WET van 12 maart 1953 regelende de instelling van de Rekenkamer van Suriname
(G.B. 1953 no. 26).
Artikel 1
1.

Het toezicht op de besteding der geldmiddelen overeenkomstig de begroting,
alsmede de goedkeuring der rekening van ontvangsten en uitgaven, voorts de
controle op het geldelijk beheer van de Overheid in de ruimste zin geschiedt door
een Rekenkamer bestaande uit drie leden, waarvan één voorzitter.

2.

Met “Kamer” wordt in de volgende artikelen bedoeld de “Rekenkamer”.
Artikel 2

1.

De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Kamer worden
benoemd door de President uit een voor iedere functie afzonderlijk door De
Nationale Assemblee in te dienen voordracht van twee personen.

2.

Aan de Kamer wordt een secretaris toegevoegd, te benoemen door de President
op voordracht van De Nationale Assemblee.
Artikel 3

1.

De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris van de Kamer
mogen elkander niet door geboorte of huwelijk verwant zijn tot in de tweede
graad.

2.

In geval van opkomende zwagerschap legt hij, door wiens huwelijk de
zwagerschap ontstaat, zijn functie neder, tenzij de President de Staatsraad
gehoord, verlof verleent tot het behoud der functie.
De zwagerschap houdt op door ontbinding van het huwelijk, waardoor zij
ontstaan is.

3.

Echtgenoten kunnen niet tegelijkertijd de in het eerste lid van dit artikel
genoemde functie bekleden.

4.

In geval van opkomend huwelijk legt hij, die het laatst benoemd werd, zijn functie
neder.
Artikel 4

De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris van de Kamer
mogen niet tegelijk zijn:
a. lid van de Raad van Ministers, lid of buitengewoon lid van de Staatsraad of lid van
De Nationale Assemblee;
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b. lid zijn van enige door de Staat ingestelde Commissie, welke heeft te oordelen over
de besteding van staatsgelden in enige tak van diens;
c. actief dienend ambtenaar, waarmee worden gelijk gesteld zij, die enige vaste toelage,
vaste beloning of vaste vergoeding uit staatskas genieten uit hoofde van het verrichten
van bepaalde diensten voor de Staat, zulks ter beoordeling van de Regering.
Artikel 5
Om tot voorzitter, lid, plaatsvervangend lid of secretaris van de Kamer te worden
benoemd, moet men Surinamer zijn en de ouderdom van dertig jaren hebben bereikt.
Artikel 6
De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris worden door
de President ontslagen:
a. op eigen verzoek;
b. met het einde van het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaren hebben bereikt;
c. bij gebleken ongeschiktheid wegens aanhoudende ziels- of lichaamsziekte of wegens
ouderdomsgebreken;
d. wanneer zij onder curatele zijn gesteld;
e. wegens de aanvaarding van een functie als bedoeld in artikel 4 welke onverenigbaar
is met het lidmaatschap van de Rekenkamer.
Artikel 7
De Voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris kunnen door
de President worden ontslagen:
a. wanneer zij wegens misdrijf zijn veroordeeld;
b. wanneer zij in staat van faillissement zijn verklaard, surséance van betaling hebben
verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld;
c. wegens wangedrag of onzedelijkheid of bij gebleken voortdurende achteloosheid in
de waarneming van hun ambt;
d. wanneer zij anders dan krachtens een hun verleend verlof langer dan 6 maanden
onafgebroken buiten Suriname verblijf houden.
Artikel 8
1.

De President verleent in de gevallen bedoeld in artikel 6 sub c en e, en in artikel 7
sub a en c het ontslag niet, dan nadat het Hof van Justitie in raadkamer bij met
redenen omklede verklaring heeft vastgesteld, dat een of meer der daarin bedoelde
gevallen zich voordoet en het ontslag wettigt.

2.

De President doet de aangelegenheid voordragen door de Procureur-Generaal en
doet zich bij het onderzoek door deze vertegenwoordigen.
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3.

Het Hof is bevoegd getuigen te horen en zich door deskundigen te doen
voorlichten. Het neent geen beslissing dan na betrokkene te hebben gehoord,
althans behoorlijk, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, te hebben
opgeroepen. De bepalingen van het Surinaams Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zijn hierop van overeenkomstige toepassing.

4.

