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Voorwoord
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) presenteert u ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer
Suriname en artikel 151 van de Grondwet haar verslag over het dienstjaar 2017.

Rekenkamers spelen een bijzondere rol in verantwoording en transparantie van overheidsfinanciën.
In het verslagjaar is het veranderingsproces binnen de Kamer voortgezet met financiering van de
Inter-American Development Bank (IDB). Het Supreme Audit Institution Performance Management
Framework (SAI PMF) welke in het laatste kwartaal van 2016 van start is gegaan is intussen afgerond. De resultaten van het SAI PMF zijn de basis geweest voor het vaststellen van het Strategisch
Plan 2017 - 2021.

Met de IDB is ook het project gestart om een nieuwe werkmethode volgens International Standards
for Supreme Audit Institutions (ISSAIs) te introduceren. Verandering vergt geduld, begrip en tijd. De
Kamer zal zich nog niet volledig kunnen committeren aan de ISSAIs, maar deze bijzondere transformatie zal resulteren in betere kwaliteitsproducten waaronder rapporten.

In het dienstjaar 2018 worden er twee (2) pilot onderzoeken gedaan volgens de nieuwe werkmethode. De auditobjecten welke getoetst zullen worden volgens voornoemde methode zijn subsidies en
grondbeschikkingen.

Het verslag 2017 is samengesteld op basis van onze surinaamse rekenkamer onderzoeksmethodiek,
waarbij alle audits zijn gedaan op basis van de ontvangen beschikkingen van diverse ministeries.

Een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het verslag.

God zij met ons Suriname. Laten wij met ons hart van Suriname houden.

Paramaribo, 28 maart 2018
De Rekenkamer van Suriname

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

Mw. drs. N.H. Vredeberg, MBA
(Secretaris)
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Inleiding
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) voert haar taken uit conform de artikelen 149 tot en met 152
en 156 van de Grondwet S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38 en de Wet Rekenkamer
Suriname (G.B. 1953 no. 26). Hierbij heeft zij het mandaat om controle in de ruimste zin van het
woord uit te oefenen op de rekeningen der ontvangsten en uitgaven van niet alleen alle departementen, de districtscommissariaten en de parastatale instellingen, maar ook op particuliere instellingen,
natuurlijke personen en rechtspersonen die subsidies en/of financiële bijdragen ontvangen uit ’s lands
kas. Ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer Suriname en artikel 151 van de Grondwet wordt
het resultaat van haar onderzoek jaarlijks vóór 1 april van het daaropvolgende dienstjaar in het rekenkamerverslag gepresenteerd.

Het onderzoek van de Kamer is gebaseerd op het toetsen van de besluiten die zij van de ministeries
heeft ontvangen in het verslagjaar. De Kamer heeft in het dienstjaar 2017 haar werkzaamheden
betreffende rechtmatigheidsonderzoek voortgezet door de uitgaven, die jaarlijks voortvloeien uit het
beleid op de departementen van algemeen bestuur te toetsen. Vooraf heeft zij besloten een selectie
van de besluiten te controleren die zijn ingedeeld in auditobjecten die van invloed zijn op de uitgaven
van de staat.

Naast de toetsing van deze besluiten heeft de Kamer in het dienstjaar 2017 eveneens een start
gemaakt met de implementatie van financial audits door twee financial auditteams samen te stellen.
Deze zijn ingezet voor het auditten van de begrotingsrekeningen van het dienstjaar 2014 van twee
ministeries, met name Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Openbare Werken, Transport en
Communicatie.

Voorts is in het dienstjaar 2016 een afdeling Internationale Betrekkingen opgezet om de samenwerking van de Kamer met niet alleen internationale en regionale auditinstituten op een hoger niveau te
brengen, maar ook met internationale organisaties, die deelname van de Kamer aan activiteiten en
trainingen kunnen ondersteunen.

De Kamer heeft zich in het dienstjaar 2017 actief ingezet en geparticipeerd in diverse activiteiten ter
bevordering van de institutionele versterking, zoals de Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)-evaluatie. Verder neemt het personeel van de Kamer ook deel aan
diverse trainingen en opleidingen.

De Kamer als ‘Hoog College van Staat’ is een onafhankelijk instituut dat conform artikel 149 tot en
met 152 van de Grondwet, in samenhang met de Wet Rekenkamer Suriname G.B. 1953 no. 26,
onderzoek doet alsook controle daarop verricht naar de rechtmatige en doelmatige bestedingen van
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de staatsinkomsten. Om haar taak correct te kunnen uitvoeren dient de Kamer onafhankelijk te opereren, maar in de praktijk is hiervan nog geen sprake.
De International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), de moederorganisatie van
rekenkamers wereldwijd, is vanuit haar capaciteitsontwikkelingsafdeling INTOSAI Development
Initiative (IDI) gestart met een programma: “Naar grotere onafhankelijkheid van rekenkamers Towards Greater SAI Independence”. Met dit programma wil IDI rekenkamers bijstaan om de acht
(08) principes van onafhankelijkheid voor rekenkamers te realiseren om zodoende duurzame onafhankelijkheid te verkrijgen. De Kamer is in 2017 geselecteerd om te participeren in dit initiatief.
De Kamer hoopt met deze uiteenzetting van het traject voor meer onafhankelijkheid over te gaan tot
een structurele verbetering van haar onafhankelijkheidspositie.

Verder is in de laatste maand van het verslagjaar ook een start gemaakt met een training voor rechtmatigheidsonderzoek overeenkomstig de International Standards for Supreme Audit Institutions
(ISSAIs), waarbij twee internationale deskundigen met jarenlange ervaring voor wat onderzoeken van
rekenkamers betreft, zorgen voor de nodige begeleiding en ondersteuning. Het traject van de nieuwe
methode van onderzoek zal doorlopen in het dienstjaar 2018 en geschiedt met behulp van ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB).

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

Wettelijke grondslag en onafhankelijkheid

De Wet Rekenkamer Suriname van 1953 (G.B. 1953 no. 26), de Comptabiliteitswet van 1952 (G.B.
1952 no. 111) en het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100), de wijzigingen meegerekend en 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) zijn bepalend voor de identiteit van de Kamer zijnde een onafhankelijk onderzoeksinstituut met de missie om bij te dragen aan de integriteit, kwaliteit en legitimiteit van het overheidsbestuur.

De onafhankelijkheid van de Kamer is vastgelegd in de Wet Rekenkamer Suriname, die richting geeft
aan de toekomstvisie van de Kamer, met name: het stimuleren van een efficiënt, effectief, controleerbaar en transparant overheidsapparaat (Good Governance) door het doen van aanbevelingen en
het geven van adviezen aan rekenplichtigen.

