Voorwoord
Op 27 september 2021 werd ik, Shaan Bhoendie, als voorzitter van de Rekenkamer van Suriname
beëdigd door de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi.
Voortschrijdend in de tijd ben ik nu bij het schrijven van dit woord vooraf voor het jaarverslag 2021,
bewust van het feit dat ik in het vorig jaar slechts iets meer dan drie maanden heb kunnen dienen.

Staat u mij toe het Rekenkamer jaarverslag 2021 aan u voor te houden, dat door het managementteam,
directie en personeel is voorbereid en tenslotte door het College is goedgekeurd. Daarmee geef ik
invulling aan de wettelijke verplichting voortvloeiend uit de Wet Rekenkamer Suriname 2019.
Ik vind het wel bijzonder belangrijk dat deze rapportage wordt mede gelezen tegen de achtergrond van
de begrotingen voor 2021 die de regering heeft aangeboden aan het parlement ten tijde van de jaarrede
van de eerste burger van het land in 2020.

Bij de jaarrede van de President uitgesproken op 29 september 2020 vallen een aantal zaken op die
onder andere de contouren van het uit te voeren jaarplan weergeven alsmede de uitgangspunten voor
het uit te voeren beleid van de departementen.
Het is goed stil te staan bij enkele passages, zoals: “de onoverkomelijke gevolgen voor de samenleving
als gevolg van de pandemie en de financiële crisis”. Dit heeft een groot impact gehad op de gezondheidszorg en de portemonnee van de burger.
Crisisbeheersingmaatregelen, steun voor de zwakkeren, en corruptiebestrijding zijn aangemerkt als de
pijlers van dat beleid. Om de impact van de onontkoombare maatregelen te voorkomen voor de minder
draagkrachtigen in onze samenleving is er op jaarbasis een groot bedrag voor uitgetrokken.
Is hiermede de Sustainable Development Goal (SDG) 1- Armoedebestrijding- tot uiting gekomen? Een
vraag die mijns inziens nog niet beantwoord kan worden bij dit verslag. Van de Rekenkamer wordt dan
wel verwacht dat te kunnen meten of toetsen.
In de komende jaren worden de SDG’s steeds in het vizier gehouden die tot uitdrukking zullen komen
in onze werkzaamheden en verslagen. Hiermede wordt gestaag gewerkt aan de ontwikkeling van een
effectieve, verantwoordelijke en transparante instelling zoals SDG 16 dat aangeeft.
Sedert de inwerkingtreding van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 heeft de Rekenkamer zich ingezet
op de institutionele versterking van de organisatie. De gevolgen van de pandemie en financiële
beperkingen zijn ons ook niet bespaard gebleven en hebben ook vertraging gebracht in het
verzelfstandigingsproces van de Rekenkamer. De eerste stappen van een duizend mijl zijn gedaan en
zullen gecontinueerd worden ten behoeve van het zijn van een relevante Rekenkamer.
Als Hoog College van Staat zal zij haar grondwettelijke taak ten uitvoer brengen middels het
onderzoeken van de ontvangsten en uitgaven van de overheid. Wij zijn verplicht De Nationale Assem-

blée en de samenleving te voorzien van transparante informatie en moet in staat zijn onafhankelijk te
oordelen over de verrichtingen en de functionering van de overheid.
Zelfs in deze uitdagende politieke, financiële en economische, sociaal- maatschappelijke periode is het
van eminent belang dat onze integriteit, transparantie en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft en de
Rekenkamer die gezaghebbende autoriteit behoudt bij de beoefening van haar authentieke rol.
Wij geven een panorama van de verrichtingen door de Rekenkamer en doen verslag over de controle
van de begrotingsrekeningen van ministeries en de rechtmatigheidsonderzoeken die verricht zijn door
het auditteam. Weest u zich niet slechts bewust van de beperkingen daarbij, maar ook van de
werkzaamheden die voortgezet zijn ondanks alle obstakels.
Voor de komende periode willen wij met verve werken aan de fundamenten van dit staatsorgaan, zoals
de behuizing, de organisatiestructuur, beloningsstructuur, uitbreiding van het menselijk potentieel, een
strategisch beleid voor de periode 2022-2026 met als motto “Lead by Example”. Hiermee willen wij ons
nadrukkelijk dienstbaar maken voor elke burger en helpen werken aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. De betrokkenheid van elkeen is een noodzakelijke voorwaarde om de
missie en visie van dit instituut goed tot uiting te laten komen.
Wij zullen met de Algemene Rekenkamer Nederland de peer-to-peersamenwerking ter hand nemen,
welke via het Makandra programma al geïnitieerd is. Doelmatigheidsonderzoek zal ook in de komende
periode deel uit maken van ons beleid naast rechtmatigheids- en verantwoordingsonderzoek (controle
begrotingsrekening en jaarrekening).
Transformatie naar Onafhankelijkheid, Transparantie bij Verantwoording, Integriteit en Vertrouwen blijven aanwezig bij de uitvoering van onze hoofdtaak taak: toezicht houden op de inkomsten en uitgaven
van de openbare financien.

Paramaribo, 30 maart 2022

De heer drs. S.R. Bhoendie
(Voorzitter)

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

Algemene Zaken

ARN

Algemene Rekenkamer Nederland

AWS

Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname

BFZ

Begrotings- en Financiele Zaken

BIZA

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BR

Begrotingsrekening

CAROSAI

Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions

CBB

Centrale Begrotingsboekhouding

CBD

Centrale Betaaldienst

CBvS

Centrale Bank van Suriname

CEBUMA

Centraal Bureau Mechanische Administratie

CLAD

Centrale Landsaccountantsdienst

COVID-19

Coronavirus Disease 2019

CTW

Civieltechnische Werken

DIV

Documentaire Informatievoorziening

DNA

De Nationale Assemblée

FIN

Ministerie van Financiën
(Thans geheten: Ministerie van Financiën en Planning)

G.B.

Gouvernementsblad

HRM

Human Resource Management

IB

Internationale Betrekkingen

IC

Interne Controle

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IDB

Inter-American Development Bank

IDI

INTOSAI Development Initiative

IFMIS

Integrated Financial Management Information System

INTOSAI

International Organization of Supreme Audit Institutions

IFRS

International Financial Reporting Standards

ISSAI

International Standards of Supreme Audit Institutions

MOP

Meerjaren Ontwikkelingsplan

MINOWC

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

NAW

Nieuw Aangebrachte Wijziging

NAS

Nationaal Archief Suriname

NBM

Niet-Belastingmiddelen

NH

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

OWT&C

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

PB

Presidentieel Besluit

PESA-P

Professional Education for SAI Auditors-Pilot

PMA

Project Monitoring en Administratie
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RCA
ROGB

Root Cause Analysis
Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
(Thans geheten: Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer)

ROM

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

RvM

Raad van Ministers

SAI

Supreme Audit Institution

S.B.

Staatsblad der Republiek Suriname

SDMO

Suriname Debt Management Office

SES

Stakeholders Engagement Strategy

SOZAVO

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

SRD

Surinaamse dollar

TAI-audits

Transparency, Accountability and Inclusiveness of the Use of Emergency Funding for
COVID-19

TCT

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

USD

United States dollar

UWS

Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname

VG

Ministerie van Volksgezondheid

WU

Wet Uitzonderingstoestand COVID-19

WUBU

Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan
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Inleiding
De Rekenkamer van Suriname (Rekenkamer) heeft conform de artikelen 149 tot en met 152 en 156
van de Grondwet (S.B. 1987 no. 116 en de Wet Rekenkamer Suriname 2019 (S.B. 2019 no. 102) het
mandaat om controle in de ruimste zin van het woord uit te oefenen op de rekeningen van ontvangsten
en uitgaven van alle departementen van algemeen bestuur, de districtscommissariaten, de parastatale
instellingen bestaande uit: naamloze vennootschappen, stichtingen, rechtspersonen sui generis,
landsbedrijven en particuliere instellingen die subsidies en/ of financiële bijdragen ontvangen uit ‘s
landskas.
De Rekenkamer heeft in het dienstjaar 2021 haar werkzaamheden betreffende haar rechtmatigheidsonderzoek voortgezet; die zijn gericht op het toetsen van de rechtmatigheid van de uitgaven die jaarlijks
voortvloeien uit het beleid op de departementen van algemeen bestuur.

Na de controle werkzaamheden dient ingevolge artikel 35 lid 2 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019
het Rekenkamerverslag van de Rekenkamer uiterlijk aan het eind van het jaar waarin verslag wordt
gedaan, behandeld te worden in een openbare vergadering van de Nationale Assemblée (DNA). Echter
is het Rekenkamerverslag van 2020 niet door DNA behandeld in het dienstjaar 2021.

In het kader van het onderzoek van de Rekenkamer is het van belang om een inkijkfuncie in het
financieel administratiesysteem van de overheid te hebben. Op 11 maart 2022 is geruime tijd na de
aanvraag hiervoor eindelijk een inkijkfunctie in het Integrated Financial Management Information
System (IFMIS) voor de Rekenkamer aangemaakt. Hierdoor zal de controle van de begrotingsrekeningen efficienter uitgevoerd kunnen worden door de auditteams en zal dit meer inzicht bieden ten
aanzien van de knelpunten binnen de financiële administratie. Tevens is de weg vrijgemaakt om de
mogelijkheid voor een IT Audit van het IFMIS te laten voeren.
Op vrijdag 7 januari 2022 heeft de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie
Chandrikapersad Santokhi, een bezoek gebracht aan de Rekenkamer. Het doel van dit bezoek was het
bespreken van enkele aandachtspunten die van belang zijn voor de verzelfstandiging van de
Rekenkamer.
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De voorzitter van de Rekenkamer heeft hierbij een presentatie verzorgd over de belang-rijke
aandachtspunten van de Rekenkamer. De president heeft zijn volledige ondersteuning toegezegd
inzake de institutionele versterking van het instituut.
Bezoek president van de Republiek Suriname aan de Rekenkamer

Opbouw verslag
De opbouw van het verslag ziet er verder als volgt uit.


In hoofdstuk 1 wordt informatie over de Rekenkamer belicht, waaronder de wettelijke grondslag en
onafhankelijkheid, het onderzoek en beleid.



In hoofdstuk 2 wordt de organisatie beschreven waarbij de ontwikkelingen van de Rekenkamer, het
personeel en personeelsontwikkeling worden weergegeven.



In hoofdstuk 3 wordt de bedrijfsvoering beschreven met de geleverde en markante momenten.
Daarnaast worden de financiën, uitdagingen en gewenste situatie belicht.



Hoofdstuk 4 verschaft informatie over de samenwerking van de Rekenkamer met internationale
organisaties.



Hoofdstuk 5 handelt over de financiële administratie van de staat in het dienstjaar 2021.



Hoofdstuk 6 geeft een uiteenzetting van de uitgevoerde onderzoeken
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1.

Rekenkamer van Suriname

De Rekenkamer van Suriname (Rekenkamer) behoort tot de ‘Hoge Colleges van Staat’. De Rekenkamer is een bij wet ingesteld orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op de besteding van de
staatsgelden, alsmede controle uit te oefenen op het geldelijk beheer van de overheid in de ruimste zin.
In dit hoofdstuk worden de wettelijke grondslag en onafhankelijkheid, de soorten onderzoeken, beleid
en speerpunten van het beleid belicht.

1.1

Wettelijke grondslag en onafhankelijkheid

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.
Het mandaat van de Rekenkamer is vastgesteld in de artikelen 149 tot en met 152 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 een onafhankelijke instelling die toezicht houdt op de financiële huishouding van de
overheid. Als onafhankelijk orgaan bewaakt zij de belangen van de maatschappij aangaande het
financieel en doelmatig beheer van de middelen van de staat Suriname, door te controleren of de departementen van Algemeen Bestuur zich conformeren aan de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving waaraan iedereen binnen de staat zich dient te houden.

1.1.1 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 verbetering van het rechtmatig en
doelmatig financieel beheer in de publieke sector, door de Surinaamse overheid, de Nationale
Assemblée en de gemeenschap te voorzien van duidelijke en relevante rapporten die zijn opgesteld op
basis van de internationale auditstandaarden. Bovenal dragen wij er zorg voor dat onze conclusies en
aanbevelingen zijn gebaseerd op voldoende feitelijke onderbouwing.

1.1.2 Visie
De Rekenkamer van Suriname: het onafhankelijk instituut dat op middellange termijn volgens
internationale standaarden transparant oordeelt over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het
beheer en gebruik van financiële middelen door de Surinaamse overheid.
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1.1.3 Taken
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

Mandaat Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt de inkomsten en uitgaven van de overheid. Dit wordt gedaan door het
verrichten van:


rechtmatigheidsonderzoek;



doelmatigheidsonderzoek.

Rechtmatigheidsonderzoek
Bij het rechtmatigheidsonderzoek wordt onderzocht of de begrotingsrekening en de jaarrekening van
overheidsorganisaties en parastatale instellingen zijn opgemaakt in overeenstemming met de vastgestelde begrotingswetten en voorschriften. Daarnaast wordt onderzocht of bij het innen van ontvangsten en het doen van betalingen de ter zake geldende wettelijke voorschriften en besluiten van het
bevoegde gezag in acht zijn genomen en of de schuldvordering van de staat niet is verjaard. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards of Supreme Audit
Institutions (ISSAIs) met betrekking tot rechtmatigheidsonderzoek (ISSAIs 400 en 4000) zoals vastgelegd in het Handboek Rechtmatigheidsonderzoek 2018 van de Rekenkamer van Suriname.

Op grond van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 artikel 2 lid 2 heeft de Rekenkamer de ontvangen
Begrotingsrekening (BR) over het dienstjaar 2017 gecontroleerd.
De controle van de BR 2017 is niet tijdig uitgevoerd, aangezien deze 4 jaar later, is ontvangen. Middels
een schrijven van de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrikapersad
Santokhi, de dato 10 februari 2021 met kenmerk secpres/3186/ 20 is op 11 februari 2021 de
begrotingsrekening 2017 ontvangen. De begrotingscijfers zijn gepresenteerd in de Wet van 15 november 2017 houdende het slot der rekening (Begrotingsrekening) van de uitgaven en ontvangsten over
het dienstjaar 2017 (S.B. 2017 no. 115).

De BR over het dienstjaar 2018 is ook niet tijdig ontvangen, namelijk in het dienstjaar 2021, en zal
vanwege een tekort aan auditcapaciteit op een later tijdstip worden uitgevoerd.
De BR 2019 is in december 2020 ontvangen en de controle heeft in het 1e kwartaal van 2021 plaatsgevonden. Hierbij is aan de ministeries gevraagd om de Rekenkamer nader toe te lichten over het feit
of de bedragen in de begrotingsrekening in overeenstemming zijn met de informatie in hun financiële
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administratie. De Rekenkamer is daarnaast ook nagegaan wat de realisatiecijfers zijn, uitgedrukt in een
percentage, waarbij een maatstaf van afwijking is vastgesteld. De maatstaf van afwijking betrof percentages kleiner dan 80% of percentages groter dan 100%.
In het 1e kwartaal van 2022 is een pilot- onderzoek uitgevoerd, waarbij een nieuw onderzoeksmethodiek
is toegepast conform de internationale standaarden voor rekenkamers. Bij deze methodiek wordt de
controle van begrotingsrekeningen en jaarrekeningen uitgevoerd op basis van de berekende
materialiteit uitgaande van de totale bedragen in een begrotingsrekening en/of jaarrekening. Het pilot
onderzoek betreft de begrotingsrekening van het dienstjaar 2019 van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en controle op de jaarrekening van de Maritieme Autoriteit Suriname van het jaar 2020.
Laatstgenoemde is opgesteld op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS) conform
de Wet op de jaarrekening (S.B. 2017 no.84).
Doelmatigheidsonderzoek
Volgens artikel 30 lid 1 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 Rekenkamer ziet de Rekenkamer erop
toe, dat de vorderingen en verplichtingen van de Staat met de vereiste voortvarendheid worden
geliquideerd en dat alle gelden en goederen van de Staat doelmatig worden beheerd.
De Rekenkamer verricht nog geen doelmatigheidsonderzoek. Als gevolg van het niet beschikken over
accountants en voldoende auditors is de Rekenkamer niet in staat geweest een deel van haar wettelijke
taak uit te voeren. Het voornemen van de Rekenkamer is om op middenlange termijn ook van start te
gaan met het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken conform de wet. In dit kader zal de Rekenkamer meer gekwalificeerd personeel en deskundigen moeten aantrekken.
Onderzoeken op verzoek
Op verzoek van DNA kan de Rekenkamer bepaalde specifieke financiële onderzoeken instellen. Het
besluit daartoe wordt door DNA genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Het verzoek wordt,
vergezeld van het parlementairbesluit, door de voorzitter van DNA doorgeleid naar de Rekenkamer
(Wet Rekenkamer Suriname 2019 artikel 28 lid 7).
Speciale onderzoeksbevoegdheden
De Comptabiliteitswet 2019 en de Wet Rekenkamer Suriname 2019 verplichten alle overheidsinstellingen en -organisaties om informatie te verstrekken aan de Rekenkamer. De Rekenkamer is bevoegd
om alle goederen, administraties, documenten en andere informatiedragers op door haar aan te geven
wijze te onderzoeken (Wet Rekenkamer Suriname 2019 artikel 28 lid 2b).

1.3

Beleid Rekenkamer

Het huidige beleid van de Rekenkamer is vervat in twee documenten. In afwachting op de inzichten en
input van het nieuwe college van de Rekenkamer wordt vooralsnog haar meerjarig beleid zoals
beschreven in deze twee documenten als leidraad gevolgd.
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Het eerste document is het concept Strategisch Plan 2020-2024, waarbij er aandacht is besteed aan
de strategische doelen van de Rekenkamer voor de komende vijf jaar.
Dit document is tot stand gekomen na evaluatie van het Strategisch Plan 2017-2021; de goedgekeurde
Wet Rekenkamer Suriname 2019 en door samenwerking tussen de Rekenkamer en de INTOSAI
Development Initiative (IDI) in oktober 2019.
Het tweede document betreft het Sectorplan 2021-2026 dat op verzoek van het Ministerie van Financiën
en Planning in februari 2021 door het Bureau is samengesteld en aangeboden ten behoeve van het
Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 (MOP 2022-2026). Het Sectorplan is gebaseerd op de
plannen zoals vastgesteld in het concept Strategisch Plan 2020-2024 van de Rekenkamer.
Het Sectorplan geeft een meer gedetailleerd overzicht van te ondernemen acties en de verwachte
resultaten uitgewerkt op jaarbasis. Verder worden in het plan de activiteiten op jaarbasis gekwantificeerd en de financiële consequenties zijn uitgerekend. Echter behoeven de benodigde financiële
middelen en budgettaire tabellen aanpassing, omdat het plan is geschreven op basis van de
unificatiekoers 1 rond dat tijdstip. Daarbij is ook de begroting van de Rekenkamer nog als beleidsmaatregel op de begroting van het Directoraat Algemene Zaken (ALZA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) opgenomen.

Speerpunten beleid
De belangrijkste strategische doelen van de Rekenkamer in het concept strategisch plan 2020- 2024
zijn:


in het kader van goed bestuur (Good Governance) een voorbeeldinstelling zijn binnen de publieke
sector;



het presenteren van kwalitatief betere rapporten c.q. aanbevelingen aan de onderzochte
instellingen (auditees); en alles in het werk stellen opdat zoveel mogelijk de auditbevindingen en aanbevelingen door de gecontroleerde organen worden verbeterd c.q. opgevolgd.

Deze beleidsdoelen zijn verder uitgewerkt in de onderstaande actiepunten namelijk:
 het verantwoorden van het eigen gevoerde beleid om de transparantie van de eigen organisatie te
vergroten;
 het bevorderen van de betrokkenheid van vooral de belangrijkste stakeholders van de Rekenkamer
(de overheid, DNA, de media, de gemeenschap en de interne stakeholders);
 het uitvoeren en tijdig afronden van de audits en tijdig publiceren van de rapporten van het
rechtmatigheidsonderzoek en financieel onderzoek om hierdoor het hoogste effect te behalen;
 het opvoeren van de kwaliteit van het rechtmatigheidsonderzoek en het toegankelijker maken van
de rapportages voortvloeiende uit deze onderzoeken voor het grotere publiek;
 introductie van het doelmatigheidsonderzoek en het uitvoeren van specifieke audits met betrekking
tot internationale organisaties en gefinancierde projecten van de overheid.