Wanneer de President oordeelt, dat een der der redenen van ontslag als bedoeld in
het eerste lid van dit artikel zich voordoet, is hij bevoegd, de Staatsraad gehoord,
de betrokkene in afwachting van de verklaring van het Hof van Justitie in zijn
ambt te schorsen. Gedurende de schorsing geniet de betrokkene zijn volle
bezoldiging. Indien het Hof verklaart, dat geen redenen voor ontslag zich
voordoen, dan wel dat de aangevoerde redenen het ontslag niet wettigen, doet dit
de schorsing van rechtswege vervallen.
Artikel 9

1.

De Voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris tegen wie
hetzij bevel tot gevangenneming of gevangenhouding, hetzij machtiging tot
opneming in een Huis van Bewaring of geneeskundig gesticht voor krankzinnigen
is verleend, of op wie lijfsdwang is ten uitvoer gelegd, wordt daardoor in zijn
ambt geschorst. Schorsing in het ambt brengt geen schorsing mede in het genot
der bezoldiging.

2.

De opheffing der schorsing geschiedt op de vordering van de Procureur-Generaal.
Artikel 10

De Voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris van de
Kamer leggen vóór hun ambtsaanvaarding in handen van de President de volgende eed
(verklaring en belofte) af:
“Ik zweer (verklaar), dat ik om tot voorzitter (lid, plaatsvervangend lid, secretaris) van de
Rekenkamer te worden benoemd, direct noch indirect aan iemand, onder wat naam of
voorwendsel ook iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven. Ik zweer (beloof) dat ik
om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd
enige beloften of geschenken zal aannemen middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof)
dat ik de in Suriname geldende wettelijke regelingen steeds zal onderhouden en helpen
handhaven, mijn instructies met alle nauwgezetheid zal opvolgen en mijn ambt te goeder
trouw met alle vlijt, eerlijkheid en onzijdigheid zal waarnemen. Zo waarlijk helpe mij
God Almachtig” (“Dat verklaar en beloof ik”).
Artikel 11
1.

Op straffe van de bij artikel 441 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht
bepaalde straf mogen de voorzitter, de leden en plaatsvervangende leden, de
secretaris en de ambtenaren van de Kamer:
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a. rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg zijn voor enige
onderneming, ten grondslag behhende een overeenkomst om winst of
voordeel aangegaan met Suriname of enig deel daarvan;
b. enige vordering ten laste van den Lande anders dan in openbare schuldbrieven
bezitten.
2.

De strafbare feiten, in dit artikel bedoeld, worden beschouwd als misdrijven.
Artikel 12

De jaarlijkse renumeratie voor de voorzitter en de leden, benevens het salaris van
de secretaris van de Kamer, alsmede de vergoeding voor de plaatsvervangende leden, en
wat verder terzake nodig is worden bij wet geregeld.
Artikel 13
1.

De President benoemt, bevordert, schorst en ontslaat, op voorstel van de Kamer,
de ambtenaren van de Kamer.

2.

De secretaris en de ambtenaren verrichten hun werkzaamheden overeenkomstig
hun door de Kamer vast te stellen instructies.

3.

De ambtenaren van de Kamer worden door de voorzitter in een vergadering van
de Kamer beëdigd.
Artikel 14

Het reglement van orde voor de Kamer wordt door de Kamer ontworpen en
vastgesteld. Het wordt openbaar gemaakt door plaatsing in het Gouvernementsblad.
Artikel 15
1.

De voorzitter heeft het oppertoezicht over alle werkzaamheden van de Kamer. Hij
waakt in het bijzonder voor de toepassing van deze wet, van het reglement van
orde en van alle andere op deze wet gegronde voorschriften.

2.

Hij brengt alle stukken, aan de Kamer of aan hem in zijn hoedanigheid
toegezonden, ter behandeling in de vergadering, voorzover het reglement van orde
niet anders bepaalt.
Artikel 16

1.

Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter, wordt diens plaats vervuld door
een der leden, bij geheime stemming door de drie alsdan zittende leden c.q.
plaatsvervangende leden, aangewezen.
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2.

Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter of een der beide leden treedt een
der plaatsvervangende leden op naar volgorde van benoeming.
Artikel 17

1.

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is de aanwezigheid van de voorzitter
of diens plaatsvervanger en twee leden respectievelijk plaatsvervangende leden
vereist.

2.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ieder lid is verplicht
zijn stem uit te brengen. Het reglement van orde regelt de wijze van stemmen.
Artikel 18

De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris van de Kamer
mogen niet tegenwoordig zijn bij de beraadslaging over enige zaak, henzelven, hun
echtgenoten of hun nabestaanden tot in de vierde graad van bloedverwantschap of
zwagerschap betreffende.
Artikel 19
Alle personen, die gelden of goederen aan de Staat toebehorend, dan wel gelden
in staatskas gedeponeerd, onder zich hebben, zijn voor zover zij een zelfstandig beheer
voeren, rekenplichtig aan de Kamer. Zij worden terzake van hun beheer niet van
verantwoordelijkheid ontheven dan door een deswege door de Kamer af te geven bewijs.
Artikel 20
1.

