkamer van Suriname en Directoraat Algemene Zaken
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2

Personele aangelegenheden

In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke aspecten van de personele aangelegenheden weergegeven, zoals de samenstelling van het college van de Rekenkamer, de samenstelling van het Bureau
en personeel en de activiteiten van de Rekenkamer.

2.1

College

Volgens artikel 3 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019, S.B. 2019 no. 102, bestaat de samenstelling van het college uit drie leden, te weten: een voorzitter, een ondervoorzitter en een lid.
De Rekenkamer heeft daarnaast twee plaatsvervangende leden. Het college van de Rekenkamer
bestond tot 1 mei 2020 uit de voorzitter, mevrouw Charmain O.C. Felter, MBA, en de leden de heer
drs. Paul W. Brandon en mevrouw drs. Gerda J.E. Schmeltz-Watkin.
De voorzitter was in de periode 20 juli tot en met 31 december 2020 afwezig wegens zwangerschap
en daarna regulierverlof. In voornoemde periode heeft het lid Brandon waargenomen als voorzitter.
Het voormalig lid, mevrouw drs. G. Schmeltz-Watkin, heeft per schrijven van 9 april 2020 haar verzoek om op eigen verzoek vroegtijdig met ontslag te gaan, te rekenen van 1 mei 2020, ingediend bij
het parlement. Dit verzoek werd gehonoreerd door de president van de Republiek Suriname middels
het Presidentieel besluit van 15 juni 2020 no. 430/RP houdende het verlenen van eervol ontslag als
Lid van de Rekenkamer aan mevrouw G. Watkin gehuwd Schmeltz.
Gelet op de ontstane vacatures binnen het college, zijn van bedoelde functies, waaronder één nieuw
lid en twee plaatsvervangende leden, op voordracht van DNA door de president van de Republiek
Suriname benoemd en beëdigd. Te rekenen van 8 april 2020 zijn de heer Gregory Renfrum MSc,
MBA en mevrouw drs. Barbara N.J. Lont gehuwd Lansdorf benoemd tot plaatsvervangende leden en
per 1 mei 2020 is de heer Rahul M.S.A. Makdoembaks BSc tot lid benoemd; beide heren zijn
benoemd voor een termijn van vijf jaar.
Conform artikel 5 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 (S.B. 2019 no. 102) mag een plaatsvervangend lid niet tegelijk een ambtenaar zijn. Achteraf is gebleken dat mevrouw Lont in loondienst is
van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Gezien de ontstane situatie heeft mevrouw
Lont per schrijven de dato 18 januari 2021, de keuze gemaakt om haar ambtelijke status te blijven
behouden.
Verder zijn krachtens de Wet Rekenkamer Suriname 2019 artikel 3 lid 6 aan het college een secretaris en adjunct-secretarissen toegevoegd. De secretaris is mevrouw drs. Natasha H. Vredeberg, MBA.
Daarnaast wordt de secretaris ondersteund door twee adjunct-secretarissen, mevrouw drs. Rabia B.
Imamdi en mevrouw drs. Aartie P. Kalidien, MPA.
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2.2

Bureau Rekenkamer

Alsgevolg van internationale ontwikkelingen, de groei en uitbreiding van de taken van rekenkamers
over het algemeen en mede in het kader van de verdere verzelfstandiging en onafhankelijkheid van
de Rekenkamer is er een Bureau Rekenkamer (Bureau) ingesteld. De instelling en taakstelling van
het Bureau zijn geregeld in de Wet Rekenkamer Suriname 2019, S.B. 2019 no. 102, conform artikel
36 - 40.
Werkzaamheden Bureau
De werkzaamheden van het Bureau begonnen formeel op 20 maart 2020. De aanvang van de werkzaamheden viel samen met de afkondiging van voorzorgsmaatregelen in het kader van de COVID19-pandemie door de overheid. Dit betekent dat het Bureau vanaf dag één moest werken aan de
voortzetting van de bedrijfsvoering onder deze bijzondere omstandigheden, afgestemd op de maatregelen en directieven van de overheid, met de veiligheid van personeel en cliënten als hoogste prioriteit.
Er zijn daarom, in overleg met het college, protocollen door de directie ontwikkeld en gedeeld met het
personeel. Deze protocollen worden steeds aangepast c.q. bijgesteld op basis van de besluiten die
door de regering c.q. overheid worden genomen en naar gelang de ervaringen in de praktijk. Onder
andere zijn maatregelen genomen om ‘social distancing‘ te garanderen en zijn sanitaire voorzieningen en de hygiëne binnen het gebouw opgevoerd. Als gevolg van het wegvallen van het openbaar
vervoer moesten er voorzieningen getroffen worden om het personeel van huis naar kantoor vice
versa met het dienstvoertuig van de Rekenkamer te transporteren.
In het kader van het proces van verzelfstandiging van de Rekenkamer is het Bureau ook gelijk gestart
met de voorbereidingen om diverse werkzaamheden (financieel, administratief en personele aangelegenheden), die nog door het Directoraat ALZA worden uitgevoerd, over te nemen. Tevens zijn personeelsleden van de Rekenkamer bezig geweest met een stage bij ALZA.
In samenwerking met het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) worden er voorbereidingen getroffen, omdat de salarisadministratie ook zal worden overgedragen aan de Rekenkamer.
Alhoewel er flinke vorderingen werden geboekt, moet toch worden aangegeven dat de afronding van
de overname van ALZA regelmatig onder druk stond, vanwege zowel de COVID-19-maatregelen als
de geheime en vrije verkiezingen van mei 2020.
In juli 2020 kondige de nieuw gekozen regering noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen af met betrekking tot de uitgaven van de overheid. Onder deze omstandigheden wordt de begroting van 2021 van
de Rekenkamer samengesteld en ingediend. Ondanks het reeds ingezette proces van verzelfstandiging wordt aan de Rekenkamer voorgehouden, dat wij begrotingstechnisch vooralsnog een onderdeel
blijven van het Directoraat ALZA. Dit betekent dat zoals voorheen door tussenkomst van ALZA, de
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begrotingsuitvoering zal geschieden. Er worden werkafspraken met ALZA hieromtrent voorbereid om
zodoende een vlottere samenwerking te bewerkstelligen in 2021.
De gesprekken met betrekking tot de begroting van 2022 zijn nog in het verschiet, maar de Rekenkamer verwacht in ieder geval dat rond die tijd haar zelfstandige positie met betrekking tot haar personele en financiële aangelegenheden, reeds ‘in place’ zal zijn, conform de Wet Rekenkamer Suriname
2019.

2.3

Organisatiestructuur en menselijke hulpbronnen

Algemeen
De menselijke hulpbronnen die in een organisatie nodig zijn, komen primair voort uit de doelstelling
van een organisatie en secundair uit de wijze waarop de organisatie gestructureerd is. Anderszins
wordt de formatiestaat bepaald door het aantal benodigde functies (onderdeel van de organisatiestructuur op het tweede niveau) en op grond van wat voor type personeel en hoeveel daarvan nodig
is c.q. zal zijn. Die functies komen voort uit het organogram en haar organisatie-eenheden. De discipline humanresourcesmanagement houdt zich daarom in een organisatie bezig met de organisatiestructuur en de menselijke hulpmiddelen, hetgeen ook bij de Rekenkamer het geval is. Deze afdeling
levert haar bijdrage dan ook aan de organisatiestructuur en de opbouw van de menselijke hulpbronnen van de Rekenkamer.
Het dienstjaar stond merendeels in het teken van drie hoofdzaken, waarbij twee direct gerelateerd
waren aan het verzelfstandigingsproces van de Rekenkamer, voortkomend uit de Wet Rekenkamer
Suriname 2019 namelijk:


Organisatiestructuur
De juiste organisatiestructuur moest worden bepaald:





aanname nieuwe organogram;



bepalen functiestructuur;



bepalen en invullen personele structuur.

Operationele (actuele) human resource (hr)-werkzaamheden
De lopende operationele hr-werkzaamheden moeten eveneens gecontinueerd worden, hetgeen in administratieve zin van een extra dimensie was voorzien vanwege de COVID-19-pandemie, vanaf maart 2020.



Tactische voorbereiding verzelfstandiging
De HR-afdeling moet in gereedheid worden gebracht om de werkzaamheden in operationele
zin, voortkomend uit de verzelfstandiging, uit te kunnen voeren.

Organisatiestructuur
Een voorlopig organogram als fundament van de nieuwe organisatiestructuur is samengesteld en
aangenomen. Ook de daaruit voortkomende functies zijn eveneens (her)beschreven. Echter is de formele aanname van de diverse functies op organisatie niveau nog niet aan de orde geweest, omdat dit
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deel uitmaakt van een HRM-ondersteuningstraject van de Rekenkamer welke in oktober 2020 is
goedgekeurd en gefinancierd door de IDB in oktober 2020. Dit ondersteuningsproject is nog in voorbereiding, en derhalve is het de verwachting dat het gezamenlijke proces van formalisering van het
organogram en de functiestructuur door de Rekenkamer met behulp van een grant van de IDB zal
worden afgevangen in 2021. Hierna zal de definitieve organisatiestructuur van de Rekenkamer door
tussenkomst van de president van de Republiek Suriname worden geëffectueerd in een staatsbesluit.
Operationele human recourse-werkzaamheden
Niet alle HR-werkzaamheden binnen de Rekenkamer zijn nog gebaseerd op HR-principes.
De focus lag meer op de aanzet tot deugdelijke administratieve HR-werkzaamheden. Het werken op
basis van competentie-management, beoordelingscycli en persoonlijke ontwikkelingsplannen voor
medewerkers zal na het in gereedheid hebben van alle administratieve HR-zaken, de volgende stap
zijn inzake de menselijke hulpbronnen van de organisatie. Het voorbereidend werk hiervoor heeft
reeds plaatsgevonden en is grotendeels afgerond. Dit betrof:


formulering HR-handboeken, zoals:
o

competentiehandboek

o

HR-proces handboek

o

Personeelshandboek.

Tactische voorbereiding verzelfstandiging
Het dienstjaar stond, in relatie tot de menselijke hulpbronnen, grotendeels in het teken van het verder
ontwikkelen tot een zelfstandig bestuursorgaan. Het beheer van de eigen administratieve HR-werkzaamheden moest naast al de andere werkzaamheden daarop worden afgestemd c.q. in gereedheid
worden gebracht. Dit proces, om de menselijke hulpbronnen als zelfstandig orgaan in administratieve
zin goed te kunnen beheren, is in de voorfase afgerond.
Dit proces van verzelfstandiging is synchroon verlopen met het zoveel mogelijk digitaliseren van de
processen aangaande beheer van de menselijke hulpbronnen, waarbij de overstap naar digitale dossiervorming, het werken vanuit een HR-database die is ingericht, eveneens van data is voorzien.
Het laatste deel van het HR-verzelfstandigingsproces is het voorzien in cruciale vacatures/functies
aangaande organisatieonderdelen, om de essentiële voortgang van de bedrijfsvoering van het
Bureau te garanderen; met andere woorden het daadwerkelijk werven van benodigd personeel. Dit
proces is voor sommige organisatie-onderdelen afgerond en voor andere, waar dit niet het geval is,
reeds in werking gezet.
COVID-19-pandemie, organisatiestructuur en menselijke hulpbron
Uiteraard is de COVID-19-pandemie in relatie tot de operations van de Rekenkamer ook aan de orde
geweest. De COVID-19-situatie heeft niet alleen een negatief effect gehad op de voortgang van de
werkzaamheden, maar tegelijkertijd is het ook een grote uitdaging geweest voor het managen en
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aansturen van het personeel van de Rekenkamer. Dit is vanaf medio maart door middel van afkondiging van de eerste maatregelen van de centrale overheid aan de orde.
Samenvattend kan gesteld worden dat de gestelde doelen aangaande de menselijke hulpbronnen,
ondanks de COVID-19-situatie en de specifieke administratieve HR-werkzaamheden, in 2020 gerealiseerd zijn. De voorbereidingsfase in verband met de verzelfstandiging van het personeelsbeheer is in
gereedheid gebracht.

2.4

Personeel Rekenkamer

Het personeel van de Rekenkamer bestaat uit 42 personen, van wie 69% van het vrouwelijk en 31%
van het mannelijk geslacht is. Het personeel bestaat verder uit: auditors, die het onderzoek van de
Rekenkamer uitvoeren en ondersteunend personeel. Drie personen zijn als externe deskundigen op
contractbasis in dienst bij de Rekenkamer.
In bijlage 1 zijn de namen van personeelsleden en de datum van indiensttreding vermeld.
De huidige personeelsbezetting is weergegeven in tabel 2.1.
Tabel 2.1: Personeelsbezetting dienstjaar 2020
Functie

Per 31- 12- 2020

College

4

Management

3

Vast

Bureau

2

Vast

Auditors

13

Vast

Ondersteunend personeel

17

Vast

Personeel op contractbasis

3

Tijdelijk

Totaal

Dienstverband

42
Bron: Rekenkamer van Suriname

2.5

Activiteiten Rekenkamer

2.5.1

Kennismaking met DNA

Op dinsdag 28 juli 2020 heeft de Rekenkamer op uitnodiging van DNA haar een bezoek gebracht. Dit
was het eerste kennismakingsbezoek van de Rekenkamer met de nieuw gekozen DNA-voorzitter en
leden. De delegatie van de Rekenkamer bestond uit de waarnemend voorzitter, de heer P. Brandon; het
lid R. Makdoembaks; plaatsvervangend lid, de heer G. Renfrum; de secretaris, mevrouw N. Vredeberg
en de waarnemend directeur van het Bureau, de heer N. Chen Poun Joe.
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Na het welkomstwoord van de DNA-voorzitter, de heer M. Bee, kreeg de delegatie van de Rekenkamer
de gelegenheid om zich voor te stellen. Hierna werd de waarnemend voorzitter in de gelegenheid gesteld
om DNA te informeren over de huidige stand van zaken, de uitdagingen en het onderzoek van de Rekenkamer.
Vervolgens kregen de leden van de volgende fracties de gelegenheid om de Rekenkamer toe te spreken,
te weten:


DNA - lid A. Gajadien als fractieleider van de coalitie;



DNA - lid R. Parmesar namens de Nationale Democratische Partij;



DNA - lid R. Asabina namens de Broederschap in Eenheid in de Politiek;



DNA- lid P. Etnel namens de Nationale Partij Suriname;



DNA- lid M Soemar-Huur namens de Pertjajah Luhur/Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij.

Allen hebben het belang van een goede samenwerking tussen DNA en de Rekenkamer onderstreept.
Tot slot van het kennismakingsbezoek is door de voorzitter van DNA, de medewerking van de Rekenkamer gevraagd, om door tussenkomst van de griffier van DNA, een presentatie te houden over haar taken
en bevoegdheden alsmede haar uitdagingen bij een van hun geplande trainingssessies. De Rekenkamer
heeft haar ondersteuning toegezegd.
2.5.2

International Organization of Supreme Audit Institutions Grant

In september 2020 heeft de International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) in het
kader van technische assistentie aan rekenkamers, vanwege de COVID-19-pandemie, een programma getiteld: “SAI-Continuity during COVID-19 Grant” geïntroduceerd. Aan dit programma is ook een
bedrag van totaal EURO 700.000 beschikbaar gesteld, waarmee zij de rekenkamers die volwaardig
lid zijn van haar organisatie, wenst te ondersteunen. Alle volwaardige leden van INTOSAI zijn in de
gelegenheid gesteld om in aanmerking te komen voor een grant, ter waarde van maximaal
EURO 20.000 door een voorstel in te dienen tot eind oktober 2020.
In dit voorstel moeten rekenkamers een gedegen onderbouwing geven, waaraan zij deze grant zullen
besteden.
De Rekenkamer heeft in verband met de huidige COVID-19-pandemie en het garanderen van de
voortzetting van haar controlewerkzaamheden ook gebruikgemaakt van deze gelegenheid om een
grant aan te vragen bij INTOSAI in oktober 2020. De grant zal onder andere gebruikt worden om
voornamelijk de Information and Communications Technology (ICT)-voorzieningen en de beveiliging
van haar ICT-infrastructuur gereed te maken voor een optie van “Remote Workforce”, waarbij ‘op
afstand’ werken een nieuwe mogelijkheid zal worden voor de Rekenkamer. Hiermee zal ook de
continuïteit van de uitvoering van de taken van de Rekenkamer temidden van deze COVID-19-pandemie, gewaarborgd blijven.
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In navolging van de criteria gesteld door INTOSAI zal de Rekenkamer binnen 60 dagen ná ontvangst
van de grant ook verantwoording moeten afleggen over het geboekte resultaat.
2.5.3

Technische samenwerking Inter-American Development Bank

In oktober van het dienstjaar is de technische samenwerking “Strengthening Corporate Governance
of Supreme Audit Institutions in Caribbean Countries” goedgekeurd door IDB. Het doel van deze technische coöperatie is de versterking van de institutionele capaciteit van drie rekenkamers in het Caribisch gebied om de verhoogde vraag naar toezicht en controle op de uitgaven van de overheid te
waarborgen als reactie op de wereldwijde COVID-19-pandemie. Het betreft hierbij de Audit Offices of
Guyana en Jamaica en de Rekenkamer. De Rekenkamer zal technische assistentie krijgen op het
gebied van Human Recource Management en Financial Audit.
2.5.4

Bezoek Rekenkamer aan de president van de Republiek Suriname

Op vrijdag 13 november 2020 heeft een team van de Rekenkamer een kennismakingsbezoek gebracht aan de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ch. Santokhi.
De aard van het bezoek was om naast kennismaking met de president ook enkele belangrijke uitdagingen de Rekenkamer rakende te bespreken.