1

Unificatiekoers 14,29 van de Centrale Bank van Suriname de dato 25 februari 2021
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 De Rekenkamer zal op kort termijn een Information Technology (IT) audit uitvoeren op eerdergenoemd systeem, vanwege het feit dat het systeem technische knelpunten blijkt te hebben volgens
de ministeries.

De financiering van het beleid vindt voornamelijk plaats vanuit de overheidsbegroting. Er worden ook
contacten gelegd met internationale organisaties, zoals de Inter-American Development Bank (IDB),
de Wereldbank, de International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) en de Caribbean
Organization of Supreme Audit Institutions (CAROSAI), om na te gaan wat de mogelijkheid tot
ondersteuning er is middels schenkingen (grants) en/ of technische assistentie.
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2.

De organisatie

In 2021 is voor de Rekenkamer een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en een plaatsvervangend lid op
voordracht van DNA door de president van de Republiek Suriname benoemd en beëdigd.
Deze en andere ontwikkelingen in de organisatie komen in dit hoofdstuk aan de orde. Aansluitend
worden activiteiten, de geleverde prestaties en markante momenten, het financieel verslag, personeel
en personeelsontwikkeling belicht.
De organisatiestructuur van de Rekenkamer is vooralsnog in conceptvorm en zal in een later stadium
door tussenkomst van de president van de Republiek Suriname worden geëffectueerd in een
staatsbesluit.

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.
De zittingstermijn van de voorzitter, mevrouw Charmain O.C. Felter MBA, en het lid de heer drs. Paul
W. Brandon is op 31 maart 2021 verstreken. Per schrijven 2 is aan DNA gevraagd om te voorzien in de
vacante functies die door tijdsverloop zouden ontstaan.
Gelet op de ontstane vacatures binnen het College voor de voorzitter, ondervoorzitter en één
plaatsvervangende lid, zijn op voordracht van DNA door de President van de Republiek Suriname
benoemd en beëdigd:
•

de heer drs. Shaan R. Bhoendie tot voorzitter (voltijds) van de Rekenkamer van Suriname. Deze
benoeming is vastgelegd in het Presidentieel Besluit, P.B. no. 63/ 2021 de dato 27 september 2021.

•

mevrouw drs. Sieske E. Bonjaskie tot ondervoorzitter (voltijds) van de Rekenkamer van Suriname.
Deze benoeming is vastgelegd in het Presidentieel Besluit, P.B. no. 64/ 2021 de dato 27 september
2021.

•

de heer Varun Y. Ramdin MSc. tot plaatsvervangend lid van de Rekenkamer van Suriname. Deze
benoeming is vastgelegd in het Presidentieel Besluit, P.B. no. 65/ 2021 de dato 27 september 2021.

Het drietal werd beëdigd in aanwezigheid van parlementsvoorzitter Marinus Bee, leden van de Raad
van Ministers, de ondervoorzitter van de Staatsraad en waarnemend procureur-generaal, Garcia
Paragsingh. Volgens het staatshoofd draagt de benoeming van de personen de goedkeuring van zowel
De Nationale Assemblée als de regering.

2

Per schrijven van 6 januari 2021(kenmerk: PB/231/du-No: 0002.21), 12 april 2021 (kenmerk CF/231/du- No:0151.21), 21 juni
2021 (kenmerk: MF/231/va – No: 0187.21) en 8 juli 2021 (kenmerk: CF/231/va – No: 0203.21)
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President Chandrikapersad Santokhi beëdigde drie leden van de Rekenkamer. Links ondervoorzitter
Sieske Bonjaskie, rechts voorzitter Shaan Bhoendie en plaatsvervangend lid Varun Ramdin (Bron: CDS)

De overdracht van de werkzaamheden door de gewezen voorzitter, mevrouw C. Felter MBA, vond
plaats op vrijdag 15 oktober 2021 middels ondertekening van een “Proces-verbaal van overdacht
Oppertoezicht”.
Het college bestaat verder uit de heer Gregory Renfrum MSc, MBA die te rekenen van 8 april 2020 is
benoemd tot plaatsvervangend lid en de heer Rahul M.S.A. Makdoembaks BSc die per 1 mei 2020 tot
lid is benoemd; beide heren zijn benoemd voor een termijn van vijf jaar.
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. De
secretaris wordt ondersteund door twee adjunct-secretarissen, mevrouw drs. Rabia B. Imamdi en
mevrouw drs. Aartie P. Kalidien, MPA.

2.2

Bureau Rekenkamer

Het Bureau is bij wet ingesteld in artikel 36 lid 1 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019. Een nieuwe
opzet en inrichting van de Rekenkamer bleek noodzakelijk en wel tegen de achtergrond van de
uitbreiding van de toezicht en controle van rekenkamers wereldwijd. Dit is ook mede als gevolg van de
internationale ontwikkelingen en protocollen, in het kader van de verdere verzelfstandiging en onafhankelijkheid van de Rekenkamer.
In de oude structuur was de Rekenkamer een dienstonderdeel van het Directoraat ALZA van het
Ministerie van BIZA. Door de instelling van de Rekenkamer als zelfstandig staatsorgaan en ter
waarborging van de onafhankelijke status van het instituut is het Bureau in de Wet Rekenkamer
Suriname 2019 als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met rechtspersoonlijkheid ingesteld, waarin het
ondersteunend college met daarbij alle bijbehorende ondersteunende eenheden en diensten zijn
ondergebracht. Dit komt tot uitdrukking in de doelstelling, taakstelling en het wettelijk plaatsen van de
15
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gehele organisatiestructurering onder het Bureau in de artikelen 36 tot en met 40 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019. De omschrijving van een ZBO is vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2019 artikel
20 lid 3. De bekrachtiging van de besluiten van het Bureau geschiedt conform het Staatsbesluit van 6
november 1996, houdende vormgeving van wettelijke regelingen, staats- en bestuursbesluiten3.
Het Bureau is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in de ruimste zin des woords. Tevens zijn de
organisatie- en functiestructurering en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden in handen van het
Bureau gelegd4. De bevoegdheden van de directie van het Bureau zijn vastgelegd in artikel 36- 40 van
de Wet Rekenkamer Suriname 2019.
Het bestuur van het Bureau staat onder leiding van een directie, bestaande uit een directeur en een
onderdirecteur5. Conform de artikelen 37 en 40 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 juncto artikel
3 van de Personeelswet is de directie het bevoegd gezag ten aanzien van het personeel dat onder haar
ressorteert. De huidige directie wordt momenteel gevormd door de heer drs Nelson Chen Poun Joe,
MSc MBA, wnd. directeur, en de heer drs. Oswald Walker MPA, onderdirecteur.

Doel Bureau
Het Bureau heeft ten doel: de zorg voor de personele, professionele, administratieve, technische en
wetenschappelijke ondersteuning van de Rekenkamer in het algemeen, in de ruimste zin des woords,
alsmede voor de voorzitter, ondervoorzitter overige leden, secretaris, de adjunct-secretarissen en de
auditors van de Rekenkamer bij de uitvoering van hun kerntaken en verantwoordelijkheden, middels
het uitvoeren van de bij wet toegewezen taken aan het Bureau 6.

Taakstelling


Het zorgdagen voor de voorbereiding en opstelling van de begroting van de Rekenkamer ter
aanbieding aan de Rekenkamer voor de goedkeuring, waarna het conform de door de Minister
gegeven begrotings-procedure, aan de Regering wordt aangeboden.



Het beheer van de begroting van de Rekenkamer en de verantwoording daarvan volgens de
comptabele en andere wettelijke voorschriften uit het oogpunt van doelmatigheid.



De financiële en technische verslaglegging over het beheer van de begroting.



Alle overige taken die van belang zijn ter ondersteuning van een optimale uitoefening van de
kerntaken en verantwoordelijkheden van de Rekenkamer als bedoeld in lid 17.

3

Staatsblad van de Republiek Suriname 1996 no. 54
Wet Rekenkamer Suriname 2019, artikel 39 lid 2
5
Wet Rekenkamer Suriname 2019, artikel 37 lid 1
6
Wet Rekenkamer Suriname 2019, artikel 36 lid 2
7
Wet Rekenkamer Suriname 2019, artikel 36 lid 3
4
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2.3

Personeel

Het totale personeel van de Rekenkamer kan opgesplitst worden in twee groepen, namelijk één tot de
Rekenkamer behorende categorie van bijzondere landsdienaren die bij wet worden benoemd te weten:
het College (voorzitter, ondervoorzitter en lid) en plaatsvervangende leden, het management (de
secretaris, de adjunct-secretarissen) en de gecertificeerde auditors.
De tweede groep zijn de functionarissen behorende tot het Bureau. De laatstgenoemde groep bestaat
uit landsdienaren conform de Personeelswet en zij worden vooralsnog bezoldigd op basis van de FISOregeling. Daarnaast heeft het Bureau enkele contractanten in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst. De huidige personeelsbezetting is weergegeven in bijlage 1.
Tabel 2.1: Personeelsbezetting dienstjaar 2021
Categorie

Aantallen

College

3

Plaatsvervangende leden

2

Management

3

Directie

2

Contractanten

4

Hoger Kader

15

Middenkader

11

Lager Kader

6

Totaal

46
Bron: Rekenkamer van Suriname

In het dienstjaar 2021 bestond het totale bestand uit 46 personen, inclusief 4 contractanten en 1 ter
beschikking gestelde. Ten aanzien van de uitstroom in 2021 zijn het 2 personen en voor de instroom
7. Eén persoon is momenteel vanwege bijzondere omstandigheden niet in actieve dienst8.

Tabel 2.2 is een weergave van het totale personeelsbestand naar leeftijd. De helft van het personeel
zit in de leeftijdsgroep van 41 tot en met 50 jaar (50%), waarvan de meeste vrouwen zijn. De kleinste
groep qua leeftijd is in de categorie 61 tot en met 70 jaar. Deze zijn de gepensioneerde arbeidscontractanten.

8

Per 1 februari 2022 is invulling gegeven aan de functie van hoofd Internationale Betrekkingen.
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Tabel 2.2: Personeelsleden naar leeftijd en gender

Leeftijd

Aantal

Man

Vrouw

21 - 30

3

0

3

31 - 40

10

4

6

41 - 50

23

5

18

51 - 60

8

4

4

61 - 70

2

1

1

46

14

32

Totaal

Bron: Rekenkamer van Suriname

2.4

Ontwikkeling personeel

Waar de COVID-19-pandemie grote stagnatie heeft veroorzaakt in trainingsactiviteiten van de
Rekenkamer, heeft zij toch mogelijkheden gehad aan (online) learning- activiteiten. Hierdoor was er op
het gebied van de verdere kennisontwikkeling van het personeel van de Rekenkamer geen noemenswaardige achteruitgang of stagnatie.
In het kader van de permanente educatie via nationale en internationale organisaties zijn opleidingen,
trainingen, workshops en webinars door het personeel gevolgd.
Tabel 2.2: Gevolgde opleidingen trainingen, workshops en webinars
Aantal
medewerkers
gevolgd

Opleiding, training,
workshop, webinar

Organisatie

Hbo-opleiding Bestuurskunde
en Overheidsmanagement

Ministerie van
Binnenlandse Zaken

3

Surnumerairopleiding

Ministerie van
Binnenlandse Zaken

1

Masters study in International
Business met specialisatie in
Accounting

School of Business
and Economics at
the Maastricht
University in
Nederland

1

Root Cause Analysis (RCA)

Gesponsord door
CAROSAI en
verzorgd door de
Canadian Audit and
Accountability
Foundation

Inhoud

RCA is een benadering om te
begrijpen waardoor iets is gebeurd
of hoe een situatie zich heeft
ontwikkeld, of het nu gaat om een
bedrijfsongeval, een defect product
of een programmabreuk.

2
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Inhoud

Aantal
medewerkers
gevolgd

IDI

Op grond van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 (S.B. 2020 no.
83) en de Implementatie van de Wet
Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) wordt
door de Rekenkamer een audit
uitgevoerd, namelijk ‘Het sociaaleconomisch pakket; distributie van
het COVID-19-fonds naar de bus en
bootvergunninghouders bij het Ministerie van Transport, Communicatie
en Toerisme, in de periode april
2020–juni 2021.

4

IDI

PESA-P heeft tot doel rekenkamers
te helpen professionele auditors te
voeden volgens het Education,
Assessment and Reflection framework

4

INTOSAI, CAROSAI,
Nationaal Archief
Suriname en GOopleidingen in
Nederland en andere
organisaties

Deze webinars stonden in het teken
van het uitwisselen van informatie
tussen de diverse rekenkamers
aangezien de reguliere conferenties
en workshops die op termijn worden
gehouden niet konden worden
voortgezet vanwege de COVID-19
pandemie en strikte maatregelen
hieromtrent. De nadruk werd gelegd
op de mogelijkheden van op afstand
werken, innovatie en technologische
hulpmiddelen. Er is veel van gedachten gewisseld over de auditrisico’s
die gepaard gaan met voornamelijk
de COVID-19-fondsen die in de
diverse landen zijn ingesteld.

Opleiding, training,
workshop, webinar

Transparency, Accountability
And Inclusiveness of the
Use of Emergency
Funding for COVID-19 (TAI
Audits)

Professional Education for
SAI Auditors - Pilot
(PESA-P)

Webinars

Organisatie

Personeel van
diverse
afdelingen

Bron: Rekenkamer van Suriname

Overige activiteit
Het Ministerie van Financiën en Planning heeft samen met DNA op maandag 11 oktober 2021 een
workshop georganiseerd, getiteld “Naar transparant bestuur”. Het doel van deze workshop was om
voorstellen te ontwikkelen tot verbetering van de kwaliteit van het comptabel bestek en de controle, wat
moet leiden tot een deugdelijk en transparant beleid.
De Rekenkamer van Suriname, Staatsraad, Centrale Bank van Suriname, Telesur, Anton de Kom
Universiteit van Suriname, Vereniging van Economisten in Suriname, CLAD, EBS NV en het
Academisch Ziekenhuis hebben ook deelgenomen aan de workshop.
Namens de Rekenkamer heeft de voorzitter, drs. S. Bhoendie, een presentatie gehouden, waarbij onder
andere de knelpunten/tekortkomingen en de verbeterpunten en wensen van de Rekenkamer zijn
gepresenteerd.
Tijdens de workshop was aanbevolen om een werkgroep in te stellen en intussen is betreffende
werkgroep ingesteld bestaande uit de Rekenkamer, CLAD en het Ministerie van Financiën en Planning.
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3.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de Rekenkamer is erop gericht de interne processen in de organisatie optimaal
te beheersen. In 2021 is gewerkt aan de verzelfstandiging van het Bureau van de Rekenkamer.
Voorts hadden de verbetering van het financieel beheer, de processen en afdelingen van het Bureau
bijzondere aandacht. Weliswaar was het financieel beheer grotendeels bij ALZA. Naast deze aspecten
worden de uitdagingen, gewenste situatie en de vooruitblik voor het dienstjaar 2022 van de Rekenkamer in dit hoofdstuk belicht.

3.1

Algemene bedrijfsvoering

Het dienstjaar 2021 is beheerst door de COVID-19 pandemie die ernstigere vormen begon aan te
nemen. Hierdoor was de overheid genoodzaakt om steeds stringente maatregelen te nemen om de
situatie te beteugelen c.q. het hoofd te bieden. Onder andere werden er protocollen door de overheid
geïntroduceerd voor bedrijven en organisaties. Middels interne directiebesluiten is de bedrijfsvoering
van de Rekenkamer afgestemd op de door de overheid afgekondigde overheidsprotocollen en
maatregelen. De besluiten hadden de bedoeling om de organisatie operationeel te houden waarbij
tegelijkertijd rekening werd gehouden met de veiligheid en de gezondheid van de personeelsleden.
De maatregelen die genomen moesten worden waren onder andere:


De veldbezoeken van de auditteams werden stopgezet.



Het roulatiesysteem van het dienstjaar 2020 werd voortgezet, waarbij voornamelijk werd beoogd
de veilige afstand te waarborgen met minimale personeelsbezetting in de werkruimtes c.q. op de
werkvloer om zodoende het besmettingsrisico te verkleinen.



De dagelijkse werktijden werden aanzienlijk ingekort.



Het thuiswerken werd geïntroduceerd, voornamelijk voor de auditteams waarbij de auditors hun
opdrachten thuis konden uitvoeren en via het internet (e-mail, WhatsApp) of telefonisch verslag
konden doen bij de teamleiders en overige teamleden. Weliswaar moest men ook op stand-by zijn
om bij eventuele oproep op kantoor te verschijnen.



In het uiterste geval werd tot sluiting van het kantoor overgegaan. Dit was onder andere het gevolg
van de ‘total lockdowns’ geïnitieerd door de overheid alsook uit voorzorg in verband met
besmettingen van medewerkers. Communicatie geschiedde merendeels via e-mail, apps en
virtuele meetings.

Deze noodzakelijke maatregelen hebben geleid tot achterstanden in de bedrijfsvoering en de
kernwerkzaamheden. Bepaalde geplande onderzoeken moesten ook geplaatst worden in een
verlengingstraject of voorlopige stilstand. Ook het verzelfstandigingsproces van de Rekenkamer
ondervond stremming. De geplande renovatie van het balkon van het pand van de Rekenkamer is sinds
de uitbraak van COVID-19 praktisch tot stilstand gekomen.
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3.2

Geleverde prestaties en markante momenten

3.2.1 Sectorplan 2021–2026
Ten behoeve van het MOP 2022-2026 heeft de directie een sectorplan 2021-2026 moeten opstellen in
februari 2021. In het sectorplan van de Rekenkamer zijn opgenomen de verschillende beleidsprogramma’s die gekoppeld zullen zijn met de resultaten en uitkomsten van het nieuwe concept
Rekenkamer Strategisch Plan.

3.2.2 Begroting 2022
De Rekenkamer heeft via het Bureau, en na overlegmomenten met het Ministerie van Financiën en
Planning, haar eerste volledige begroting ingediend bij het voornoemde ministerie als zelfstandig
staatsorgaan. De vervolgstappen, zoals overleg met de Thesaurie Inspectie, zijn ook al uitgevoerd.
Aangezien het toegekende budgetplafond niet toereikend genoeg is om zeer urgente zaken in verband
met de verzelfstandiging, professionalisering en de intensivering van de auditactiviteiten uit te kunnen
voeren, heeft de Rekenkamer een nota van wijziging ingediend. Het is nog niet bekend of dit in zijn
geheel of deels goedgekeurd zal worden.
In het kader van de bestrijding van de COVID- 19 -excessen en ter ondersteuning van de bedrijfsvoering
heeft het Bureau een COVID-19-bestedingsplan opgemaakt en ingediend. Vanuit het Ministerie van
Financiën en Planning is er steun ontvangen in de vorm van schoonmaak-, reinigings- en hygiënemiddelen en personal protective equipment. In totaal heeft het Bureau zes keren deze ondersteuning
in het dienstjaar 2021 in ontvangst mogen nemen.

3.2.3 Human Resource Management
De afdeling Human Resource Management (HRM) heeft als belangrijkste doelstelling het opzetten van
een duurzaam en strategisch HR -beleid. De HRM richt zich in het bijzonder op het meten en
ontwikkelen van zijn talent in hun organisatie. Ze maken gebruik van de formule: de juiste man en vrouw
op de juiste plaats. Hierdoor zorg je ervoor dat zowel de individuele medewerker, het team als de
organisatie op deze wijze vooruitgaat met als resultaat gemotiveerde en tevreden medewerkers, een
inspirerend team en sterke organisatie .
De afdeling is informeel ingedeeld in de twee secties:


sectie Salarisadministratie;



sectie Personeelsadministratie.
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Verzelfstandiging Salarisadministratie
De Salarisadministratie is geheel nieuw voor het Bureau, aangezien deze afdeling vóór maart 2020
onder ALZA ressorteerde. Vanwege de verzelfstandiging werden in februari 2021 de afdelingswerkzaamheden overgedragen aan het Bureau. Ingaande 1 februari 2021 is de Rekenkamer overgegaan
tot het verzelfstandigen van haar Salarisadministratie. Dit betekent dat de verwerking, die eerder door
ALZA werd uitgevoerd, volledig is overgenomen door het Bureau. De overname is gedaan in goed
overleg en met begeleiding van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA).
De Rekenkamer beschikt nu over haar eigen rolnummer en departementsnaam.
Los van het continueren van de lopende administratieve werkzaamheden zullen voor het dienstjaar
2022 ook de beleidsmatige processen verder uitgewerkt worden. De verwachting is om de verschillende
organisatie-HR-handboeken in gebruik te nemen, zodat er een helder geformuleerd strategisch HRMbeleid aanwezig is, gestoeld op de missie, visie en strategie van de Rekenkamer.