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

toezicht op de besteding der geldmiddelen overeenkomstig de begroting;

-

goedkeuring der rekening van ontvangsten en uitgaven;

-

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

Rekenkamers zullen hun taken en werkzaamheden slechts op een objectieve en efficiënte wijze kunnen verrichten, indien zij onafhankelijk zijn van de te controleren entiteiten en beschermd worden
tegen invloeden van buiten (artikel 1 van de Resolutie van de Verenigde Naties, GA-Resolution A/66/
209 van 22 december 2011). De resolutie erkent ook de voorname rol die rekenkamers innemen in de
samenleving.

1.1.

Begroting van de Kamer 2017

De begroting van de Kamer is geïntegreerd in de begroting van het directoraat Algemene Zaken van
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de begroting van het dienstjaar 2017 heeft de Kamer
haar begroting van SRD 6.950.000,00 ingediend; deze is opgebouwd uit lopende uitgaven, kapitaaluitgaven en het beleidsprogramma ‘Institutionele Versterking Rekenkamer’.
Op instructie van de minister van Financiën is bij Nota van Wijziging de begroting 2017 van het
directoraat Algemene Zaken, alsook de begroting van de Kamer, ingekort en deze bedraagt thans
SRD 4.470.000,00.
In tabel 1.1 wordt een weergave gegeven van de begroting en totale uitgaven van de Kamer over
2017.
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Tabel 1.1: Begroting Rekenkamer en totale uitgavenoverzicht dienstjaar 2017 in SRD
Code

Lopende uitgaven

610

Lonen en Salarissen

611

Sociale Premies

612
616

Gebruik van Goederen en
Diensten
Sociale Uitkeringen
Totaal Lopende uitgaven

Raming 2017

Inkorting

Goedgekeurde

Verbonden

begroting 2017

autorisatie 2017

bedragen 2017

4.000.000,00

3.500.000,00

2.702.964,10

2.702.964,10

350.000,00

350.000,00

218.896,28

218.896,28

1.600.000,00

400.000,00

360.900,95

135.608,59

150.000,00

20.000,00

20.000,00

350,00

6.100.000,00

4.270.000,00

3.302.761,33

3.057.818,97

Bron: Rekenkamer van Suriname en Directoraat Algemene Zaken

Code
620

Kapitaaluitgaven

Raming 2017

Inkorting
begroting 2017

Goedgekeurde

Verbonden

autorisatie 2017

bedragen 2017

Inventaris

450.000,00

0,00

0,00

0,00

Totaal kapitaaluitgaven

450.000,00

0,00

0,00

0,00

Bron: Rekenkamer van Suriname en directoraat Algemene Zaken

Code

1201

Beleidsprogramma
Institutionele Versterking
Rekenkamer
Totaal Institutionele
Versterking Rekenkamer

Raming 2017

Inkorting

Goedgekeurde

Verbonden

begroting 2017

autorisatie 2017

bedragen 2017

400.000,00

200.000,00

190.380,00

190.380,00

400.000,00

200.000,00

190.380,00

190.380,00

Bron: Rekenkamer van Suriname en directoraat Algemene Zaken

Omschrijving
Totaal Lopende uitgaven
Totaal Kapitaaluitgaven
Totaal Institutionele Versterking
Rekenkamer
Totaal algehele Dienst

Raming

Inkorting

Goedgekeurde

Verbonden

2017

begroting 2017

autorisatie 2017

bedragen 2017

6.100.000,00

4.270.000,00

3.302.761,33

3.057.818,97

450.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

200.000,00

190.380,00

190.380,00

6.950.000,00

4.470.000,00

3.493.141,33

3.248.198,97

Bron: Rekenkamer van Suriname en directoraat Algemene Zaken

1.2.

Activiteiten institutionele versterking Rekenkamer

In het dienstjaar 2017 heeft de Kamer zich actief ingezet en geparticipeerd in diverse activiteiten ter
bevordering van de institutionele versterking van de Kamer. De institutionele versterking van de
Kamer wordt bevorderd door een goede internationale en regionale samenwerking.
Het INTOSAI Strategisch Plan 2017 - 2022 is een goede leidraad voor het opmaken van het Strategisch Plan 2017 - 2021 van de Kamer. In het dienstjaar 2017 is verder invulling gegeven aan de
samenwerkingsmogelijkheden met zusterorganisaties. Tevens zal Suriname in de hoedanigheid van
voorzitter van de Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions (CAROSAI) inspelen op de
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diversificatie van onderzoeksmodaliteiten en het verrichten van onderzoek in collectief verband.
Hierna worden de activiteiten belicht die in 2017 zijn uitgevoerd.

Performance Audit Training
Van 20 tot en met 22 februari 2017 hebben mevrouw drs. R. Imamdi, adjunct-secretaris en de heer
drs. O. Walker, MPA, senior auditor in het kader van de samenwerking tussen de Rekenkamer van
Guyana (Audit Office of Guyana) en de Rekenkamer van Suriname geparticipeerd aan de workshop
met als thema “Performance Audit Fundamentals”. De locatie was Demerara, Guyana. Aan deze
workshop hebben tweeëndertig (32) auditors geparticipeerd waarvan dertig (30) verbonden aan de
Audit Office of Guyana (AOG). De deelnemers werden in 6 teams ingedeeld. Deze workshop werd
verzorgd door de heer Neil Maxwell die jarenlange ervaring heeft op het gebied van performance
audit en ook verbonden is geweest aan de Rekenkamer van Canada. Het doel van de workshop was
de participanten basiskennis bij te brengen om te kunnen participeren aan een performance audit.

SAI Suriname ondergaat PMF-beoordeling
De Kamer is in september 2016 begonnen met een SAI Performance Measurement Framework (SAI
PMF) assessment. Twee internationale experts, gefinancierd door de IDB, hebben de beoordeling die
was gebaseerd op het SAI PMF, uitgevoerd. Voorafgaand aan de SAI PMF beoordeling hebben alle
medewerkers deelgenomen aan een bewustmakingsworkshop. Als onderdeel van het voorbereidend
onderzoek werden interviews afgenomen van het personeel en documenten bestudeerd om diepgaand inzicht te verkrijgen in de Kamer en de omgeving waarin zij opereert. De eigenlijke beoordeling
vond plaats in oktober 2016. Tijdens deze fase zijn niet alleen rekenkamer medewerkers maar ook
verschillende externe belanghebbenden geïnterviewd. Ook werd er steekproefsgewijs een review van
enkele auditobjecten uitgevoerd.
In februari 2017 werden de resultaten van de SAI PMF gepresenteerd aan het management en
personeel van de Kamer. Een uitgebreide analyse van de sterke en zwakke punten van de organisatie onthulde dat de capaciteit van de Kamer is versterkt met de aanwerving van extra audit medewerkers. Andere sterke punten die zijn benadrukt, waren de oprichting en versterking van de afdelingen Human Resource Management (HRM), Informatie- en Communicatie Technologie (ICT),
Internationale Betrekkingen (IB) en Public Relations (PR).
De beoordeling heeft ook de noodzaak blootgelegd om ervoor te zorgen dat de rapporten van de
Kamer voldoen aan de internationale normen van rekenkamers (ISSAI's) om beter bij te dragen aan
de kwaliteit van het financieel management in Suriname. Ook werd aanbevolen om jaarlijks meerdere
rapporten te produceren.