Bron: Kabinet van de President
Van links naar rechts: de waarnemend directeur van het Bureau, de minister van Financiën en Planning, de secretaris van de
Rekenkamer, de waarnemend voorzitter van de Rekenkamer, de president van de Republiek Suriname, de minister van
Binnenlandse Zaken, plaatsvervangend lid van de Rekenkamer en lid van de Rekenkamer.

Tijdens het gesprek is door de president aangegeven dat hij zich terdege bewust is van de immense
taak en verantwoordelijkheden van de Rekenkamer. “Om een land goed te besturen is het van eminent belang dat alle instituten goed functioneren. En om de rechtstaat te waarborgen is de Rekenkamer als onafhankelijke instituut cruciaal”, aldus het staatshoofd. Hij benadrukte nogmaals het belang
van een professionele Rekenkamer met voldoende capaciteit.
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De ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën en Planning, respectievelijk de heer B.S.G.
Somohardjo en de heer A.K. Achaibersingh, waren ter ondersteuning van de president, tijdens deze
ontmoeting ook aanwezig. De Rekenkamer gaf tijdens de ontmoeting aan dat er een intensere
samenwerking met het Ministerie van Financiën en Planning gewenst is om effectief en efficiënt te
kunnen opereren. De ontvangsten en bestedingen van staatsmiddelen dienen tijdig verantwoord te
worden. Hiervoor zijn er diverse wetten die dit moeten reguleren.
Verder is er een beroep gedaan op de president om de Rekenkamer de mogelijkheid te bieden om
het instituut te versterken met gemotiveerd en professioneel kader om het controlewerk optimaal uit te
voeren. Er is daarbij ook gepleit voor een ruimer budget en ruimere huisvestingsfaciliteiten vanwege
de noodzakelijke verruiming van haar personeelsbestand.
Zijne Excellentie, president Santokhi, heeft zijn volle ondersteuning aan de Rekenkamer toegezegd
en hij heeft de Rekenkamer gevraagd om alvast marginale controle uit te oefenen op de jaarverslagen van de parastatale bedrijven.
Tot slot is afgesproken dat de Rekenkamer nadere details omtrent haar verzoek met de respectieve
ministers voornoemd zal door communiceren, hetgeen ook aan het eind van het 4e kwartaal van 2020
heeft plaatsgevonden.
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3

Financiële administratie staat in het dienstjaar 2020

3.1

Overheidsuitgaven dienstjaar 2020

De begroting voor het dienstjaar 2020 werd op 17 november 2020 goedgekeurd door DNA en is afgekondigd op 12 januari 2021 (Wet Staatsbegroting 2020, S.B. no. 6). Wederom is de bovengenoemde
wet niet vóór aanvang van het betreffend dienstjaar goedgekeurd door DNA.
De Rekenkamer is van mening dat begrotingen niet alleen tijdig ingediend moeten worden, maar ook
tijdig goedgekeurd dienen te worden, zodat het budgetrecht en de functies van de overheidsbegroting
goed tot hun recht komen.
De Staatsbegroting van het dienstjaar 2020 presenteert de geraamde uitgaven en ontvangsten voor
alle ministeries en directoraten.
De indeling van de begroting is als volgt:


Titel I: de Operationele uitgaven, die is opgesplitst in twee componenten, namelijk: Lopende
uitgaven en Kapitaaluitgaven.



Titel II: de Programma’s.



Titel III: Middelenbegroting bestaande uit de Ontvangsten en de Donormiddelen.



Titel IV: Parastatalen.

In deze paragraaf is de focus gelegd op de totaal geraamde overheidsuitgaven, opgesplitst in: Operationele uitgaven en Programma’s per ministerie/directoraat voor het dienstjaar 2020, en ook op de
voorlopige cijfers betreffende de verevende en de voldane bedragen. Hierbij is gebruikgemaakt van
de rapportages en het overzicht “Gecumuleerde cijfers per ministerie/directoraat”, die de Rekenkamer
heeft ontvangen van de afdeling Centrale Begrotingsboekhouding (CBB) over het dienstjaar 2020. In
tabel 3.1 zijn desbetreffende cijfers weergegeven per ministerie/directoraat, uitgedrukt in absolute en
relatieve cijfers.
Onder het begrip verevend wordt verstaan een verplichting die wordt aangegaan gevolgd door een
levering of prestatie. Hiermede heeft de overheid een vordering/schuld tegen zich te verwerken.
Bij het begrip voldaan gaat het om de daadwerkelijk betaalde facturen oftewel betalingen door de
overheid.
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Tabel 3.1: De totaal geraamde uitgaven opgesplitst in operationele uitgaven en programma’s
en de verevende en voldane uitgaven (absolute en relatieve cijfers) per ministerie/
directoraat van het dienstjaar 2020 (bedragen x SRD 1.000)
#

Ministeries/

Geraamde

Geraamde

Totale

Totaal

Verevend

Totaal

Totaal

Directoraten

Operationele

Programma's*

geraamde

verevend

t.o.v.

voldaan

Voldaan

uitgaven*

(absoluut)*

geraamd

(absoluut)*

uitgaven*

t.o.v.
totaal

(relatief)

verevend
(relatief)

I

1

Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

2
3

BIZA: Algemene Zaken
BIZA: Binnenlandse
Zaken

4

BIZA: Human Resource Management

5

II

III = (I+II)

IV

V=

VI

VII =

(IV/III)

(VI/IV)

x 100%

x 100%

51.608

7.003

58.611

38.218

65,21%

35.692

93,39%

257.612

26.508

284.120

263.973

93,00%

245.494

93,00%

248.012

179.059

427.071

90.298

21,14%

66.881

74,07%

57.865

3.675

61.540

70.865

115,15%

64.617

91,18%

172.535

4.313

176.848

141.582

80,06%

73.802

52,13%

470.369

6.651

477.020

293.453

61,52%

17.054

5,81%

61.862

56.448

118.310

32.204

27,22%

3.453

10,72%

86.364

5.850

92.214

77.056

83,56%

5.860

7,60%

62.535

4.927.776

4.990.311

2.066.821

41,42%

-

-

3.992

11.700

15.692

15.314

97,59%

15.314

100%

45.050

274

45.324

35.736

78,85%

35.736

100%

834.479

800

835.279

328.234

39,30%

27.149

8,27%

96.815

368.811

465.626

95.701

20,55%

87.883

91,83%

57.670

34.900

92.570

5.312

5,74%

3.848

72,44%

30.777

54.725

85.502

28.326

33,13%

-

-

120.145

564.134

684.279

113.099

16,53%

115.527

102,15%

100.817

3.900

104.717

92.622

88,45%

92.829

100,22%

21.923

30.250

52.173

-

-

-

-

Buitenlandse Zaken,
International Business
& Internationale
Samenwerking

6

Defensie

7

Econ. Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

8

Financiën en Planning:
Belastingen

9

Financiën en Planning:
Financiën

10

Financiën en Planning:
Planning en Ontwikkelingsfinanciering

11

Grondbeleid en Bosbeheer

12

Justitie en Politie

13

Landbouw, Veeteelt en
Visserij

14

Natuurlijke Hulpbronnen

15

OW: Bouwkundige
Werken en Dienstverlening

16

OW: Civiel Technische
Werken

17

OW: Openbaar Groen

18

OWC: Cultuur
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#

Ministeries/

Geraamde

Geraamde

Totale

Totaal

Verevend

Totaal

Totaal

Directoraten

Operationele

Programma's*

geraamde

verevend

t.o.v.

voldaan

Voldaan

uitgaven*

(absoluut)*

geraamd

(absoluut)*

uitgaven*

t.o.v.
totaal

(relatief)

verevend
(relatief)

I

19

OWC: Onderwijs

20

ROS: Agrarische Ont-

II

1.195.050

IV

V=

VI

VII =

(IV/III)

(VI/IV)

x 100%

x 100%

579.858

1.774.908

335.527

18,90%

86.882

25,89%

-

9.634

9.463

98,23%

9.463

100%

17.076

27

17.103

16.965

99,19%

16.965

100%

5.818

83

5.901

5.035

85,32%

4.988

99,07%

354.324

6.002

360.326

324.519

90,06%

323.113

99,57%

57.269

-

57.269

1.260

2,20%

1.144

90,79%

2.382

19.566

21.948

-

-

-

-

198.200

824.978

1.023.178

892.933

87,27%

693.278

77,64%

1.946

974

2.920

-

-

-

-

88.526

855.690

944.216

64.712

6,85%

-

-

Volksgezondheid

67.500

604.540

673.040

185.914

27,62%

139.232

74,89%

Totale uitgaven

4.778.155

9.179.495

13.957.650

5.625.142

40,31%

2.166.204

38,50%

9.634

wikkeling Binnenland
21

III = (I+II)

ROS: Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland

22

ROS: Duurzame Ontwikkeling Inheemsen

23

ROS: Regionale Ontwikkeling

24

ROS: Sportzaken

25

Ruimtelijke Ordening
en Milieu

26

Sociale Zaken en
Volkshuisvesting

27
28

TCT:Toerisme
TCT: Transport en
Communicatie

29

Bron: afdeling Centrale Begrotingsboekhouding de dato 17 februari 2021
1) Voorlopige cijfers CBB

Door de afdeling CBB van het Ministerie van Financiën en Planning worden er regelmatig rapportages van bevindingen opgemaakt met betrekking tot de begrotingsuitvoering. Deze rapportages worden opgemaakt aan de hand van de verantwoording die door de diverse ministeries/directoraten worden opgestuurd naar de afdeling CBB, waarbij er een terugkoppeling plaatsvindt.
De Rekenkamer kan op basis van de verkregen informatie slechts een voorlopige conclusie trekken
met betrekking tot de verevende en de voldane bedragen van de diverse ministeries/directoraten,
aangezien de cijfers nog niet definitief zijn vastgesteld. Er vindt namelijk nog steeds afstemming
plaats tussen de ministeries/directoraten en de afdeling CBB hieromtrent.
De totaal geraamde uitgaven over het dienstjaar 2020 bedragen SRD 13.957.650.000 (zegge: dertienmiljard negenhonderdzevenenvijftigmiljoen zeshonderdvijftigduizend Surinaamse dollars).
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Aan de hand van de voorlopige informatie met betrekking tot de realisatie van de begroting over het
dienstjaar 2020 concludeert de Rekenkamer het volgende.
Van de totaal geraamde uitgaven (SRD 13,9 miljard) is volgens de voorlopige cijfers van CBB
SRD 5,6 miljard oftewel 40,31% verevend. Dit komt erop neer dat er over het dienstjaar 2020 een
bedrag van SRD 8,3 miljard oftewel 59,69% van de totaal geraamde uitgaven niet is besteed.
Ten aanzien van de betalingen voor geleverde prestaties is slechts 38,50% van de verplichtingen
(SRD 2,1 miljard) voldaan. Er moet dus nog 61,50% van de verplichtingen (SRD 3,5 miljard) worden
voldaan voor de geleverde prestaties in het dienstjaar 2020.
De drie ministeries/directoraten met de hoogste totale geraamde uitgaven in het dienstjaar 2020 zijn
respectievelijk het Directoraat Financiën (SRD 4,9 miljard), het Directoraat Onderwijs (SRD 1,7 miljard) en het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 1 miljard).
De volgende drie ministeries/directoraten hebben de hoogste geraamde operationele uitgaven:


het Directoraat Onderwijs (SRD 1,1 miljard);



het Ministerie van Justitie en Politie (SRD 834,4 miljoen);



het Ministerie van Defensie (SRD 470,3 miljoen); en

Bij de Programma’s hebben de volgende drie ministeries/directoraten de hoogste geraamde uitgaven:


het Directoraat Financiën (SRD 4,9 miljard);



het Directoraat Transport en Communicatie (SRD 855,6 miljoen);



het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 824,9 miljoen).

3.2

Ontvangsten staat in het dienstjaar 2020

De ontvangsten van de staat bestaan uit:


belastingmiddelen;



niet-belastingmiddelen;



schenkingen c.q donormiddelen/leningen.

Voor het dienstjaar 2020 waren de totale ontvangsten begroot op SRD 11.201,4 miljoen en de belastingen geraamd op SRD 3.002,8 miljoen, verdeeld naar directe belastingen SRD 801,8 miljoen en
indirecte belastingen SRD 2.201 miljoen.
De ontvangsten uit de niet-belastingmiddelen waren geraamd op SRD 2.591,2 miljoen en schenkingen/leningen geraamd op SRD 5.607,3 miljoen.
In tabel 3.2 wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde lopende ontvangsten van
het dienstjaar 2020. Hierbij is gebruik gemaakt van de rapportages en het overzicht “Gecumuleerde
cijfers per ministerie/directoraat” die de Rekenkamer heeft ontvangen van de afdeling CBB over het
dienstjaar 2020.
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Tabel 3.2: Overzicht begrote en gerealiseerde lopende ontvangsten dienstjaar 2020
(bedragen (X SRD 1.000)
Begroot
Ontvangsten

(Nota van

Realisatie¹*

wijziging)¹
Directe belastingen

Realisatie in
%

801.802

-

-

Indirecte belastingen

2.201.055

-

-

Totaal belastingen(1)

3.002.857

-

-

Niet-belastingontvangsten (2)

2.591.227

80.248

3,10

Lopende ontvangsten (1+2)

5.594.084

80.248

1,43

Schenkingen/leningen (3)

5.607.380

284.640

5,08

11.201.464

364.888

3,25

Totale lopende ontvangsten (1+2+3)

Bron: afdeling Centrale Begrotingsboekhouding, de dato 17 februari 2021

*

Realisatie betreft de daadwerkelijke - na vaststelling van de verevening - aan derden betaalbaar gestelde bedragen en van
derden ontvangen bedragen.

1) Voorlopige cijfers CBB

In het dienstjaar 2020 is een bedrag van SRD 364,88 miljoen gerealiseerd, hetgeen slechts 3,25%
van de totaal begrote ontvangsten uitmaakt.
Van de directe belastingen en de indirecte belastingen is van het geraamd bedrag nog niets verwerkt.
Verder is van de niet-belastingontvangsten SRD 80,24 miljoen gerealiseerd, 3,10% van de geraamde
ontvangsten.
In tabel 3.3 is een breakdown gegeven van de geraamde en ontvangen bedragen van de bestanddelen van zowel de directe als de indirecte belastingen. Deze tabel is samengesteld op basis van informatie verkregen van de afdeling CBB van het Ministerie van Financiën en Planning.
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Tabel 3.3: Belastingontvangsten (bedragen x SRD 1000) over het dienstjaar 2020
Geraamd
Code

Directe belastingen

(nota van
wijziging)²

51010

Inkomstenbelasting (incl. loonbelasting)

762.924

51020

Vermogensbelasting

1.000

51021

Huurwaardebelasting

4.112

51030

Loterijbelasting

2.796

51031

Dividendbelasting

9.994

51032

Casinobelasting

20.976

51034

Bronbelasting

801.802

Subtotaal directe belastingen
Indirecte Belastingen
51170

Invoerrechten

569.303

51173

Statistiekrechten

29.974

51130

Omzetbelasting

687.649

51171

Uitvoerrecht op hout

100.232

51140

Accijns op alcoholvrije dranken

64.938

51141

Accijns op gedistilleerd

50.503

51142

Accijns op bier

41.113

51143

Accijns op rooktabak en sigaretten

72.551

51161

Verbruiksbelasting motorbrandstoffen

583.800

51162

Belasting op publieke vermakelijkheden

51174

Rij- en voertuigenbelasting

992
2.201.055

Subtotaal indirecte belastingen

3.002.857

Totaal belastingmiddelen

Bron: afdeling Centrale Begrotingsboekhouding
2) Voorlopige cijfers CBB

Volgens de voorlopige cijfers van CBB blijkt dat nog geen informatie is verwerkt voor zowel de ontvangen directe belastingen als de indirecte belastingen.