Verzelfstandiging Personeelsadministratie
De personeelsdossiers van het Rekenkamerpersoneel zijn officieel door ALZA overgedragen aan het
Bureau. Voorafgaand hieraan is er vaker overleg geweest tussen de twee directies van het Bureau en
van ALZA onderling. In deze ging het om de garantie met betrekking tot de volledigheid van de dossiers.
Vervolgens kon worden overgegaan tot de officiële overdracht. Het “Protocol van Overdracht” werd
getekend door de twee directeuren van respectievelijk het Bureau en ALZA. Dit vond plaats op 23 april
2021 ten kantore van ALZA en in aanwezigheid van de directies van beide bestuursorganen.
Er heeft hierna een samenvoeging plaatsgevonden tussen de ontvangen dossiers en de bestaande
HRM-dossiers van het Bureau zelf. Dit betekent dat de HRM-afdeling nu geheel zelfstandig haar
personeelsadministratie kan voeren.
Een HR-database is in gebruik genomen om de digitale personeelsdossiers allemaal samen op te
slaan. Hierdoor is de efficiëntie toegenomen met betrekking tot de werkzaamheden, waarbij personeelsdata nodig zijn.

Zelfstandig indienen Raadsvoorstellen
Het Bureau heeft reeds in een vroeg stadium overleg gepleegd met het Ministerie van BIZA, de directie
van ALZA en het Ministerie van Financiën en Planning om een efficiënte manier te bewerkstelligen om
zijn raadsvoorstellen (ORAG’s en Autorisatieaanvragen) in te dienen. In het jaar 2021 is dit een feit,
waarbij het Bureau zijn raadsvoorstellen zelfstandig kon opmaken, controleren en verzenden naar de
eerdergenoemde ministeries. Alleen de afronding moet vooralsnog via ALZA lopen.

Zelfstandig opmaken beschikkingen en contracten
Na overleg met het Ministerie van BIZA en de afdeling Comptabiliteit van het Ministerie van Financiën
& Planning zijn er afspraken gemaakt voor de werkwijze bij het aantrekken van arbeidscontractanten.
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De standpunten van de bevoegdheden van het Bureau conform de wetgeving zijn hierbij kenbaar
gemaakt en een efficiëntere route ten aanzien van contracten is overeengekomen.
Met betrekking tot personele vraagstukken, de ambtenaren rakende, mag het Bureau ook zelfstandig
zijn voorstellen opmaken en bekrachtigen. Bepaalde voorstellen zoals de hogere FISO-schalen die bij
resolutie worden bekrachtigd, zullen nog verstuurd moeten worden naar het ministerie van BIZA ter
afhandeling.

3.2.4 Begroting en Financiële Zaken
De afdeling Begrotings- en Financiële Zaken (BFZ) is belast met de administratie van de begrotingstechnische zaken van het Bureau en heeft als taakstelling het beheren van de ter beschikking gestelde
middelen en toezien op een zo doelmatig mogelijke besteding daarvan, conform de comptabele
wettelijke regelgeving.
Een eerste aanzet is gemaakt voor het opzetten van een volwaardige afdeling BFZ. Dit is een vereiste
voor het zelfstandig kunnen uitvoeren van de begrotingsuitvoering. De Rekenkamer beschikte vroeger
reeds over een financiële afdeling die meer belast was met het voorwerk en daarna verder werd
gecompleteerd op het directoraat ALZA. Met de verzelfstandiging van de Rekenkamer en het
zelfstandig uitvoeren van haar begroting door het Bureau is als comptabele vereiste gesteld dat dit
Bureau over een volwaardige BFZ-afdeling beschikt. In dat kader is er voor het dienstjaar 2021 een
hoofd voor de afdeling aangetrokken die sturing moet geven aan deze afdeling en voor verdere opzet
moet zorgen. Er wordt eraan gewerkt om de overige functies binnen deze afdeling binnen afzienbare
tijd in te vullen.

3.2.5 ICT en Cloudplatform
De afdeling Informatie en Communicatietechnologie (ICT) heeft als doel het ontwikkelen en formuleren
van het ICT-beleid en dit in lijn te brengen met de missie, visie en doelstellingen van de Rekenkamer.
De afdeling heeft zowel een kernfunctie als een ondersteunende functie binnen de Rekenkamer en het
Bureau.
Het afgelopen jaar is de afdeling merendeels bezig geweest met het onderhoud van de bestaande ICTapparatuur. Vanwege gebrek aan middelen voor het uitvoeren van vervangingsinvesteringen moest er
meer gekeken worden hoe de bestaande apparatuur op de een of andere manier functioneel te houden.
Er waren wel wat middelen om vervangingsonderdelen aan te schaffen, waardoor enkele computers
weer in werkende staat gebracht konden worden. Er is dringende noodzaak voor vervangingsinvesteringen en aankoop van extra apparatuur ten behoeve van instroom nieuwe medewerkers.
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Voor de verzelfstandiging van het Bureau heeft de afdeling ook een belangrijke rol gespeeld omdat bij
de overname van de salarisadministratie en bij de opzet van de afdeling BFZ de automatiseringsprocessen en informatiesystemen van deze afdelingen opgezet en verbonden moesten worden met de
centrale systemen van de overheid.
Een heel belangrijk moment voor de afdeling was de aanschaf van de nodige licenties voor het kunnen
opzetten van een cloudplatform. Dit is tot stand gekomen met een grant van INTOSAI, om hulp te
bieden aan rekenkamers om hun bedrijfsvoering te kunnen garanderen tijdens de COVID-19 pandemie.
De migratie naar zo’n platform was hoogst noodzakelijk om de garantie te kunnen bieden voor een
optimale bedrijfsvoering en auditwerkzaamheden ondanks de aanhoudende COVID-19 pandemie.
Het platform is momenteel deels operationeel. Investeringen zijn aangebracht aan het backupsysteem,
waarbij de informatie en data van de Rekenkamer beschermd worden van rampen. Hierdoor blijft de
continuïteit van de werkzaamheden gegarandeerd. De beveiliging van de ICT-systemen is ook verbeterd. Betere mogelijkheden voor de ICT-afdeling zijn gecreëerd om via de digitale weg diensten te
kunnen verlenen aan gebruikers. Al deze ICT-voorzieningen zijn mogelijk gemaakt middels een toegekende INTOSAI-grant “SAI-Continuity Grant during COVID-19”.
In januari 2021 is de Rekenkamer in aanmerking gekomen voor een grant van € 11.428, 57. De middelen hiervan zijn opgebracht op de rekening van de Rekenkamer bij de Centrale Bank van Suriname
(CBvS). In totaal is er een bedrag van € 10.862,85 besteed voor de aanschaf van licenties voor een
cloudplatform, netwerkbeveiliging, systeembeveiliging, databackup en -beveiliging, en IT-afstandondersteuningsoftware. Het saldo per eind 2021 op de eurorekening van de Rekenkamer bij de CBvS
bedraagt € 565,72.
Een andere reden voor de overstap is in het kader van duurzame oplossingen middels digitalisatietechnologie en innovatie die toekomstbestendig zullen zijn voor de werkzaamheden van de Rekenkamer. Dit is geheel in lijn met de aangenomen “Moscow Declaration”, tijdens het 23e INTOSAI Congres
(INCOSAI XXIII).

Aankondiging verzelfstandiging
Het Bureau heeft een schrijven gericht aan de diverse ministeries en instanties om ze op de hoogte te
stellen van zijn verzelfstandiging en dat de correspondenties die betrekking hebben op de administratieve zaken van de Rekenkamer c.q. het Bureau, vanuit deze ministeries en instanties, voortaan
rechtstreeks met het Bureau gevoerd moeten worden. Verder is in het schrijven ook doorgegeven dat
algemene instructies, regels, procedures, bekendmakingen en dergelijke die zij opmaken en van belang
zijn voor de overheid, ook rechtstreeks gedeeld moeten worden met het Bureau.

24

VERSLAG 2021

3.3

Financiën

3.3.1 Begroting
De Rekenkamer is met betrekking tot de begroting voor het dienstjaar 2021 opgenomen in het beleid
van ALZA. Vóór de inwerkingtreding van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 per 01 januari 2020 is
de verantwoordelijkheid met betrekking tot de voorbereiding, opstelling, bewaking en verantwoording
van het financieel beheer van de Rekenkamer in handen geweest van ALZA. Vanwege het nog niet
gereed hebben van de juiste comptabele regelgeving en procedures bij het Ministerie van Financiën en
Planning, kon het Bureau nog niet zelfstandig alle financiële zaken van de Rekenkamer overnemen.
Een tussenoplossing hiervoor was om de begroting van de Rekenkamer voorlopig op te nemen als een
volledige beleidsmaatregel op de begroting van ALZA, waardoor het Bureau deels bepaalde financiële
zaken kon beheren. Weliswaar was het financieel beheer nog grotendeels bij ALZA. In het dienstjaar
2022 zal het wel zover zijn dat dit volledig zelfstandig door het Bureau zal worden overgenomen.

In de tabellen 3.1 tot en met 3.6 zijn de rapportages van de begrotingsuitvoering van de Rekenkamer
met betrekking tot het dienstjaar 2021 weergegeven. Dit betreft voorlopige cijfers aangezien het
dienstjaar administratief nog niet officieel is afgesloten. De officiële cijfers worden beschikbaar gesteld
door de afdeling Centrale Begrotingsboekhouding (CBB) van het Ministerie van Financiën en Planning.
Tabel 3.1: Begroting en totale uitgaven voor 2021

Code

Geraamd

Na
verschuivingen

Goedgekeurd

Saldo

Verbonden

Voldaan

Realisatie
t.o.v.
raming

Realisatie
t.o.v.
verschuiving

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

%

%

5.400.000

5.400.000

5.6953.57,44

(295.357,44)

4.288.285,85

4.288.286

79,41%

79,41%

600.000

600.000

533.765,46

66.235

350.987,29

350.987

58,50%

58,50%

1.150.000

850.000

472.905,29

377.095

472.905,39

129.387

41,12%

55,64%

Kostensoort

610

Lonen en
Salarissen

611

Sociale
Premies

612

Gebruik van
goederen en
diensten

616

Sociale
Uitkering

50.000

50.000

3.960

46.040

3.960

7,92%

7,92%

620

Inventaris

250.000

550.000

526.020

23.980

526.020

210,41%

95,64%

7.450.000

7.450.000

7.232.008,19

217.992

5.642.158,53

75,73%

75,73%

Totaal kapitaal
uitgaven

4.768.660

Bron: Rekenkamer van Suriname
Noot: door het doorvoeren van verschuiving binnen de begroting zijn de negatieve bedragen te negeren.
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Tabel 3.2: Eindstatus middelen ontvangst 2021
BEGIN MAAND

JANUARI

EIND MAAND

DECEMBER
Ontvangsten

Besteed

Saldo

Verbonden

Realisatie
t.o.v. ontvangst

EURO

EURO

EURO

EURO

%

Donormiddelen

11.428,57

10.862,85

565,72

10.862,85

95,05%

Totaal Middelen Ontvangsten

11.428,57

10.862,85

565,72

10.862,65

95,05%

Code

Omschrijving

52

Bron: Rekenkamer van Suriname

Tabel 3.3: Kredietopening voor lonen en salarissen
SRD 5.400.000,00

RAMING

610

Aangevraagd

Verkregen

Voldaan

Overschot/Tekort

Januari

500.000,00

500.000,00

379.402,12

120.597,88

Februari

400.000,00

400.000,00

274.899,49

125.100,51

Maart

350.000,00

400.000,00

303.099,72

96.900,28

400.000,00

296.472,72

103.527,28

-

April
Mei

305.385,00

307.000,00

299.644,89

7.355,11

Juni

345.385,00

437.207,44

333.786,78

103.420,66

Juli

641.110,00

641.110,00

544.815,5

96.294,50

Augustus

356.958,78

385.440,00

356.958,78

28.481,22

September

398.880,00

398.880,00

378.064,61

-

Additioneel september

20.815,39

25.200,00

-

25.200,00

Oktober

410.880,00

401.880,00

348.129,22

November

450.880,00

450.880,00

396.862,30

54.017,70

December

947.760,00

947.760,00

376.149,72

571.610,28

5.107.238,78

5.695.357,44

4.288.285,85

1.407.071,59

Totaal

53.750,78

Bron: Rekenkamer van Suriname

Tabel 3. 4: Kredietopening voor sociale premies
611

RAMING:

SRD 600.000,00

Aangevraagd

Verkregen

Voldaan

Overschot/Tekort

Januari

50.000,00

50.000,00

32.920,50

17.079,50

Februari

-

50.000,00

24.177,99

25.822,01

50.000,00

50.000,00

24.281,49

25.718,51

50.000,00

23.725,79

26.274,21

Maart

-

April
Mei

24.300,00

24.300,00

24.187,86

112,14

Juni

25.930,00

39.391,56

26.889,76

12.501,80

Juli

28.350,00

28.350,00

45.847,70

(17.497,70)

Augustus

29.450,00

32.558,90

28.063,21

4.495,69

September

34.165,00

34.165,00

30.203,60

3.961,40

Oktober

35.000,00

35.000,00

27.777,31

7.222,69

November

44.000,00

44.000,00

32.533,34

11.466,66

December
Totaal

96.000,00

96.000,00

30.378,74

65.621,26

417.195,00

533.765,46

350.987,29

182.778,17

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Tabel 3.5: Realisatie dienstjaren 2018- 2021 in SRD

1. Operationele uitgaven
Code

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

3.766.546,27

3.679.80,.89

4.395.478,09

4.288.285,85

611 Sociale Premies

321.477,93

301.833,62

363.931,07

350.987,29

Gebruik van goederen
612 en diensten

201.041,86

307.198,72

221.496,85

472.905,29

Lopende Uitgaven
610 Lonen en Salarissen

-

-

-

4.289.066,06

4.288.840,23

4.980.906,01

5.116.138,43

2018

2019

2020

2021

616 Sociale uitkeringen
Totale Lopende Uitgaven
Kapitaaluitgaven
620 Inventaris
Totale Kapitaaluitgaven

Programma

-

-

-

526.020,00

-

-

-

526.020,00

2018

1201 Institutionele Versterking
Totale Beleid

Middelen (Inkomsten)

Totaal Middelen

2019

2020

2021

22.500,00

-

-

-

22.500,00

-

-

-

2018

52 Donormiddelen
53 Niet Belasting Middelen

3.960,00

2019
-

10.000,00

210.560,00
210.560,00

2020

2021
-

10.000,00

256.800,00

-

256.800,00

Noot: 2021 donormiddelen INTOSAI grant € 11.428,57. CBvS koers 22,47
Bron: Rekenkamer van Suriname
Noot: 2021 donormiddelen INTOSAI grant € 11.428,57. CBvS koers 22,47.

3.3.2 Toelichting
Middels het programma “Institutionele Versterking Rekenkamer van Suriname” is uitvoering gegeven
aan de betaling van de lonen en salarissen, sociale premies, goederen en diensten, de sociale
uitkeringen en de aanschaf van inventaris.
Voor het personeelsbestand (code 610) groot 45, exclusief de ter beschikking gestelde medewerker,
werd het totale bedrag van SRD 5.695.357,44 voor lonen en salarissen aangevraagd en goedgekeurd,
waarvan SRD 4.288.285,85 is verbonden.
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Ten opzichte van de geraamde begroting van SRD 5.400.000,- is dit een realisatie van 79,41%. Het
verschil tussen de bedragen van raming en aanvraag lag aan het feit dat er tot mei 2021 nog geen
goede indicatie voor het Bureau was, hoe groot de salarisbehoefte per maand moest zijn. De
salarisadministratie is tot februari 2021 nog uitgevoerd door ALZA.
Vanaf februari 2021 heeft het Bureau dit overgenomen en kon er pas vanaf dat tijdstip de behoefte
gepeild worden middels het bijhouden van de statistieken. Vanaf mei 2021 kon voor de salarissen de
kredietopening per maand nauwkeuriger aangevraagd worden. Voor de betaling van de sociale premies
(code 611) ten behoeve van het personeel van de Rekenkamer is het bedrag van SRD 350.987,29
verbonden ten opzichte van het aangevraagde bedrag van SRD 533.765,46. Realisatie ten opzichte
van de geraamde begroting is 58,50%. Ook bij de sociale premies, die gekoppeld zijn met de salarissen,
kon vanaf mei 2021 de kredietopening per maand nauwkeuriger worden aangevraagd. Daarvoor
moesten er ruimere schattingen genomen worden om ervoor te zorgen dat er niet te weinig werd
aangevraagd.
In het dienstjaar 2021 heeft de Rekenkamer drie keren goedkeuring gekregen voor een contante
kredietopening (KO): in de maand juni voor SRD 50.000,-, in de maand november voor SRD 100.000,en in de maand december voor een bedrag van SRD 150.000,- (in totaal SRD 300.000,-) om de
reguliere uitgaven uit code 612 “Goederen en diensten” te bekostigen.

3.3.3 Realisatie
De overheidsbijdrage in de begroting van de Rekenkamer werd met een totaal verbonden bedrag van
SRD 5.642.158,43 voor 75,73% benut, ten opzichte van de totale raming van SRD 7.450.000,-.
Van de donormiddelen van € 11.428,57, die rechtstreeks in beheer zijn van het Bureau, is 95,05%
benut.

Tabel 3.6: Afsluiting realisatie van het dienstjaar 2021

Bedragen in SRD
Begroting

7.450.000,00

100.00%

Verbonden en gerealiseerd

5.642.158,43

75,73%

Begrotingssaldo

1.807.841,57

24,28%

Bedragen in EURO
Donormiddelen

11.428,57

100.00%

Verbonden en gerealiseerd

10.862,85

95,05%

Saldo donormiddelen

Bron: Rekenkamer van
Suriname
575,72
4,95%
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Onderrealisatie
Mede door de gezondheidssituatie van het land, de COVID-19 pandemie, en de financiële situatie
(inflatie) in ons land, zijn de gestelde doelen van het Bureau niet volledig gerealiseerd. Maatregelen
van de overheid rond de Covid-19 pandemie hebben ertoe bijgedragen dat de medewerkers van het
Bureau en betrokken personen van externe instanties of bedrijven de werkzaamheden niet optimaal
hebben kunnen uitvoeren.
Hieronder valt onder andere ook de vervanging van de telefooncentrale van de Rekenkamer. De offert e
voor de aanschaf hiervan, ter waarde van SRD 135.000,-, kwam te laat binnen, waardoor het
raadsvoorstel niet meer op tijd opgemaakt kon worden voor het proces van aanvraag tot goedkeuring.