De resultaten van de beoordeling hebben gediend als basis voor het formuleren van het Strategisch
Plan 2017 - 2021 dat zal worden gebruikt om nationale en internationale samenwerking en technische
assistentie te verkrijgen om het werk van de organisatie en de publieke financiële sector van
Suriname verder te verbeteren.
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International Organisation of Supreme Audit Institutions
In de periode 31 mei - 2 juni 2017 heeft de secretaris van de Kamer deelgenomen aan een UN/
INTOSAI symposium in Wenen, Oostenrijk, over "Digitalization, Open Data and Data Mining - Relevance and Implications for the Audit Work of SAIs, including a follow up on the contribution of SAIs to
the SDGs".

Procurement Collaborative (Parallel) Audit Workshop
In de periode 29 mei - 2 juni 2017 is in Jamaica de Procurement Collaborative (Parallel) Audit Workshop (rechtmatigheidsonderzoek van aanbestedingen) gehouden met ondersteuning van CAROSAI
en onder auspiciën van de IDB en de World Bank (WB). Deze workshop wordt parallel verzorgd aan
de lidlanden van CAROSAI. Namens de Kamer hebben twee junior auditors, mevrouw M. Abdoelrahiman, BBA en mevrouw S. Plein, BEc, geparticipeerd aan de workshop. De gastheer was de
Rekenkamer van Jamaica. De intentie van de workshop was dat participanten, eenmaal terug in
eigen land, van start moeten gaan met een rechtmatigheidsonderzoek van een aanbesteding. Om dit
te benadrukken is een website (e-learning platform) gestart waar de participanten hun werk kunnen
uploaden en vragen deponeren. Deze worden dan nagekeken door de aangewezen facilitators. De
Kamer verricht haar audit onderzoek bij het Ministerie van Openbare Werken, Transport en
th

Communicatie met als onderwerp “Construction of the 6 bridge over the Saramacca canal, a bridge
over the Dominee creek, protection structure for the main pipe for the water supply and four
connecting roads”. Dit project eindigt in 2018.

Deelname aan trainingen in China
Elk jaar faciliteert het ministerie van Handel van de Volksrepubliek China (Ministry of CommerceMOFCOM) trainingscursussen voor duizenden ambtenaren in ontwikkelingslanden over de hele
wereld om van verschillende aspecten van de eigen ontwikkelingservaring van China te leren. De trainingen worden ook ter beschikking gesteld aan Surinaamse ambtenaren. In dit kader hebben zeven
(7) medewerkers van de Kamer deelgenomen aan enkele trainingen/seminars.
•

In de periode 28 juni tot en met 7 juli 2017 hebben het hoofd van de afdeling Public Relations en
een administratief medewerker, mevrouw R. Caupain, BA en mevrouw K. Grant geparticipeerd
aan het “Seminar on International Organizational Talent Reserve for Developing Countries“ in
Beijing, China. Dit seminar is georganiseerd door the Academy for International Business Officials
(AIBO) in samenwerking met de University of International Business and Economic (UIBE),
gesponsord door MOFCOM. Met dit seminar wil de Chinese regering de economische samenwerking en uitwisselingen tussen China en andere ontwikkelingslanden versterken, capaciteiten
van onafhankelijke innovatie in andere ontwikkelingslanden bevorderen, armoede verlichten,
economische vooruitgang versnellen en bijdragen aan het welzijn van de mensen in andere
ontwikkelingslanden via seminars.
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•

Van 9 tot 23 september 2017 hebben de junior auditors de heer W. Zeefuik, BSc, en mevrouw G.
Sallons, BBA, deelgenomen aan “Seminar on Rural Development and poverty reduction for
Developing countries” in Beijing. Het doel van het seminar was het vergemakkelijken van uitwisselen van beleid en ervaring tussen China en andere ontwikkelingslanden op het gebied van
plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding, problemen te analyseren en manieren te onderzoeken om de strategieën van plattelandsgebieden te verbeteren. Door het opzetten van een
goed internationaal systeem voor armoedebestrijding is het International Poverty Reduction
Center China IPRCC ingezet. Het is gespecialiseerd in armoedebestrijdingstrainingen en heeft 41
sessies van internationale armoedebestrijdingstrainingen gehouden voor 1054 stagiaires uit 95
landen (inclusief Suriname). De inhoud van de training omvat een reeks velden waaronder theoretische kennis, beleid en maatregelen, onderzoeksmethoden en praktische vaardigheden in
relatie tot armoedebestrijding en -ontwikkeling.

•

Van 30 september tot en met 27 oktober 2017 heeft het hoofd van de afdeling Internationale
Betrekkingen, mevrouw mr. G. de Mees, LLM MBA, deelgenomen aan de training "Chinese
Language and Culture for South - South Cooperation from Developing Countries”.
Met de mogelijkheden die geboden worden voor samenwerking binnen het kader van zuid-zuidrelaties is het relevant dat ook de Kamer nader geïnformeerd is. Op deze manier kan beter
worden ingespeeld op de diverse modaliteiten van samenwerking. In dit verband wordt gedacht
aan de huidige en voorgenomen intensivering van samenwerking met China op bilateraal niveau.

•

Van 10 oktober - 8 november 2017 hebben mevrouw drs. A. Kalidien, MPA, chief auditor en
mevrouw M. Abdoelrahiman, BBA, junior auditor deelgenomen aan de “Training Course on Urban
Pollution Prevention Technology for Developing Countries” aan de Suzhou University of Science
and Technology. Tijdens de training zijn de ervaringen met de milieuproblemen in China zoals
water- en luchtvervuiling met de participanten gedeeld. Daarnaast zijn ook de oplossingen en
preventieve technologieën voor deze problemen gepresenteerd. Gedurende de training zijn veldbezoeken gebracht aan parken, ‘wetlands’, bedrijven en fabrieken waar de vergevorderde milieutechnologie in China wordt gehanteerd. Verder zijn presentaties bijgewoond op een universiteit in
Shanghai en Xiamen die betrekking hadden op milieuaspecten waarmee China te kampen heeft.