Door de Kamer worden, na overleg met de Minister van Financiën, bepaald de
wijze en de tijdstippen, waarop de rekenplichtigen, als bedoeld in artikel 19, van
hun beheer over gelden of materieel verantwoording dienen af te leggen, alsmede
de termijnen tot beantwoording van de daarop gevallen aanmerkingen en tot het
indienen van bezwaren tegen de veranderingen welke door de Kamer in de
verantwoordingen zijn aangebracht.

2.

Na het verstrijken van de termijn neemt de Kamer een besluit, waarop de
rekenplichtige binnen een maand, nadat de beslissing te zijner kennis is gebracht,
herziening kan verzoeken.

3.

Te allen tijde, ook na afgifte van het in artikel 19 bedoelde bewijs, is de Kamer
bevoegd tot herziening van besluiten, genomen op grond van stukken, die later
blijken vals te zijn, tenzij verjaring is ingetreden van de straf of van het recht tot
strafvordering.

4.

Van de uitslag van de herziening wordt aan de belanghebbende bericht gegeven,
terwijl in het verslag, bedoeld in artikel 29, hiervan melding wordt gemaakt.
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Artikel 21
1.

Indien een rekenplichtige niet aan zijn verplichting tot het inzenden van zijn
geldelijke verantwoording of zijn verantwoording van het materieel heeft voldaan,
stelt de Kamer opnieuw een termijn.

2.

Bij verdere nalatigheid geeft de Kamer hiervan kennis aan de minister van het
Departement, waaronder de rekenplichtige ressorteert. Deze minister neemt
daarop onverwijld maatregelen, opdat de geldelijke verantwoording of die van het
materieel ten spoedigste wordt opgesteld en aan de Kamer ingediend. De hiertoe
te maken kosten kunnen op de nalatige rekenplichtige worden verhaald op gelijke
wijze als voorgeschreven in artikel 23, tweede lid.

3.

Wanneer de verantwoording ingevolge het voorgaande lid door een ander dan de
rekenplichtige is opgesteld, wordt zij verder behandeld en afgedaan, als was zij
door de rekenplichtige zelf opgemaakt en ingezonden.
Artikel 22

1.

Indien een rekenplichtige onder curatele wordt gesteld, voortvluchtig is of
overlijdt, wordt de geldelijke verantwoording of de verantwoording van het
materieel, die hij had behoren te doen, ambtshalve opgemaakt door een
ambtenaar, daartoe door de Minister van het Departement, waaronder de
betrokkene ressorteert, aan te wijzen.

2.

Van deze verantwoording wordt aan de curator of aan de erfgenamen of de
rechtverkrijgenden mededeling gedaan; zij ontvangen desverlangd inzage van de
daartoe behorende bescheiden en aan hen wordt een redelijke termijn verleend om
hun bezwaren tegen de verantwoording en de daartoe behorende bescheiden te
doen gelden.

3.

Na ontvangst van het antwoord van de curator, de erfgenamen of rechtverkrijgden
dan wel wanneer zij de hun verleende termijn ongebruikt hebben laten verstrijken,
wordt de verantwoording, zo nodig gewijzigd naar aanleiding van de ingebrachte
bezwaren, ingezonden aan de Kamer, die de verantwoordelijkheid vaststelt en
tegen welk besluit geen voorziening is toegelaten.

4.

De erfgenamen en rechtverkrijgenden zijn van aansprakelijkheid ontslagen,
wanneer drie jaren zijn verlopen:
a. na de dood van de rekenplichtige, zonder dat aan hen de ambtshalve
opgemaakte verantwoording is medegedeeld;
b. na het verstrijken van de aan hen tot indiening hunner bezwaren verleende
termijn, zonder dat de verantwoording is vastgesteld.
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Artikel 23
1.

Voor de uitvoering van de besluiten van de Kamer, vermeld in artikel 20, wordt
gezorgd door de Minister van Financiën.

2.

Sluit de verantwoording van een rekenplichtige of die, welke voor hem is
opgemaakt, met een tekort, dan wordt dit bij voorkeur verhaald op hetgeen de
rekenplichtige persoonlijk nog van de Staat te vorderen mocht hebben. Indien dit
niet toereikend is, dan geschiedt de invordering van het tekort op voor de
invordering der directe belastingen voorgeschreven wijze.