Vanwege stijgende prijzen van huur, alsgevolg van de fluctuerende koers, was het niet meer mogelijk
om met de bestaande begroting een representatief pand te huren, met inachtneming van de social
distancing COVID-19-maatregel. Gebrek aan een ruime huisvesting in verband met de verzelfstandiging en reorganisatie, mede veroorzaakt door COVID-19 en de regels voor social distancing, hebben
ervoor gezorgd dat ook de capaciteitsversterking middels aantrekking van gekwalificeerd kader niet
goed tot uiting kwam. Ook de instructie van de regering omtrent de personeelsstop heeft stremmend
gewerkt om personeel buiten de overheid in dienst te nemen.
Een andere belemmering zijn de salarissen die momenteel aangeboden kunnen worden. Waar er wel
gegadigden waren met de juiste deskundigheid, waren de aangeboden salarissen niet aantrekkelijk
genoeg voor hen om de overstap te doen naar het Bureau. Van het totaal aantal vacatures van vijtien
die begroot waren voor 2021, zijn er maar drie medewerkers in dienst getreden bij het Bureau voor het
dienstjaar 2021.
Een reeds opgebrachte gratificatie in de begroting 2021 ten behoeve van het personeel voor december
2021 heeft niet meer plaatsgevonden vanwege een onvoorziene omstandigheid bij de uitvoering
hiervan.
Een andere oorzaak voor de onderrealisatie is het feit dat het behandelen van raadsvoorstellen en
auto-risatieaanvragen door de aangewezen instanties heel veel tijd in beslag neemt, waardoor in
bepaalde gevallen deze raadsvoorstellen de wettelijke periode overschrijden en komen te vervallen.
De begrotingen kunnen dan niet meer in het dienstjaar aangesproken worden. Onder deze groep vallen
onder andere de raadsvoorstellen van de contributies van het jaar 2020 en 2021 aan de internationale
organisaties waar de Rekenkamer lid van is.
Vanwege het proces van verzelfstandiging, waarbij de codeerblokken van de Rekenkamer c.q. het
Bureau tot tweemaal toe, respectievelijk in het jaar 2021 en 2022, gewijzigd moesten worden door het
Ministerie van Financiën en Planning, heeft dit ook ervoor gezorgd dat bepaalde goedgekeurde
raadsvoorstellen niet meer uitvoerbaar waren. Hieronder valt een goedgekeurde missive voor de
aanschaf van computeronderdelen voor een bedrag van SRD 255.090,- die niet meer uitgevoerd kan
worden ten laste van de begroting van 2021. Dit vanwege de reeds gewijzigde coderingen op blok 612
voor het dienstjaar 2022.
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3.4

Uitdagingen en gewenste situatie

3.4.1 Uitdagingen Rekenkamer
Naast de gevolgen van de pandemie heeft de Rekenkamer nog enkele tegenvallers en uitdagingen.
In het kader van haar verzelfstandiging heeft het Bureau reeds bij het indienen van de begroting voor
het dienstjaar 2021 haar status van zelfstandig bestuursorgaan proberen te verkrijgen. Dit werd
gaandeweg door het Ministerie van Financiën en Planning aangehouden, omdat het comptabel nog
niet uitvoerbaar was. Er ontbraken nog aangepaste overheidsregels en procedures, en deze zaken
moesten eerst in orde gemaakt worden. Als tussenoplossing werd aan de directie van het Bureau
medegedeeld dat voor het dienstjaar 2021 de Rekenkamer begrotingstechnisch nog een onderdeel zou
blijven van de begroting van ALZA. De wijziging hield wel in dat we niet als een departementsafdeling
werden opgebracht, maar als een onderdeel van een beleidsprogramma. De Rekenkamer is hierdoor
volledig als beleidsprogramma “Institutionele Versterking Rekenkamer” op de begroting van ALZA
opgebracht.

De directie heeft in het dienstjaar 2021 een vernieuwd conceptvoorstel opgemaakt voor een
Rekenkamer-toelage. Dit keer ter bespreking met het Ministerie van Financiën en Planning, maar die
kon door uiteen-lopende redenen niet meer plaatsvinden.

In 2021 heeft de Rekenkamer te kampen gehad met grote uitdagingen op het gebied van Human
Resource Management, financiën, audit en huisvesting, alsmede met het managen van de heersende
COVID-19 pandemie.

Uitdagingen Human Resource Management
Als gevolg van de economische crisis heeft de regering bezuinigingsmaatregelen afgekondigd. Onder
andere werd er een personeelsstop afgekondigd c.q. geheractiveerd. Dit betekende dat de plannen van
het Bureau met betrekking tot noodzakelijke versterkingen voor diverse afdelingen van de Rekenkamer
ernstig werden vertraagd dan wel on hold gezet. Wat het human resource management betreft, heeft
de Rekenkamer de volgende uitdagingen:
-

Binnen de Rekenkamer is er nog steeds een nijpend tekort aan auditors vanwege een hoog
personeelsverloop, als gevolg van onder andere lage salarissen bij de overheid die niet
marktconform zijn. Tevens heeft de Rekenkamer geen accountant(s) in dienst kunnen nemen in
2021.

-

De ondersteunende afdelingen hebben versterking nodig van hoger kader.

-

Het behoud beleid op basis van een beoordelingscyclus komt niet goed van de grond vanwege
strikte FISO-bezoldigingsreeksen en handhaving van (cluster) functieomschrijvingen die gelden
binnen de overheid.
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Uitdagingen Financiën
Uitdagingen op het gebied van financiën zijn als volgt:


De begroting van de Rekenkamer was in 2021 niet sufficiënt om alle prioriteitsgebieden te
financieren.



Anno 2021 is de Rekenkamer begrotingstechnisch nog als beleidsmaatregel op de begroting van
het Ministerie Binnenlandse Zaken/ het Directoraat Algemene Zaken opgenomen.



Handhaving van de bestelbonprocedure als betaalwijze werkt stremmend op de executie van
reguliere operaties op alle niveaus, omdat het bedrijfsleven deze betaalwijze via de bestelbonprocedure al geruime tijd niet meer accepteert. Goedkeuring van uitgaven boven SRD 25.000,die via de RvM dient te geschieden, bemoeilijkt het proces om bijvoorbeeld aanschaffingen te doe;



Remuneratie van het College en de secretaris worden bij Wet Financiële Voorziening S.B. 2013
no.154 vastgesteld, waardoor elke wijziging ook strikt via DNA dient te lopen.



Er is geen of nauwelijks feedback vanuit de afdeling CBD naar de Rekenkamer toe omtrent
betaalde rekeningen of achterstallige betalingen. Dit wordt vaak vernomen van de cliënt die
contact opneemt met de Rekenkamer, nadat lang gewacht is op de betaling.



Onderrealisaties zijn vaak de oorzaak van geen of te laat verleende autorisaties, waardoor betaalbaarstellingen dikwijls opnieuw opgemaakt moeten worden, indien deze buiten de vastgestelde
deadline voor autorisatieverlening vallen.



Het kantoormeubilair van de Rekenkamer is nagenoeg allemaal afgeschreven en dringend aan
vervanging toe.



Aanschaffingen van onderdelen voor hoognodige reparaties van de bestaande ICT-apparatuur en
vervangingsinvesteringen kunnen niet uitgevoerd worden van wege late ontvangst van de goedkeuring, en vanwege de tussenperiode van de omschakeling van de begroting van de Rekenkamer als beleidsmaatregel naar de begroting van een zelfstandig staatsorgaan.



De telefooncentrale van de Rekenkamer is urgent aan vervanging toe. Werkzaamheden waarbij
over en weer telefonisch contact gelegd moet worden, kunnen vanwege het defect raken van het
grootste deel van de kantoortelefoons niet efficiënt gedaan worden, aangezien het personeel vaak
op zoek moet gaan naar een werkende telefoon bij een andere afdeling.



Voor het dienstjaar 2021 was de vervanging van de centrale inclusief de telefoonunits al
ingekaderd. Een survey van wat allemaal nodig was, werd ook al gedaan door Telesur. Vanwege
het niet op voorraad hebben van de benodigde apparatuur kon de offerte voor de aanschaffing
niet op tijd opgestuurd worden voor het Bureau, waardoor opmaak van het raadsvoorstel ter
goedkeuring ook niet gedaab kon worden. Ook hier speelt de omschakeling van de begroting van
de Rekenkamer als beleidsmaatregel naar de begroting van een zelfstandig staatsorgaan.



Ondanks de ruimere financiële zelfstandigheid konden bepaalde achterstallige rekeningen van
leveranciers, dienstverleners, abonnementen en contributies aan INTOSAI en CAROSAI toch niet
voldaan worden, doordat er geen goedkeuring was voor de nodige middelen.
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Bepaalde rekeningen waren van dien aard, dat er heel veel onderzoek nodig was voor het traceren
van de stukken die buiten het verwerkingsproces van de Rekenkamer waren blijven liggen.
Dit ondanks het feit dat het de Rekenkamer reeds aan haar deel van de afhandeling had voldaan.
De Rekenkamer is nog drukdoende alles in het werk te stellen om duidelijkheid te verkrijgen met
betrekking tot de stand van zaken van de nog openstaande schulden.

Uitdagingen onderzoeken
-

De capaciteit aan auditors is nog niet toereikend om het mandaat volledig uit te voeren
(Compliance, Financial en Performance) conform de ISSAIs.

-

De auditwerkzaamheden zijn vanwege een tekort aan professionele begeleiding op de werkvloer
vooralsnog vrij eenzijdig, met weinig variatie, maar voldoen in ruime mate wel aan de eisen zoals
opgenomen in de ISSAI-standaarden.

-

Toegang tot relevante informatie bij de gecontroleerde instelling verloopt nog gebrekkig en komt
vaker te laat binnen, waardoor de auditplanning dienovereenkomstig moet worden bijgesteld.

-

Veel medewerkers op de ministeries van de overheid zijn nog steeds niet bekend met het werk van
de Rekenkamer en de Wet Rekenkamer Suriname 2019 is vaak ook onbekend.

-

Het functioneren van de IC-afdelingen van de ministeries is onvoldoende tot zwak te noemen. Het
ontbreken van een sterke afdeling interne controle op de ministeries bemoeilijkt ook de interviews,
omdat er geen aansluitingspunt is bij bepaalde onderzoekingen.

-

Er zijn weinig tot geen procesbeschrijvingen en interne beheersingsmaatregelen te vinden op de
ministeries. Het gevolg is dat de Rekenkamer deze vaak zelf moet beschrijven via afgenomen
interviews om haar onderzoek verder uit te voeren.

-

Er heeft geen behandeling van het Rekenkamerverslag plaatsgevonden in een openbare vergadering in DNA (al dan niet in samenhang met de begrotingsbehandeling) zoals het is opgenomen in de Wet Rekenkamer Suriname 2019 artikel 35 lid 2.

-

Aanbevelingen van de Rekenkamer in haar controlerapporten worden niet of nauwelijks uitgevoerd
door de gecontroleerde instellingen en departementen.

Uitdagingen Huisvesting
De Rekenkamer heeft dringend behoefte aan een ruimer kantoorpand of een dependance. Dit is niet
alleen noodzakelijk voor de capaciteitsversterking van de auditafdeling, maar ook ten aanzien van de
verzelfstandiging van de Rekenkamer met de instelling van het Bureau.
Ten behoeve van het Bureau moeten er nog enkele afdelingen ingesteld worden, aangezien de oude
constellatie niet meer werkbaar zal zijn. Andere bestaande afdelingen, zoals de auditondersteuning,
moeten ook behoorlijk versterkt worden, waardoor er nu een nijpend tekort is ontstaan aan kantoorruimte. Additionele huisvesting voor de Rekenkamer is eveneens nodig, omdat met inachtneming van
de COVID-19-maatregelen en de noodzaak tot uitbreiding van het personeel, het huidige pand niet
meer voldoet aan de eisen (waaronder waarborging van ten minste 1,5 meter afstand van werkfaciliteiten).
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Vanwege gebrek aan financiële middelen konden renovaties aan het gebouw van de Rekenkamer en
een was- en verfbeurt de afgelopen jaren niet plaatsvinden. Het achterstallig onderhoud begint nu
steeds zichtbaarder te worden.

3.4.2 Gewenste situatie Rekenkamer
Om aan haar wettelijke taakstelling te voldoen streeft de Rekenkamer naar de volgende
verbeterpunten:
-

Het opzetten van verschillende afdelingen en het aantrekken van voldoende gekwalificeerd
personeel om de wettelijke taken op een adequate manier, volgens de Wet Rekenkamer
Suriname 2019, de ISSAIs en het auditjaarplan, uit te kunnen voeren.

-

Het is belangrijk benodigd kader niet alleen aan te trekken maar deze ook te behouden. Aantrekken van gespecialiseerd kader waaronder accountants c.q. gecertificeerde auditors met de
disciplines Compliance audits, Financial audits en Performance audits voor on-the-job trainingen alsook het begeleiden van auditors en het aftekenen van de auditrapporten is noodzakelijk.

-

De beloning van het personeel moet aangepast worden aan de hand van nieuwe functieprofielen en beloningscriteria. De functionerings- en beoordelingsgesprekken zullen daarom
weer opgestart worden om de prestaties te kunnen meten, waardoor er ook op een juiste
manier een beloningsstructuur toegepast kan worden.

-

Het voortzetten van de scholing en training van het personeel is van belang. De auditors
moeten continue opgeleid en getraind worden om naast Compliance Audits ook Financial
Audits en Performance Audits uit te voeren. Voorts zullen management en directie in overleg
met de HRM-afdeling en overige afdelingen nagaan welke andere trainingen zullen moeten
worden aangeboden in het kader van verdere kennisontwikkeling en permanente educatie.

-

De betreffende instanties dienen de aangevraagde toelage(n) voor het personeel alsnog goed
te keuren. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om de eerder ingevoerde gratificaties, die ook geen voortgang hadden, in te kaderen voor een mogelijke uitvoering.

-

Het nieuwe Reglement van Orde van de Rekenkamer, de Wet Geldelijke Voorzieningen van
de Rekenkamer en de werkwijze, voorschriften en regelgeving van de organisatie moeten bij
Staatsbesluit goedgekeurd te worden. Consultancybedrijven zullen ingehuurd worden om deze
zaken gestalte te geven.

-

De verzelfstandiging van de Rekenkamer in de praktijk dient op korte termijn bewerkstelligd te
worden middels het goedkeuren van de uitvoeringsbesluiten, waardoor de onafhankelijkheid
van de Rekenkamer wordt gewaarborgd.

-

Een begroting die toereikend is voor verbetering van de huisvesting, reguliere vervanginginvesteringen op ICT- hardware- en software-apparatuur, het netwerk infrastructuur,
capaciteits-versterking en intensivering van de werkzaamheden, voor uitbreiding van het
wagenpark en aanschaf van gedegen kantoormeubilair.
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-

De behandeling van het Rekenkamerverslag in DNA zal conform artikel 35 lid 2 moeten
plaatsvinden. De samenleving kan hierdoor beter geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de Rekenkamer.

-

Er zal wederom aanvang gemaakt moeten worden met de Stakeholders Engagement Strategy
(SES) waarbij onder andere middels informatiesessies meer bekendheid gegeven zal worden
van de Wet Rekenkamer Suriname 2019, de daarmee samenhangende verzelfstandiging en
het mandaat van de Rekenkamer bij de ministeries en de parastatalen.

-

Een betere samenwerking met DNA, het Ministerie van Financiën en Planning en de RvM is
noodzakelijk.

-

Er dient vorm te worden gegeven aan de samenwerking tussen de Rekenkamer, CLAD en ICafdelingen van de ministeries. Structurele oplossingen moeten aangedragen worden, waardoor
de leemtes in de overheidscontrole in de ruimste zin van het woord worden weggewerkt.
Hierdoor worden overlappingen in de uitvoering van de auditfuncties weggewerkt en de scope
van onderzoek in een begrotingsjaar wordt daardoor ruimer. Ministers kunnen hierover beter
ter verantwoording worden geroepen, indien het Rekenkamerverslag wordt behandeld. DNA
kan tevens beter inzicht verkrijgen in aan wie zij wel of geen décharge verleent.

-

Tijdige en vlotte toegang tot alle relevante informatie voor het onderzoek dient geoptimaliseerd
te worden. Verder dienen de diverse processen bij de ministeries adequaat beschreven te worden, zodat de Rekenkamer haar auditwerkzaamheden binnen de geplande periode kan
uitvoeren.

-

Continuering van nationale en internationale samenwerkingsverbanden zijn nodig om de
organisatie te versterken. Voorst dienen de achterstallige rekeningen en openstaande contributies van de internationale organisaties betaald te worden.
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4.

Samenwerking

De Rekenkamer heeft in verband met haar internationale samenwerking het lidmaatschap van de
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) en de Caribbean Organisation of
Supreme Audit Insitutions (CAROSAI). Zij kan eveneens andere samenwerkingsverbanden aangaan
met organisaties belast met het onderzoeken van de inkomsten en uitgaven van de centrale overheid
en de daaraan verbonden instellingen.

4.1

International Organization of Supreme Audit Institutions

INTOSAI is opgericht in 1953 in Havana, Cuba, en is een autonome, onafhankelijke en a-politieke
organisatie, waarvan 34 controleorganisaties oorspronkelijk de groep vormden en vanaf 2010 omvat
het huidige lidmaatschap 193 instellingen (188 nationale instellingen, de Europese Rekenkamer en 4
geassocieerde leden). INTOSAI opereert als een overkoepelende organisatie voor de externe auditgemeenschap van de overheid. Het is een niet-gouvernementele organisatie met een speciale
consultatieve status bij de Economic and Social Council van de Verenigde Naties. De leden van
INTOSAI zijn de belangrijkste externe auditors van de Verenigde Naties.
INTOSAI erkent regionale organisaties als gerelateerde autonome entiteiten, opgericht met het doel de
professionele en technische samenwerking van haar leden op regionale basis te bevorderen. De raad
van bestuur van INTOSAI heeft de volgende zeven regionale organisaties erkend:
1. AFROSAI-E - African Organisation of Supreme Audit Institutions (English speaking)
2. ARABOSAI – Arab Organisation of Supreme Audit Institutions
3. ASOSAI - Asian Organisation of Supreme Audit Institutions
4. CAROSAI - Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions
5. EUROSAI - European Organisation of Supreme Audit Institutions
6. OLACEFS – Organisation of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions
7. PASAI - Pacific Organisation of Supreme Audit Institutions

Logo en regionale organisaties van INTOSAI
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In overeenstemming met het motto van INTOSAI, “Mutual Experience Benefits All”, zijn de uitwisseling
van ervaringen tussen INTOSAI-leden en de bevindingen en inzichten die daaruit voortvloeien, een
garantie dat de audit binnen de publieke sector voortdurend meegaat met nieuwe ontwikkelingen.

4.2

Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions

De Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions (CAROSAI) is opgericht op 7 augustus 1988
en haar ledental bestaat uit drieëntwintig (23) rekenkamers uit het Caribisch gebied. Een groeiend besef
en de noodzaak om de rekenkamers in het Caribisch gebied te versterken door uitwisseling van
controletechnieken en -programma's, opleiding en permanente educatie en normen en criteria voor de
boekhouding van de overheidssector, vormden de grondslag voor haar bestaan.

Logo CAROSAI

CAROSAI is het toonbeeld van diversiteit, en dit is te zien in de drie talen die door de leden worden
gesproken, namelijk: Frans, Nederlands en Engels. Doelstellingen van CAROSAI zijn onder meer:


bevordering van de uitwisseling van ideeën en ervaringen op het gebied van overheidsaudits;



mogelijkheden bieden voor opleiding en permanente educatie voor auditors;



het belang van de interne auditfunctie binnen de publieke sector te bevorderen;



technische bijstand verlenen en expertise uitwisselen tussen de leden;



het niveau van auditbewustzijn in het Caribisch gebied verhogen door de rol van deze
instellingen om hun mandaat uit te voeren, te ondersteunen;

4.3

INTOSAI Development Initiative

Het INTOSAI Development Initiative (IDI) is een INTOSAI-orgaan met afzonderlijke juridische entiteit,
die de capaciteitsontwikkeling van rekenkamers voornamelijk in ontwikkelingslanden ondersteunt bij
het duurzaam verbeteren van hun prestaties en capaciteit. Het werk van IDI is gebaseerd op de behoeften en uitdagingen die onder andere deze rekenkamers ervaren. De ondersteuning richt zich op een
duurzame aanpak gebaseerd op de behoeften. Hun streven is om rekenkamers effectiever te maken
door genderresponsiviteit en peer-to-peersamenwerking te bevorderen als essentiële elementen van
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capaciteitsontwikkeling op lange termijn. Het werk van IDI steunt op de successen van INTOSAI en
IDI's eigen lange ervaring in capaciteitsontwikkeling.

Door de jaren heen heeft de Rekenkamer aan verscheidene congressen, trainingen, workshops,
seminars en webinars van zowel INTOSAI, IDI en CAROSAI deelgenomen.
Een zeer onaangenaam moment is ongetwijfeld de ontvangst van het schrijven van INTOSAI en
CAROSAI, de twee internationale organisaties waar de Rekenkamer lid van is, dat er een achterstand
is van enkele jaren met betrekking tot de jaarlijkse betaling van de contributies. Dit is geheel buiten de
schuld om van de Rekenkamer, aangezien zij haar deel van de administratieve verplichtingen c.q.
betalingsprocedures optijd nakomt. De afronding van de betalingen ligt in handen van andere financiële
instanties. Het niet nakomen van deze verplichtingen inzake de contributies brengt een reëel gevaar
met zich mee dat de Rekenkamer uitgesloten kan worden van participatie in trainingsgerelateerde programma’s en van financiële ondersteuning. Daarnaast kan de Rekenkamer haar stemrecht in deze
organisatie verliezen. Dit terwijl participeren in de activiteiten juist van eminent belang is, wil zij zich
verder ontwikkelen en profileren als een sterk instituut.