De Kamer is nu in een transformatiefase, waarbij controles zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de ISSAIs. Tevens heeft de Kamer in haar activiteitenschema voor de periode 2017 - 2021
het uitvoeren van een pilot environmental audit opgenomen. De preventietechnologieën van milieuvraagstukken kunnen een mogelijke audit in de toekomst zijn voor de Kamer. De training, ervaringen,
best practices en uitdagingen van China en de andere ontwikkelingslanden zullen richtlijnen geven
inzake preventietechnologie in stedelijke verontreiniging, die voor de te verrichten environmental audit
van belang zullen zijn.
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IDI Capacity Development Programme on SAIs Engaging with Stakeholder, Stakeholder
Strategy Development
Van 7 - 18 augustus 2017 hebben vertegenwoordigers van de afdelingen Internationale Betrekkingen
en Public Relations, mevrouw mr. G. de Mees, LLM MBA en mevrouw R. Caupain, BA, geparticipeerd
aan de IDI Capacity Development Programme on SAIs Engaging with Stakeholder, Stakeholder
Strategy Development, in Jamaica. De werkzaamheden van de Kamer hebben tot doel de transparantie voor de burgers te vergroten door middel van rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek
alsook audits van de jaarrekeningen. De effectiviteit van de Kamer kan sterk worden verbeterd door
de interactie met de verschillende belanghebbenden, waaronder de uitvoerende macht, wetgevende
macht, media, maatschappelijke organisaties en de burgers. Participatie in de training heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een strategie- en actieplan ter verbetering van de interactie met de
geïdentificeerde voornaamste belanghebbenden.

IDI-workshop met INTOSAI-regio's, Oslo-Noorwegen, 4 - 6 september 2017
Sinds 2014 komen de IDI- en INTOSAI-regio's jaarlijks bijeen om onderwerpen van wederzijds belang
te bespreken. Het hoofddoel van deze workshop was het bevorderen van een hechtere samenwerking tussen de IDI en de verschillende regionale overkoepelende INTOSAI-organisaties die de rekenkamers van hun respectieve regio's vertegenwoordigen.
De senior auditor, mevrouw M. Fernand, BSc MPA, vertegenwoordigde de voorzitter van CAROSAI
tijdens deze workshop. Op de eerste dag van de workshop presenteerde een vertegenwoordiger van
het CAROSAI's secretariaat een PowerPoint presentatie over het strategische planningsproces dat
CAROSAI doormaakte bij het opstellen van hun strategisch ondernemingsplan.
Afgezien van de gezamenlijke vergaderingen werden ook afzonderlijke bilaterale vergaderingen
gehouden met elke regio. Tijdens de bilaterale bijeenkomsten kreeg elke regio de gelegenheid om IDI
te adviseren over nieuwe problemen, over wat momenteel werkt en wat beter zou kunnen worden
gedaan door de IDI. Tijdens de ontmoeting met CAROSAI heeft de IDI-regiomanager van CAROSAI
het SAI-Independence programma, waar de Kamer momenteel deel van uitmaakt, behandeld. De IDI
heeft aangegeven beschikbaar en bereid te zijn om de Kamer te ondersteunen om het parlement te
overtuigen van het belang van onze onafhankelijkheid. De IDI stelde voor om de gewijzigde Wet
Rekenkamer Suriname te vergelijken met ISSAI 1 en ISSAI 10 en om de informatie met betrekking tot
de onafhankelijkheid van de Kamer in het SAI PMF-rapport als basis te gebruiken. De IDI benadrukte
verder dat de aanwezigheid en inzet van de voorzitter van groot belang zijn voor het succes van dit
programma en om in gedachten te houden dat onafhankelijk worden verwachtingen zal oproepen met
betrekking tot de kwaliteit van de audits.

Zoals eerder vermeld werd de workshop gehouden met als doel een sterke samenwerking tussen de
IDI- en regionale overkoepelende INTOSAI-organisaties te bevorderen. De Kamer heeft met deelname aan deze workshop kunnen leren uit ervaringen van verschillende regio's en kennis opgedaan
over de verschillende mechanismen en initiatieven die door de regio's zijn aangewend om hun
strategische prioriteiten te bereiken.
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International Training Program (ITP) 138 on Audit of State Owned Enterprises
Van 23 oktober tot en met 17 november 2017 heeft de senior auditor de heer V. Pengel, LLM deelgeth

nomen aan the 138 International Training Program (ITP) on Audit of State Owned Enterprises in de
Republiek India. Deze training is een van de specifieke trainingen op het gebied van audits die door
the International Centre for Information Systems and Audit (ICISA) worden aangeboden. ICISA is het
aangewezen internationale trainingsinstituut van de rekenkamer van India (SAI of India) op het gebied
van audits. De meeste deelnemers zijn werkzaam als externe controleur bij een rekenkamer en
sommigen als interne controleur van een ministerie, particuliere of parastatale instelling. Het thema
Audit of State Owned Enterprises had betrekking op de controle door de rekenkamer op de zogenoemde semi-overheidsinstellingen of parastatale instellingen die opereren binnen een bepaalde
sector waaronder gezondheidszorg, openbare werken, spoorwegen, luchtvaart, energie, olie en gas.
Het curriculum van de opleiding was onderverdeeld in vier (4) thema’s, namelijk: Financial Audit,
Study Tour, Data Analytics en Emerging Areas and Performance Audit Case studys. De theoretische
en praktische ervaring (study tour bij parastatale instellingen te Shimla in de staat Himachal Pradesh)
die is opgedaan gedurende de training, zal worden toegepast bij de controle van de parastatale instellingen, in het bijzonder op het gebied van de controle op de jaarrekening (Financial Audit), het analyseren van statistische gegevens (Data and Statistical Analysis), Corporate Governance (goed ondernemingsbestuur door parastatale instellingen), doelmatigheidsonderzoek (Performance Audit) inzake
besteding van staatsfinanciën door parastatale instellingen en aanbestedingen door parastatale
instellingen (Procurement). De Kamer is namelijk wat de parastatale instellingen betreft, op grond van
artikel 32 van de Wet Rekenkamer Suriname bevoegd om controle uit te oefenen op parastatale
instellingen die uit staatskas gesubsidieerd worden of die het beheer voeren over gelden of goederen
die vanwege de staat zijn verstrekt, dan wel bij het beheer waarvan de staatskas vanwege geldelijk
belang rechtstreeks of zijdelings is betrokken.

Onafhankelijkheid Kamer
Om de Kamer te ondersteunen bij het versterken van haar onafhankelijkheidspositie volgens de
ISSAIs zijn samen met twee internationale vertegenwoordigers van de IDI in de periode van 20 tot en
met 23 november 2017 besprekingen gevoerd met zowel interne als externe belanghebbenden van
de Kamer.
De werkagenda van de Kamer en de IDI-missie zag er als volgt uit:
-

Bij de eerste werksessie, gehouden op maandag 20 november 2017, waren het College, het
management van de Kamer en de IDI-vertegenwoordigers bijeen om te discussiëren over de
status quo en op welke manier onafhankelijkheid het functioneren van de Kamer zal beïnvloeden.
Op dinsdag 21 november 2017 heeft een ondertekening plaatsgevonden tussen de voorzitter van
de Kamer, mevrouw Charmain Felter en de heer Ola Hoem, Deputy Director van de IDI. Met deze
ondertekening hebben beide partijen zich gecommitteerd aan het uitstippelen van een traject van
activiteiten ter ondersteuning van de onafhankelijkheidspositie van de Kamer over de periode
2016 - 2018.
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-

Er was overleg met de IDB, waarbij aan de orde is gekomen de diverse samenwerkingsactiviteiten met de Kamer en de mogelijkheden voor projecten die gericht zijn op het versterken van de
onafhankelijkheidspositie van de Kamer.