3.3

Geregistreerde leningen en stand staatsschuld

3.3.1

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 Rekenkamer. Dit in gevolge de Wet op de Staatschuld van 19 maart 2002 houdende
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bepalingen inzake het vestigen, het delgen en het beheer van schuldverplichtingen ten laste van de
Staat, artikel 6 lid 1, Registratie van documenten.
De schatkistpapieren, financieringsovereenkomsten (contracten)/beleggingen/herbeleggingen/aflossingen van schatkistpapieren, doorleenovereenkomsten en schatkistpromessen zijn conform artikel
29 lid 2 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 door de Rekenkamer geregistreerd.
In bijlage 2 zijn de geregistreerde financieringsovereenkomsten (contracten) beleggingen/herbeleggingen/aflossingen van schatkistpapieren. In bijlage 3 zijn de geregistreerde doorleenovereenkomsten en in bijlage 4 de geregistreerde schatkistpromessen weergegeven.

Opmerking:
De Rekenkamer heeft middels een schrijven de dato 24 maart 2021 met kenmerk AK/238/va no.
0076.21 aan het Bureau voor de Staatsschuld gevraagd een overzicht van de geregistreerde leningen
in het dienstjaar te reviewen. Als reactie heeft het Bureau voor de Staatsschuld per schrijven de dato
22 maart 2021 met kenmerk SDMO/21-335 uitstel gevraagd tot en met 31 maart 2021. Aangezien het
rekenkamerverslag op 30 maart 2021 wordt aangeboden, zal deze informatie niet op tijd verwerkt
kunnen worden.
3.3.2

Binnenlandse en buitenlandse staatsschuld in 2020

De totale binnenlandse en buitenlandse staatsschuld bedroegen per 31 december 2020 respectievelijk SRD 14.856,2 miljoen om SRD 15.616,6 miljoen (www.sdmo.org). In tabel 3.4 volgt een overzicht
van de totale binnenlandse en buitenlandse staatsschuld per maand over 2020.
Tabel 3.4: Stand binnenlandse en buitenlandse staatsschuld over het dienstjaar 2020

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Binnenlandse
staatsschuld 2020
Bedrag
(in mln. SRD)
7.011,8
7.024,3
7.322,0
12.270,4
13.128,9
13.509,0
13.873,4
13.887,6
14.151,6
14.345,8
14.863,7
14.856,2

Buitenlandse
staatsschuld 2020
Bedrag
Bedrag5
(in mln. SRD)
(in mln. USD)
14.950,8
1.988,1
14,933,4
1.985,8
15.084,5
2.005,9
15.109,2
2.009,2
15.134,2
2.012,5
15.253,5
2,028.4
15.308,9
2.035,8
15.438,2
2.052,9
15.484,7
2.059,1
15.701,7
2.088,0
15.773,5
2.097,5
15.616,6
2.076,7

Bron: Bureau van de Staatsschuld 26 maart 2021 (www.sdmo.org)

Opmerking:

5

-

Update 24 maart 2021 op de website www.sdmo.org

-

Voorlopige cijfers

Wisselkoers SRD/ USD = 7,52 (www.sdmo.org)
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3.4

Uitbetaalde salarissen in het dienstjaar 2020

De netto betaalde salarissen over het dienstjaar 2020 bedroegen in totaal SRD 2.599.356.518,90
(zegge: tweemiljard vijfhonderdnegenennegentigmiljoen driehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderdachttien 90/100 Surinaamse dollars).
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de totaal netto uitbetaalde salarissen over het dienstjaar 2020 verdeeld naar de verschillende ministeries. Bij presidentieel besluit P.B. no.:13/ 2020 van 16 juli 2020
zijn namen van bepaalde ministeries gewijzigd. In het overzicht zijn de oude en nieuwe benamingen
van de ministeries vermeld.
Tabel 3.5: Uitbetaalde netto salarissen over het dienstjaar 20206
Nr.

Ministeries7

Netto Bedrag

Percentage

in SRD

(%)

1

Arbeid/Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

17.741.690,96

0,68%

2

Binnenlandse Zaken

390.097.625,81

15,01%

14.305.979,97

0,55%

3

Buitenlandse Zaken/Buitenlandse Zaken, International
Business en Internationale Samenwerking

4

Defensie

243.076.372,98

9,35%

5

Financiën en Planning

64.877.143,28

2,50%

26.796.797,45

1,03%

6

Handel, Industrie en Toerisme/ Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie

7

Justitie en Politie

481.047.149,80

18,51%

8

Landbouw, Veeteelt en Visserij

54.795.210,92

2,11%

9

Natuurlijke Hulpbronnen

27.600.639,46

1,06%

10

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

713.345.065,21

27,44%

11

Openbare Werken, Transport en Communicatie

132.949.392,99

5,11%

12

Regionale Ontwikkeling

218.984.509,29

8,42%

21.206.056,87

0,82%

13

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer/
Grondbeleid en Bosbeheer

14

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

96.072.574,96

3,70%

15

Sport- en Jeugdzaken

33.433.660,49

1,29%

16

Transport en Communicatie en Toerisme (vanaf juli 2020)

21.511.241,16

0.82%

17

Volksgezondheid

41.515.407,30

1,60%

Totaal

2.599.356.518,90
Bron: Maandelijkse CEBUMA-staten

6

De tabel met de netto uitbetaalde salarissen over 2020 is op 26 februari 2021 (Ref.nr. AK/1106/du no. 0044.21) ter verificatie
gestuurd naar CEBUMA. Helaas is de informatie op de dag van indiening van het rekenkamerverslag niet ontvangen.

7

De namen van de ministers zijn zoals vermeld in de maandelijkse overzichten van CEBUMA.
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4

Rechtmatigheidsonderzoek

4.1

Inleiding

De Rekenkamer voert de controle uit in overeenstemming met hoofdstuk XVI, artikel 149 tot en met
152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992
no. 38) en artikel 24 lid 2 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 (S.B. 2019 no. 102).
De Rekenkamer heeft in dit dienstjaar drie audits afgerond en twee zijn nog in afrondende fase, te
weten:
1. rechtmatigheidsonderzoek naar het beheer en regulier onderhoud van dienstvoertuigen tot en
met een gewichtsklasse van 2000 kg bij 20 instellingen, waaronder directoraten van 15 ministeries, het kabinet van de president en een afdeling ressorterend onder een directoraat, allen in
Paramaribo in 2018.
Het toenmalige Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft geen medewerking verleend aan de Rekenkamer bij dit onderzoek;
2. rechtmatigheidsonderzoek vrijstelling invoerrechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen, dienstjaar 2018, bij het Ministerie van Financiën;
3. rechtmatigheidsonderzoek van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding uitgekeerd aan de
bewakers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in het dienstjaar 2018;
4. rechtmatigheidsonderzoek van verleende vergunningen voor houtexploitatie in het dienstjaar
2018, bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer;
5. rechtmatigheidsonderzoek naar de aanbesteding over het dienstjaar 2018, bij het Ministerie van
Openbare Werken, Transport en Communicatie.
In de volgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven van de rapporten van de eerste drie
audits die reeds aan de minister van betreffende ministerie zijn aangeboden. De laatste twee audits
zijn nog in de afrondende fase.

4.2 Rechtmatigheidsonderzoek naar het beheer en onderhoud van dienstvoertuigen
In 2019 is een controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van het beheer en onderhoud van dienstvoertuigen in de gewichtsklasse tot en met 2000 kg8 op alle ministeries over het dienstjaar 2018.
Het betreft alleen dienstvoertuigen op ‘vier wielen’, dus geen bussen, vaartuigen en voertuigen op
twee wielen (fietsen, bromfietsen etc.).

8

met uitzondering van vrachtauto’s
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Het inzetten van dienstvoertuigen op het ministerie voor het verrichten van diensten, die behoren tot
de taken van de overheid, dient te geschieden volgens door de overheid vastgestelde regels.
Het onderzoek heeft zich beperkt tot de dienstvoertuigen, in Paramaribo.
Het doel van dit onderzoek is om de rechtmatigheid vast te stellen over de wijze waarop de ministeries het beheer en onderhoud voeren over de dienstvoertuigen.
De Rekenkamer heeft voor dit onderzoek de focus gelegd op drie belangrijke processen te weten:
1. het inventarisatieproces;
2. het onderhoudproces;
3. het afschrijvingsproces.
De verschillende wetten en regels die van toepassing zijn op het gebruik van dienstvoertuigen door
ministeries zijn in de volgende tabel (legenda) vermeld.
Legenda:
Tabel 4.1: Wet- en regelgeving en de criteria die van toepassing zijn op het gebruik van dienstvoertuigen door ministeries
Criteria

Wet- en regelgeving
INVENTARISATIE PROCES

A Het departement moet een inventarislijst hebben waarop

Beschikking Ministerie van Financiën 13 augus-

onder andere vermeld staat:

tus 2007 La. F. no. 83, houdende vaststelling van

het aantal voertuigen, het merk/type, eventuele registra-

regels inzake het beheer, de administratie, de

tienummers, datum van aanschaffing, aanschaffings-

verkoop en de overdracht van roerende staats-

bedrag, naam van de leverancier/schenker, datum van

goederen. (A. punt 1-3)

afschrijving, reden van afschrijving.
B Er moet op het departement een centrale registratielijst

Beschikking Ministerie van Financiën 13 augus-

aanwezig zijn van alle dienstvoertuigen, met vermelding

tus 2007 La. F. no. 83, houdende vaststelling van

van de plaats waar deze zich bevinden (onder wiens

regels inzake het beheer, de administratie, de

beheer het voertuig is).

verkoop en de overdracht van roerende staatsgoederen. (A. punt 5)

C Periodiek, ministens eenmaal per jaar wordt de inventarisadministratie gecontroleerd en bijgewerkt.

Beschikking Ministerie van Financiën 13 augustus 2007 La. F. no. 83, houdende vaststelling van
regels inzake het beheer, de administratie, de
verkoop en de overdracht van roerende staatsgoederen. (A. punt 8)

ONDERHOUDSPROCES
D Er moet per dienstvoertuig een dossier worden bijgehou-

G.B. 1952 no. 10; artikel 4 (Resolutie van 19

den met daarin vermeld de aard/het type voertuig, regi-

janauri 1952 no. 293a, tot vaststelling van de

stratienummer, aanschafwaarde, kopie bewijs van ver-

regels voor het gebruik van motorvoertuigen voor

zekering en keuring, de frequentie van (regulier) onder-

de dienst)

houd en door wie en de staat waarin het voertuig zich
bevindt.
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Criteria

Wet- en regelgeving

E Worden landsgoederen in bruikleen afgegeven, dan zal

Beschikking Ministerie van Financiën 13

hiervan een toestemmingsbrief afgegeven moeten

augustus 2007 La. F. no. 83, houdende vast-

worden.

stelling van regels inzake het beheer, de administratie, de verkoop en de overdracht van
roerende staatsgoederen. (A. punt 9)

F Met uitzondering van specifieke diensten zullen dienstvoertuigen voorzien zijn van de D-plaat.

Richtlijnen Dienstvoertuigen La.F.Th.I.no. 11577
de dato 6 november 1982

G Dienstvoertuigen worden onderhouden door Openbare
Werken.

S.B. 1991 no. 58 artikel 20 lid k
Staatsbesluit van 10 oktober 1991, houdende
instelling en taakomschrijving van departementen
van algemeen bestuur

H Worden de dienstvoertuigen na de eerste keuring ter
I

G.B. 1957 no.-103 artikel 25 lid 2

beschikking gesteld voor een herkeuring?

Rijbesluit 1957

Dienstvoertuigen dienen verzekerd te zijn.

S.B. 1979 no.-33; artikel 2 lid 2
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

AFSCHRIJVINGSPROCES
J

Vervanging van dienstvoertuigen na vaststelling dat

Beschikking van de minister van Financiën van

afkeuring in ‘s landsbelang wenselijk is.

13 augustus 2007 La.F. no.-83, houdende vaststelling van regels inzake het beheer, de
administratie, de verkoop en de overdracht van
roerende staatsgoederen.

K Verkoop van dienstvoertuigen aan derden worden

G.B. 1952 no.-111, artikel 9 Comptabiliteitswet

steeds in het openbaar gedaan.

Wet van 2 december 1952, regelende de wijze
van beheer en verantwoording van de geldmiddelen in Suriname
Bron: Rekenkamer van Suriname

Opmerking:
Tijdens het onderzoek is gebleken dat ministeries vaak niet op de hoogte zijn van onder andere:


de resolutie van 19 janauri 1952 no. 293a (G.B. 1952 no. 10; artikel 4), tot vaststelling van de
regels voor het gebruik van motorvoertuigen voor de dienst;



de beschikking van de minister van Financiën van 13 augustus 2007, La.F. no. 83, houdende
vaststelling van regels inzake het beheer, de administratie, de verkoop en de overdracht van
roerende staatsgoederen.

De beheersingsmaatregelen worden hierdoor niet consistent nageleefd, waardoor de rechtmatigheid
van het beheer en regulier onderhoud van dienstvoertuigen niet is gegarandeerd. Dienstvoertuigen
worden bijvoorbeeld niet onderhouden door het gewezen Ministerie van OWTC, afdeling Autowerkplaats (AWP), maar worden door het ministerie/directoraat zelf in eigen beheer uitgevoerd of uitbesteed. Uitbesteding geschiedt vaak ook niet volgens de 3-offertenregeling, vooral indien het om groot
onderhoud of vervanging van een belangrijk onderdeel gaat.
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Op ministeries zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken is elke afdeling zelf verantwoordelijk voor
het beheer van de dienstvoertuigen die zij ter beschikking heeft. Daarbij wordt er niet voldaan aan alle
wettelijke voorschriften, zoals: een niet volledige inventarislijst en het niet hanteren van het voorschrift
dat alle dienstvoertuigen duidelijk voorzien moeten zijn van het kentekenplaat “D” =>dienstauto.
In het volgend overzicht zijn de bevindingen en de conclusies van het onderzoek per ministerie verwerkt.
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Tabel 4 2: De bevindingen en de conclusies per ministerie van het rechtmatgheidsonderzoek van het beheer en onderhoud van dienstvoertuigen
dienstjaar 2018
Criteria
#

A

B

C

D

E

Ministeries

F

G

H

I

J

K

Bevindingen

Conclusie

1

ARB

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

NVT

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

NVT

NVT

2

BIZA

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Onrechtmatig

3

BIZA: DNV

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet
niet

onrechtmatig

4

BIZA: KAB.PRES

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Onrechtmatig

5

BUZA

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

voldoet
niet

Onrechtmatig

DEF

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet

6

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet

NVT

NVT

NVT

Voldoet

Voldoet

NVT

NVT

Onderzoek
Niet voltooid

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Onrechtmatig

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet
niet

Onrechtmatig

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet

Onrechtmatig

Voldoet

Onrechtmatig

Voldoet

Voldoet

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

7
8
9

FIN:
DIR. BELASTING
FIN:
DIR PLANNING
HI

10

JUS

11

LVV

12

NH

13

RO

14

ROGB

15

SJ

16

SOZAVO

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet

Voldoet
Voldoet
niet
Voldoet
Voldoet
niet
Voldoet

Voldoet
Voldoet
Voldoet
Voldoet

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet

Voldoet
niet
Voldoet
niet
Voldoet
niet

Onrechtmatig

Onrechtmatig
Onrechtmatig
Onrechtmatig

Geen medewerking van het ministerie om het onderzoek uit te voeren.
Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
Voldoet
niet

30

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet
niet
Voldoet
niet

Voldoet

Onrechtmatig

Voldoet
niet

Onrechtmatig
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Criteria
#

A

B

C

D

E

Ministeries

F

G

H

I

J

K

Bevindingen

Conclusie

OWC :
DIR.ONDERWIJS
OWC:
DIR. CULTUUR

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

NVT

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

NVT

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

NVT

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

NVT

NVT

Onrechtmatig

19

OWT&C :
AFD. AWP

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet

Onrechtmatig

20

OWT&C:
DIR. OPENBAAR
GROEN

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Onrechtmatig
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VG

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet

Voldoet
niet

Onrechtmatig

17
18

Bron: Rekenkamer van Suriname

Legenda:
NVT

Niet van toepassing
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Toelichtingen
Ministerie van Defensie
In het dienstjaar 2018 heeft er geen inventarisatie plaatsgevonden op het Ministerie van Defensie.
Het Ministerie van OWT&C werkt niet aan het onderhouds- en afschrijvingsproces van dienstvoertuigen, omdat het hoofd van de afdeling Technische Dienst van het ministerie deze handelingen zelf uitvoert. Desondanks kunnen zij geen grote reparaties uitvoeren, vanwege beperkte financiële middelen. De inventarisatielijst van het ministerie komt niet overeen met de lijst volgens richtlijnen van het
Ministerie van Financiën9. Het ministerie draagt bij tot het toetsen van de rijbekwaamheid van hun
chauffeurs. Hierbij worden zij ook getraind in verantwoordelijkheid en omgaan met het logboek.
Verder is het onderzoek niet volledig uitgevoerd volgens het controleplan, omdat het auditteam op
locatie van het Membre Boekoe kazerne, als gevolg van een plotselinge mondelinge stopzetting, haar
controlewerk toen heeft moeten onderbreken. Dit onderzoek is uiteindelijk, zonder duidelijke redenen,
door de toenmalige minister van Defensie, volledig stopgezet.
Ministerie van Sport- en Jeugdzaken
Het onderzoek is in de periode mei 2019 tot en met augustus 2019 uitgevoerd op het Ministerie van
Sport- en Jeugdzaken, directoraat Sportzaken. Thans valt voornoemd directoraat onder het Ministerie
van Regionale Ontwikkeling en Sport conform het presidentieel besluit van 16 juli 2020, houdende
aanpassing instelling Departementen van Algemeen bestuur (S.B. 2020 no. 141), waarbij het voormalig Ministerie van Sport en Jeugdzaken per die datum is ontbonden.