4.3

Samenwerkingsprogramma Rekenkamer en Algemene
Rekenkamer

Op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland is er een programma opgestart
genaamd Makandra. Het Makandraprogramma is sinds maart 2021 operationeel. Met het programma
wordt beoogd op het vlak van goed bestuur een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en transparantie
van het openbaar bestuur in Suriname
In het kader van dit samenwerkingsprogramma tussen Suriname en Nederland is er in juni 2021 een
initieel voorstel ingediend bij het Ministerie van Financiën en Planning voor een mogelijke
samenwerking tussen de Rekenkamer van Suriname (Rekenkamer) en de Algemene Rekenkamer van
Nederland (ARN). Op basis hiervan is er daarna een voorstel ingediend door ARN om een verkenningstraject op te starten voor het aangaan van een institutionele samenwerking tussen de beide
rekenkamers.
In 2021 zijn er diverse virtuele ontmoetingen geweest tussen de Rekenkamer van Suriname en de
Algemene Rekenkamer om met elkaar inzichten te delen over de behoefte, uitdagingen en kansen die
mogelijke randvoorwaarden kunnen scheppen voor een samenwerking. Voor de Rekenkamer van
Suriname participeerden de secretaris, mevrouw Natasha Vredeberg en de waarnemend directeur, de
heer Nelson Chen Poun Joe; voor de Algemene Rekenkamer Nederland waren het het hoofd
Internationale Aangelegenheden, mevrouw Andrea Connell, en de Internationale Projectleider, de heer
Abdel Elabassi.
In de periode 7-12 maart 2022 heeft de verkenningsmissie van de ARN in Suriname plaatsgevonden,
waarbij er diepgaande gesprekken zijn gevoerd met belangrijke stakeholders zoals DNA, het Ministerie
van Financiën en Planning en de CLAD. Thema’s die aan bod kwamen waren: rollen en
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verantwoordelijkheden binnen de begrotings- en verantwoordingscyclus; prioriteiten voor versterking
van de openbare financiën en de onafhankelijke rol van rekenkamers. Met alle drie stakeholders zijn er
concrete vervolgafspraken gemaakt met de Rekenkamer.
Daarnaast is een meerjarige samenwerking tussen de rekenkamers verkend, te financieren uit het
Makandra programma. Het Makandra programma van de regering van Nederland heeft als doel
institutionele samenwerking tussen Suriname en Nederland te bevorderen. Het doel van de nauwere
samenwerking met de Algemene Rekenkamer van Nederland is om de Rekenkamer van Suriname te
ondersteunen in haar streven naar kwalitatief impactvolle auditrapporten en ook om de onafhankelijkheid van het instituut beter tot uitdrukking te brengen. De inzet van beide rekenkamers is om dit jaar de
samenwerking verder te concretiseren. Hiermee willen zij de transparantie en verantwoording over de
openbare financiën versterken.
De verkenningsmissie van de ARN naar Suriname

Bron: DNA en Rekenkamer
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4.4

Technische samenwerking Inter-American Development Bank

In oktober 2020 is de technische samenwerking “Strengthening Corporate Governance of Supreme
Audit Institutions in Caribbean Countries” goedgekeurd door de Inter-American Development Bank
(IDB). Het doel van deze technische coöperatie is de versterking van de institutionele capaciteit van
drie rekenkamers in het Caribisch gebied en de verhoogde vraag om toezicht en controle op de uitgaven
van de overheid te waarborgen als reactie op de wereldwijde COVID-19 pandemie. Het betreft hierbij
de Audit Office of Guyana en de Auditor General’s Department of Jamaica en de Rekenkamer van
Suriname. De Rekenkamer is in aanmerking gekomen voor een grant van de IDB, groot $ 180.000,ter financiering van de projecten “Change Management and Redesign of the HRM Framework of the
Rekenkamer” en “Delivery of a Financial Audit Course for the Rekenkamer”. Uitvoering van de projecten
ingekaderd in deze grant is in het dienstjaar 2021 van start gegaan. De grant wordt rechtstreeks door
IDB betaalbaar gesteld in de vorm van Direct Payments.
Specifiek zijn de doelstellingen van deze technische samenwerking met IDB:


de auditdiensten van de Rekenkamer te verbeteren. De auditors van de Rekenkamer zullen
binnen dit onderdeel getraind worden in gespecialiseerde financial audits. Deze trainingen zijn
in lijn met de internationale standaarden voor rekenkamers, de INTOSAI Framework of
Professional Pronouncements;



investeringen in institutionele capaciteit en in de efficiëntie van de rekenkamer met het oog op
transformatie, betere uitvoering van regelgeving en goed bestuur, verder ontwikkelen van het
menselijk kapitaal.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de verschillende gebieden.
1. Financial audittraining
Het doel van de Financial audittraining is het versterken van de institutionele capaciteit van de
Rekenkamer om financiële audits uit te voeren, de auditstaf te trainen in deze methodiek en het
vervaardigen van een operationeel handboek met de procedures voor het effectief uitvoeren van
financial audits conform de ISSAI’s.
De kick-offsessie van de “Situational analysis & training needs assessment” met Tjong A Hung
Consultancy heeft in juni 2021 plaatsgevonden. In de periode oktober 2021– januari 2022 is de auditstaf
getraind in de controle van een jaarrekening van een parastataal die haar jaarrekening heeft opgemaakt
op basis van de IFRS en de controle van de begrotingsrekening van een ministerie.

2.

Change Management and Redesign of the Human Resource Management Framework
of the Rekenkamer of Suriname

Het algemene doel van de “Change Management and Redesign of the Human Resource Management
Framework of the Rekenkamer of Suriname” is het versterken van de institutionele capaciteit van de
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Rekenkamer om haar human resources duurzaam te ontwikkelen op haar talent en vaardigheden door:


het ontwerpen en implementeren van een verandermanagementstrategie om de Rekenkamer te
begeleiden bij haar transformatie naar een onafhankelijke organisatie op korte en middellange
termijn;



het herzien van haar organisatiestructuur, inclusief een nieuwe personeelsstrategie en een
actualisering van haar HR-beleid inzake werving, behoud en promotie van haar personeel.

Binnen dit onderdeel zijn nationale en internationale consultancybedrijven aangetrokken om het project
gezamenlijk uit te voeren. Als nationaal bedrijf is Naarden Advice and Management Consultancy, en
als internationale bedrijven zijn CH Academy en Fluir. D. Lab aangetrokken. Het project ter versterking
van de HRM van de Rekenkamer is reeds in juni 2021 van start gegaan en zal ook in het eerste kwartaal
van het dienstjaar 2022 verder worden voortgezet en afgerond.
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5.

Financiële administratie staat

In het streven van betere prestaties van de economie, is het beleid van elke regering erop gericht haar
begrotingsuitgaven te beheersen. Hierbij is het Ministerie van Financiën en Planning het centrum van
waaruit de permanente sturing van de openbare financiën voor de korte, middellange en lange termijn
wordt geregeld. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij alle beslissingen die worden genomen,
teneinde het doel van budgettaire stabiliteit te kunnen handhaven.
Het rechtmatigheidsaspect van dit streven is gelegen in de begroting als wettelijke basis voor de
uitgaven van de overheid.
De begroting voor dit dienstjaar is op 25 juni 2021 goedgekeurd door DNA en is afgekondigd op 12
januari 2021 (Wet Staatsbegroting 2021, S.B. no. 103). 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.
Om de rechtmatigheid van de overheidsuitgaven in relatie tot de begroting te kunnen beoordelen, is het
presenteren van actuele en betrouwbare financieel-economische informatie noodzakelijk. Zonder deze
informatie is het bovendien niet mogelijk voor het voornoemd Ministerie om bij afwijkingen tijdens de
uitvoering van de begroting, tijdig de juiste stappen te zetten.

5.1

Overheidsuitgaven dienstjaar 2021

De staatsbegroting van het dienstjaar 2021 presenteert de geraamde uitgaven en ontvangsten voor
alle ministeries en directoraten.
De indeling van de begroting bestaat uit:


Titel I: de Operationele uitgaven, welke 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 zal de nadruk worden gelegd op de totaal geraamde overheidsuitgaven opgesplitst
in Operationele uitgaven en Programma’s per ministerie/directoraat voor het dienstjaar 2021 alsook de
verevende en voldane bedragen. De bedragen/cijfers betreffen voorlopige cijfers die zijn gehaald uit
het document “Gecumuleerde cijfers per ministerie/directoraat”, die de Rekenkamer heeft ontvangen
van de afdeling Centrale Begrotingsboekhouding (CBB) over het dienstjaar 2021.
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In tabel 5.1 zijn desbetreffende cijfers weergegeven per ministerie/directoraat, uitgedrukt in absolute en
relatieve cijfers.

Tabel 5.1: Totaal geraamde uitgaven, verevende en voldane bedragen per ministerie/
directoraat van het dienstjaar 2021 (bedragen x SRD 1.000)

#

1
2
3
4

Ministeries/
directoraten

Arbeid
Binnenlandse Zaken:
Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken:
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken:
Human Resource
Management

Geraamde
Programma's

Totale
geraamde
uitgaven**

Totaal
verevend
(absoluut)*

Totaal
verevend
t.o.v.
geraamd
(relatief)

Totaal
voldaan
(absoluut)*

Totaal
voldaan
t.o.v.
verevend
(relatief)

I

II

III=(I+II)

IV

V=(IV/III)
x100%

VI

VII=(VI/IV)
x100%

50.349

79.966

130.315

53.480

41,04%

52.063

97,35%

329.707

44.045

373.752

304.398

81,44%

272.767

89,61%

295.796

176.336

472.132

320.5330

67,89%

272.551

85,03%

89.644

2.806

92.450

263.151

284,64%

54.391

20,67%

Geraamde
Operationele
uitgaven

5

Buitenlandse Zaken

231.698

14.158

245.856

329.368

133.97%

287.018

87,14%

6

Defensie

583.929

17.717

601.646,00

453.104,

75,31%

57.522

12,70%

7

Economische Zaken,
Ondernemerschap en
Technologische Innovatie

52.881

4.438

57.319

48.103

83,92%

49.376

102,65%

8

Financiën: Belastingen

82.716

26.883

109.599

91.749

83,71%

33.485

36,50%

9

Financiën: Financiën

62.483

8.979.242

9.041.725

2.803.215

31%

-

0%

10

Financiën: Planning en
Ontwikkelingsfinanciering

4.067

31.341

35.408

26.598

75,11%

23.729

89,21%

22.738

2.121

24.859

21.788

87,65%

20.265

93,01%

27.898

5.998

33.896

23.066

68,05%

23.066

100%

1.133.448

70.163

1.203.611

499.404

41,49%

86.988

17,42%

11

12

Grondbeleid en
Bosbeheer: Algemeen
Beheer
Grondbeleid en
Bosbeheer: Bosbeheer

13

Justitie en Politie

14

Landbouw, Veeteelt en
Visserij

116.620

222.990

339.610

209.096

61,57%

151.915

72,65%

15

Natuurlijke Hulpbronnen:
Algemeen Beheer

25.858

3.455

29.313

4.113

14,03%

557

13,54%

16

Natuurlijke Hulpbronnen:
Energie

51.487

112.763

164.250

36.462

22,20%

12.534

34,38%

17

Natuurlijke Hulpbronnen:
Mijnbouw

5.030

31.211

36.241

3.727

10,28%

2.571

68,98%

18

Natuurlijke Hulpbronnen:
Water

21.242

81.830

103.072

35.410

34,35%

31.274

88,32%

19

Openbare Werken:
Bouwkundige Werken en
Ruimtelijke Ordening

39.272

82.362

121.634

29.876

24,56%

-

0%

20

Openbare Werken:
Civieltechnische Werken

146.859

965.007

1.111.866

145.008

13,04%

102.302

70,55%

21

Openbare Werken:
Openbaar Groen

131.715

9.354

141.069

119.723

84,86%

118.040

98,59%
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#

Ministeries/
directoraten

Geraamde
Operationele
uitgaven

Geraamde
Programma's

Totale
geraamde
uitgaven**

Totaal
verevend
(absoluut)*

Totaal
verevend
t.o.v.
geraamd
(relatief)

Totaal
voldaan
(absoluut)*

Totaal
voldaan
t.o.v.
verevend
(relatief)

I

II

III=(I+II)

IV

V=(IV/III)
x100%

VI

VII=(VI/IV)
x100%

22

Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur: Administratief
en Technisch beheer

469.058

593.499

1.062.557

90.611

8,53%

44.815

49,46%

23

Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur: Algemeen
Vormend Onderwijs

640.085

209.597

849.682

13.229

1,56%

1.441

10,89%

Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur: Cultuur

23.176

84.400

107.576

330

0,31%

182

55,15%

100.889

278.668

379.557

3.096

0,82%

775

25,03%

20.455

155.000

175.455

72.103

41,09%

65.326

90,60%

24

24

25

Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur:
Beroepsonderwijs
Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur: Hoger en
Wetenschappelijk
Onderwijs

26

Regionale Ontwikkeling
en Sport: Agrarische
Ontwikkeling Binnenland

28.971

2.291

31.262

22.560

72,16%

21.157

93,78%

27

Regionale Ontwikkeling
en Sport: Duurzame
Ontwikkeling AfroSurinamers Binnenland

45.649

2.086

47.735

32.393

67,86%

32.443

100,15%

28

Regionale Ontwikkeling
en Sport: Duurzame
Ontwikkeling Inheemsen

9.729

1.368

11.097

8.556

77,10%

8.390

98,05%

29

Regionale Ontwikkeling
en Sport: Regionale
Ontwikkeling

438.189

23.084

461.273

432.190

93,70%

436.670

101,04%

30

Regionale Ontwikkeling
en Sport: Sportzaken

67.707

6.227

73.934

3.340

4,52%

2.654

79,46%

31

Ruimtelijke Ordening en
Milieu: Milieu

10.835

19.863,00

30.698,00

6.266,00

20,41%

5.108,00

81,52%

32

Ruimtelijke Ordening en
Milieu: Ruimtelijke
Ordening

13.914,00

1.122

15.036

3.407

22,66%

3.009

88,32%

33

Sociale Zaken en
Volkshuisvesting

196.132

1.857.013

2.053.145,

1.303.287

63,48%

1.135.586

87,13%

34

Transport, Communicatie
en Toerisme: Algemene
en Administratieve Zaken

15.797

0,00

15.797,

57.608

364,68%

20.108

34,90%

35

Transport, Communicatie
en Toerisme:
Communicatie

3.076

8.000

11.076

357

3,22%

357

100%

36

Transport, Communicatie
en Toerisme: Toerisme

5.050

3.404

8.454

6.363

75,27%

3.511

55,18%

37

Transport, Communicatie
en Toerisme: Transport

74.220

124.034

198.254

94.492

47,66%

49.056

51,92%

38

Volksgezondheid

95.600

1.185.890

1.281.490

495.421

38,66%

263.488

53,18%

5.763.969

15.519.732

21.283.701

8.466.981

39,78%

3.746.490

44,25%

Totale uitgaven

Bron: CBB en Rekenkamer van Suriname
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Noot:


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.

De geraamde overheidsuitgaven
De totaal geraamde uitgaven over het dienstjaar 2021 bedragen SRD 21.283.701.000 (Zegge:
Eenentwintig miljard tweehonderddrieëntachtig miljoen zevenhonderd en een Surinaamse dollars).
De ministeries/directoraten met de hoogste geraamde uitgaven in het dienstjaar 2021 zijn:


het Directoraat Financiën (SRD 9 miljard);



het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 2 miljard);



het Ministerie van Volksgezondheid (SRD 1,2 miljard).

Bij de operationele uitgaven hebben de volgende ministeries/directoraten de hoogste uitgaven:


het Ministerie van Justitie en Politie (SRD 1,1 miljard);



het Directoraat Algemeen Vormend Onderwijs (SRD 640 miljoen);



het Ministerie van Defensie (SRD 583 miljoen).

Bij de programma’s hebben de volgende ministeries/directoraten de hoogste uitgaven:


het directoraat Financiën (SRD 8,9 miljard);



het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 1,2 miljoen);



het Ministerie van Volksgezondheid (SRD 1,1 miljard).

Conclusie Rekenkamer
Door de afdeling CBB van het Ministerie van Financiën en Planning worden er regelmatig rapportages
met hun bevindingen van de begrotingsuitvoering die in verantwoordingen van het ministerie zijn
waargenomen, opgestuurd naar de diverse ministeries.
De Rekenkamer heeft alle CBB–jaarrapportages van januari- december 2021 (de voorlopige cijfers)
ontvangen.

Het is echter nog prematuur om een zuivere financiële analyse te maken en een uitspraak te doen met
de verkregen informatie, aangezien er mogelijkerwijs nog correspondentie plaatsvindt tussen de
ministeries/directoraten en de afdeling CBB tot en met maart van het dienstjaar 2022, omtrent de
verevende en voldane bedragen.
De Rekenkamer zal daarom volstaan met de volgende voorlopige conclusies.
1. Van de totaal geraamde uitgaven (SRD 21,2 miljard) is volgens de voorlopige cijfers van CBB
verevend (SRD 8,4 miljard ) oftewel 39,78%. Dit komt erop neer dat er over het dienstjaar 2021
een bedrag van SRD 12,8 miljard oftewel 60,22 % van de totaal geraamde uitgaven niet is
besteed.
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2. Ten aanzien van de daadwerkelijke betalingen (voldaan) is slechts 44,25% van de vorderingen
(SRD 3,7 miljard) betaald voor operationele uitgaven en programma’s.
3. Tevens moet nog 55,75 % van de verplichtingen (SRD 4,7 miljard) worden uitbetaald voor de
geleverde prestatie.
Dienovereenkomstig de Comptabiliteitswet (G.B.1952 no.111) zal de Rekenkamer de Begrotingsrekening over dit dienstjaar, uiterlijk op 31 december 2022, ter controle ontvangen. En op grond van haar
controle een Rapport van Bevindingen hierover presenteren in 2023.

5.2

Ontvangsten staat in het dienstjaar 2021

De ontvangsten van de staat bestaan uit belastingmiddelen, niet-belastingmiddelen en schenkingen
c.q. donormiddelen/leningen.


Voor het dienstjaar 2021 waren de totale ontvangsten begroot op SRD 15,9 miljard;



Voor het dienstjaar 2021 waren de belastingen geraamd op SRD 8,3 miljard, verdeeld naar
directe belastingen SRD 3,4 miljard en indirecte belastingen SRD 4,9 miljard;



De ontvangsten uit de niet-belastingmiddelen waren geraamd op SRD 5,2 miljard en schenkingen/leningen waren geraamd op SRD 2,3 miljard.

In tabel 5.2 wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde lopende ontvangsten over
het dienstjaar 2021.

Tabel 5.2: Begrote en gerealiseerde lopende ontvangsten over dienstjaar 2021
Bedragen (X SRD 1.000)

Ontvangsten van de staat

Goedgekeurde
begroting

Realisatie**

%

Directe belastingen

3.436.119

3.095.354

90,08%

Indirecte belastingen

4.912.833

3.943.800

80,28%

Totaal belastingen(1)

8.348.952

7.039.153

84,31%

Niet-belastingontvangsten(2)

5.246.640

298.970

5,70%

Lopende ontvangsten (1+2)

13.595.592

7.338.123

53,97%

-

0%

Donoren
Schenkingen /leningen(3)*

2.304.905

154

0,01%

Totale lopende
ontvangsten(1+2+3)

15.900.497

7.338.278

46,15%

Bron: Ontvanger der Directe Belastingen, Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen en de CBB

*Informatie verkregen van de Centrale Begrotingsboekhouding (beschikbare cijfers per 10 februari 2022)
** Realisatie betreft de daadwerkelijke - na vaststelling van de verevening - aan derden betaalbaar gestelde bedragen en
van derden ontvangen bedragen.
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Over 2021 is een bedrag van SRD 7,3 miljard gerealiseerd, hetgeen slechts 46,15% van de totaal
begrote ontvangsten uitmaakt.
De niet-belastingontvangsten die in de tabel zijn opgenomen zijn niet volledig, maar betreffen slechts
de niet-belastingontvangsten van het Directoraat Belastingen en kunnen ook deze cijfers over de
inkomsten van de staat alsnog bijgesteld worden.