-

Op woensdag 22 november 2017 is er een dialoog geweest met regeringsfunctionarissen van het
Kabinet van de President en Vicepresident, parlementariërs en vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. De dialoog werd gekenmerkt door respectievelijk
presentaties van vertegenwoordigers van IDI en de Kamer. Verder is de rol van de aanwezige
primaire externe belanghebbenden in het bewerkstelligen van duurzame onafhankelijkheid voor
de Kamer aan de orde geweest, gevolgd door vraag-en-antwoordsessies met de pers/media.

De discussies na de voornoemde sessies waren zeer breed en constructief. Voor het natraject van de
missie zijn verschillende activiteiten gepland waarvan hierna gecategoriseerd een overzicht volgt.

Met betrekking tot bewustwordingssessies over onafhankelijkheid van de Kamer:
•

bewustwordingssessies houden met Civil Society Organisations (CSO's) en media om de Kamer
te ondersteunen bij haar streven naar ‘grotere SAI-onafhankelijkheid’;

•

meetings continueren met de primaire externe stakeholders over de onafhankelijkheid van de
Kamer.

In het kader van internationale samenwerking:
•

nagaan met de IDI wat de mogelijkheid is van collegiale ondersteuning door de Rekenkamer van
België of een andere rekenkamer die door beide partijen als relevant wordt aangemerkt;

•

hulp van de IDI bij de mobilisatie van middelen voor beleidsbeïnvloeding en bewustwordingsactiviteiten;

•

het bespreken van mogelijke, gecoördineerde acties met CAROSAI op regionaal niveau.

Met betrekking tot de herziene Wet Rekenkamer Suriname:
•

een vergadering beleggen met interne belanghebbenden over de Wet Rekenkamer Suriname om
herzieningen (interne dynamiek is de sleutel) te creëren en toelichting te geven, vóór het einde
van het dienstjaar;

•

de herziene Wet Rekenkamer Suriname in overeenstemming te brengen met de bestaande juridische tekst en mandaten van andere organen (binnenlands beleid), zoals de Anticorruptiewet en
Wet op de Jaarrekening;

•

het formuleren van praktische implicaties voor de werking van de Kamer en dit bespreken in
sessies met relevante instanties;

•

seminars/hoorzittingen/ontmoetingen houden met externe belanghebbenden over de herziening
van de Wet Rekenkamer Suriname;

•

verzoek om uitstel van discussies over de herziene Wet Rekenkamer Suriname in het parlement
totdat correcte herschikking met bestaand juridisch kader heeft plaatsgevonden.
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2

Personele aangelegenheden

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

2.1

Het college

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

2.2

Personeel en organisatie

Het personeel van de Kamer bestaat uit 47 personen, van wie 74,47% van het vrouwelijk en 25,53%
van het mannelijk geslacht is. Het personeel bestaat uit auditors, die de kerntaken uitvoeren en
ondersteunend personeel. Drie (3) personen zijn op contractbasis in dienst bij de Kamer. Eén (1) is
belast met archiefwerkzaamheden en twee (2) externe deskundigen. In bijlage 2 zijn de namen van
personeelsleden en de datum van indiensttreding vermeld. De huidige personeelsbezetting is weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Personeelsbezetting over het dienstjaar 2017
Functie

per 31 - 12 - 2017

Auditors

26

Ondersteunend personeel

18

Tijdelijk personeel

3

Totaal

47
Bron: Rekenkamer van Suriname

In het dienstjaar 2017 lag de focus van de Kamer op het institutioneel versterken van haar organisatie
en de uitvoering van haar taak ten dienste van de Surinaamse samenleving.
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2.3

Opleiding en training

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

Namens de Kamer is de junior auditor, mevrouw S. Plein, BEc in oktober 2017 van start gegaan met
het tweejarig studieprogramma Master Degree of Auditing (Maud)-programma in Nanjing, China. De
sponsoring wordt gedaan door het Chinese Government Scholarship Auditing Master Program
(CGSAMP).

Verder hebben auditors en het ondersteunend personeel deelgenomen aan de volgende trainingen:
• In maart 2017 is de cursus Spaans door de secretaris, mevrouw drs. N. Vredeberg, MBA en twee
junior auditors, mevrouw M. Abdoelrahiman, BBA en de heer drs. J. Wills afgerond na het
afleggen van examens.
• De adjunct-secretaresse van de voorzitter, mevrouw V. Amatksanpawiro heeft deelgenomen aan
de DIV-1-opleiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Stichting
Opleidingen en examens voor documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie
Nederland (SOD).
•

Van 4 tot en met 8 december 2017 hebben de auditors van de Kamer een training gevolgd in
verband met de transformatie van de rechtmatigheidsonderzoeken van de Kamer.
Het rechtmatigheidsonderzoek van de Kamer zal in de toekomst gebaseerd zijn op internationale
standaarden. Met behulp van financiering van IDB zal de Kamer in 2018 werken aan de verdere
institutionele versterking van het instituut. Aan de hand van een nieuwe handleiding, die gebaseerd is op een voor de Kamer nieuwe methodiek, zullen de onderzoeken in de pilotfase nog
plaatsvinden onder supervisie van ter zake deskundigen.
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3

Financiële administratie staat

3.1

Geraamde uitgaven van de staat in het dienstjaar 2017

In het dienstjaar 2016 is het Integrated Financial Management Information System (IFMIS) door de
minister van Financiën formeel ingevoerd. De indeling van de begroting is vervolgens aangepast aan
het systeem. De apparaatskosten worden nu verwoord als operationele uitgaven, die zijn opgesplitst
in twee componenten: lopende - en kapitaaluitgaven. De beleidsprogramma’s worden verwoord als
programma’s die worden opgesplitst in diverse componenten. De totaal geraamde uitgaven over het
dienstjaar 2017 bedragen SRD 8.938,5 miljoen.

Onder het begrip ‘verevend’ wordt verstaan een verplichting die wordt aangegaan gevolgd door een
levering of prestatie. Hiermede heeft de overheid een vordering tegen zich te verwerken. Bij het
begrip ‘voldaan’ gaat het om de daadwerkelijk betaalde facturen oftewel betalingen door de overheid.

In tabel 3.1 zijn de totaal geraamde uitgaven verwerkt aan de hand van de Herziene Nota van Wijziging van de Begroting van 2017 (bron: www.dna.sr) van 27 maart en de verevende en voldane bedragen volgens de Centrale Begrotingsboekhouding (CBB)-rapportages over het dienstjaar 2017. Het is
een weergave van de totaal geraamde uitgaven opgesplitst in operationele uitgaven en programma’s
per ministerie/directoraat voor het dienstjaar 2017. Ook zijn de bedragen betreffende verevend en
voldaan per ministerie/directoraat in absolute en relatieve voorlopige cijfers opgenomen in deze tabel.