4.3

Rechtmatigheid van vrijstelling van invoerrechten op bedrijfsmiddelen
over het dienstjaar 2018

Aanleiding tot het onderzoek
In Suriname wordt belastingen geheven op basis van richtlijnen in de wet. Belastinggelden waaronder
invoerrechten worden bestemd voor onder andere de lonen van ambtenaren, de sociale zorg, het
onderwijs, de gezondheidszorg, de infrastructuur en onderhoud daarvan, kosten van de Rechterlijke
Macht, Justitie en Politie, Defensie.
Echter kunnen er uitzonderingen gemaakt worden op bepaalde importgoederen om die toegankelijk
te maken voor de samenleving en om economische groei te bewerkstelligen. Er wordt vrijstelling van
invoerrechten verleend bij het invoeren van bepaalde bedrijfsmiddelen ter stimulering van lokale
investeringen.
Hiervoor komen ondernemingen in de sectoren in aanmerking, en wel: bosbouw, industrie, landbouw,
tuinbouw, mijnbouw, veeteelt, pluimvee, aquacultuur, visserij, groothandel, beroepsvervoer, nijverheid, dienstverlening en toerisme met uitzondering van de inrichting en exploitatie van casino’s.

9

Beschikking van de minister van Financiën van 13 augustus 2007 La.F. no.-83
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De vrijstelling van rechten bij invoer van bedrijfsmiddelen houdt in:
a. Gedeeltelijke vrijstelling van 75% van het verschuldigde invoerrecht wordt verleend, met dien verstande dat 25% dient te worden betaald.
b. Gedeeltelijke vrijstelling van 75% van de verschuldigde omzetbelasting wordt verleend, met dien
verstande dat 25% dient te worden betaald.
c.

Gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht wordt verleend tot een bedrag van SRD 100,-.

Het onderzoek betreft een controle naar de rechtmatigheid van vrijstelling van invoerrechten op bedrijfsmiddelen over het dienstjaar 2018 bij het Ministerie van Financiën, op het Directoraat der Belastingen.
Dit onderzoek is van groot maatschappelijk en financieel belang, vanwege de hoge bedragen die de
staat moet derven, wegens het verlenen van vrijstelling. Echter ziet de regering het belang van ondernemerschap en het stimuleren van investeringen in alle sectoren van de economie als een ‘hoge’
prioriteit. Daarom acht zij het noodzakelijk om een gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten te verlenen, bij invoer van bedrijfsmiddelen door bedrijven in de diverse sectoren.
De Rekenkamer zal middels dit onderzoek een onafhankelijk inzicht bieden in het proces van het verlenen van vrijstelling van invoerrechten van bedrijfsmiddelen. In 2018 was een bedrag van
SRD 1.372.341.000,00 (zegge: éénmiljard driehonderdtweeënzeventigmiljoen driehonderd eneenenveertig duizend Surinaamse dollars) begroot voor het ontvangen van invoerrechten.
Wettelijk kader
De volgende wetten en regels zijn van toepassing op het verlenen van vrijstelling van invoerrechten:


Artikel 39 lid 1 onder f van de Wet Tarief Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2004 no. 9).



Artikel 67 van het Decreet Mijnbouw (S.B. 1986 no. 28, zoals laastelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no.
79).



Artikel 7 van de Wet op het Statistiekrecht 1973 (G.B. 1973 no. 9, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2008 no. 28).



Artikel 16 lid 1 van de Wet Omzetbelasting (S.B. 1997 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.
2013 no. 117).



De beschikking van de minister van Financiën de dato 8 januari 2019 La. F no. 61 (S.B. 2019 no.
10).

Onderzoeksvragen
De centrale vraag bij het onderzoek is: “Is het verlenen van vrijstelling van invoerrechten van bedrijfsmiddelen op een rechtmatige wijze geschied in het jaar 2018?”.
Deze centrale vraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1. Wat houdt de vrijstelling in van de rechten van invoer van bedrijfsmiddelen?
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2. Hoe verloopt het proces bij het afhandelen van het verzoekschrift voor vrijstelling op het directoraat?
3. Hoe verloopt het controleproces op vrijstelling van invoerrechten?
4. Voldoen de verleende aanvragen van vrijstelling van invoerrechten bij bedrijfsmiddelen aan de
voorwaarden waaraan het verzoekschrift moet voldoen?
Criteria
Uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn de volgende criteria ontleend bij het verlenen
van vrijstelling van invoerrechten bij bedrijfsmiddelen:


De aanvraag van vrijstelling van invoerrechten moet schriftelijk plaatsvinden.



De vereiste gegevens dienen bij het verzoekschrift ingediend te worden.



Er moet voldaan worden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vrijstelling.



Zijn het bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor vrijstelling?



De aanvraag voor vrijstelling is voor advies gezonden naar de minister of aan de advies organen.



Na het verlenen van de vrijstelling is er voldaan aan alle voorwaarden.

Bevindingen
Het proces van het verlenen van vrijstelling bij de invoer van bedrijfsmiddelen bij het Directoraat der
Belastingen is belicht. De Rekenkamer heeft onderzocht als de beheersingsmaatregelen zijn toegepast op het proces van het verlenen van de vrijstelling van invoerrechten en of de naleving van de
relevante wet- en regelgeving wordt gehandhaafd. Aan de hand van interviews met de afdelingshoofden en het controleren van enkele dossiers heeft de Rekenkamer in het belang van het onderzoek de
processen vastgelegd.

De Rekenkamer heeft onderzocht of het verlenen van vrijstelling van bedrijfsmiddelen bij het Directoraat der Belastingen in de praktijk op een rechtmatige wijze plaatsvindt. Er is nagegaan hoe het proces van het verlenen van de vrijstelling verloopt en hoe die is ingericht en of er volgens de richtlijnen
wordt gewerkt. Tevens is er gekeken naar het verloop van de controle op het verlenen van de vrijstelling, de opzet, het bestaan en de werking van de beheersingsmaatregelen, die het directoraat heeft
genomen om te zorgen dat het verlenen van de vrijstelling bij de invoer van bedrijfsmiddelen op een
rechtmatige wijze geschiedt.
Opzet beheersingsmaatregelen
De opzet van de beheersingsmaatregelen is in grote lijnen als volgt:
1. Aanvraag van vrijstelling: in de opzet van de aanvraag zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd. De indieningsvoorwaarden en de behandeling van de aanvragen worden zowel conform
het beschreven proces als volgens de taakstelling opgevolgd en uitgevoerd.
2. Controle op het afhandelen van de aanvraag: in de opzet van de controle zijn er geen tekortkomingen. In de processtappen zijn er voldoende controlemaatregelen opgenomen. Het directoraat beschikt over schriftelijke richtlijnen bij het controleren van de aanvragen.
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3. Controle op de uitvoering van het verlenen van vrijstelling: in de opzet van dit proces is de
rechtmatigheid niet in het geding; de uitvoerende taak bij het verlenen van vrijstelling van invoerrechten geschiedt door de Inspectie der invoerrechten. De Inspectie der invoerrechten is belast
met de controle op de naleving van de regelgeving met betrekking tot de goederenbeweging en
toezicht op de heffing van de invoerrechten voor de staat.
De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de opzet van de beheersingsmaatregelen rechtmatig verloopt in de praktijk, vooral bij de administratieve afhandeling van de aanvragen voor vrijstelling. In de
processtappen zijn er ook voldoende controlemaatregelen opgenomen; met name in het proces van
aanvraag tot het verlenen van de vrijstelling van invoerrechten.
Hierna wordt een schematische weergave gegeven van het proces van aanvraag tot het verlenen van
de vrijstelling van invoerrechten.
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Bron: Directoraat der Belastingen, juli 2019

Figuur 1: Schematische weergave van het proces van aanvraag tot het verlenen van de vrijstelling van invoerrechten
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Bestaan beheersingmaatregelen
De Rekenkamer heeft het proces van het verlenen van vrijstelling onderzocht en zij is nagegaan als
dit proces daadwerkelijk in de praktijk bestaat en werkt. Ten aanzien van de diverse stappen van het
proces verlenen van vrijstelling bij de invoer van bedrijfsmiddelen komt de Rekenkamer tot de volgende bevindingen.

Aanvraag en afhandelen verlenen van vrijstelling van invoerrechten
De aanvraag voor vrijstelling van invoerrechten van bedrijfsmiddelen geschiedt bij het Ministerie van
Financiën, en wel bij het Directoraat der Belastingen. De stukken worden ingediend bij de afdeling
DIV. De registratie vindt op een adequate manier plaats, en het indienings- en afhandelingsproces
geschiedt conform de vastgestelde richtlijnen.


Op de afdeling DIV wordt het verzoekschrift ingediend, gecodeerd en gedistribueerd naar de
afdeling die belast is met de behandeling van het verzoekschrift.



De administratieve afhandeling van de stukken geschiedt conform de vastgestelde richtlijnen.



Het archiveren van de documenten met betrekking tot de aanvragen geschiedt ordelijk. Het verloop van de stukken is makkelijk te volgen via de diverse afdelingen.

Controle op het verlenen van vrijstelling van invoerrechten


De controle op het verzoekschrift geschiedt volgens de vastgestelde richtlijnen. De documenten
worden gecontroleerd op volledigheid; indien de documenten niet volledig zijn, wordt contact
gemaakt met de belanghebbende om de ontbrekende stukken alsnog in orde te maken.



Het directoraat beschikt over schriftelijke voorwaarden voor het verlenen van vrijstellingen.



Bij het toekennen van de vrijstelling van invoerrechten bij invoer van bedrijfsmiddelen worden
de vastgestelde voorwaarden nauwkeurig toegepast.

Op basis van de beschikbare informatie over het bestaan van het proces, concludeert de Rekenkamer:


Het indienings- en afhandelingsproces vindt volgens de vastgestelde voorschriften plaats.



Het directoraat beschikt wel over schriftelijke voorwaarden voor het verlenen van vrijstelling van
bedrijfsmiddelen.



De controle op het verlenen van vrijstelling geschiedt conform de wettelijke voorwaarden voor
gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten van bedrijfsmiddelen.

Samenvattend komt de Rekenkamer tot de conclusie dat de beheersingsmaatregelen van het proces
van het verlenen van vrijstelling van bedrijfsmiddelen in de praktijk bestaan en dat zij in de processtappen werken zoals voorzien in de wet vrijstelling van invoerrechten.

Werking beheersingsmaatregelen
Om de werking van de beheersingsmaatregelen te controleren heeft de Rekenkamer 49 dossiers gecontroleerd. De Rekenkamer is nagegaan als de verlening van vrijstelling van invoerrechten volgens
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de voorwaarden isgeschied en als de onderliggende stukken aanwezig waren in het dossier. De
waarneming is uitgevoerd bij het Directoraat der Belastingen, afdeling Indirecte Belastingen en de
Ontvanger der Directe Belastingen.
De dossiercontrole leidde tot de volgende bevindingen:


De aanvragen zijn voorzien van een volgnummer (La.B.no.) en zijn gelinkt aan een digitaalsysteem.



De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling worden in alle gevallen in acht
genomen.



De verzoekschriften voldoen aan de vastgestelde voorschriften (onderliggende stukken zijn aanwezig).



De sector waarbinnen het bedrijfsmiddel gebruikt zal worden, is bekend.



De verzoekschriften worden tijdig ingediend, en de geldigheidsduur voor het verlenen van de
vrijstelling wordt ook vermeld in de beschikking.



De dossiers worden per categorie opgeslagen en ordelijk gearchiveerd in file kasten.



Van alle dossiers is er ook een map aangemaakt in de computer (digitale file per ondernemer)



Van de vijftig dossiers kon één dossier niet worden overlegd (vandaar de controle van 49 dossiers).

Uit de dossiercontrole gehouden op 26 en 27 november 2019, kan geconcludeerd worden dat van de
opgevraagde dossiers door het auditteam, in al deze gevallen, volledig en ordelijk waren opgeslagen.
Conclusie
Met dit onderzoek is de Rekenkamer nagegaan of het proces van het verlenen van vrijstelling van
invoerrechten van bedrijfsmiddelen in de praktijk rechtmatig geschiedt.
De Rekenkamer concludeert dat het proces voor het verlenen van vrijstelling van invoerrechten van
bedrijfsmiddelen in de praktijk goed verloopt. Het indienings- en afhandelingsproces geschiedt conform de vastgestelde richtlijnen. De afdeling Fiscale Zaken Indirecte Belastingen (FZIB) is belast met
de administratieve afhandeling van de aanvraag voor vrijstelling, terwijl de Inspectie Invoerrechten en
Accijnzen de controle uitvoert op de afhandeling van de invoer van de goederen. Op basis van de
waarneming en dossiercontrole komt de Rekenkamer tot de conclusie, dat het proces voor het verlenen van vrijstelling aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, zoals het indienen van het verzoekschrift met onderliggende stukken, de controle op de ingediende stukken tot het samenstellen van de
beschikking ter verlening van de vrijstelling. Op grond van het voornoemde kan met redelijke zekerheid worden gesteld dat het verlenen van vrijstelling van invoerrechten van bedrijfsmiddelen rechtmatig verloopt.

Aanbevelingen
Op basis van haar onderzoeksbevindingen doet de Rekenkamer ook de volgende aanbevelingen.
Om het verloop van het proces tot verlenen van vrijstelling vlotter te doen verlopen, bevelen wij u aan
het volgende in overweging te nemen:
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Het aanvraagproces en nummeringssysteem (La.B.no.) moet volledig worden geautomatiseerd,
waardoor het afhandelingsproces van de aanvragen sneller en vlotter kan verlopen (dan binnen
twee weken).



De afdeling FIZB is belast met de voorbereiding van de beschikking voor het verlenen van vrijstelling. Hoewel, dit proces heel vlot verloopt, zal er ook toezicht gehouden moeten worden op
de uitvoering van het verder verloop van dit proces (toezicht op het uitvoeringsproces).

4.4

Rechtmatigheidsonderzoek zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding

Dit onderzoek richt zich op de rechtmatigheid van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding uitgekeerd aan de bewakers op de openbare scholen van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur (MINOWC) landelijk in het dienstjaar 2018. Deze bewakers zijn landsdienaren in dienst van
het MINOWC.
Het Directoraat Onderwijs is belast met de toekenning en de administratieve verwerking van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding ten behoeve van de bewakers op de openbare glo-scholen.
Voor de verwerking van deze vergoeding zijn de volgende afdelingen aansprakelijk:


Schoonmaak en Bewaking (Onderdirectoraat Technische Dienst).



Personeelszaken: Sectie Niet Onderwijzend Personeel (N.O.P.).



Onderdirectoraat Administratieve Diensten.



Financiële Zaken (Onderdirectoraat Financieel Beheer).