In tabel 5.3 is een specificatie gegeven van de geraamde en de ontvangen bedragen van de
bestanddelen van zowel de directe als de indirecte belastingen.

Tabel 5.3: Belastingontvangsten (bedragen X SRD 1.000) over het dienstjaar 2021
Belastingmiddelen

Raming

Ontvangen

Percentage

Directe belastingen

In SRD

In SRD

(%)

51010

Inkomstenbelasting (incl. Loonbelasting)

2.985.352

2.743.677

91,90%

51020

Vermogensbelasting

8.250

3.068

37,19%

51021

Huurwaardebelasting

7.268

4.936

67,91%

51030

Loterijbelasting

4.194

2.301

54,86%

51031

Dividendbelasting

14.991

3.094

20,64%

51032

Casinobelasting

33.064

1.879

5,68%

51034

Bronbelasting

80.000

-

0%

-

336.400

Code

Algemeen tussenrekening
51035

Solidariteitsheffing
Subtotaal directe belastingen

303.000
3.436.119

3.095.354

90,08%

Indirecte Belastingen
51170

Invoerrechten

1.052.477

1.329.472

126,32%

51173

Statistiekrechten

83.812

77.175

92,08%

51130

Omzetbelasting

2.128.800

1.603.955

75,35%

51171

Uitvoerrecht op hout

280.263

222.463

79,38%

51140

Accijns op alcoholvrije dranken

181.576

110.697

60,96%

51141

Accijns op gedistilleerd

141.215

108.202

76,62%

51142

Accijns op bier

114.956

127.476

111%

51143

Accijns op rooktabak en sigaretten

202.864

99.227

48,91%

51161

Verbruiksbelasting motorbrandstoffen

724.096

264.821

36,57%

51162

Belasting op publieke vermakelijkheden

2.774

311

11,21%

51174

Rij- en voertuigenbelasting
Subtotaal indirecte belastingen

4.912.833

3.943.800

80,28%

Totaal belastingmiddelen

8.348.952

7.039.153

84,31%

Bron: Ontvanger der Directe Belastingen en Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen
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5.3

Geregistreerde leningen en stand staatsschuld

5.3.1 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 van 30 september 2020, houdende nadere
wijzigingen van de Wet op de Staatschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019
no.134). 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, 3, 4, 5 en 6 zijn de beleggingen, herbeleggingen/aflossingen van de schatkistpapieren,
geregistreerde doorleenovereenkomsten, promissory notes en de schatkistpromessen, de financierings
en kredietovereenkomsten weergegeven en de akten van garantiestellingen en amendatory contracten
weergegeven.

5.3.2 Stand binnenlandse en buitenlandse staatsschuld in 2021
De totale binnenlandse en buitenlandse staatsschuld bedroeg per 31 december 2021 respectievelijk
SRD 16.323,4 miljoen om SRD 31.128,9 miljoen (www.sdmo.org).
In tabel 5.4 volgt een overzicht van de totale binnenlandse en buitenlandse staatsschuld per maand
over 2021.

Tabel 5.4: Stand binnenlandse en buitenlandse staatsschuld over het dienstjaar 2021

Maand

Binnenlandse
staatsschuld 2021

Buitenlandse
staatsschuld 2021

Bedrag
(in mln. SRD)

Bedrag
(in mln. SRD)

Bedrag
(in mln. USD)

Januari

16.719,4

29.351,3

2.054,0

Februari

16.723.4

29.225,8

2.045,2

Maart

16.719,6

30.550,3

2.137,9

April

16.709,6

30.716,7

2.149,5

Mei

16.734,3

30.720,3

2.149,8

Juni

17.029,3

30.535,7

2.124,1

Juli

17.013,9

30.400,5

2.127,4

Augustus

17.282,0

30.437,5

2.130,0

September

16.450,4

30.473,6

2.132,5

Oktober

16.399,4

30.562,6

2.138,7

November

16.383,5

30.630,1

2.143,5

December

16.323,4

31.128,9

2.178,4

Bron: Bureau van de Staatsschuld update 04/02/2022 (www.sdmo.org)
Opmerking: wisselkoers SRD/USD 14,3 (Bron: Bureau voor de Staatsschuld/Centrale Bank van Suriname).
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5.4

Uitbetaalde salarissen in het dienstjaar 2021

Met uitbetaalde salarissen wordt bedoeld de gerealiseerde bedragen betreffende de salarissen uitgekeerd in een bepaalde periode. De betaalde salarissen over het dienstjaar 2021 bedroegen in totaal
SRD 3.143.031.763,15. Tabel 5.5 geeft een overzicht van de totaal uitbetaalde salarissen over het
dienstjaar 2021 verdeeld naar de verschillende ministeries.

Tabel 5.5: Netto uitbetaalde salarissen aan ambtenaren over het dienstjaar 2021
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ministeries

Nettobedrag
in SRD

Percentage
(%)

Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

58.009.212,73

1,85%

Binnenlandse Zaken

403.529.734,63

12,84%

Buitenlandse Zaken, International Business en
Internationale Samenwerking

15.766.923,85

0,50%

Defensie

262.700.062,20

8,36%

Financiën en Planning

65.333.606,84

2,08%

Economische Zaken Ondernemerschap, en
Technologische Innovatie

27.475.740,77

0,87%

Justitie en Politie

605.971.043,18

19,28%

Landbouw, Veeteelt en Visserij

64.032.476,73

2,04%

Natuurlijke Hulpbronnen

34.134.939,40

1,09%

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

886.372.008,53

28,20%

Regionale Ontwikkeling en Sport

329.062.347,70

10,47%

Grondbeleid en Bosbeheer

24.527.338,15

0,78%

748.396,19

0,02%

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

113.980.641,66

3,63%

Openbare Werken

151.797.065,27

4,83%

Transport, Communicatie en Toerisme

51.876.937,38

1,65%

Volksgezondheid

47.713.287,94

1,52%

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Totaal

3.143.031.763,15
Bron: Maandelijkse CEBUMA staten
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6.

Onderzoek

6.1

Rechtmatigheidsonderzoek

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.
De Rekenkamer heeft in het dienstjaar 2021 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.
De volgende onderzoeken zijn nog in uitvoer:
-

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

-

rechtmatigheidsonderzoek van de verantwoording van de ontvangsten van de buitenposten
over het dienstjaar 2018 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

-

rechtmatigheidsonderzoek naar de niet-belastingmiddelen bij het Ministerie van Transport,
Communicatie en Toerisme, Directoraat Transport, over het dienstjaar 2019.

Het rechtmatigheidsonderzoek naar de aanbesteding over het dienstjaar 2018 bij het Ministerie van
Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) Directoraat Civiel Technische Werken
(CTW), is afgerond.
Onderzoek Begrotingsrekeningen
Op grond van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 (S.B. 2019 no. 102) artikel 2 lid 2 heeft de
Rekenkamer de ontvangen Begrotingsrekeningen (BR) over de dienstjaren 2017 en 2020 gecontroleerd. De controlewerkzaamheden van de BR 2017 zijn in februari 2022 afgerond en de controle van
de BR 2020 wordt nog uitgevoerd en zal in het 2e kwartaal van 2022 worden ingediend.
In paragraaf 6.1.2 wordt een samenvatting van de bevindingen van de controle van de BR 2017 belicht.
Het rapport van bevindingen van dit onderzoek zal separaat worden aangeboden aan de regering.

De BR 2020 is op 4 januari 2022 ontvangen en de controle is reeds opgestart en zal in het tweede
kwartaal van het dienstjaar 2022 aangeboden worden aan de president en DNA.
De controle van de parastatale instellingen zal ook opgestart worden in 2022, waarbij een pilot zal
worden uitgevoerd conform de internationale standaarden. Om dit onderzoek uit te voeren zullen er
meer auditors aangetrokken moeten worden. De Rekenkamer zal binnenkort een schrijven richten aan
de instellingen en ministeries waaronder zij ressorteren.
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In de volgende paragraaf wordt het rechtmatigheidsonderzoek naar de aanbesteding over het
dienstjaar 2018 bij het Ministerie van OWT&C bij het directoraat CTW weergegeven.

6.1.1 Rechtmatigheidsonderzoek aanbesteding dienstjaar 2018
Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie
De Rekenkamer heeft in de periode januari - mei 2020 bij het Directoraat CTW van het Ministerie van
OWT&C een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd inzake aanbestedingen in het dienstjaar 2018.

Uit de administratie van de afdeling Project Monitoring en Administratie (PMA) blijkt dat het Directoraat
CTW 68 geplande projecten had, 12 zijn uitgevoerd, alsook afgerond. Twinning projecten waren ten
tijde van het onderzoek nog in uitvoering en één project verkeerde in een afrondende fase. Van de
overige projecten diende er nog een aanbesteding te worden gehouden. De Rekenkamer heeft drie
projecten gecontroleerd of deze conform de aanbestedingsvoorschriften zijn uitgevoerd.
De betrokken functionarissen van het Directoraat CTW hebben vlot meegewerkt aan het onderzoek,
maar vanwege de COVID-19-pandemie ontstond er helaas een stremming in de toevoer van de informatie. De Rekenkamer moest toen afwijken van de reguliere methodiek van onderzoek, waardoor het
verloop van het veldonderzoek in het gedrang kwam. Hierdoor moest zowel de communicatie met de
auditee als de toevoer van de benodigde documentatie verder langs digitale kanalen plaatsvinden.

De Rekenkamer heeft gedurende het onderzoek niet in alle opgevraagde documenten, die betrekking
hebben op de gecontroleerde projecten, inzage gehad.
Het Directoraat CTW heeft op 7 april 2021, in het natraject van het onderzoek, een groot deel van de
ontbre-kende documentatie aan de Rekenkamer doen toekomen.
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:


De interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot de aanbesteding, de gunning en de uitvoering van projecten zijn niet vastgelegd, waardoor deze ook niet worden opgevolgd, met als
gevolg een verhoogd risico op onrechtmatigheden.



Een functie voor interne controle ontbreekt c.q. er is geen afdoend controlemechanisme.



De afdeling Interne Controle fungeert als toezichthouder bij de aanbesteding en vervult verder geen
significante rol bij de toetsing van de uitvoering, oplevering en de betaalbaarstelling van projecten.
Derhalve kunnen er ook geen rapportages over interne controle overgelegd worden.



Het bestaan van de interne beheersingsmaatregelen is niet bevestigd, doordat de voorgeschreven
procedure niet wordt gehanteerd.



Een gebrekkige dossiervorming heeft er ook voor gezorgd dat gedurende het onderzoek geen
inzage is geweest in alle documentatie betreffende de uitgevoerde projecten.
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De belangrijkste geconstateerde afwijkingen van de gecontroleerde projecten zijn:


De noodzakelijke functiescheiding is niet gehanteerd.



Één project is niet opgenomen in de begroting van het dienstjaar 2018, maar is wel uitgevoerd.



De omschrijving van de opdracht van de minister/directeur c.q. de reden tot uitvoering van het
project ontbreekt.



Er zijn geen updaterapportages betreffende het verloop van het uit te voeren project.



Er is ten behoeve van één project geen aanbesteding gehouden, omdat het directoraat van mening
is dat de AWS en de UWS 1996 niet van toepassing zijn op diensten en leveringen.



Er is geen geautoriseerde offerteaanvraag en raming bij alle projecten aangetroffen.



De laagste bieder is niet gekozen



Een gewijzigde offerte is niet geautoriseerd.



Er ontbreken afgiftebonnen van geleverde goederen.



Er is afgeweken van het bestek, waarbij er in de overeenkomst van aanneming geen gewaarmerkt
afschrift van de eventuele nota van wijzigingen door de opdrachtgever is aangetroffen.



Er heeft geen tijdige oplevering van het project plaatsgevonden, echter zonder opgaaf van reden.



Het proces-verbaal van de eerste oplevering is niet ondertekend.



4 projecten van de afdeling Ontwateringswerken die in het dienstjaar 2017 zijn uitgevoerd wegens
een calamiteit, zijn opgenomen in de begroting van het dienstjaar 2018. Het directoraat heeft echter
geen documenten kunnen aantonen waaruit blijkt dat de financiële afrekening hiervan reeds is
voldaan.

Op grond van de geconstateerde afwijkingen concludeert de Rekenkamer dat de aanbestedingen bij
het Directoraat CTW van het Ministerie van OWT&C, in het dienstjaar 2018, onrechtmatig zijn.

6.1.2 Controle van de Begrotingsrekening 2017
Middels een schrijven van de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrikapersad
Santokhi, de dato 10 februari 2021 met kenmerk secpres/3186/ 20 is op 11 februari 2021 de begrotingsrekening (BR) 2017 door de Rekenkamer ontvangen. De begrotingscijfers zijn gepresenteerd in de Wet
van 15 november 2017 houdende het slot der rekening (Begrotingsrekening) van de uitgaven en
ontvangsten over het dienstjaar 2017 (S.B. 2017 no. 115).
Op grond van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 (S.B. 2019 no.102) heeft de Rekenkamer de
ontvangen BR over het dienstjaar 2017 van de volgende 9 ministeries inclusief directoraten
beoordeeld9:
1. Ministerie van Binnenlandse Zaken, directoraat Algemene Zaken;
2. Ministerie van Financiën en Planning:
9

Per Presidentieel Besluit P.B. no. 14/ 2020 ter zake Aanpassing instelling Departementen van Algemeen Bestuur zijn namen
van onder andere de volgende ministeries in 2020 aangepast namelijk Ministerie van Financiën is aangepast naar Ministerie
van Financiën en Planning, Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is aangepast naar Ministerie van
Ruimtelijke Ordening en Milieu
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-

Directoraat Belastingen

-

Directoraat Financiën

-

Directoraat Ontwikkelingsfinanciering

3. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
4. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
5. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
6. Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur:
-

Directoraat Onderwijs

-

Directoraat Cultuur

7. Ministerie van Volksgezondheid.
8. Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie:
-

Directoraat Civieltechnische Werken

-

Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening

-

Directoraat Transport en Communicatie

-

Directoraat Openbaar Groen & Afvalbeheer

9. Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer;
Criteria
Voor de beoordeling is nagegaan wat de mate van realisatie van de begroting is geweest. Hierbij zijn
de realisatiecijfers uitgedrukt in een percentage, waarbij de maatstaf van afwijking is vastgesteld.

De maatstaf van afwijking betreft percentages minder dan 80% of meer dan 100% alsmede de
begrotings-artikelen die niet adequaat zijn toegelicht.
Conform artikel 24 lid 3 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 heeft de Rekenkamer gebruik gemaakt
van de accountantsverslagen van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Hierbij is het accent
gelegd op de geconstateerde tekortkomingen en de aangedragen aanbevelingen voor het ministerie/
directoraat.
De ministeries/ directoraten is gevraagd om te reageren op zowel de bevindingen van de Rekenkamer
als van de CLAD inzake de BR 2017.
De communicatie en informatiestroom is niet bij alle departementen even vlot verlopen.
Een van de veel voorkomende redenen is dat de leidinggevenden in 2017 niet langer werkzaam zijn op
de directoraten. Daarnaast zijn er met medewerkers gesprekken gevoerd, die pas voor een korte termijn
werkzaam zijn op de departementen. Hierdoor kon er inhoudelijk geen antwoord gegeven worden op
de opgevraagde informatie van de Rekenkamer.
Voor de effectieve afronding van de controle van de BR 2017 heeft de Rekenkamer middels een
schrijven, met het kenmerk DN/124.4/va No. 0019.22 d.d. 25 januari 2022, de CLAD de medewerking
gevraagd voor een dossierreview van de reeds afgeronde controle van de begrotingsrekening.
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De CLAD heeft de medewerking verleend aan de Rekenkamer voor inzage in de controledossiers van
de begrotingsrekening 2017, waarbij de auditors van de Rekenkamer toegang hebben verkregen tot
deze documenten.

Algemene bevindingen
Algemene bevindingen ten aanzien van de afstemming van de begrotingscijfers met de cijfers
in de financiële administratie zijn


De begrotingscijfers gepresenteerd in de Wet 15 november 2017 houdende het slot der
rekening (S.B. 2017) komen niet overeen met de cijfers in de financiële administratie bij alle
gecontroleerde ministeries/ directoraten.

Hieronder volgt een analyse van de overeenstemmingen van de begrotingscijfers met de financiële
administratie.

Tabel 6.1: Analyse overeenstemming van de begrotingscijfers en de financiële administratie

#

Ministeries/ directoraten

Begrotingscijfers komen
overeen met de cijfers in
de financiële administratie
Wel

1.

Ministerie van Binnenlandse
Zaken:Directoraat Algemene Zaken

X

2.

Ministerie van Financiën en
Planning:
Directoraat Financien

X

3.

Directoraat Belastingen

X

4.
1.
2.
3.

Directoraat
Ontwikkelingsfinanciering
Ministerie van Landbouw, Veeteelt
en Visserij
Ministerie van Natuurlijke
Hulpbronnen
Ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting;

X
X
X
De cijfers van code 612 “Gebruik van
Goederen en Diensten” en Code
53136 “Opbrengst boekenhuur”,
sluiten niet aan op de financiële
administratie.Bij code 612 heeft er
geen verwerking plaats gevonden in
het IFMIS, maar in een schaduwadministratie.
Voor de Code 53136 wordt er
geruime tijd geen boekenhuur geïnd.
Er kan niet verklaard worden waarom
een bedrag van SRD 91.000 als
ontvangst is geboekt in de BR 2017.

Ministerie van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur: Directoraat
Onderwijs

5.

Directoraat Cultuur

X

6.

Ministerie van Volksgezondheid.
Ministerie van Openbare Werken,
Transport en Communicatie:
Directoraat Civieltechnische Werken
Directoraat Bouwkundige Werken
en Dienstverlening

X

8.

Niet

X

4.

7.

Toelichting

X
X
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#

Ministeries/ directoraten

Begrotingscijfers komen
overeen met de cijfers in
de financiële administratie
Wel

Toelichting

Niet

9.

Directoraat Transport en
Communicatie

X

10.

Directoraat Openbaar Groen &
Afvalbeheer

X

11.

Ministerie van Ruimtelijke Ordening,
Grond- en Bosbeheer

X

Er kan niet heeft aangegeven worden
of de begrotingscijfers overeenkomen met de cijfers in de financiële
admini-stratie van het directoraat,
vanwege het feit dat zij geen
informatie hebben omtrent de data
die ten grondslag liggen aan de
samenstelling van de BR 2017
De geraamde cijfers in de Begroting
2017 en de BR 2017 van de Operationele Uitgaven en Programma’s sluiten niet op elkaar aan. Vanuit de
afdeling CBB heeft het directoraat
geen terugkoppeling op de BR 2017
ontvangen. Dat is ook de reden dat
niet is gereageerd op de aangehaalde misstanden vanuit de CBB en
dat de geconstateerde fouten/
tekortkomingen niet zijn aangepast.
De verevende cijfers van de post 610
“Lonen en Salarissen” die onderdeel
is van de Operationele Uitgaven
komen niet overeen met de cijfers in
de financiële administratie van het
ministerie. In de begrotingsrekening
2017 is voor code 610 het verevende
bedrag SRD 19.341 instede van SRD
19.334. Het voldane bedrag is wel
correct. Het verschuldigd bedrag is
dus ook niet correct en moet nul zijn
in plaats van negatief 7”.

Na bestudering van de geconstateerde bevindingen van de Rekenkamer inzake de realisatiecijfers
in de begrotingsrekening 2017 heeft het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering van het
Minis-terie van Financiën en Planning aangegeven dat de bevindingen zijn gebaseerd op de
toelichting die hoort bij de begrotingsrekening 2016.
Voor de goede orde heeft het directoraat de toelichting die behoort bij de begrotingsrekening
2017 per schrijven doen toekomen aan de Rekenkamer.
Met betrekking tot de geraamde bedragen van code 610 “L onen en Salarissen”, 611”Sociale
Premies” en 612 “Gebruik van goederen en diensten” gepresenteerd in het concept slot der
rekeningen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zijn de bedragen niet in overeenstemming met de financiële administratie van het ministerie. Het ministerie heeft de BR 2017
met de juiste bedragen naar de Centrale Begrotingboekhouding opgestuurd.
Daarnaast is ook geconstateerd dat bedragen

volgens de begrotingsrekening

niet

in

overeenstemming zijn met bedragen volgens het IFMI).
Er is veel onduidelijkheid over de werking en de output van het IFMIS. Ministeries/ directoraten
hebben er daarom schaduwadministraties op na gehouden, omdat het systeem (nog) geen
mogelijkheid biedt om onder andere benodigde rapportages uit te printen en om de correcte
informatie uit het systeem te halen.
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Algemene bevindingen ten aanzien van de mate van realisatie van de begroting
Ten aanzien van de realisatie van minder dan 80% zijn de volgende reden aangegeven waaraan dit te
wijten is namelijk:


Er is minder verevend dan geraamd, omdat op bepaalde posten minder is uitgegeven dan begroot.