Tabel 3.1: De totaal geraamde uitgaven opgesplitst in operationele uitgaven en
programma’s per ministerie/directoraat voor het dienstjaar 2017.
Bedragen x SRD 1.000
Operationele
uitgaven**

Ministeries/
directoraten

I

Programma's **

II

Totaal
geraamde
uitgaven**

III=
(I+II)

Totaal
verevend*

Verevend
t.o.v.

Totaal
voldaan*

geraamd

Voldaan
t.o.v.
verevend

IV

V=
(IV/III)*100

VI

VII=
(VI/IV)*100

Abs

Rel

Abs

Rel

Binnenlandse Zaken:
Algemene Zaken

111.250

145.228

256.478

111.423

43,44%

151.521

135,99%

Binnenlandse Zaken:
Binnenlandse Zaken

96.200

98.474

194.674

143.383

73,65%

134.735

93,97%

368.935

10.000

378.935

190.736

50,33%

24.449

12,82%

Natuurlijke Hulpbronnen

54.462

51.588

108.550

28.380

26,76%

4.806

16,93%

Regionale Ontwikkeling

163.689

17.243

180.932

104.624

57,82%

7.543

7,21%

Regionale Ontwikkeling
Agrarische ontwikkeling

3.819

3.750

Justitie en Politie

-

-

-

-

-
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Operationele
uitgaven**

Ministeries/
directoraten

I

Programma's **

II

Totaal
geraamde
uitgaven**

III=
(I+II)

Totaal
verevend*

Verevend
t.o.v.

Totaal
voldaan*

geraamd

Voldaan
t.o.v.
verevend

IV

V=
(IV/III)*100

VI

VII=
(VI/IV)*100

Abs

Rel

Abs

Rel

Regionale Ontwikkeling
7.118

1.589

-

-

-

-

-

4.491

4.050

-

-

-

-

-

Openbare Werken,
Transport en Communicatie: Bouwkundige
Werken en Dienstverlening

17.692

179.575

202.267

12.736

6,30%

-

-

Openbare Werken,
Transport en Communicatie: Civiel Technische
Werken

55.201

772.361

1.187.562

88.950

7,49%

79.018

88,83%

Openbare Werken,
Transport en Communicatie: Openbaar Groen

50.185

2.385

52.570

38.953

74,10%

38.646

99,21%

Openbare Werken,
Transport en Communicatie: Transport en
Communicatie

48.779

68.220

140.599

101.500

2.246

103.746

Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur: Onderwijs

1.050.500

415.000

Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur: Cultuur

12.239

Handel, Industrie en
Toerisme

Duurzame Ontwikkeling
Afro- Surinamers
Regionale Ontwikkeling
Duurzame Ontwikkeling
Inheemsen

-

-

-

74.089

71,41%

-

-

1.540.548

37.744

2,45%

-

-

219

12.458

6.106

49,01%

675

11,05%

32.878

79.037

111.915

18.614

16,63%

13.821

74,25%

261.690

23.650

285.340

121.291

42,51%

12.491

10,30%

Landbouw, Veeteelt en
Visserij

54.333

36.261

170.794

66.774

39,10%

52.096

78,02%

Ruimtelijke Ordening,
Grond- en Bosbeheer

26.503

1.128

27.631

16.335

59,12%

16.325

99,93%

Arbeid: Arbeid

24.547

5.095

29.642

23.818

80,35%

4.123

17,31%

Arbeid: Milieu

1.061

Buitenlandse Zaken

Defensie

-

1.061

-

-

-

-

-

Volksgezondheid

44.473

384.016

418.635

202.056

48,27%

119.048

58,92%

Sport en Jeugdzaken

29.155

17.973

47.128

20.673

43,87%

7.759

37,53%

118.668

657.162

775.830

664.432

85,64%

23.018

3,46%

Sociale Zaken en
Volkshuisvesting
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Operationele
uitgaven**

Ministeries/
directoraten

I

Programma's **

II

Totaal
geraamde
uitgaven**

III=
(I+II)

Totaal
verevend*

Verevend
t.o.v.

Totaal
voldaan*

geraamd

Voldaan
t.o.v.
verevend

IV

V=
(IV/III)*100

VI

VII=
(VI/IV)*100

Abs

Rel

Abs

Rel

Financiën: Belastingen

50.905

39.800

69.455

28.489

41,02%

3.459

12,14%

Financiën: Financiën en
Planning

47.177

2.116.181

2.627.681

273.607

10,41%

235.562

86,10%

3.446

10.613

14.059

11.632

82,73%

-

-

5.142.844

8.938.490

2.284.845

25,56%

929.095

40,66%

Financiën: Ontwikkelingsfinanciering
Totale uitgaven

2.840.896

Bron: Rekenkamer van Suriname
*: Cijfers gehaald uit de ontvangen CBB-jaarrapportages 2017
**: Cijfers gehaald van www.dna.sr: Herziene Nota van Wijziging 2017, d.d. 27 maart 2018

Geraamde uitgaven
De ministeries/directoraten met de hoogste geraamde uitgaven in het dienstjaar 2017 zijn respectievelijk het directoraat Financiën en Planning (SRD 2.627,6 miljoen), het directoraat Onderwijs
(SRD 1.540,5 miljoen), het directoraat Civiel Technische Werken (SRD 1.187,6 miljoen), het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 775,8 miljoen) en het ministerie van Volksgezondheid (SRD 418,6 miljoen).

Bij de operationele uitgaven hebben de volgende ministeries/directoraten respectievelijk de hoogste
uitgaven: het directoraat Onderwijs (SRD 1.050,5 miljoen), het ministerie van Justitie en Politie
(SRD 368,9 miljoen) en het ministerie van Defensie (SRD 261,7 miljoen).

Bij de programma’s hebben de volgende ministeries/directoraten respectievelijk de hoogste uitgaven:
het directoraat Financiën en Planning (SRD 2.116,2 miljoen), het directoraat Civiel Technische
Werken (SRD 772,4 miljoen), Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 657,2 miljoen) gevolgd door
het directoraat Onderwijs (SRD 415 miljoen).

Verevend en voldaan
Het CBB stuurt regelmatig rapporten met zijn bevindingen op naar de diverse ministeries, die in de
verantwoordingen van het ministerie zijn waargenomen. Over het dienstjaar 2017 zijn reeds de
maandrapporten met de voorlopige cijfers van alle ministeries en directoraten ontvangen door de
Kamer. De gerealiseerde cijfers betreffende het dienstjaar 2017 zullen worden vastgesteld, nadat de
betalingen per 31 maart van het volgend dienstjaar zijn afgesloten.