3.

Een teveel in kas komt ten bate van de Staat, behoudens latere gehele of
gedeeltelijke teruggave aan de belanghebbende(n) krachtens besluit van de Kamer
op grond van gebleken onjuistheid.
Artikel 24

Ter verzekering van staats belangen kunnen van rekenplichtigen door de
betrokken minister voorlopige vergoedingen worden gevorderd.
Artikel 25
1.

De Minister van Financiën is verplicht van alle mutaties in de centrale
boekhouding een maandelijks overzicht aan de Kamer te doen toekomen.

2.

Alle beheerders van onderdelen der begroting, die een zelfstandige boekhouding
voeren, zijn verplicht van alle mutaties in die boekhouding een maandelijks
overzicht aan de Kamer te doen toekomen, terwijl een afschrift wordt
toegezonden aan de Minister van Financiën.

3.

De vorm waarin en de termijnen waarbinnen deze overzichten moeten worden
ingezonden, worden bepaald door de Kamer na overleg met de Minister van
Financiën.
Artikel 26

1.

De Kamer onderzoekt:
a. of de algemene rekening van alle ontvangsten en uitgaven, bedoeld in artikel
32 van de Comptabiliteitswet, benevens de rekeningen der onderdelen van
staatsdienst, waarvoor zelfstandige begrotingen, afgescheiden van de
algemene begroting zijn vastgesteld, alle posten bevatten, welke volgens de
voorschriften daarin moeten voorkomen;
b. of de onder a bedoelde rekeningen zijn opgemaakt in overeenstemming met
de vastgestelde begrotingswetten;
c. of bij het invorderen van ontvangsten en het doen van betalingen de wetten,
besluiten en beschikkingen van het bevoegde gezag zijn in acht genomen;
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d. of de schuldvordering niet was verjaard.
De Kamer zal verder zoveel mogelijk erop toezien, dat de vorderingen en
verplichtingen van de Staat met de vereiste voorvarendheid worden geliquideerd
en dat alle gelden en goederen van de Staat doelmatig worden beheerd.
2.

Bij controle in het eerste lid bedoeld, kan de Kamer gebruik maken van de
resultaten der controlerende diensten der departementen. De Kamer zal zich
echter in elk geval door eigen waarneming hebben te overtuigen, dat deze
diensten voldoende aandacht wijden aan de eisen in het eerste lid van dit artikel
genoemd.

3.

De werkschema’s van de in lid 2 bedoelde controlerende diensten dienen op de
eerste aanvraag ter beschikking van de Kamer te worden gesteld, terwijl de
Kamer volledig moet worden ingelicht omtrent de bevindingen dezer diensten
door overlegging van de controlerapporten.
Artikel 27

1.

De Kamer stelt na overleg met de Minister van Financiën de eisen vast, waaraan
bewijsstukken tot staving van de posten van ontvangst en uitgaaf der rekeningen,
bedoeld in artikel 26 lid 1, moeten voldoen.

2.

Al deze bewijzen worden op eerste aanvraag aan de Kamer toegezonden. Deze is
evenwel bevoegd toe te staan dat zij hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, bewaard
worden in de burelen van de dienst, waarop zij betrekking hebben.

3.

Voor betalingen gedaan ten laste van artikelen voor geheime uitgaven behoeven
geen bewijsstukken aan de Kamer te worden overgelegd.
De Kamer bepaalt de termijnen, gedurende welke de bewijsstukken in lid 1
bedoeld, bewaard blijven, nadat zij voor de Kamer niet meer benodigd zijn.
Artikel 28

Van alle betalingen, welke naar het oordeel van de Kamer in strijd zijn met lid 1
onder b en c van artikel 26, doet zij, indien briefwisseling met de verantwoordelijke
minister(s) niet tot een resultaat leidt, dat de Kamer bevredigt, aanstonds mededeling aan
de Regering en aan De Nationale Assemblee.
Artikel 29
Het verslag der Kamer, bedoeld in artikel 154, lid 2 der Landsregeling van
Suriname 1 , over het door haar uitgeoefende toezicht wordt jaarlijks vóór 1 April aan de
Regering en De Nationale Assemblee uitgebracht.
1

Lees artikel 151 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992
no. 38.
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Artikel 30
1.

De Kamer is verplicht aan de ministers alle voorstellen, opmerkingen en
bedenkingen mede te delen, welke zij met betrekking tot de ontvangsten en
uitgaven, alsmede ter verbetering of vereenvoudiging van staats geldelijk beheer,
nuttig mocht achten.

2.