Het geraamde bedrag is niet aangesproken, omdat bepaalde activiteiten geen voortgang hebben
gehad.



Er zijn geen gelden aangevraagd door de departementen.



De aangevraagde autorisaties zijn niet verleend.



De leningsovereenkomsten zijn niet gesloten.



De meeste bedrijven accepteerden geen bestelbonnen.



Het geraamde bedrag is niet aangesproken, vanwege gewijzigde beleidsinzichten.

Bij de Middelen is er meer ontvangen dan geraamd:


Bij het Directoraat Belastingen heeft de gewijzigde dollarkoers een stijgend effect gehad bij de
omzetting van de valuta ontvangsten in 2017 en achterstallige heffing en inning die hebben
plaatsgevonden.



Er is meer ontvangen dan geraamd vanwege verhogingen van controle en de opgevoerde
invorderingsactiviteiten, de toename van de export van rondhout en import van gedistilleerde
dranken en de betaling van een deel van de achterstand over 2016 door Suriname Alcoholic
Beverages, de Surinaamse Brouwerij en de opbrengst van een veiling.

Algemene verklaring bevindingen over de aanbevelingen van CLAD
De aanbevelingen van de CLAD worden door het ministeries/directoraten meegenomen, en er wordt
daarnaast nagegaan op welke wijze de aanbevelingen van de CLAD kunnen worden geïmplementeerd.
Echter zijn niet alle aanbevelingen van de CLAD meegenomen zoals maatregelen voor het beleid
omtrent risicomanagement, de kwestie administratieve organisatie en interne beheersing rondom
schuldenbeheer, het opstellen van een (standaard) format voor de controle van de bestedingen van
de subsidiemiddelen en overige bestedingen en de wijze waarop (tussentijds) moet worden
gerapporteerd over de bestedingen ten laste van de subsidie.
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Conclusie
Zoals blijkt hebben 4 departementen aangegeven dat de cijfers in de begrotingsrekening niet overeenstemmen met de cijfers in hun financiele administratie. Op grond van de ontvangen reacties van de
ministeries/directoraten kan de Rekenkamer de beoordeling van de begrotingsrekening 2017 nog niet
afsluiten.
Op basis van de verkregen controle-informatie en de bevindingen kan de Rekenkamer conform artikel
2 lid 2 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019 geen goedkeuring geven van de begrotingsrekening
2017.

6.2

Financial audit

Als onderdeel van de Financial audittraining zijn de jaarrekening van de Maritieme Autoriteit Suriname
(MAS) over het dienstjaar 2020 en de begrotingsrekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
van het dienstjaar 2019 gecontroleerd. Beide controles zijn momenteel in de fase van eindrapportage.
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Bijlage 1: Huidige personeelsbezetting Rekenkamer van Suriname per 31- 12- 21

1.
2.
3.

College
De heer drs. Bhoendie, S.
Mevrouw drs Bonjanski, S.
De heer Makdoembaks, R. BSc

Periode benoemd:
2021- 2026
2021- 2026
2020-2025

4.
5.

Plaatsvervangende leden
De heer Renfrum, G. MSc
De heer Ramdin, V. MSc

2020-2025
2021- 2026

6.
7.
8.

Management
Mevrouw drs. Vredeberg, N. MBA
Mevrouw drs. Imamdi, R.
Mevrouw drs. Kalidien, A. MPA

In dienst bij de Kamer vanaf:
1 februari 1999
1 mei 1998
1 oktober 2007

Directie Bureau
9. De heer drs. Chen Poun Joe, N. MSc MBA
10. De heer drs. Walker, O. MPA

1 december 2012
15 juli 2001

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Mevrouw Uiterloo, D
De heer drs. Voorn, S.
Mevrouw Amatkasanpawiro, V.
De heer Boston, R.
Mevrouw Keisrie, D.
Mevrouw Keles, J.
Mevrouw Pinas, M. Bec
Mevrouw Freudenborg, M.
Mevrouw Moor, C.
Mevrouw Abdoelrahiman, M. BBA
Mevrouw Sallons, G. BBA
Mevrouw Pufflijk, O.
Mevrouw Barry, M.
Mevrouw drs. Brashuis-Van Russel, E.
Mevrouw drs. Chin - A - Lin, S.
Mevrouw Cole, N
De heer Zeefuik, W. BSc
De heer Rokette, R
Mevrouw Grant, K
Mevrouw Zeefuik, S
Mevrouw Wartes, C. BSc MAud
Mevrouw Amersfoort, G.
De heer Plet, I. BSc
Mevrouw Punwasi, R
Mevrouw Veldman, M.
Mevrouw Pique-Dijk van, S. BSc
Mevrouw Ramdhanie S. BSc
Mevrouw van Kallen-Sandvliet, S
Mevrouw Reding, S.
Mevrouw Sawikarta, D
Mevrouw Louisville, Q.

16 juni 1998
1 maart 1999
1 oktober 1999
1 maart 2001
16 mei 2002
1 mei 2004
1 oktober 2004
1 december 2004
1 december 2004
1 september 2005
1 februari 2009
1 januari 2009
1 februari 2009
1 mei 2009
16 maart 2011
16 september 2012
1 maart 2013
1 juli 2013
1 juni 2015
1 januari 2016
1 februari 2016
1 december 2016
1 januari 2017
15 augustus 2017
15 augustus 2017
1 november 2017
1 februari 2018
1 februari 2018
1 september 2020
1 juni 2021
1 november 2021

42.
43.
44.
45.

Contractanten
De heer Denz, B.
De heer Blokland, L. BA
De heer Netteb, D.
Mevrouw Nanan, T.

Ondersteuning voor
1 april 2014
1 januari 2017
1 november 2019
15 juli 2021
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 2: Geregistreerde beleggingen/herbeleggingen/aflossingen van schatkistpapieren in 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

1.

2.

3.

4.

Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-09420/min Stichting Pensioen Fonds van de
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 250.000,00 naar SRD 272.500,00 d.d. 23
september 2020.
Valutadatum 15 april 2019.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-09520/min Stichting Pensioen Fonds van de
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 272.500,00 naar SRD 297.025,00 d.d. 23
september 2020.
Valutadatum 15 april 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-200-20/min Spaar en Kredietbank GODO
U.A. ten bedrage van USD 500.000,00 d.d. 14
december 2020. Valutadatum 10 december
2020. Looptijd 60 (zestig) maanden.
Rentevoet 3 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-22020/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 10.600.000 naar SRD
11.554.000 d.d. 11 december 2020.
Valutadatum 12 december 2020. Looptijd 12
(twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2262

06 januari
2021

272.500,00

2263

06 januari
2021

297.025,00

2264

06 januari
2021

2265

12 januari
2021

USD

500.000,00

11.554.000,00

Opmerkingen
EURO

SDR
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Schatkistpapier
Naam instelling
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-22120/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 15.900.000,00 naar SRD
5.
17.331.000,00 d.d. 11 december 2020.
Valutadatum 12 december 2020. Looptijd 12
(twaalf) maanden. Disconto 9 % per jaar
enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-22220/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 23.440.450 naar SRD
6.
25.550.090,50 d.d. 11 december 2020.
Valutadatum 16 juli 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-224-20/min De Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 34.500.000,00 d.d.
7.
18 december 2020. Valutatdatum 12 oktober
2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-225-20/min De Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 34.500.000,00 d.d.
8.
18 december 2020. Valutadatum 26 oktober
2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-227-20/min De Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 23.343.750,00 d.d.
9.
18 december 2020. Valutadatum 18 december
2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden. Disconto
9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
10.
in vijfvoud t.w. SKP-230-20/min FATUM

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2266

12 januari
2021

17.331.000,00

2267

12 januari
2021

25.550.090,50

2268

12 januari
2021

34.500.000,00

2269

12 januari
2021

34.500.000,00

2270

12 januari
2021

23.343.750,00

2271

12 januari
2021

USD

Opmerkingen
EURO

3.932.600,00

SDR
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Schatkistpapier
Naam instelling

11.

12.

13.

14.

Schadeverzekering N.V. ten bedrage van
EURO 3.710.000,00 naar EURO 3.932.600,00
d.d. 23 december 2020.
Valutadatum 18 december 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 6 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-23320/min Pensioenfonds Suriname ten bedrage
van SRD 13.366.093,40 naar SRD
14.569.041,81 d.d. 07 januari 2021.
Valutadatum 28 november 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-23420/min Pensioenfonds Suriname ten bedrage
van SRD 1.002.457,01 naar SRD
1.092.678,14 d.d. 07 januari 2021.
Valutadatum 28 november 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-23520/min Pensioenfonds Suriname ten bedrage
van SRD 9.131.249,12 naar SRD
9.953.061,54 d.d.
07 januari 2021. Valutadatum 30 oktober
2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-23620/min Pensioenfonds Suriname ten bedrage
van SRD 821.812,43 naar SRD 895.775,55
d.d. 07 januari 2021. Valutadatum 30 oktober
2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2274

04 februari
2021

14.569.041,81

2275

04 februari
2021

1.092.678,14

2276

04 februari
2021

9.953.061,54

2277

04 februari
2021

895.775,55

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2278

04 februari
2021

7.405.551,83

2279

04 februari
2021

7.405.551,83

2280

04 februari
2021

7.405.551,83

2281

04 februari
2021

613.125,00

2282

08 februari
2021

613.125,00

2283

08 februari
2021

696.492,15

Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-237-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 7.405.551,83 d.d. 07 januari
2021. Valutadatum 30 oktober 2019.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-238-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 7.405.551,83 d.d. 07 januari
2021. Valutadatum 30 april 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-239-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 7.405.551,83 d.d. 07 januari
2021. Valutadatum 30 oktober 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-240-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 613.125,00 d.d. 07 januari
2021. Valutadatum 14 juli 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-241-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 613.125,00 d.d. 07 januari
2021. Valutadatum 14 januari 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-242-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 696.492,15 d.d.07 januari
2021. Valutadatum 30 juli 2020.

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-243-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 696.492,15 d.d. 07 januari
2021. Valutadatum 30 januari 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-244-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 10.840.060,86 d.d. 07
januari 2021. Valutadatum 28 mei 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-245-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 10.840.060,86 d.d. 07
januari 2021. Valutadatum 28 november 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-246-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 666.499,66 d.d. 07 januari
2021. Valutadatum 30 oktober 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-247-20/min Pensioenfonds Suriname ten
bedrage van SRD 975.605,48 d.d. 07 januari
2021. Valutadatum 28 november 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-001-21/min Pensioenfonds
Suriname ten bedrage van SRD 756.000,00

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2284

08 februari
2021

696.492,15

2285

08 februari
2021

10.840.060,86

2286

08 februari
2021

10.840.060,86

2287

08 februari
2021

2288

08 februari
2021

975.605,48

2289

16 februari
2021

756.000,00

666.499,66

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

27.

28.

29.

30.

31.

d.d. 01 februari 2021. Valutadatum 14 januari
2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-002-21/min Pensioenfonds
Suriname ten bedrage van SRD 858.793,99
d.d. 01 februari 2021. Valutadatum 30 januari
2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-248-20/min Pensioenfonds
Suriname ten bedrage van SRD 7.405.551,83
d.d. 04 februari 2021. Valutadatum 30 oktober
2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-226-20/min Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 10.900.000,00 d.d.
18 december 2020. Valutadatum 18 december
2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-003-21/min Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 57.230.264,85 d.d.
4 februari 2021. Valutadatum 20 januari 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-100-20/min De
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 11.500.000,00 d.d. 30 november 2020.
Valutadatum 12 juni 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 12 % per jaar enkelvoudig.

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2290

16 februari
2021

858.793,99

2291

23 februari
2021

7.405.551,83

2292

4 maart 2021

10.900.000,00

2293

4 maart 2021

57.230.264,85

2295

5 maart 2021

11.500.000,00

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

32.

33.

34.

35.

36.

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-101-20/min De
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 11.500.000,00 d.d. 30 november 2020.
Valutadatum 12 juni 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 12 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-102-20/min De
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 11.500.000,00 d.d. 30 november 2020.
Valutadatum 12 juni 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 12 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-103-20/min De
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 11.500.000,00 d.d. 30 november 2020.
Valutadatum 12 juni 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 12 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-104-20/min De
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 11.500.000,00 d.d. 30 november 2020.
Valutadatum 12 juni 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 12 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-105-20/min De
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 10.600.000,00 d.d. 30 november 2020.
Valutadatum 12 juni 2020.
Looptijd 6 (zes) maanden.
Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2296

5 maart 2021

11.500.000,00

2297

5 maart 2021

11.500.000,00

2298

5 maart 2021

11.500.000,00

2299

5 maart 2021

11.500.000,00

2300

5 maart 2021

10.600.000,00

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-106-20/min De
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 15.900.000,00 d.d. 30 november 2020.
Valutadatum 12 juni 2020. Looptijd 6 (zes)
maanden Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-107-20/min De
Surinaamsche Bank N.V. ten bedrage van
SRD 23.440.450 d.d. 30 november 2020.
Valutadatum 16 januari 2020. Looptijd 6 (zes)
maanden. Disconto 8 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-006-21/min B. Chotelal ten bedrage van
SRD 9.198.275,99 d.d. 12 maart 2021.
Valutadatum 15 januari 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-007-21/min B. Chotelal ten bedrage van
SRD 3.740.363,50 d.d. 12 maart 2021.
Valutadatum 16 januari 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enekelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-157-20/min Stichting
Pensioen Fonds van de Centrale Bank van
Suriname ten bedrage van SRD 1.000.000,00
d.d. 3 december 2020.
Valutadatum 3 september 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-158-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2301

5 maart 2021

15.900.000,00

2302

5 maart 2021

23.440.450,00

2304

19 maart 2021

9.198.275,99

2305

19 maart 2021

3.740.636,50

2306

22 maart 2021

1.000.000,00

2307

22 maart 2021

981.000,00

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

43.

44.

45.

46.

47.

bedrage van SRD 981.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutatdatum 9 juli 2019.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud
t.w.SKP-159-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 562.500,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 16 juli 2019.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-160-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 1.050.000,00 d.d. 3 december 2020. Valutadatum 2 juni 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-161-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 150.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 18 juni 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-162-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 75.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 29 juni 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-163-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2308

22 maart 2021

562.500,00

2309

22 maart 2021

1.050.000,00

2310

22 maart 2021

150.000,00

2311

22 maart 2021

75.000,00

2312

22 maart 2021

150.000,00

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

48.

49.

50.

51.

52.

bedrage van SRD 150.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 4 september 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-164-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 75.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 25 september 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-165-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 1.050.000,00 d.d. 3
december 2020.
Valutadatum 26 september 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-166-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 225.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 8 oktober 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-167-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 75.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 12 oktober 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-168-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2313

22 maart 2021

75.000,00

2314

22 maart 2021

1.050.000,00

2315

22 maart 2021

225.000,00

2316

23 maart 2021

75.000,00

2317

23 maart 2021

37.500,00

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

53.

54.

55.

56.

57.

bedrage van SRD 37.500,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 15 oktober 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-169-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 75.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 26 oktober 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-170-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 112.500,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 13 november 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-171-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 187.500,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 17 november 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-172-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 337.500,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 18 november 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Renteveoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-173-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2318

23 maart 2021

75.000,00

2319

23 maart 2021

112.500,00

2320

23 maart 2021

187.500,00

2321

23 maart 2021

337.500,00

2322

23 maart 2021

75.000,00

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

58.

59.

60.

61.

62.

bedrage van SRD 75.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 11 december 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-174-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 981.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 9 januari 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-175-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 562.500,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 16 januari 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-176-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 1.050.000,00 d.d. 3
december 2020. Valutadatum 2 december
2020.Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-177-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 150.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 18 december 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-178-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2323

23 maart 2021

981.000,00

2324

23 maart 2021

562.500,00

2325

23 maart 2021

1.050.000,00

2326

23 maart 2021

150.000,00

2327

23 maart 2021

75.000,00

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

63.

64.

65.

66.

67.

bedrage van SRD 75.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 29 december 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-179-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 981.000,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 9 juli 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-180-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 562.500,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 16 juli 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-181-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 83.385,00 d.d.3 december
2020. Valutadatum 9 januari 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-182-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 47.812,50 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 16 januari 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-183-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
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68.

69.

70.

71.

72.

bedrage van SRD 89.250,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 2 december 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-184-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 12.750,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 18 december 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-185-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 6.375,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 29 december 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-186-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 83.385,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 9 juli 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-187-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 47.812,50 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 16 juli 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-188-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
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73.

74.

75.

76.

77.

bedrage van SRD 83.385,00 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 9 juli 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-189-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 47.812,50 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 16 juli 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-190-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 7.078,73 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 9 juli 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-191-20/min Stichting Pensioen Fonds
van de Centrale Bank van Suriname ten
bedrage van SRD 4.064,06 d.d. 3 december
2020. Valutadatum 16 juli 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden.
Rentevoet 17 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verlaging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-23120/min N.V. Grasshopper Aluminium Company
(N.V. Grassalco) ten bedrage van SRD
15.000.000,00 d.d. 26 februari 2021.
Valutadatum 20 maart 2020.
Looptijd 30 (dertig) maanden.
Rentevoet 15 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-008-
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78.

79.

80.

81.

82.

21/min International-Infra N.V. ten bedrage
van SRD 3.908.513,28 d.d. 10 mei 2021.
Valutadatum 07 mei 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-00921/min International-Infra N.V. ten bedrage
van SRD 4.260.279,48 d.d. 10 mei 2021.
Valutadatum 07 mei 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-00421/min Finabank N.V. ten bedrage van
SRD 3.850.743,32 d.d. 03 maart 2021.
Valutadatum 20 januari 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-005-21/min Finabank N.V. ten bedrage
van SRD 1.181.320,20 d.d. 03 maart 2021.
Valutadatum 07 juli 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-109-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 963.302,75
d.d. 16 oktober 2020.
Valutadatum 01 december 2019.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 15 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-111-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 172.018,35
d.d. 16 oktober 2020.
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83.

84.

85.

86.

87.

Valutadatum 30 december 2019.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 15% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-112-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 172.018,35
d.d. 16 oktober 2020.
Valutadatum 30 juni 2020.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 15 % per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud
t.w.SKP-114-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van
SRD 206.422,02 d.d. 16 oktober 2020.
Valutadatum 30 juni 2019.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 15 % per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-115-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD
1.155.963,30 d.d. 16 oktober 2020.
Valutadatum 01 december 2018.
Looptijd 36 (zesendertig) maanden.
Disconto 16 % per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-116-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 1.155.963,30 d.d.
01 februari 2021.
Valutadatum 31 mei 2019.
Looptijd 24 (vierentwinting) maanden.
Disconto 15 % per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-119-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD
1.989.775,71 d.d. 16 oktober 2020.
Valutadatum 03 juni 2020.

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2356

28 oktober
2021

172.018,35

2357

28 oktober
2021

206.422,02

2358

28 oktober
2021

1.155.963,30

2359

28 oktober
2021

1.155.963,30

2360

28 oktober
2021

1.989.775,71

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 15 % per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-120-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD
1.667.478,11 d.d.
16 oktober 2020.
Valutadatum 07 juli 2020.
88.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 15 % per jaar enkelvoudig.

89.

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-121-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage SRD 1.536.385,71
d.d 8 juli 2021. Valutadatum 18 juli 2020.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 15 % per jaar enkelvoudig

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-126-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
90. 8.191.612,42 d.d. 01 februari 2021.
Valutadatum 06 oktober 2020.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 15 % per jaar enkelvoudig
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-127-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD
1.050.000,00 d.d.16 oktober 2020.
Valutadatum 01 december 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-128-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 187.500,00
d.d. 16 oktober 2020.
Valutadatum 30 december 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-133-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
30.937,50 d.d. 28 oktober 2020. Valutadatum
30 juni 2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-134-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 45.000,00
d.d. 28 oktober 2020. Valutadatum 30
december 2020. Looptijd 1 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-136-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 18.000,00
d.d. 1 februari 2021. Valutadatum 31
december 2019. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-138-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 16.875,00
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97.