Uit de maandrapporten 2017 van CBB zijn de voorlopige cijfers in de kolommen ‘Verevend’ en
‘Voldaan’ voor de betreffende ministeries opgeteld. De informatie met betrekking tot betalingen
(voldaan) moet alsnog verstrekt worden door het ministerie middels overleg met de Centrale Betaal19

Verslag 2017

dienst. Het ministerie zal dan de betaalgegevens moeten toevoegen aan de maandrapporten en
vervolgens moeten opsturen naar CBB.

Van de totaal geraamde uitgaven (SRD 8.938,5 miljoen) is volgens de voorlopige cijfers, ontvangen
van CBB, 25,56% (SRD 2.284,8 miljoen) van de geraamde uitgaven, verevend. Uit de voorlopige
cijfers blijkt dat over het dienstjaar 2017 een bedrag van SRD 6.653,6 miljoen van de totaal geraamde
uitgaven nog niet is gerealiseerd.

Ten aanzien van de daadwerkelijke betalingen (voldaan) is 40,66% van de vorderingen, SRD 929,1
miljoen, betaald voor operationele uitgaven en programma’s die door de overheid zijn uitgevoerd in
het dienstjaar 2017. Tevens moet nog 59,34% van de verplichtingen (SRD 1.355,8 miljoen) worden
uitbetaald voor de geleverde prestatie.

3.2

Stand staatsschuld

Geregistreerde leningen
De documenten, die ten bewijze van een geldelijke schuldverplichting of van een waarborgverplichting ten laste van de staat zijn opgemaakt, worden door de administrateur-generaal van het Bureau
voor de Staatsschuld ter registratie aangeboden aan de Kamer. Dit ingevolge de wet op de Staatsschuld van 19 maart 2002, houdende bepalingen inzake het vestigen, het delgen en het beheer van
schuldverplichtingen ten laste van de Staat, artikel 6, Registratie van documenten lid 1.
In het dienstjaar 2017 is door het Bureau voor de Staatsschuld aan de Kamer een aantal van 143
beleggingen/herbeleggingen/schatkistpromessen, 34 financieringsovereenkomsten(contracten) en 1
(één) promissory note ter registratie aangeboden.
Alle schatkistpapieren, financieringsovereenkomsten (contracten) en promissory notes, die door het
Bureau voor de Staatsschuld aan de Kamer zijn aangeboden, zijn conform artikel 35 lid 2 van de
Landsverordening van 12 maart 1953, regelende de instelling van de Rekenkamer van Suriname
(G.B. 1953 no. 26), door de Kamer geregistreerd. In bijlage 6, 7 en 8 zijn respectievelijk de geregistreerde beleggingen/herbeleggingen/schatkistpromessen, financieringsovereenkomsten(contracten)
en promissory note weergegeven.

Binnenlandse en buitenlandse staatsschuld in 2017
De totale binnenlandse en buitenlandse staatsschuld bedroeg per 31 december 2017 respectievelijk
SRD 5.243,4 miljoen om SRD 12.837,2 miljoen (USD 1.715,1 miljoen). In tabel 3.2 volgt een overzicht
van de totale binnenlandse en buitenlandse staatsschuld per maand over 2017.
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Tabel 3.2: Stand binnenlandse en buitenlandse staatsschuld over het dienstjaar 2017

Maand

Binnenlandse

Buitenlandse

staatsschuld 2017

staatsschuld 2017

Bedrag

Bedrag

Bedrag

(in mln. SRD)

(in mln. SRD)

(in mln. USD)

Januari

3.934,3

6.166,1

1.526,3

Februari

3.941,5

6.253,8

1.548,0

Maart

3.954,4

6.238,3

1.544,1

April

4.000,6

6.247,4

1.546,4

Mei

4.113,3

6.298,5

1.559,0

Juni

4.214,3

6.309,7

1.561,8

Juli

4.368,4

6.339,9

1.569,3

Augustus

4.949,0

12.049,4

1.609,8

September

5.085,4

11.998,2

1.603,0

Oktober

5.092,6

11.972,1

1.599,5

November

5.168,2

12.007,1

1.604,2

December

5.243,4

12.837,2

1.715,1

Bron: Bureau van de Staatsschuld, update 15 februari 2018 (www.sdmo.org)

3.3

Uitbetaalde salarissen in het dienstjaar 2017

Met uitbetaalde salarissen wordt bedoeld de gerealiseerde bedragen betreffende de salarissen uitgekeerd in een bepaalde periode. De betaalde salarissen over het dienstjaar 2017 bedroegen in totaal
SRD 54.287.320,93. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de totaal uitbetaalde salarissen over het
dienstjaar 2017 verdeeld naar de verschillende ministeries. Ook staat vermeld het aantal landsdienaren dat verbonden is aan de verschillende ministeries. De kolom aantal ambtenaren is een weergave
van het gemiddelde per maand.

Tabel 3.3: Uitbetaalde ambtenarensalarissen over het dienstjaar 2017
No.

Ministeries

1

Arbeid

2

Aantal

Bedrag

Percentage

ambtenaren

in SRD

(%)

363

423.143,34

0,78%

Binnenlandse Zaken

3.736

3.971.735,48

7,32%

3

Buitenlandse Zaken

252

299.129,98

0,55%

4

Defensie

4.602

5.308.391,68

9,78%

5

Financiën

1.095

1.318.129,59

2,43%

6

Handel, Industrie en Toerisme

611

527.183,56

0,97%

7

Justitie en Politie

5.035

7.593.051,67

13,99%

8

Landbouw, Veeteelt en Visserij

1.288

1.179.293,36

2,17%

9

Natuurlijke Hulpbronnen

857

592.213,70

1,09%

10

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

17.082

23.508.965,95

43,30%
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Aantal

Bedrag

Percentage

ambtenaren

in SRD

(%)

No.

Ministeries

11

Openbare Werken, Transport en Communicatie

4.210

2.745.088,01

5,06%

12

Regionale Ontwikkeling

5.579

3.386.750,77

6,24%

13

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer

501

484.662,53

0,89%

14

Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2.552

1.890.315,60

3,48%

15

Sport en Jeugdzaken

583

505.747,06

0,93%

16

Volksgezondheid

493

553.518,65

1,02%

Totaal

48.839

54.287.320,93
Bron: Rekenkamer van Suriname

3.4

Ontvangsten van de staat

De ontvangsten van de staat bestaan uit belastingmiddelen, niet-belastingmiddelen en schenkingen
c.q. donormiddelen/leningen. Voor het dienstjaar 2017 waren de totale belastingontvangsten begroot
voor SRD 2.978,5 miljoen (directe belastingen SRD 1.013,0 en indirecte belastingen SRD 1.965,5).
De ontvangsten uit de niet-belastingmiddelen zijn geraamd op SRD 206 miljoen.
In tabel 3.4 wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde lopende ontvangsten van
het dienstjaar 2017.