Zij is mede verplicht aan de Regering en aan De Nationale Assemblee zodanige
mededelingen te doen, als zij in staats belang nodig oordeelt.
Artikel 31

1.

De Kamer is verplicht aan de ministers alle inlichtingen te verstrekken welke de
aard van haar werkzaamheden toelaat.

2.

De ministers zijn verplicht aan de Kamer alle inlichtingen te verstrekken, welke
deze nodig acht ter vervulling van haar taak, tenzij het geheime uitgaven geldt,
waarvoor op de begroting gelden zijn toegestaan.
Artikel 32

1.

Elke instelling, vereniging, corporatie, naamloze vennootschap, stichting of ander
lichaam uit Staatskas gesubsidieerd, of het beheer voerend over gelden of
goederen vanwege de Staat verstrekt, dan wel bij het beheer waarvan Staatskas
geldelijk belang rechtstreeks of zijdelings is betrokken, is verplicht op de eerste
vordering van de Kamer, binnen de daarbij vastgestelde termijn aan deze over te
leggen periodieke overzichten van haar gehele geldelijk beheer en van haar
vermogenstoestand.

2.

De Kamer kan tevens overlegging vorderen van de rapporten dergenen, die in
opdracht van het lichaam deze overzichten hebben gecontroleerd of van terzake
uitgebrachte rapporten der departementale controlediensten.

3.

Elke minister is verplicht een volledige lijst van alle onder zijn departement(en)
ressorterende lichamen, als in dit artikel bedoeld ter beschikking van de Kamer te
stellen en alle wijzigingen daarin aanstonds aan deze op te geven.
Artikel 33

Indien lichamen, als in artikel 32 bedoeld, de verplichtingen, hun bij deze wet
opgelegd, niet nakomen, kunnen zij niet voor enige uitkering in aanmerking komen.
Artikel 34
1.

De Kamer is bevoegd door een of meer van haar leden, door haar secretaris of
door haar ambtenaren, desgewenst met medewerking van door de Kamer

9

aangewezen deskundigen, in alle burelen van openbare diens, bij alle
rekenplichtigen en bij de lichamen, als bedoeld in artikel 32, de inlichtingen te
doen inwinnen en de opnemingen van kassen en voorraden, benevens het
onderzoek van boeken, rekeningen, bewijsstukken en verdere bescheiden te doen,
welke de Kamer nodig acht voor het uitvoeren van de taak, aan haar bij deze wet
opgedragen.
2.

De in het vorig lid in de aanhef bedoelde personen zijn te allen tijde bevoegd
aanvulling van de in dat lid bedoelde bescheiden en bewijsstukken te vorderen.

3.

Alle ambtenaren en beambten werkzaam in burelen van openbare dienst, alle
rekenplichtigen en alle personen werkzaam ten behoeve van het beheer en de
administratie van lichamen, als bedoeld in artikel 32 van deze wet, zijn gehouden
de inlichtingen te verschaffen, welke de in het eerste lid bedoelde personen voor
het aan hen opgedragen onderzoek nodig achten en tot de in het tweede lid
bedoelde aanvulling binnen de door de Kamer te stellen termijn, mede te werken.

4.

Zij die boeken, rekeningen, verantwoordingen, bewijsstukken en verdere
bescheiden, als bedoeld in het eerste lid onder zich hebben, zijn gehouden die in
handen te stellen van de leden, de secretaris, de ambtenaren en de deskundigen,
door de Kamer aangewezen tot het instellen van een onderzoek.
Artikel 35

1.

De Minister van Financiën is verplicht aan de Kamer mededeling te doen van alle
geldleningen, ten laste of onder waarborg van de Staat aangegaan.

2.

De stukken, opgemaakt ten bewijze van de verplichtingen van de Staat, als
bedoeld in het eerste lid, dienen op straffe van nietigheid, te zijn voorzien van een
bewijs van registratie door of namens de Kamer aan te brengen.
Artikel 36 2

1.

Deze wet treedt in werking op een nader door de President te bepalen tijdstip en
werkt terug tot 1 januari van het jaar waarin zij is in werking getreden.

2.

De controle van verantwoordingen van vóór het in het eerste lid bedoelde tijdstip
van 1 januari geschiedt op de voet van de bepalingen van de Comptabiliteitswet.
De Rekenkamer van Suriname bepaalt in overleg met de Algemene Rekenkamer
de overdracht van de werkzaamheden.

3.

Deze wet kan worden aangehaald als “Wet Rekenkamer Suriname”.

2

I.w.t. 1 mei 1953 (G.B. 1953 no. 49 jo. No. 139).
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