98.

99.

100.

101.

d.d. 28 oktober 2020. Valutadatum 30
december 2019. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-139-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 100.800,00
d.d. 28 oktober 2020. Valutadatum 1 juni 2019.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-145-20/min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage van SRD 162.664,16
d.d. 28 oktober 2020. Valutadatum 3
december 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-14720/min Surinaamse Volkscredietbank ten
bedrage van SRD 16.875,00 naar SRD
18.393,75 d.d. 28 oktober 2020. Valutadatum
30 december 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-14820/min Surinaamse Volkscredietbank ten
bedrage van SRD 100.800,00 naar SRD
109.872,00 d.d. 28 oktober 2020.
Valutadatum 1 juni 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-249-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
18.000,00 d.d. 4 februari 2021.
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102.

103.

104.

105.

106.

Valutadatum 31 december 2020.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-13719/min Nationale Ontwikkelingsbank van
Suriname N.V. ten bedrage van SRD
3.126.500,00 d.d. 24 juni 2021. Valutadatum
17 november 2019.
Looptijd 6 (zes) maanden.
Disconto 8% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-025-21/min B. Chotelal ten
bedrage van SRD 3.584.670,85 d.d. 25 juni
2021. Valutadatum 15 juli 2021.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 10½ % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-026-21/min V.R. Nannan-Panday ten
bedrage van SRD 8.438.785,31 d.d. 23 juni
2021. Valutadatum 15 juli 2021.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 10½ % per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-027-21/min V.R. Nannan-Panday ten
bedrage van SRD 3.431.526,15 d.d. 23 juni
2021. Valutadatum 16 juli 2021.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Disconto 10½ % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-028-21/min Fatum
Schadeverzekering N.V. ten bedrage van
USD 2.716.250,00 d.d. 13 juli 2021.
Valutadatum 3 juni 2021.
Looptijd 36 (zesendertig) maanden.
Rentevoet 2,25 % per jaar enkelvoudig.
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107.

108.

109.

110.

111.

Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-01021/min Universal Infra ten bedrage van SRD
470.409,12 naar SRD 512.745,94 d.d. 30 juli
2021.Valutadatum 14 juli 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-01121/min Global Equipment ten bedrage van
SRD 4.899.419,20 naar SRD 5.340.366,93
d.d. 30 juli 2021. Valutadatum 14 juli 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-03021/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 11.500.000,00 naar SRD
12.535.000,00 d.d. 28 juli 2021.
Valutadatum 12 juni 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-03121/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 11.500.000,00 naar SRD
12.535.000,00 d.d. 28 juli 2021. Valutadatum
12 juni 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-03221/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 11.500.000,00 naar SRD
12.535.000,00 d.d. 28 juli 2021. Valutadatum
12 juni 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-03321/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 11.500.000,00 naar SRD
12.535.000,00 d.d. 28 juli 2021. Valutadatum
12 juni 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Dsiconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-03421/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 11.500.000,00 naar SRD
12.535.000,00 d.d. 28 juli 2021. Valutadatum
12 juni 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-03521/min De Surinaamsche Bank N.V. ten
bedrage van SRD 25.550.090,50 naar SRD
27.849.589,65 d.d. 28 juli 2021.
Valutadatum 16 juli 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Herstructurering schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-202-20/min Finabank N.V. ten bedrage
van USD 91.446.601,68 d.d. 19 april 2021.
Valutadatum 20 oktober 2020.
Looptijd 48 (achtenveertig) maanden. Disconto
7½ % per jaar enkelvoudig.
Herstructurering schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-203-20/min Finabank N.V. ten bedrage
van Euro 4.464.162,28 d.d. 19 april 2021.
Valutadatum 20 oktober 2020. Looptijd 48
(achtenveertig) maanden. Disconto 7½ % per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP- 062-21/min Surichange
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118.

119.

120.

121.

122.

Bank N.V. ten bedrage van Euro 3.000.000
d.d. 15 november 2021. Valutadatum 3 april
2020 Looptijd 24 (vierentwintig) maanden
Rentevoet 6 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijvoud t.w. SKP- 063-31/min Surichange
Bank N.V. ten bedrage van USD 3.000.000
d.d. 15 november 2021. Valutadatum 3 april
2020. Looptijd 24 (vierentwintig) maanden
Rentevoet 6% per jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijvoud t.w. SKP- 064-21/min Surichange
Bank N.V. ten bedrage van EURO 2.000.000
d.d. 15 november 2021. Valutadatum 3 juli
2020. Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Rentevoet 6% per jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP- 001-22/min de heer
Hoopraadj Shailendar Maikoe ten bedrage van
SRD 9.198.275,99 d.d. 30 november 2021
Valutadatum 15 januari 2022 Looptijd 24
(vierentwintig) maanden. Rentevoet 10.5% per
jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP-002-22/min de heer
Hoopraadj Shailendar Maikoe ten bedrage van
SRD 3.740.363,50 d.d. 30 november 2021.
Valutadatum 16 januari 2022. Looptijd 24
(vierentwintig) maanden. Rentevoet 10.5 %
per jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP- 065-21/ min Hakrinbank
N.V. ten bedrage van USD 5.000.000. d.d. 12
oktober 2021. Valutadatum 6 april 2021.
Looptijd 24 (vierentwintig) maanden.
Rentevoet 2% per jaar enkelvoudig
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2403

22 december
2021

2404

22 december
2021
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9.198.275,99

2406

22 december
2021

3.740.363,50
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22 december
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USD
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3.000.000

2.000.000

5.000.000

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP- 066-21/min Hakrinbank
N.V. ten bedrage van USD 4.040.000. d.d. 12
oktober 2021.
Valutadatum 27 juli 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 1.75% per jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP- 067-21/min Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 32.053.194. d.d. 12
oktober 2021. Valutatdatum 7 juli 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden. Disconto 9% per
jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP- 068-21/min Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 29.228.800. d.d. 12
oktober 2021. Valutadatum 7 juli 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden. Diconto 9% per
jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkist-papier
in vijfvoud t.w. SKP- 069-21/min Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 34.500.000. d.d. 12
oktober 2021. Valutadatum 12 oktober 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden. Disconto 9% per
jaar enkelvoudig
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP- 070-21/min Hakrinbank
N.V. ten bedrage van SRD 34.500.000. d.d. 12
oktober 2021. Valutadatum 26 oktober 2021.
Looptijd 12 (twaalf) maanden. Disconto 9% per
jaar enkelvoudig.
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier
in vijfvoud t.w. SKP- 071-21/min De Stichting
Pensioenfonds van De Surinaamsche Bank
N.V. ten bedrage van SRD 297.025 naar SRD
323.757,25 d.d. 20 oktober 2021 Valutatdatum
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2409
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Schatkistpapier
Naam instelling

129.

130.

131.

132.

133.

15 april 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-110-20/ min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
963.302,75. d.d. 25 maart 2021. Valutadatum
31 mei 2020. Looptijd 24 (vierentwintig)
maanden. Rentevoet 15% per jaar
enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-113-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
206.422,02. d.d. 25 maart 2021. Valutadatum
31 december 2018. Looptijd 36 (zesendertig)
maanden. Rentevoet 16% per jaar
enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-131-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
179.550. d.d. 25 maart 2021. Valutadatum 1
juni 2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-132-20/ min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
179.550. d.d. 25 maart 2021. Valutadatum 1
december 2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-135-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
18.000. d.d. 25 maart 2021. Valutadatum 30
juni 2019. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
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2414

24 december
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179.550

2418

24 december
2021

18.000

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

De volgnummers
vertonen een sprong
van SKP 132 naar
SKP 135
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Schatkistpapier
Naam instelling

134.

135.

136.

137.

138.

139.

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-137-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
18.000. d.d. 25 maart 2020. Valutadatum 30
juni 2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP- 140-20/ min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
100.800. d.d. 25 maart 2021. Valutadatum 1
december 2019. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 146-20/
min Surinaamse Volkscredietbank ten bedrage
van SRD 19.620. d.d. 25 maart 2021.
Valutadatum 30 juni 2020. Looptijd 12 (twaalf)
maanden. Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP-14920/min Surinaamse Volkscredietbank ten
bedrage van SRD 100.800 naar SRD 109.872.
d.d. 25 maart 2021. Valutadatum 1 december
2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden. Disconto
9% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-250-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van
SRD 94.500. d.d. 25 maart 2021. Valutadatum
31 mei 2020. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-251-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van SRD
94.500. d.d. 25 maart 2021. Valutadatum 30

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2419
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2021

18.000
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2021
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van SKP 146 naar
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Schatkistpapier
Naam instelling

140.

141.

142.

143.

144.

november 2019. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-252-20/min Surinaamse
Volkscredietbank ten bedrage van
SRD 173.250. d.d. 25 maart 2021.
Valutadatum 30 november 2020. Looptijd 12
(twaalf) maanden. Disconto 9% per jaar
enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 036-21/
min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 98.100,00 naar SRD
106.929,00. d.d 30 juli 2021. Valutadatum 22
mei 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 03721/min Stichting pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 58.860,00 naar
SRD 64.157,40. d.d 30 juli 2021. Valutadatum
26 april 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 03821/min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 750.000 naar
SRD 817.500. d.d. 30 juli 2021. Valutadatum
15 maart 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 03921/min Stichting pensioenfonds “A” der N.V.

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD
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Schatkistpapier
Naam instelling

145.

146.

147.

148.

Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 35.543,48 naar
SRD 36.742,40. d.d. 30 juli 2021. Valutadatum
03 juni 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9 % per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 04021/min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 39.097,83 naar
SRD 42.616,64. d.d. 30 juli 2021. Valutadatum
21 juni 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 04121/min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 98.100,00 naar
SRD 106.929,00. d.d.30 juli 2021.
Valutadatum 22 mei 2021. Looptijd 12 (twaalf)
maanden. Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 04221/min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 58.860,00 naar
SRD 64.157,40. d.d.30 juli 2021. Valutadatum
26 april 2021. Looptijd 12 maanden. Disconto
9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 04321/min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 654.000,00 naar
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Schatkistpapier
Naam instelling

149.

150.

151.

152.

SRD 712.860,00. d.d. 30 juli 2021.
Valutadatum 26 april 2021. Looptijd 12 (twaalf)
maanden. Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 04421/min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 8.829,00 naar
SRD 9.623,61. d.d. 30 juli 2021. Valutadatum
22 mei 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 04521/min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 5.297,40 naar
SRD 5.774,17. d.d. 30 juli 2021. Valutadatum
26 april 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 046-21/
min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 87.589,29 naar
SRD 95.472,32. d.d. 30 juli 2021. Valutadatum
15 maart 2021. Looptijd 12 (twaalf) maanden.
Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 04721/min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
bedrage van SRD 434.782,61 naar
SRD 473.913,04. d.d. 23 augustus 2021.
Valutadatum 03 juni 2021. Looptijd 12 (twaalf)
maanden. Disconto 9% per jaar enkelvoudig.
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Naam instelling
Aflossing en verhoging herbelegging van
schatkistpapier in vijfvoud t.w. SKP- 048-21/
min Stichting Pensioenfonds “A” der N.V.
Surinaamse Waterleiding Maatschappij ten
153.
bedrage van SRD 478.260,87 naar
SRD 521.304,35. d.d. 23 augustus 2021.
Valutadatum 21 juni 2021. Looptijd 12 (twaalf)
maanden. Disconto 9% per jaar enkelvoudig
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-049-21/ min Stichting Pensioenfonds “A”
der N.V. Surinaamse Waterleiding
Maatschappij ten bedrage van
154.
SRD 35.543,48. d.d. 30 juli 2021.
Valutadatum 03 juni 2021. Looptijd 12
( twaalf) maanden. Disconto 9% per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-050-21/ min Stichting Pensioenfonds “A”
der N.V. Surinaamse Waterleiding
Maatschappij ten bedrage van
155.
SRD 39.097,83. d.d. 30 juli 2021.
Valutadatum 21 juni 2021. Looptijd 12
(twaalf) maanden. Disconto 9% per jaar
enkelvoudig.
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud t.w.
SKP-051-21/ min Stichting Pensioenfonds “A”
der N.V. Surinaamse Waterleiding
156.4
Maatschappij ten bedrage van
+
SRD 81.750,00. d.d. 30 juli 2021.
1
Valutadatum 22 mei 2021. Looptijd 12
(twaalf) maanden. Disconto 9% per jaar
enkelvoudig.
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Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 3: Geregistreerde Doorleenovereenkomsten 2021

Schatkistpapier
Naam instelling

1

2

3

4

Doorleenovereenkomst, amendement I inzake de verkoop
van geneesmiddelen tussen de Regering van de Republiek
Suriname en Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening
Suriname (BGVS) getekend op 18 maart 2021, voor een
bedrag van US$ 1.566.536,66 (in 4-voud).
Doorleenovereenkomst, Import 2 inzake de verkoop van
geneesmiddelen tussen de Regering van de Republiek
Suriname en Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening
Suriname (BGVS) getekend op 18 maart 2021, voor een
bedrag van US$ 1.624.048,95 (in 4-voud)
Doorleenovereenkomst, amendement I inzake de verkoop
van NUTRICIA producten tussen de Staat Suriname
vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën en
Planning en NURTISUR N.V. getekend op 19 april 2021,
voor een bedrag van US$ 299.662,77 (bestaande uit de
hoofdsom ter waarde van US$ 292.604,23 en de rente ter
waarde van US$ 7.058,54) in 4-voud.
Doorleenovereenkomst, Import 2 inzake de verkoop van
NUTRICIA producten tussen de Staat Suriname
vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën en
Planning en NURTISUR N.V. getekend op 31 maart 2021,
voor een bedrag van US$ 1.022.043,87 (bestaande uit de
hoofdsom ter waarde van US$ 990.450,28 en de rente ter
waarde van US$ 31.593,59) in 4-voud.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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23 maart 2021

1.566.536,66

2332
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1.624.048,95
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SDR

Retour niet
geregistreerde
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Bureau van de
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(Briefnummer 0313.21
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heden nog niet
ontvangen van
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EURO
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1.022.043,87
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Bijlage 4: Geregistreerde Promissory notes en Schatkist promesse 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

1

2

3

IMF Promissory note verstrekt door de
minister van Financiën en Planning aan de
International Monetary Fund ten bedrage van
SDR 12.627.750,00 (Special Drawing Rights)
in 1-voud
IMF promissory note verstrekt door de
minister van Financiën en Planning aan de
International Monetary Fund ten bedrage van
SDR 126.627.750,00 (Special Drawing
Rights) in 1-voud.
Suriname Schatkstpromesse verstrekt door
de Republiek Suriname aan de Centrale
Bank van Suriname te Pamaribo ten bedrage
van SRD 250.000.000 (in 1- voud) de dato 25
mei 2021.
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2344

27 oktober
2021

126.627.750,00

2398
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126.627.750,00

2345
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NIETIG VERKLAARD

250.000.000

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 5: Geregistreerde Financierings - en kredietovereenkomsten 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

1.

2.

3

4

5

Financieringsovereenkomst tussen het Ministerie van Financiën en Planning en Finatrust,
de Trustbank N.V. h.o.d.n Trustbank Amanah
ten bedrage van SRD 4.622.584,54 in 2-voud
getekend op 7 december 2020 te Paramaribo
Overeenkomst tot geldlening tussen de
Regering van de Republiek Suriname bij
deze vertegenwoordigd door de Minister van
Financiën en Planning en de Surinaamsche
Luchtvaartmaatschappij N.V. getekend 20
januari 2021 te Paramaribo voor een bedrag
van USD 2.000.000,00 (in 1-voud).
Met verwijzing naar pagina 4 van voornoemde overeenkomst staat vermeld dat deze in
tweevoud (2-voud) is getekend in
Paramaribo. Het tweede identieke originele
exemplaar is niet ontvangen door de
Rekenkamer van Suriname.
Overeenkomst tot geldlening tussen de
Regering van de Republiek Suriname bij
deze vertegenwoordigd door de Minister van
Financiën en Planning en de Civil Aviation
Safety Authority Suriname (CASAS)
getekend op 9 maart 2021 te Paramaribo
voor een bedrag van SRD 650.000,00 (in 2voud)
Kredietovereenkomst tussen de Regering
van de Republiek Suriname bij deze vertegenwoordigd door de minister van
Financiën en Planning en de Hakrinbank N.V.
getekend op 29 juli 2021 te Paramaribo voor
een bedrag van SRD 120.000.000,00 (in 2voud).
Kredietovereenkomst tussen de Regering
van de Republiek Suriname en de Centrale
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2272

12 januari
2021

4.622.584,54

2294
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2343
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5.000.000,00

USD

2.000.000,00
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Schatkistpapier
Naam instelling

6

Bank van Suriname enerzijds en Finatrust, de
Trustbank N.V. h.o.d.n. Trustbank Amanah
anderzijds ter waarde van SRD 5.000.000
getekend op 29 juni 202(1) 0 (in 2-voud).
Behorende bij deze kredietovereenkomst is
de Master Commodity Murabaha Agreement
(9 pagina’s) Transactions terms tussen
Trustbank Amanah (as “Lender”) and The
Republic of Suriname (as “Borrower”) (in 2voud) gedateerd 29th June 2020.
Kredietovereenkomst de originele
geregistreerde kredietovereenkomst tussen
de Republiek Suriname vertegenwoordigd
door de minister van Financiën (thans
minister van Financién en Planning), de
Centrale Bank van Suriname en de
Surinaamse Bank N.V. getekend op 27
augustus 2020 voor een bedrag van SRD
120.000.000 (in 1-voud).
Gebleken is dat de kredietovereenkomst is
getekend op 27 augustus 2020 en
aangeboden ter registratie op 9 november
2021

Registratie
Nummer

2401

Datum

29 november
2021

Bedrag in
SRD

120.000.000,00

USD

Opmerkingen
EURO

SDR

De ondertekening van
de kredietovereenkomst heeft
plaatsgehad op 27
augustus 2020 en
deze is ter registratie
bij de Rekenkamer
aangeboden op 9
november 2021

Bron: Rekenkamer van Suriname

VERSLAG 2021
Bijlage 6: Geregistreerde Akte van Garantiesteling en Amendatory Contract 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

1

2

3.

4.

5.

Akte van Garantiestelling ten behoeve van de
Canawaima Ferry Service Inc. jegens de
Surinaamse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij N.V. getekend 19 januari 2021 te
Paramaribo voor een bedrag van SRD
780.559,00 (in 3-voud)
Amendatory Contract tussen de Regering
van de Republiek Suriname bij deze
vertegenwoordigd door de Minister van
Financiën en Planning en de Inter- American
Development Bank N.V. getekend op 18 mei
2021 door de Minister van Financiën en
Planning en op 17 mei door de
Representative of the Bank in Suriname te
Paramaribo in 2-voud.
First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 35.800.000 getekend op 12 juli 2021
door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).
First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 4.300.000 getekend op 12 juli 2021
door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).
First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 10.590.000 getekend op 12 juli 2021

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

2273

01 februari
2021

780.559,00

2351

17 november
2021

2380

25 januari
2022

2381

25 januari
2022

2382

25 januari
2022

USD

35.800.000,00

4.300.000,00

10.590.000,00

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

6.

7.

8.

9.

door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).
First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 10.400.000 getekend op 12 juli 2021
door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).
First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 3.500.000 getekend op 12 juli 2021
door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).
First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 5.763.000 getekend op 12 juli 2021
door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).
First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 11.130.000 getekend op 12 juli 2021
door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

USD

2383

25 januari
2022

10.400.000,00

2384

25 januari
2022

3.500.000,00

2385

25 januari
2022

5.763.000,00

2386

25 januari
2022

11.130.000,00

Opmerkingen
EURO

SDR

VERSLAG 2021
Schatkistpapier
Naam instelling

10.

11.

First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 27.500.000 getekend op 12 juli 2021
door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).
First Amendatory Agreement tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de
Export- Import Bank of India ter waarde van
USD 16.000.000 getekend op 12 juli 2021
door de Minister van Financiën en Planning
en op 25 juni 2021 door de General Manager
of the Export- Import Bank of India (in 2voud).

Registratie

Bedrag in

Nummer

Datum

SRD

USD

2387

25 januari
2022

27.500.000,00

2388

25 januari
2022

16.000.000

Opmerkingen
EURO

SDR

Bron: Rekenkamer van Suriname