Dit rechtmatigheidsonderzoek is in de periode november 2019 - februari 2020 uitgevoerd.
In het rapport van bevindingen inzake controle op de begrotingsrekening 2014 van het Directoraat
Onderwijs van 28 februari 2019, no. 0051.19 is aangehaald dat aan de bewakers op de openbare
scholen, naast hun maandelijkse bezoldiging, éénmalig (1 keer per jaar) een vergoeding wordt uitgekeerd, de zogenaamde “zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding”.
Deze vergoeding wordt door het ministerie aangegeven als te zijn overwerkvergoeding, waarvan de
berekeningswijze verschilt ten opzichte van de reguliere overwerkvergoeding, zoals bepaald is in S.B.
1976 no. 25. Tijdens dit eerder onderzoek in 2014 kon het MINOWC geen wettelijke grondslag aantonen, op basis waarvan de rechtmatige uitkeringvan deze vergoeding is gewaarborgd.
Op grond van het bovenstaande heeft de Rekenkamer besloten een vervolgonderzoek te verrichten
in 2019, omdat het van belang is dat elke overheidsuitgave door het ministerie wordt verantwoord
conform wet- en regelgeving.
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Wettelijk kader
Bij de rechtmatigheid wordt nagegaan of het ministerie de geldende of relevante of vigerende wet- en
regelgeving heeft toegepast. De volgende wetten en regels heeft de Rekenkamer als leidraad gehanteerd om enig inzicht te verkrijgen in de materie van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding en
overwerkvergoeding te weten:
-

Personeelswet (G.B. 1962 no. 195, geldende tekst S.B. 1985 no. 41, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 1987 no. 93);

-

Staatsbesluit van 31 mei 1976, (S.B. 1976 no. 25, gewijzigd bij S.B. 2003 no. 78 en laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2013 no. 177), houdende richtlijnen met betrekking tot toekenning van vergoeding voor overwerk.

-

Wet van 27 april 2018, houdende vaststelling van de 12e afdeling van de Staatsbegroting van
ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018, betreffende het Ministerie van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur; S.B. 2018 no. 42.

Onderzoeksvragen
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
“Is de uitkering van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding voor bewakers van de openbare
scholen rechtmatig en zijn de juiste procedures hierbij gevolgd?”
De hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:


Hoe verloopt het proces bij het toekennen van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding voor
bewakers van de openbare scholen?



Op welke manier is het werkrooster samengesteld van de bewakers op de openbare scholen?



Hoe geschiedt het controleproces op de aanwezigheid van de bewakers op de openbare
scholen?



Is de berekening van de toegekende zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding voor bewakers
van de openbare scholen volgens wettelijke voorschriften vastgelegd en correct uitgevoerd?

Criteria
Het auditteam heeft geen adequate wettelijke grondslag/regeling ontvangen van het MINOWC, waardoor er ook geen controlecriteria konden worden vastgesteld.10
Bevindingen
De belangrijkste bevinding is de afwezigheid van doelgerichte wettelijke en/of goedgekeurde documenten, die de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding en de berekeningswijze kunnen waarborgen,
waardoor het rechtmatigheidsonderzoek geen voortgang kon hebben.

10

Tijdens het onderzoek is deze informatie middels interviews aan meerdere functionarissen opgevraagd en ook aan de directeur. Er is steeds aangegeven dat er geen doelgerichte wet- en regelgeving aanwezig is.
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Vervolgens hebben de volgende bevindingen betrekking op de toekenning van de zaterdag, zon- en
feestdagenvergoeding en de gehanteerde berekeningswijze:
1. Door functionarissen van het ministerie is bevestigd dat zij de situatie zo zijn komen aantreffen
en dat deze vergoeding en berekeningswijze langer dan 45 jaar wordt toegepast. Vermeldenswaard is dat in 2009, de zaterdagen zijn toegevoegd bij de berekening van de vergoeding.
Vooraf werd de vergoeding slechts uitgekeerd voor de zon- en feestdagen.
2. Door de onderdirecteur Technische Dienst en sectiechef Bewaking is in een bespreking gehouden op 5 december 2019 aan de Rekenkamer medegedeeld dat de bewakers van de openbare
scholen een zesdaagse werkweek hebben en één (1) dag in de week zijn vrijgesteld van werk.
Ze werken in shiftverband te weten van 7.00 u - 15.00 u, 15.00 u - 23.00 u en 23.00 u - 7.00 u.
Indien in shiftverband wordt gewerkt, hoeft er geen sprake te zijn van overwerk, als de shifttijd
valt op een zaterdag, zon- of feestdag.
3. De berekeningswijze van de vergoeding die wordt toegepast door de afdeling Personeelszaken/sectie Niet-Onderwijzend Personeel is gebaseerd op een dagloon en is als volgt:
a. de vergoeding van de zaterdagen is gelijk aan:
(Bezoldiging: 30) x 150% x totaal aantal zaterdagen;
b. de vergoeding van zon- en feestdagen is gelijk aan:
(Bezoldiging: 30) x 200% x totaal aantal zon- en feestdagen.
Bij de bewakers wordt gewerkt met het dagloon: bezoldiging/30.
Bovenstaande berekeningswijze verschilt ten opzichte van de berekeningswijze volgens S.B.
1976 no. 25, artikel 1 richtlijn 6, dat gebaseerd is op een uurloon en is als volgt:
maandelijkse bezoldiging/171.
4. Met betrekking tot de administratieve of financiële vastlegging van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding is er enige onduidelijkheid geconstateerd door de Rekenkamer. Deze vergoeding wordt geboekt met de omschrijving ‘overwerk’.
In de beschikking staat de vergoeding vermeld als zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding,
maar bij de administratieve of financiële vastlegging van deze bedragen op de loonadministratie
wordt het omschreven als code 3531 ‘overwerkvergoeding’. De onderdirecteur Financieel
Beheer geeft ook aan dat in de begroting het begrotingsartikel 13.1.001.10.00.03 ‘Overwerkgelden’, wordt belast met de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding.
5. In de beschikking aangaande ‘zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding’ wordt naar de wet
‘Arbeidsverordening 1963’ verwezen, maar het is niet bekend bij het ministerie, welk artikel van
toepassing is op deze vergoeding. De Rekenkamer heeft na een telefonisch onderhoud, op 16
oktober 2019, met de onderdirecteur Juridische Zaken van het Ministerie van Arbeid vernomen
dat deze wet niet van toepassing is op landsdienaren.
6. De bewakers krijgen de vergoeding eenmaal per jaar uitgekeerd en wel in het daaropvolgend
dienstjaar. In een onderhoud met het hoofd van afdeling Bewaking gehouden op 5 december
2019, is aan de Rekenkamer medegedeeld dat dit te wijten is aan het ontbreken van een optimale samenwerking/afstemming tussen de afdeling Personeelsadministratie en de afdeling
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Schoonmaak en Bewaking. Tevens is de afdeling Schoonmaak en Bewaking onderbezet, waardoor de administratieve stukken niet tijdig worden doorgestuurd.
7. In een gesprek met het hoofd Bewaking is naar voren gekomen dat controleurs en wachters
werkzaam op de openbare scholen in het binnenland en de districten met uitzondering van
Nickerie geen onvolkomenheden vertonen in de roosters/intekenlijsten. Vanwege gebrek aan
middelen en ter voorkoming van rancune in de kleine gemeenschappen geschiedt de controle
ook niet optimaal op deze locaties.
Conclusies
Met dit onderzoek is de Rekenkamer nagegaan de rechtmatigheid van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding, uitgekeerd aan de bewakers op de openbare scholen van het Ministerie van
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur landelijk, in het dienstjaar 2018.
Ten aanzien van de controlevraag: “Is de uitkering van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding
voor bewakers van de openbare scholen rechtmatig en zijn de juiste procedures hierbij gevolgd?” en
de deelvragen (zie paragraaf 2.2) kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Dat aangezien het ministerie geen wettelijke grondslag heeft kunnen overleggen met betrekking
tot deze vergoeding, het onderzoek volgens de controle-aanpak van de Rekenkamer, geen verder voortgang kon vinden.
2. Dat de eerdergenoemde vergoeding niet rechtmatig wordt uitgekeerd.
3. Omdat de bewakers in shiftverband werken, hoeft er nog geen sprake te zijn van overwerk op
de zaterdag, zon- en feestdagen, indien zij ingedeeld zijn op een van deze dagen volgens het
werkrooster. Er is pas sprake van overwerk, wanneer er extra werk wordt verricht, ná de normale arbeidsduur (07.00 - 15.00 u), volgens het staatsbesluit houdende richtlijnen m.b.t. toekenning van vergoedingen voor overwerk S.B. 1976 no. 25 richtlijn 1.

Aanbevelingen
De Rekenkamer beveelt het ministerie daarom aan om de volgende aanbevelingen met enige urgentie uit te voeren, zodat de overheidsuitgave van de zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding in het
vervolg rechtmatig wordt uitbetaald:
1. Het ministerie zal zeer spoedig met betrekking tot deze kwestie met de betrokken actoren onder
andere de minister, de directeur, de onderdirecteur Administratieve Diensten, de onderdirecteur
Technische Dienst, de voorzitter van de Bond (BPMO) in overleg moeten treden. Er zal naar
een oplossingsmodel moeten worden uitgekeken, waarbij onder andere de volgende aspecten
van belang zijn namelijk: de soort van vergoeding, de berekeningswijze, de benaming, de financiële administratieve aspecten en de schriftelijke vastlegging van besluiten. Tenslotte is het van
eminent belang dat de ‘zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding’ binnen afzienbare tijd een
wettelijke basis moet verkrijgen, zodat deze overheidsuitgave rechtmatig wordt uitgekeerd.
2. Er moeten directieven worden vastgesteld met betrekking tot het afhandelen van de administratieve verwerking en uitbetalingen aan de bewakers.
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3. Aansluitend op aanbeveling 2 beveelt de Rekenkamer aan dat de uitbetaling in plaats van één
keer in het daaropvolgend jaar, bijvoorbeeld per kwartaal plaatsvindt.

Reactie Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Toen de Rekenkamer stuitte op het ontbreken van de doelgerichte wet- en regelgeving met betrekking tot het voornoemd onderzoek, heeft zij een schrijven11 gericht aan het ministerie voorzien van
haar tussentijdse bevindingen. De directeur van het Directoraat Onderwijs heeft als volgt gereageerd:12
1. Er zijn op het ministerie geen andere wettelijke regelingen dan het Staatsbesluit van 1976 no.
25 aangetroffen die rechtvaardigen dat bewakers op de zaterdag, zon- en feestdagen aanspraak mogen maken op de extra vergoeding zoals die gelden voor overige ambtenaren die op
zaterdag, zon- en feestdagen werken.
2. Dat de bevindingen van de Rekenkamer opgenomen in het rapport terecht zijn.
3. Ten aanzien van bevinding 2 is ook opgemerkt door de directeur, dat het ministerie niet verwacht dat deze vergoeding komt weg te vallen. Zij is de mening toegedaan dat stopzetting van
voornoemde vergoeding ernstige consequenties teweeg zal brengen, daar er op die bewuste
dagen mogelijk geen bewaking op de locaties/bij de objecten zal zijn.
4. Tevens concludeert de directeur uit de bevindingen dat een verkeerde berekeningswijze is toegepast bij de toekenning van de voornoemde vergoeding. Ter voorkoming van misverstanden in
de toekomst zal het ministerie ervoor moeten zorgen dat extra betaling van de vergoeding voor
het werken op zaterdag, zon- en feestdagen conform voornoemd staatbesluit dient te geschieden.

4.5

Nieuwe onderzoeken

4.5.1

Rechtmatigheid verantwoording ontvangsten buitenposten

Door de Rekenkamer is in het schrijven de dato 13 maart 2020 met als kenmerk CW/1105/du en
briefnr. 0051.20 het onderzoek naar de verantwoording van de ontvangsten van de buitenposten
(consulaten/ambassades) in het begrotingsjaar 2018, aangekondigd. De gecontroleerde in dit onderzoek is het Ministerie van Buitenlandse Zaken (thans geheten: Ministerie van Buitenlandse Zaken,
International Business & Internationale Samenwerking (BIBIS); waaronder het departement Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, aangezien zij belast zijn met de verantwoording van de ontvangsten van de buitenposten.
De ontvangsten bij de buitenposten zijn de niet-belastingmiddelen bestaande uit: leges, vernieuwing
rijbewijs, kanselarijrechten, legalisatie, opbrengst consulaire diensten en diverse vergoedingen.

11

12

De dato 28 januari 2020 kenmerk: SC/1112/du no: 0018.20) betreffende de tussentijdse bevindingen ten aanzien van de
zaterdag, zon- en feestdagenvergoeding uitgekeerd aan de bewakers op de openbare scholen.
De dato 16 maart 2020 met kenmerk NB/nk/Ag.2008.
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De niet-belastingmiddelen worden hierbij gedefinieerd als een geldelijke ontvangst voor de verleende
consulaire diensten door het Ministerie van BIBIS.
In het begrotingsjaar 2018 waren er 11 ambassades en 6 consulaten onder het beheer van het ministerie. De Rekenkamer heeft uit de tot nu toe verkregen informatie van het ministerie besloten aandacht te kunnen besteden aan ten minste twee (2) buitenposten met de hoogste ontvangsten in het
jaar 2018.
Vanwege de uitbraak van de COVID-19 pandemie; is Suriname op deze bewuste dag van de aankondiging van het onderzoek niet gevrijwaard gebleven van de gevolgen hiervan. Vermeldenswaard is
dat partijen, in deze zowel het ministerie als de Rekenkamer, na het rappélschrijven van 26 augustus
2020 met als kenmerk CW/1105/du briefnr. 0202.20, bij het pre-audit-gesprek op 15 oktober 2020 het
met elkaar eens zijn geworden om zich aan te passen aan de huidige werkomstandigheden, waarbij
zoveel als mogelijk documenten elektronisch opgestuurd zouden worden. Maar door een samenloop
van onvoorziene omstandigheden (onder andere een tekort aan auditors en de toename van COVID19-gevallen met als gevolg de sluiting van de overheidskantoren) is de Rekenkamer toch niet in staat
geweest om de controlewerkzaamheden vlot uit te voeren. Met de tot nu toe verkregen informatie en
het vervolgonderzoek zullen de resultaten een indicatie/beeld geven, in welke mate de verantwoording van de ontvangsten van de niet-belasting middelen van de buitenposten rechtmatig zijn verlopen
in het dienstjaar 2018.
Aangezien dit onderzoek nog gaande is, kunnen de bevindingen niet gepresenteerd worden.
4.5.2

Besteding uit het COVID-19 Noodfonds

Voor het opstarten van het onderzoek “Juiste en rechtmatige besteding van middelen uit het COVID19 Noodfonds” heeft de Rekenkamer haar werkzaamheden gebaseerd op alle ontvangen missives
van de Raad van Ministers die betrekking hebben op het verlenen van goedkeuring aan diverse
ministeries voor de uitputting van middelen uit het COVID-19 Noodfonds. Vervolgens is informatie
opgevraagd bij de ministeries en waar nodig de organisaties zoals genoemd in de goedgekeurde
missives. Naar aanleiding van het uitblijven van de uitnodiging van de minister van Volksgezondheid
heeft de Rekenkamer, uit hoofde van haar toezichthoudende taak, besloten nadere informatie op te
vragen aan de diverse ministeries genoemd in de missives.
Ook het aanschrijven van de diverse ministeries heeft er niet toe geleid dat aan de Rekenkamer de
gewenste informatie ter beschikking is gesteld.
Doordat de informatieverschaffing naar de Rekenkamer toe, op enkele instanties na, heel stroef is
verlopen, zijn wij van oordeel dat de Rekenkamer verhinderd is in een adequate uitoefening van haar
wettelijke toezichthoudende en controletaken.
De Rekenkamer moet derhalve concluderen dat het crisismanagement team en de ministers van de
diverse ministeries zich niet gehouden hebben aan de wettelijke bepalingen zoals vastgesteld in de
Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 en de Wet Rekenkamer Suriname 2019.
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Bijlage 1: Personeelsbezetting Rekenkamer van Suriname per 31-12-20
College

Periode benoemd:

1.

Mevrouw Felter, C., MBA

2016 - 2021

2.

De heer drs. Brandon, P.

2016 - 2021

3.

De heer Makdoembaks, R. BSc

2020 - 2025

4.

De heer G. Renfrum, MSc

2020 - 2025

Management

In dienst bij de Rekenkamer vanaf:

5.

Mevrouw drs. Vredeberg, N., MBA

1 februari 1999

6.

Mevrouw drs. Imamdi, R.B.

1 mei 1998

7.

Mevrouw drs. Kalidien, A.P., MPA

1 oktober 2007

Bureau
8.

De heer drs. Chen Poun Joe, N., MSc, MBA

1 december 2012

9.

De heer drs. Walker, O., MPA

15 juli 2001

10.

Mevrouw Uiterloo, D.

16 juni 1998

11.

De heer drs. Voorn, S.

1 maart 1999

12.

Mevrouw Amatkasanpawiro, V.

1 oktober 1999

13.

De heer Boston, R.

1 maart 2001

14.

Mevrouw Keisrie, D.

16 mei 2002

15.

Mevrouw Keles, J.

1 mei 2004

16.

Mevrouw Pinas, M., BEc

1 oktober 2004

17.

Mevrouw Freudenborg, M.

1 december 2004

18.

Mevrouw Moor, C.

1 december 2004

19.

Mevrouw Abdoelrahiman, M., BBA

1 september 2005

20.

Mevrouw Sallons, G., BBA

1 februari 2009

21.

Mevrouw Pufflijk, O.

1 januari 2009

22.

Mevrouw Barry, M.

1 februari 2009

23.

Mevrouw drs. Brashuis-van Russel, E.

1 mei 2009

24.

Mevrouw drs. Chin-A-Lin, S.

16 maart 2011

25.

Mevrouw Cole, N.

16 september 2012

26.

De heer Zeefuik, W., BSc

1 maart 2013

27.

De heer Rokette, R.

1 juli 2013

28.

Mevrouw Doest-Spalburg I.

1 oktober 2014

29.

Mevrouw Grant, K.

1 juni 2015

30.

Mevrouw Zeefuik, S.

1 januari 2016

31.

Mevrouw Wartes, C., BSc, MAud

1 februari 2016

32.

Mevrouw Amersfoort, G.

1 december 2016

33.

De heer Plet, I., BSc

1 januari 2017

34.

Mevrouw Punwasi, R.

15 augustus 2017

35.

Mevrouw Veldman, M.

15 augustus 2017

36.

Mevrouw Pique-Dijk van, S., BSc

1 november 2017

Rekenkamerverslag 2020

37.

Mevrouw Ramdhanie S., BSc

1 februari 2018

38.

Mevrouw van Kallen-Sandvliet, S.

1 februari 2018

39.

Mevrouw Reding, S.

01 september 2020

Contractanten

Ondersteuning voor

40.

De heer Denz, B.

HRM

41.

De heer Blokland, L., BA

College

42.

De heer Netteb, D.

Audit
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 2 Overzicht van geregistreerde financieringsovereenkomsten (contracten)/beleggingen/herbeleggingen/aflossingen van schatkistpapieren in 2020
Schatkistpapier
#

Naam instelling

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Originele Loan Agreement (de
Engelse versie) tussen the Republic
of Suriname and Kuwait Fund for
Arab Economic Development (loan
number: 1018). “The Expansion of
Power Generation, Transmission and
Distribution Systems Project”
getekend op 29 maart 2019 (1-voud).
Leningsovereenkomst tussen de
Staat Suriname en de Hakrinbank NV
getekend op 30 december 2019 (in 2voud) “Financiering van de aankoop
van onroerende goederen van in
totaal 170 ha gelegen aan de
Malangweg in het district Wanica”.
Originele Financieringsovereenkomst
tussen het Ministerie van Financiën
en de Finatrust, de Trustbank N.V.
h.o.d.n. Trustbank Amanah getekend
op 24 december 2019 (in 2-voud).
De Dollar Credit Line Agreement tussen de Government of the Republic of
Suriname en de Export-Import Bank
of India getekend op 21 januari 2020
(in 1-voud).
Loan Contract no. 4801/ OC-SU
tussen the Republic of Suriname en
de Inter-American Development Bank
getekend op 6 februari 2020 “Foreign
Investment and Export Promotion
Program” (in 1-voud) Resolution DE47/19 LEG/ SGO/ CCB/ EZSHARE171363792-4970 (met verwijzing naar
pag. 9 van voornoemd contract staat
vermeld dat deze in tweevoud (2voud) is getekend).
Loan Contract no. 4931/ OC- SU
tussen the Republic of Suriname en
de Inter-American Development Bank
getekend op 6 februari 2020
“Consolidating a Sustainable Energy
Sector” Resolution DE- 133-19 LEG/
SGO/ CCB/ EZSHARE- 1713637925065. (Met verwijzing naar pagina 12
van voornoemd contract staat
vermeld dat deze in tweevoud (2voud) is getekend).
Originele financieringsovereenkomst
tussen het Ministerie van Financiën
en de Finatrust, de Trustbank N.V.
h.o.d.n. Trustbank Amanah getekend
op 11 februari 2020 (in 2-voud).

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

07 januari
2020

USD

41.320.000

16 januari
2020

18 februari
2020

EURO

11.000.000

4.622.584,54

21 februari
2020

35.800.000

03 maart
2020

10.000.000

03 maart
2020

30.000.000

30 maart
2020

952.380,95
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Schatkistpapier
#

Naam instelling

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w SKP-001-20/
min Pensioenfonds Suriname de
dato 23 december 2019.
Valutadatum 14 januari 2020.
Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w SKP- 002-20/
min Pensioenfonds Suriname de dato
23 december 2019.
Valutadatum 30 januari 2020.
Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w SKP-011-20/
min Pensioenfonds Suriname de dato
19 februari 2020. Valutadatum 14
januari 2020. Looptijd 24 maanden
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-012-20/
min Pensioenfonds Suriname de
dato 3 maart 2020.
Valutadatum 30 januari 2020.
Looptijd 24 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 13819/ min Pensioenfonds Suriname de
dato 19 februari 2020.
Valutadatum 28 november 2019.
Looptijd 12 maanden Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-139-19/
min Pensioenfonds Suriname de dato
19 februari 2020.
Valutadatum 28 november 2019.
Looptijd 12 maanden Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-140-19/
min Pensioenfonds Suriname de dato
03 maart 2020. Valutadatum 28
november 2019. Looptijd 24
maanden Rentevoet 15 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w SKP-003-20/ min Surinaamse Volkscrediet bank de dato 29
januari 2020. Valutadatum 23 januari
2020. Looptijd 6 maanden.
Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

30 maart
2020

756.000

30 maart
2020

858.793,99

30 maart
2020

7.500.000

30 maart
2020

8.519.781,64

30 maart
2020

13.366.093,40

30 maart
2020

1.002.457,01

30 maart
2020

132.600.132,87

30 maart
2020

26.000.000

USD

EURO
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Schatkistpapier
#

Naam instelling

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w SKP-004-20/ min Surinaamse Volkscredietbank de dato 29
januari 2020. Valutadatum 23 januari
2020. Looptijd 6 maanden.
Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w SKP-005-20/ min Surinaamse Volkscredietbank de dato 29
januari 2020. Valutadatum 24 januari
2020. Looptijd 6 maanden.
Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w SKP 006-20/ min Surinaamse Volkscredietbank de dato 24
januari 2020. Valutadatum 24 januari
2020. Looptijd 6 maanden.
Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w SKP-010-20/ min Surinaamse Volkscredietbank de dato 12
februari 2020. Valutadatum 6 februari
2020. Looptijd 8 maanden.
Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-007-20/
min Finabank N.V. de dato 27 januari
2020. Valutadatum 20 januari 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-009-20/ min N.V.
Energiebedrijven Suriname de dato
31 januari 2020. Valutadatum 30
januari 2020. Looptijd 3 maanden
Disconto 4 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-153-19/
min Fatum Schadeverzekering N.V
de dato 26 februari 2020. Valutadatum 18 december 2019. Looptijd
12 maanden. Disconto 6 % per jaar
enkelvoudig.
Originele Leningsovereenkomsten
tussen de Staat Suriname en de
Hakrinbank N.V. getekend op 23
maart 2020 (in 2 -voud ) t.b.v. de
bouw van een nieuw kantoor voor de
douane.
Originele leningsovereenkomst
tussen de Regering van de Republiek
Suriname en de Islamic Development
Bank getekend op 16 februari 2020
(in 1 voud) Doc. No.: e TALNSovIsDB/ 082019.

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

30 maart
2020

26.000.000

30 maart
2020

26.000.000

30 maart
2020

26.000.000

30 maart
2020

8.191.612,42

30 maart
2020

3.532.792,04

30 maart
2020

25.250.000

USD

30 maart
2020

EURO

3.710.000

08 april 2020

6.900.000

09 april 2020

2.200.000
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Schatkistpapier
#

Naam instelling

25.

26.

27.

28.

Financieringsovereenkomst tussen de
Staat Suriname en Kuldipsingh Infra
N.V. Kuldipsingh Infra Nationaal Infrastructuur Project (KI-NIP). Getekend
op 31 maart 2020 (in 2-voud).Gelet
op de noemer overwegende punt (c)
op pagina 2 van voornoemde
overeenkomst is het bedrag ad USD
52.500.000 gelijk aan 35 % van de
aanneemsom (groot USD
150.000.000) welke voorgefinancierd
wordt door de aannemer over een
periode van 5 jaar en een grace
periode van 12 maanden en wel met
een rentevoet van 5 % per jaar.
Addendum No 1 Credit Facility
Agreement tussen Agence Francaise
de Developpement, the Lender en
The Republic of Suriname, the
Borrower, for the purpose of financing
the finalisation of the construction of
Albina Hospital and proceed to its
operationalisation getekend op 6
maart 2020 (in 1-voud).
No CSR 1005 03 D (note; de originele
Credit Facility Agreement
overeenkomst is geregistreerd op 15
juli 2019 onder het nummer 1973).
De financieringsovereenkomst op 31
maart 2020 getekend tussen de Staat
Suriname en Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. met betrekking
tot het project: “National Infrastructuur projects PHASE II “
(Nationaal Infrastructuur Programma
Fase II- NIP) Subprogramma AMBNIP. Onderdeel: Wegen Paramaribo
Wanica & Para Scope Perceel A4/ A5
ten bedrage van USD 28.224.501,48
welke gelijk is aan de aanneemsom
verbonden aan de aannemingsovereenkomst getekend de dato 25 maart
2020 tussen het Ministerie van
Openbare Werken, Transport en
Communicatie en de aannemer.
De aannemer is bereid 70 % van de
aanneemsom ad USD 19.757.151,03
voor te financieren en wel met een
rentevoet van 5 % per jaar .
Financieringsovereenkomst tussen de
Staat Suriname en aannemingsmaatschappij Baitali N.V. met
betrekking tot project: “Nationaal
Infrastructure projects PHASE II”
(Nationaal Infrastructure programma

Registratie
Datum

21 april 2020

Bedrag in
SRD

USD

EURO

52.500.000

5.000.000

21 april 2020

23 april 2020

28.224.501,48

23 april 2020

9.107.504
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Schatkistpapier
#

Naam instelling

29.

30.

Fase II-NIP) sub-programma: AMB –
NIP Onderdeel: Verkavelingen
Reeberg en Coronie scope perceel
B1 getekend op 31 maart 2020 (in
tweevoud) ten bedrage van de
aanneemsom verbonden aan de
aannemingsovereenkomst de dato 25
maart 2020 ad USD 9.107.504.
Voornoemde aannemingsovereenkomst is getekend tussen het Ministerie van Openbare Werken,
Transport en Communicatie en de
aannemer. De aannemer is bereid
70 % van de aanneemsom ad USD
6.375.278 voor te financieren en wel
met een rentevoet van 5 % per jaar.
Financieringsovereenkomst tussen de
Staat Suriname en Tjongalanga
Suriname N.V getekend op 31 maart
2020 (in 2-voud) met betrekking tot
het project “National Infrastructure
projects PHASE II” (Nationaal
Infrastructuur programma fase II –
NIP) Subprogramma: Tjonga – NIP
ten bedrage van de aanneemsom
verbonden aan de aannemingsovereenkomst de dato 25 maart 2020
ad USD 25.000.000. Voornoemde
aannemingsovereenkomst is
getekend tussen het Ministerie van
Openbare Werken, Transport en
Communicatie en de aannemer. De
aannemer is bereid 70 % van de
aanneemsom ad USD 17.500.000
voor te financieren en wel met een
rentevoet van 5 % per jaar.
Financieringsovereenkomst tussen de
Staat Suriname en Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. getekend op 31
maart 2020 (in 2-voud) met betrekking tot het project “ National
Infrastructure projects PHASE II”
(Nationaal Infrastructuur programma
fase II- NIP) Sub – programma: AMB
– NIP. Onderdeel: Apoera – Washabo
– Hoglanding ten bedrage van de
aanneemsom verbonden aan de
aannemingsovereenkomst de dato
7 oktober 2019 ad USD 5.232.020.
Voornoemde aannemingsovereenkomst is getekend tussen het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de aannemer.
De aannemer is bereid 70 % van de
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31.

32.

aanneemsom ad USD 3.662.414 voor
te financieren en wel met een
rentevoet van 5 % per jaar.
The execution copy of the Republic
Suriname (The Republic)
US$125.000.000 9.875% notes due
2023. Purchase Agreement Dated
December 13, 2019. The Republic
purposes to issue & sell to
Oppenheimer & Co. Inc.
US$103.600.00 aggregate principal
amount of its 9.875% notes due
2023. Met voornoemde Purchase
Agreement zijn de onderstaande
documenten meegestuurd:
- Execution copy Escrow Agreement
“entered into as of December 13,
2019” tussen the Republic of
Suriname, (the “Issuer”),
Oppenheimer & Co. Inc as initial
purchaser. (The “initial purchaser”)
and Oppenheimer Trust Company of
Delaware, as escrow agent (the
“Escrow Agent”).
- Wilmington Trust - Execution
version- Escrow Agreement Dated
December 20, 2019 among the
Republic of Suriname, Suriname
Aluminium Company, L.L.C. and
Wilmington Trust, National
Association, as escrow agent.
- Wilmington Trust, National
Association, certificate of Trustee
Dated: December 20, 2019.
- Cross- receipt dated December 20,
2019
- Execution version- accounts
Agreement dated December 20, 2019
by and among The Republic of
Suriname, Wilmington Trust National
Association (as the Account Bank)
and Wilmington Trust National
Association (as the 2023 Notes
Trustee).
- Execution version – Indenture dated
December 20, 2019 notes- tussen de
Republic of Suriname and Wilmington
Trust, National Assocation.
Financieringsovereenkomst tussen de
Staat Suriname en Aannemingsmaatschappij N.V. N.U.B met
betrekking tot het project “Talud
bekleding Guaranistraat” getekend op
30 april 2020 (in 2-voud) voor een
bedrag van USD 16.540.087,50, met
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

aaneengesloten het volgende
document:e(TW-133 W.K. 07/19).
Overeenkomst van geldlening tussen
de Republiek Suriname, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de minister van Financiën en de
Centrale Bank van Suriname, rechtspersoon, te deze vertegenwoordigd
door haar President in triplo getekend
op 28 april 2020. Het initieel leenbedrag zoals opgenomen in artikel 1
(page 2 of 5) bedraagt
SRD 8.524.391.330.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-061-19/ min
International – Infra N.V. de dato 24
april 2020. Valutadatum 7 mei 2019.
Looptijd 30 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in
vijfvoud t.w SKP-062-19/ min
International- Infra N.V. de dato 24
april 2020. Valutadatum 7 mei 2019.
Looptijd 30 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-063-19/ min Vast Infra N.V. de dato 24 april 2020.
Valutadatum 7 mei 2019. Looptijd 30
maanden. Rentevoet 15 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-064-19/ min Vast Infra N.V. de dato 24 april 2020
Valutadatum 7 mei 2019 .
Looptijd 30 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-065-19/ min VastInfra N.V de dato 24 april 2020.
Valutadatum 7 mei 2019.
Looptijd 30 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-021-20/ min N.V Grassalco ten
bedrage van SRD 20.000.000 de
dato 16 maart 2020. Valutadatum 20
maart 2020. Looptijd 3 maanden.
Disconto 4 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-157-19/ min N.V. Grassalco de
dato 16 maart 2020. Valutadatum 20
september 2019. Looptijd 6
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18 mei 2020

8.524.391.330

20 mei 2020

3.201.600

20 mei 2020

3.201.600

20 mei 2020

3.454.721,66

20 mei 2020

3.454.721,66

20 mei 2020

3.454.721,66

22 mei 2020

20.000.000

22 mei 2020

15.259.999
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

maanden.
Disconto 5 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP038-20/min Pensioenfonds Suriname
de dato 4 mei 2020. Valutadatum 30
april 2020. Looptijd 24 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP039- 20/ min Pensioenfonds
Suriname de dato 4 mei 2020.
Valutadatum 28 mei 2020.
Looptijd 24 maanden. Rentevoet
15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP- 029-20/ min NOB N.V de dato
27 april 2020. Valutadatum 30 april
2020. Looptijd 1 maand. Disconto
2,5% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-030-20/ min NOB N.V. de dato
27 april 2020. Valutadatum 2 mei
2020. Looptijd 1 maand. Disconto 1%
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-031-20/ min N.O.B. N.V. de dato
27 april 2020. Valutadatum 4 mei
2020. Looptijd 1 maand.
Disconto 1 % per jaar enkelvoudig.
Herstructurering in schatkistpapier in
vijfvoud t.w SKP-044-20/ min
Finabank N.V. de dato 7 mei 2020.
Valutadatum 20 april 2020. Looptijd
48 maanden. Rentevoet 11,95% per
jaar enkelvoudig.
Herstructurering schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-045-20/ min
Finabank N.V. de dato 7 mei 2020.
Valutadatum 20 april 2020.
Looptijd: 48 maanden. Rentevoet
11,95% per jaar enkelvoudig.
Addendum VII Meta Overeenkomst
inzake uitgifte schatkistpapier tussen
de Finabank N.V. en Olibis N.V. en
de Staat Suriname (in 6-voud).
Getekend op 20 april 2020.
Doc.no.: 2020-04/LAD/FB+OLIBISOVH/SAL.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP040-20/ min Stichting Pensioen
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22 mei 2020

8.152.901,99

22 mei 2020

11.934.011,96

22 mei 2020

5.444.280,47

USD

22 mei 2020

1.515.031,27

22 mei 2020

1.515.031,27

29 mei 2020

97.627.752,11
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29 mei 2020
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Fonds van de Centrale Bank van
Suriname de dato 6 mei 2020.
Valutadatum 13 mei 2020.
Looptijd 24 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP041- 20/ min Stichting Pensioen
Fonds van de Centrale Bank van
Suriname de dato 6 mei 2020.
Valutadatum 17 mei 2020.
Looptijd 24 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP042-20/ min Stichting Pensioen
Fonds van de Centrale Bank van
Suriname de dato 6 mei 2020.
Valutadatum 18 mei 2020.
Looptijd 24 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP014-20/ min Stichting Pensioenfonds
van de Centrale Bank van Suriname.
de dato 26 februari 2020.
Valutadatum 4 maart 2020. Looptijd
24 maanden. Rentevoet 15 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP015-20/ min Stichting pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname.
de dato 26 februari 2020.
Valutadatum 25 maart 2020. Looptijd
24 maanden. Rentevoet 15 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP016-20/ min Stichting Pensioen
Fonds van de Centrale Bank van
Suriname de dato 26 februari 2020.
Valutadatum 26 maart 2020. Looptijd
24 maanden. Rentevoet 15 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP025-20/ min Stichting Pensioen
Fonds van de Centrale Bank van
Suriname de dato 30 maart 2020.
Valutatdatum 26 april 2020. Looptijd
24 maanden. Rentevoet 15 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-
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24 juni 2020

2.500.000

24 juni 2020

4.500.000

24 juni 2020

2.000.000

24 juni 2020

1.000.000

24 juni 2020

14.000.000

24 juni 2020

1.000.000

24 juni 2020

500.000
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

024-20/ min Stichting Pensioen
Fonds van de Centrale Bank van
Suriname. de dato 30 maart 2020.
Valutadatum 15 april 2020. Looptijd
24 maanden. Rentevoet 15 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-02320/ min Stichting Pensioen Fonds van
de Centrale Bank van Suriname. de
dato 30 maart 2020. Valutadatum 12
april 2020. Looptijd 24 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP022-20/ min Stichting Pensioen
Fonds van de Centrale Bank van
Suriname de dato 30 maart 2020.
Valutadatum 8 april 2020. Looptijd 24
maanden. Rentevoet 15 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-032-20/ min Stichting
Pensioen Fonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
de dato 8 mei 2020. Valutadatum 26
oktober 2018. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-035-20/min Stichting
Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
de dato 8 mei 2020. Valutadatum 26
oktober 2019. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-036-20/ min Stichting
Pensioenfonds “ A” de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
de dato 8 mei 2020. Valutadatum 22
november 2019. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-034-20/ min Stichting
Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
de dato 8 mei 2020. Valutadatum 22
mei 2019. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 033-20/ min Stichting
Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
de dato 8 mei 2020. Valutadatum 22
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24 juni 2020

1.000.000

24 juni 2020

3.000.000

25 juni 2020

58.860

25 juni 2020

58.860

25 juni 2020

98.100

25 juni 2020

98.100

25 juni 2020
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

november 2018. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-037-20/ min Stichting
Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
de dato 8 mei 2020. Valutadatum 26
april 2019. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-156-19/
min Maritieme Autoriteit Suriname de
dato 3 maart 2020. Valutadatum 29
december 2019. Looptijd 6 maanden.
Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verlaging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-026-20/ min Nationale Ontwikkelings Bank van Suriname N.V. ten
bedrage van SRD 10.421.666,66
naar 5.432.961,80 de dato 7 april
2020. Valutadatum 30 maart 2020.
Looptijd 1 maand. Disconto 2,5 % per
jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-027-20/ min Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. ten
bedrage van USD 1.512.509,38 naar
USD 1.513.769,80 de dato 7 april
2020. Valutadatum 2 april 2020.
Looptijd 1 maand. Disconto 1 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-028-20/ min Nationale Ontwikkelings Bank van Suriname N.V. ten
bedrage van USD 1.512.509,38 naar
USD 1.513.769,80 de dato 7 april
2020. Valutadatum 4 april 2020.
Looptijd 1 maand. Disconto 1 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud SKP117- 19/ min Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. ten bedrage
van USD 1.501.250 naar
USD 1.512.509,38 de dato 3 april
2020. Valutadatum 2 oktober 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 1,5 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-116-19/ min Nationale Ontwikke-
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

lingsbank van Suriname N.V. ten
bijdrage van SRD 10.020.833,33 naar
SRD 10.421.666,66 de dato 3 april
2020. Valutadatum 30 september
2019. Looptijd 6 maanden. Disconto
8 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-118-19/ min Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. ten
bedrage van USD 1.501.250 naar
USD 1.512.509,38 de dato 3 april
2020. Valutadatum 4 oktober 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 1,5 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-051-20/ min Nationale Ontwikkelings Bank van Suriname N.V. ten
bedrage van SRD 5.455.622,72 naar,
SRD 5.466.988,60 de dato 26 juni
2020. Valutadatum 30 juni 2020.
Looptijd 1 maand. Disconto 2,5 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-052-20/ min Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. ten
bedrage van USD 1.516.293,80 naar
USD 1.517.557,38 de dato 26 juni
2020. Valutadatum 2 juli 2020.
Looptijd 1 maand. Disconto 1 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w
SKP-053-20/ min Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. ten
bedrage van USD 1.516.293,80 naar
USD 1.517.557,38 de dato 26 juni
2020. Valutadatum 4 juli 2020.
Looptijd 1 maand. Disconto 1 % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-050-20/
min Surinaamse Volkscredietbank de
dato 24 juni 2020. Valutadatum 3 juni
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-055-20/
min Hakrinbank N.V. de dato 26 juni
2020.Valutadatum 18 december
2019. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-056-20/
min Hakrinbank N.V. de dato 26 juni
2020. Valutadatum 18 december
2019. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-057-20/
min Hakrinbank N.V. de dato 26 juni
2020. Valutadatum 20 januari 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-058-20/
min Hakrinbank N.V. de dato 26 juni
2020. Valutadatum 30 december
2019. Looptijd 12 maanden. Disconto
2,5 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-054-20/
min Stg. Pensioenfonds van de Centrale Bank van Suriname de dato 26
juni 2020. Valutadatum 11 juni 2020.
Looptijd 24 maanden. Rentevoet
15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-059-20/
min Pensioenfonds Suriname de dato
2 juli 2020. Valutadatum 30 juli 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-060-20/
min Pensioenfonds Suriname de dato
2 juli 2020. Valutadatum 14 juli 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP- 047-20/ min Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. de
dato19 mei 2020. Valutadatum 30
mei 2020. Looptijd 1 maand. Disconto
2,5% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-048-20/ min Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. de
dato 19 mei 2020. Valutadatum 2 juni
2020. Looptijd 1 maand. Disconto
1 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP- 049- 20/ min Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. de
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23 juli 2020
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1.516.293,80
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

dato 19 mei 2020. Valutadatum 4 juni
2020. Looptijd 1 maand. Disconto
1 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-043-20/
min Stichting Pensioenfonds “A” der
N.V. Surinaamsche Waterleiding
Maatschappij de dato 12 mei 2020.
Valutadatum 22 mei 2020. Looptijd
24 maanden. Rentevoet 15 % per
jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-063-20/ min Surinaamse Postspaarbank de dato 13 juli
2020. Valutadatum 30 april 2020.
Looptijd 24 maanden. Rentevoet 3 %
per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-064-20/ min Surinaamse Postspaarbank de dato 13 juli
2020. Valutadatum 30 april 2020.
Looptijd 24 maanden. Rentevoet 6 %
per jaar enkelvoudig.
Financieringsovereenkomst tussen
het Ministerie van Financiën en
Finatrust, de Trustbank N.V. h.o.d.n.
Trustbank Amanah getekend op 2 juli
2020 (in 2-voud).
Financieringsovereenkomst tussen
het Ministerie van Financiën en
Finatrust, de Trustbank N.V. h.o.d.n.
Trustbank Amanah getekend op 2 juli
2020 (in 2-voud).
Belegging van schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-071-20/min Blue
Wings Airline N.V. de dato 16 juli
2020. Valutadatum 16 juli 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar.
Belegging van schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-067-20/min B.
Chotelal de dato 15 juli 2020.
Valutadatum 15 juli 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-068-20/ min B.
Chotelal de dato 15 juli 2020.
Valutadatum 15 juli 2020. Looptijd 24
maanden. Rentevoet 15 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-080-20/min B.
Chotelal de dato 16 juli 2020.
Valutadatum 16 juli 2020. Looptijd 24

Bedrag in

Registratie
Datum

SRD

27 juli 2020

1.000.000

27 juli 2020

USD

EURO

3.000.000

2.000.000

27 juli 2020

28 juli 2020

3.809.523,81

1.904.000

28 juli 2020

30 juli 2020

21.477.151,59

3 augustus
2020

3.584.670,85

3 augustus
2020

112.517.137,52

3 augustus
2020

45.753.682

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

USD

EURO

maanden. Rentevoet 15 %.
95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Belegging in schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-066-20/min Global
Equipment de dato 15 juli 2020.
Valutadatum 14 juli 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-065-20/min Universal
Infra de dato 15 juli 2020.
Valutadatum 14 juli 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Loan Agreement tussen het Ministerie
van Financiën en de Republic Bank
Suriname (in 3-voud).
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-078-20/
min Hakrinbank N.V. de dato 16 juli
2020. Valutadatum 7 juli 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-079-20/
min Hakrinbank N.V. de dato 16 juli
2020. Valutadatum 7 juli 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Herstructurering van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-062-20/ min
Finabank N.V. de dato 9 juli 2020.
Valutadatum 20 juni 2020. Looptijd 48
maanden. Rentevoet 11,95% per jaar
enkelvoudig.
Herstructurering van schatkistpapier
in vijfvoud t.w SKP-061-20/ min
Finabank N.V. de dato 9 juli 2020.
Valutadatum 20 juni 2020. Looptijd 48
maanden. Rentevoet 11,95% per jaar
enkelvoudig.
Addendum VIII Metaovereenkomst
inzake uitgifte schatkistpapier tussen
de Finabank N.V. en Olibis N.V. en
de Staat Suriname (in 6-voud) getekend op 14 juni 2020. Doc. No.:
2020-06/ LAD / FB+ OLIBIS- OVH/
SAL.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-072-20/
min Surinaamse Volkscredietbank de
dato 16 juli 2020. Valutadatum 23 juli
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.

3 augustus
2020

4.899.419,20

3 augustus
2020

470.409,12

3 augustus
2020

75.000.000

6 augustus
2020

32.053.194

6 augustus
2020

29.228.800

6 augustus
2020

2.529.722,48

6 augustus
2020

99.759.929,10

6 augustus
2020

Geen bedrag

7 augustus
2020

26.000.000

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

104. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-073-20/
min Surinaamse Volkscredietbank de
dato 16 juli 2020. Valutadatum 23 juli
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
105. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-074-20/
min Surinaamse Volkscredietbank de
dato 16 juli 2020. Valutadatum 23 juli
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
106. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-075-20/
min Surinaamse Volkscredietbank de
dato 16 juli 2020. Valutadatum 23 juli
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
107. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-076-20/
min Surinaamse Volkscredietbank de
dato 16 juli 2020. Valutadatum 7 juli
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
108. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-07720/ min Surinaamse Volkscredietbank
de dato 16 juli 2020. Valutadatum 18
juli 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
109. Amendement III op de financieringsovereenkomst tussen de Staat Suriname en Kuldipsingh Infra N.V. Landelijk Bestratingsprogramma I.
Getekend op 30 juni 2020 (in 2-voud).
110. Loan Agreement tussen de staat
Suriname en de Caribbean
Development Bank. Getekend op 6
juli 2020 in 2-voud (Coronavirus
Disease 2019 Emergency Response
Support Loan).
111. Het Amendement op de financieringsovereenkomst tussen de Staat
Suriname en Tjongalanga Suriname
N.V. getekend op 30 juni 2020 (in 2voud) met betrekking tot het project
“National Infrastructure Projects
Phase II” (Nationaal Infrastructure
Programma Fase II- NIP) subprogramma: TJONGA- NIP; percelen
A2 t/m A6 Amendement I ten bedrage van de aanneemsom verbonden
aan de aannnemingsovereenkomst
de dato 25 maart 2020 ad
USD 25.000.00. De aannemer is

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

7 augustus
2020

26.000.000

7 augustus
2020

26.000.000

7 augustus
2020

26.000.000

7 augustus
2020

15.563.129

7 augustus
2020

14.339.600

USD

11 augustus
2020

23.636.331,94

12 augustus
2020

8.200.000

13 augustus
2020

25.000.000

EURO

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

bereid 70 % van de aanneemsom te
financieren USD 17.500.000 en wel
met een rentevoet van 5 % per jaar.
De leningsovereenkomst (het amendement) inzake het moratorium
tussen de Staat Suriname en de
Republic Bank of Suriname getekend
op 6 juli 2020 (in 3-voud).
De overheveling uit overeenkomst
IDB no. 4112/ OC- SU Amendement
No. I naar Safety Nets for Vulnerable
Populations Affected by Coronavirus
in Suriname (Loan Contract IDB de
dato 13 augustus 2020) ten bedrage
van USD 40.000.000 de dato 17 juli
2017 geregistreerd op 18 juli 2017
no. 1637, daarvan USD 20.000.000
over te hevelen.
Originele financieringsovereenkomst
tussen het Ministerie van Financiën
en Planning en Finatrust, de Trustbank N.V. h.o.d.n Trustbank Amanah
getekend op 6 augustus 2020 (in 2voud).
Originele financieringsovereenkomst
tussen het Ministerie van Financiën
en Planning en Finatrust, de Trustbank N.V. h.o.d.n Trustbank Amanah
getekend op 6 augustus 2020 (in 2voud).
Kredietverlening uit hoofde van vermogensbeheer geadministreerd
onder rekeningnummer 50.422.93.47.
Deze overeenkomst is getekend
tussen het Ministerie van Financiën
en de Nationale Trust en Financieringsmaatschappij op 6 juli (in 2voud).
Financieringsovereenkomst tussen
het Ministerie van Financiën & Planning en Finatrust, de Trustbank N.V.
h.o.d.n Trustbank Amanah getekend
op 24 augustus 2020 (in 2-voud).
Financieringsovereenkomst tussen
Ministerie van Financiën & Planning
en Finatrust, de Trustbank N.V.
h.o.d.n Trustbank Amanah getekend
op 18 augustus 2020 (in 2-voud).
Kredietovereenkomst tussen Minister
van Financiën & Planning en Finabank N.V. getekend op 29 juni 2020
(in 6-voud).
Kredietovereenkomst tussen Minister
van Financiën & Planning en Finabank N.V. getekend op 30 juli 2020

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

USD

13 augustus
2020

3.515.074,05

17 augustus
2020

40.000.000

20 augustus
2020

952.380,95

20 augustus
2020

952.380,95

26 augustus
2020

3.736.500

7 september
2020

EURO

8.064.516,13

7 september
2020

2.000.000

7 september
2020

25.000.000

7 september
2020

50.000.000

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

USD

(in 6-voud).

121. Addendum op de kredietovereenkomst tussen Minister van Financiën
& Planning en Finabank N.V. ten
bedrage van SRD 50.000.000
getekend op 30 juli 2020 (in 6-voud).
122. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-081-20/
min Pensioenfonds van de Centrale
Bank van Suriname de dato 17
augustus 2020. Valutadatum 29
augustus 2020. Gewijzigde looptijd
12 maanden naar 24 maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig.
123. Aflossing en herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP097-20/ min Hakrinbank N.V. de dato
30 september 2020. Valutadatum 27
juli 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 2,5 % per jaar enkelvoudig.
124. Loan agreement tussen de Staat
Suriname, vertegenwoordigd door de
Minister van Financiën en de Republic Bank of Suriname. Getekend op
22 september 2020.
125. Kredietovereenkomst tussen de
Republiek Suriname, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de Minister
van Financiën en de Centrale Bank
van Suriname en zes (6) algemene
banken gesloten op 29 juni 2020. De
zes (6) algemene banken zijn: DSB;
Hakrinbank, Surichange Bank; VCB;
SPSB en Godo. Ze worden in deze
overeenkomst gezamenlijk aangeduid
als kredietgever.
126. Financieringsovereenkomst tussen
het Ministerie van Financiën en Finatrust, de Trustbank N.V. h.o.d.n.
Trustbank Amanah getekend op 23
september 2020 (in 2-voud).
127. Financieringsovereenkomst tussen
het Ministerie van Financiën en Finatrust, de Trustbank N.V. h.o.d.n.
Trustbank Amanah getekend op 23
september 2020 (in 2-voud).
128. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 08220/ min Stg Pensioenfonds “A” der
N.V. SWM de dato 9 september
2020. Valutadatum 26 oktober 2019.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.

7 september
2020

50.000.000

8 september
2020

5.000.000

30
september
2020

4.040.000

7 oktober
2020

25.000.000

7 oktober
2020

340.000.000

15 oktober
2020

952.380,95

15 oktober
2020

1.926.190,48

15 oktober
2020

58.860

EURO

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

129. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-083-20/
min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V.
SWM de dato 9 september 2020.
Valutadatum 22 november 2019.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
130. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-08420/min Stg. Pensioenfonds “A” der
N.V. SWM de dato 9 september
2020. Valutadatum 22 mei 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
131. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-085-20/
min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V.
SWM de dato 9 september 2020.
Valutadatum 26 april 2020. Looptijd
12 maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
132. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-08620/ min Stg. Pensioenfonds “A” der
N.V. SWM de dato 9 september
2020. Valutadatum 15 maart 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
133. Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-087-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V. SWM de dato
9 september 2020. Valutadatum 3
december 2019. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
134. Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-088-20/ min Stg. Pensioenfonds “ A” der N.V. SWM de
dato 9 september 2020. Valutadatum
3 juni 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
135. Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-089-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V. SWM de dato
9 september 2020. Valutadatum 21
december 2019. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
136. Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-090-20/ min Stg Pensioenfonds “A” der NV SWM de dato
9 september 2020. Valutadatum 21
juni 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

15 oktober
2020

98.100

15 oktober
2020

98.100

15 oktober
2020

58.860

15 oktober
2020

750.000

15 oktober
2020

35.543,48

15 oktober
2020

35.543,48

15 oktober
2020

39.097,83

15 oktober
2020

39.097,83

USD

EURO

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

137. Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-091-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der NV SWM de dato
9 september 2020. Valutadatum 22
mei 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
138. Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-092-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V. SWM de dato
9 september 2020. Valutadatum 26
april 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
139. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-093-20/
min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V.
SWM de dato 9 september 2020.
Valutadatum 26 april 2020 met een
gewijzigde looptijd van 24 maanden
naar 12 maanden. Disconto 9 % per
jaar enkelvoudig.
140. Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud
SKP-098-20-/ min Fatum ten bedrage
van USD 2.650.000 naar
USD 2.716.250 de dato 23
september 2020. Valutadatum 3 juni
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
2,5 % per jaar enkelvoudig.
141. Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud SKP099-20/ min Maritieme Autoriteit
Suriname de dato 21 september
2020. Valutadatum 29 juni 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
142. Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.SKP-108-20/ min Maritieme
Autoriteit Suriname de dato 01 oktober 2020. Valutadatum 29 december
2019. Looptijd 18 maanden.
Rentevoet 10 % per jaar enkelvoudig.
143. Amendment Letter tussen Ministerie
van Financiën en de International
Bank of Reconstruction and Development (IBRD) t.b.v. de “Saramacca
Canal System Rehabilitation Project”
getekend op 6 oktober 2020.
144. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-097-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 augustus 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

15 oktober
2020

98.100

15 oktober
2020

58.860

15 oktober
2020

654.000

15 oktober
2020

2.716.250

19 oktober
2020

5.211.112,88

19 oktober
2020

183.878,37

19 oktober
2020

3 november
2020

USD

35.000.000

10.400.000

EURO

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

145. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-098-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 augustus 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.
146. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-099-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 augustus 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.
147. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-100-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 augustus 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.
148. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 10119/ min De Surinaamsche Bank N.V.
de dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 augustus 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.
149. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-102-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 augustus 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.
150. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-103-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 augustus 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.
151. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-107-20/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 januari 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
152. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-109-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 8 juli 2019. Looptijd 6
maanden. Disconto 8 % per jaar

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

3 november
2020

10.400.000

3 november
2020

10.400.000

3 november
2020

10.400.000

3 november
2020

10.400.000

3 november
2020

10.400.000

3 november
2020

10.400.000

3 november
2020

23.440.450

3 november
2020

21.582.000

USD

EURO

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

USD

enkelvoudig.
153. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-110-19/
min De Surinaamsche Bank de dato
21 september 2020. Valutadatum 14
juli 2019. Looptijd 6 maanden.
Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.
154. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-111-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 16 juli 2019. Looptijd 6
maanden. Disconto 8 % per jaar
enkelvoudig.
155. Facility Agreement tussen het Ministerie van Financiën & Planning en
Rubis West Indies Limited, getekend
op 28 oktober 2020 (in 5-voud).
156. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-100-20/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 juni 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
157. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-101-20/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 juni 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
158. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-102-20/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 juni 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
159. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-103-20/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 juni 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
160. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-104-20/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 juni 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.

3 november
2020

92.155.139

3 november
2020

23.440.450

13 november
2020

33.253.190

16 november
2020

11.500.000

16 november
2020

11.500.000

16 november
2020

11.500.000

16 november
2020

11.500.000

16 november
2020

11.500.000

EURO

Rekenkamerverslag 2020

Schatkistpapier
#

Naam instelling

161. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-105-20/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 juni 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
162. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-106-20/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 juni 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar.
163. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-135-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 december 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.
164. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-136-19/
min De Surinaamsche Bank N.V. de
dato 21 september 2020.
Valutadatum 12 december 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 8 %
per jaar enkelvoudig.
165. Herstructurering schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-202-20/ min Finabank N.V. en Olibis N.V. ten bedrage
van USD 118.880.582,18 de dato 18
november 2020. Valutadatum 20
oktober 2020. Looptijd 48 maanden.
Rentevoet 7,5 % per jaar
enkelvoudig.
166. Herstructurering schatkistpapier in
vijfvoud t.w. SKP-203-20/ min Finabank N.V. ten bedrage van
EURO 5.803.410,96 de dato 18 november 2020. Valutadatum 20 oktober 2020. Looptijd 48 maanden.
Rentevoet 7,5 % per jaar
enkelvoudig.
167. Addendum IX Meta - Overeenkomst
inzake uitgifte schatkistpapier tussen
Finabank N.V. en Olibis N.V. en de
Staat Suriname, m.n. het Ministerie
van Financiën No. 2020-10/ LAD/
FB+ Olibis- OvH/SAL getekend op 16
oktober 2020 (in 6-voud).
168. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-129-20/
min Surinaamse Postspaarbank ten
bedrage van USD 10.150.562,20 de
dato 10 november 2020.

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

16 november
2020

10.600.000

16 november
2020

15.900.000

16 november
2020

10.600.000

16 november
2020

15.900.000

01 december
2020

USD

EURO

118.880.582,18

01 december
2020

5.803.410,96

01 december
2020

Addendum IX Meta – Overeenkomst is onderdeel
van Herstructurering schatkistpapier t.w. SKP-20220/ min Finabank N.V. en SKP-203-20/ min Finabank N.V. de dato 18 november 2020

01 december
2020

10.150.562,20
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Schatkistpapier
#

Naam instelling

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Valutadatum 5 december 2019.
Looptijd 6 maanden. Disconto 1,5%
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-130-20/ min Surinaamse Postspaarbank ten bedrage van
USD 10.226.691,72 de dato 10
november 2020. Valutadatum 5 juni
2020. Looptijd 6 maanden. Disconto
1,5% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w
SKP-156-20/ min Surinaamse Postspaarbank ten bedrage van
USD 10.303.391,91 de dato 10
november 2020. Valutadatum 5
december 2020. Looptijd 6 maanden.
Disconto 1,5 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-204-20/ min Stg Pensioenfonds
“A” de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de dato 24
november 2020. Valutadatum 26
oktober 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-205-20/ min Stg Pensioenfonds
“ A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij. de dato 24
november 2020. Valutadatum 22
november 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-206-20/min Stg Pensioenfonds
“A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de dato 24 november 2020. Valutadatum 26
oktober 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-207-20/ min Stg Pensioenfonds
“A” de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de dato 24 november 2020. Valutadatum 22 november
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-208-20/min Stg Pensioenfonds

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

USD

01 december
2020

10.226.691,72

01 december
2020

10.303.391,91

09 december
2020

64.157,40

09 december
2020

106.929

09 december
2020

64.157,40

09 december
2020

106.929

9 december
2020

38.742,40

EURO
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176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

“A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de dato 24 november 2020. Valutadatum 3 december
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-209-20/ min Stg Pensioenfonds
“A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de dato 24 november 2020. Valutadatum 21 december
2020. Looptijd 12 maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-210-20/ min Stg. Pensioenfonds “ A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de
dato 24 november 2020. Valutadatum
26 oktober 2019. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-211-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de
dato 24 november 2020. Valutadatum
22 november 2019. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-212-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de
dato 24 november 2020. Valutadatum
22 mei 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-213-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de
dato 24 november 2020. Valutadatum
26 april 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-214-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de
dato 24 november 2020. Valutadatum
15 maart 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-215-20/ min Stg. Pensioenfonds “A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de
dato 24 november 2020. Valutadatum

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

09 december
2020

42.616,64

09 december
2020

5.297,40

09 december
2020

8.829

09 december
2020

8.829

09 december
2020

5.297,46

09 december
2020

87.589,29

09 december
2020

35.543,48

USD

EURO
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183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

3 december 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-216-20/ min Stg. Pensioenfonds “ A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de
dato 26 november 2020. Valutadatum
21 december 2020. Looptijd 12
maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-217-20/ min Stg. Pensioenfonds “ A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de
dato 24 november 2020.
Valutatdatum 22 november 2020.
Looptijd 12 maanden. Disconto 9 %
per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-218-20/ min Stg. Pensioenfonds
“A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de dato 24
november 2020. Valutadatum 26
oktober 2020. Looptijd 12 maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging
van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-219-20/ min Stg. Pensioenfonds
“A” der N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de dato 24
november 2020. Valutadatum 22
november 2020. Looptijd 12 maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-152-20/
min Spaar- en Kredietbank Godo U.A.
de dato 01 december 2020.
Valutadatum 18 december 2019.
Looptijd 60 maanden. Rentevoet
15 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-153-20/
min Spaar- en Kredietbank Godo U.A.
de dato 01 december 2020.
Valutadatum 05 mei 2020. Looptijd
60 maanden. Rentevoet 15 % per
jaar.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-154-20/
min Spaar- en Kredietbank Godo U.A.
de dato 01 december 2020.
Valutadatum 18 juni 2020. Looptijd 60

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

09 december
2020

39.097,83

09 december
2020

81.750

09 december
2020

5.774,17

09 december
2020

9.623,61

11 december
2020

2.610.285,05

11 december
2020

250.000

11 december
2020

2.610.285,05

USD

EURO
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#

Naam instelling

Registratie
Datum

Bedrag in
SRD

USD

EURO

maanden. Rentevoet 15 % per jaar
enkelvoudig.
190. Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-155-20/
min Spaar- en Kredietbank Godo U.A.
de dato 01 december 2020.
Valutadatum 07 juli 2020. Looptijd 60
maanden. Rentevoet 15 % per jaar
enkelvoudig.
191. Financieringsovereenkomst tussen
Ministerie van Financiën & Planning
en Finatrust, de Trustbank N.V.
h.o.d.n. Trustbank Amanah ten
bedrage van USD 952.380,95 (in 2voud) getekend op 7 december 2020.
192. Financieringsovereenkomst tussen
Ministerie van Financiën & Planning
en Finatrust, de Trustbank N.V.
h.o.d.n. Trustbank Amanah ten
bedrage van EURO 1.428.571,43 in
2-voud getekend op 7 december
2020.
193. Kredietovereenkomst tussen Stichting
Surinaamse Volkscredietbank, het
Ministerie van Financiën & Planning
en de Centrale Bank van Suriname
getekend op 27 juli 2020 in 1-voud.

11 december
2020

22.878.664

17 december
2020

952.380,95

17 december
2020

17 december
2020

1.428.571,43

30.000.000

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 3: Geregistreerde doorleenovereenkomsten in 2020
Doorleenovereenkomst
#

1

2

3

4

5

6

7

8

Naam instelling
Doorleenovereenkomst inzake de
financiering van Suriname J. A.
Pengel International Airport Expansion Project tussen de Staat Suriname en N.V. Luchthavenbeheer
(“LHB”) getekend op 29 janauari
2020 in 6-voud ten bijdrage van
CNY1.400.000.000 equivalent aan
USD 199.699.330. De originele
overeenkomst geregistreerd op 19
december 2019 met registratienummer 2043.
Doorleenovereenkomst inzake de
leningsovereenkomst tussen het
Ministerie van Financiën en N.V. De
Molen getekend op 12 mei 2020 ten
bedrage van USD 1.456.000 inzake
de ITFC- Murabaha Agreement
Foodstuff Medical Supplies, Agriculture Inputs, Fertilizers, Cement,
Construction Materials Loan.
Doorleenovereenkomst inzake de
verkoop van tarwe tussen de Staat
Suriname (vertegenwoordigd door
het ministerie van Financiën) en
N.V. De Molen. Amendement I
getekend op 15 juni 2020 (in 4voud)
Doorleenovereenkomst (Agency
Agreement) getekend tussen het
Ministerie van Financiën en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
getekend op 14 mei 2020 in 2voud).
Document nummer: Staatsolie
Contract Ref. 04727.DV. 2020. FID.
Doorleenovereenkomst inzake de
verkoop van Nutricia producten tussen de Staat Suriname (vertegenwoordigd door het Ministerie van
Financiën) en Nutrisur N.V. getekend op 10 juli 2020 (in 4-voud).
Doorleenovereenkomst inzake de
verkoop van tarwe (Import 2) tussen
de Staat Suriname (vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën) en N.V. De Molen getekend
op 10 juli 2020.
Doorleenovereenkomst Bedrijf
Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) en het Ministerie van
Financiën getekend op 9 november
2020 (in 4-voud).
Doorleenovereenkomst Amendement I tussen het Ministerie van
Financiën & Planning en N.V. De
Molen N.V, getekend op 30 oktober
2020 ( in 4-voud). De originele doorleenovereenkomst was getekend op
10 juli 2020 en geregistreerd op 13
augustus 2020, registratienummer
2175 “Terugbetaling van de ver-

Registratiedatum

Bedrag in
SRD

USD

08 april 2020

199.699.330

21 mei 2020

1.456.000

29 juni 2020

1.472.880,50

13 juli 2020

25.000.000

13 augustus
2020

247.592

13 augustus
2020

2.144.739,60

20 november
2020

1.606.536,42

9 december
2020

EURO

Geen bedrag
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Doorleenovereenkomst
#

9

Naam instelling
kochte tarwe uit de leensom, inclusief rente en andere kosten in
Amendement I is gewijzigd van binnen 120 dagen na aankomst voor
elke verscheping” naar 10 maanden.
Doorleenovereenkomst Amendement II tussen het Ministerie van
Financiën & Planning en N.V. De
Molen getekend op 30 oktober 2020
(in 4-voud). De originele doorleenovereenkomst was getekend op 12
mei 2020 en geregistreerd op 21
mei 2020, registratienummer 2096.
Terugbetaling van de verkochte
tarwe uit de leensom, inclusief rente
en andere kosten in Amendement II
is gewijzigd van binnen 120 dagen
na aankomst van elke verscheping
naar 7 maanden.

Registratiedatum

9 december
2020

Bedrag in
SRD

USD

EURO

Geen bedrag

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 4: Geregistreerde schatkistpromessen in dienstjaar 2020
Schatkistpromesse
#

1

2

3

Naam instelling
De Suriname schatkistpromesse uitgegeven
de dato 04 mei 2020 door de Republiek
Suriname aan de Centrale Bank van
Suriname.
Surinaamse schatkistpromesse uitgegeven
de dato 27 mei 2020 door de Republiek
Suriname aan de Centrale Bank van Suriname. Voornoemde Surinaamse schatkistpromesse valt binnen het kader van de
goedgekeurde Wet Uitzonderingstoestand
COVID-19 S.B. 2020 no. 83.
Schatkistpromesse uitgegeven de dato 2
november 2020 door de Republiek Suriname aan de CBvS.

Bedrag in

RegistratieDatum

SRD

18 mei 2020

648.800.000

02 juni 2020

400.000.000

13 november
2020

250.000.000

USD

EURO

Bron: Rekenkamer van Suriname

Waterkant 28
Paramaribo / Suriname
Email: rekenkamer@sr.net
rekenkamer@rekenkamer.gov.sr