Tabel 3.4: Overzicht begrote en gerealiseerde lopende ontvangsten 2017 X SRD 1 miljoen
2017

2017

Begroot

Realisatie¹

Directe belastingen

1.013,00

1.167,70

Indirecte belastingen

1.965,50

1.573,90

Totaal belastingen (1)

2.978,50

2.741,60

206,00

234,30

3.184,50

2.975,90

Ontvangsten

Niet-belastingontvangsten (NBO) (2)
Belastingen + NBO
Donormiddelen/leningen (3)
Lopende ontvangsten (1+2+3)

-

-

3.184,50

2.975,90

Bron: Rekenkamer van Suriname
1) Voorlopige cijfers directoraat der Belastingen

De voorlopige cijfers laten zien dat in totaal SRD 2.975,90 miljoen (93,45%) van de geraamde
ontvangsten zijn gerealiseerd over 2017. Van de directe belastingen is SRD 1.167,7 miljoen ontvangen. Dat is 15,27% meer dan was begroot. Van de indirecte belastingen is dat SRD 1.573,9
miljoen (80,08%). Verder is van de niet-belastingontvangsten (NBO) SRD 234,3 miljoen gerealiseerd
en dat is 13,74% meer dan was begroot.
Dit overzicht is samengesteld op basis van informatie verkregen uit de Financiële Nota 2018 en van
het directoraat der Belastingen.
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In tabel 3.5 is een breakdown gegeven van de bestanddelen van zowel de directe als de indirecte
belastingen en hun bijdrage tot het geheel. Deze tabel is samengesteld op basis van informatie
verkregen van het directoraat der Belastingen van het ministerie van Financiën.

Tabel 3.5: Breakdown voorlopige Belasting Ontvangsten (bedragen x SRD 1.000)
Belastingen

Geraamd

Ontvangen²

Percentage (%)

Directe Belastingen
Inkomstenbelasting (incl. loonbelasting)

950.000

1.102.035

116,00

Vermogensbelasting

4.500

4.814

106,98

Huurwaardebelasting

6.000

4.903

81,72

Loterijbelasting

7.500

3.579

47,72

Dividendbelasting

10.000

14.094

140,94

Casinobelasting

35.000

28.330

80,94

Bronbelasting op service fees
Subtotaal directe belastingen

-

9.995

-

1.013.000

1.167.750

115,28

420.000

499.551

118,94

Statistiekrechten

43.000

30.039

69,86

Omzetbelasting

570.000

654.424

114,81

Uitvoerrecht op hout

35.000

76.897

219,71

Accijns op alcoholvrije dranken

30.000

40.042

133,47

Accijns op gedistilleerd

27.000

38.370

142,11

Accijns op bier

30.000

57.744

192,48

Accijns op rooktabak en sigaretten

103.500

83.736

80,90

Verbruiksbelasting motorbrandstoffen

600.000

87.252

14,54

4.000

5.891

147,28

Indirecte Belastingen
Invoerrechten

Belasting op publieke vermakelijkheden
Rij- en voertuigenbelasting

102.974

-

-

Subtotaal indirecte belastingen

1.965.474

1.573.946

80,08

Totaal belastingmiddelen

2.978.474

2.741.696

92,05

Bron: Rekenkamer van Suriname
²) Betreft voorlopige cijfers 2017 directoraat der Belastingen
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4

Rechtmatigheidsonderzoek

De Kamer is op basis van haar taakstelling overeenkomstig de Wet Rekenkamer Suriname (G.B.
1953 no. 26), belast met onder andere rechtmatigheidscontrole van de beschikkingen, resoluties en
overige besluiten die worden uitgegeven door de verschillende ministeries. Bij het onderzoek wordt
gecontroleerd of de ontvangen besluiten rechtmatig zijn en of zij conform de toepasselijke wet- en
regelgeving tot stand zijn gebracht. De besluiten waarvan de Kamer een afschrift ontvangt, betreffen
personele en financiële aspecten. Afhankelijk van het soort besluit worden deze stukken door de
Kamer gecategoriseerd in auditobjecten.

In het dienstjaar 2017 zijn de besluiten gecontroleerd die betrekking hebben op veertien (14) auditobjecten, namelijk: aanstellingen, arbeidsovereenkomsten, autorisaties, benoemingen, bevorderingen, commissies, gratificaties, grondbeschikkingen, onderhandse gunningen, vergoeding overwerk,
ouderdomspensioen, subsidies, tuchtstraffen en toelagen. Bij elf (11) van de bovengenoemde auditobjecten is voor slechts 50% aan rechtmatigheidscontrole uitgevoerd. De volgende auditobjecten
worden voor 100% gecontroleerd: autorisaties, subsidies en onderhandse gunningen.

4.1

Personele aspecten

Aanstellingen
Volgens artikel 1 van de Personeelswet (PW) is een aanstelling een beschikking van het bevoegd
gezag, waardoor een persoon, anders dan met toepassing van het burgerlijk recht, in dienst van het
Land wordt genomen, of waarbij een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband wordt omgezet.
Bij een aanstelling in tijdelijke dienst is meestal het eerste jaar op proef (S.B. 1985 no. 41, PW artikel
14 lid 3). Een landsdienaar kan afhankelijk van het beleid van het bevoegd gezag drie jaren dienen in
tijdelijke dienst. Een aanstelling in vaste dienst is vaak genoeg de volgende stap na een aanstelling in
tijdelijke dienst (PW artikel 13).
Bij de controle van een aanstelling wordt gelet op de volgende aspecten:

-

de leeftijd van achttien jaar is bereikt. Als de landsdienaar de leeftijd van vijftig jaar al bereikt
heeft, moet hij/zij een arbeidsovereenkomst aangaan met de staat.

-

een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden, met een goedkeuring van de Geneeskundige Commissie;

-

aan de wettelijke eisen van benoembaarheid in de te vervullen functie is voldaan.

Tabel 4.1 geeft een overzicht van het aantal getoetste aanstellingen met geconstateerde tekortkomingen.
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Tabel 4.1: Overzicht aantal getoetste aanstellingen en geconstateerde tekortkomingen
over het dienstjaar 2017
Ministeries

Aantal

Geen

Geen

Geen reden

getoetste

geboorte-

geneeskundige

voor een

aanstellingen

datum

verklaring

aanstelling in
tijdelijke dienst

ARB

9

BIZA

150

BUZA

95

FIN

17

HI&T

24

JP

13

LVV

58

OWC

283

155

RO

148

ROGB

18

SJ

17

VG
Totaal

8

2

11

8

19

34

31

OWT&C

SOZAVO

112

4

DEF

NH

8

5
2

1

1

142
56

8

1220

48

25
188

8

Bron: Rekenkamer van Suriname

De voorkomende tekortkomingen zijn:
-

het niet vermelden van de geboortedatum;

-

geen reden voor een aanstelling in tijdelijke dienst;

-

het ontbreken van de vermelding/verwijzing van een geneeskundige verklaring in de beschikking.

Van de 1220 gecontroleerde beschikkingen betreffende het dienstjaar 2017 heeft 20% tekortkomingen. In tabel 4.2 worden de aanstellingen naar soort kader per ministerie aangegeven.

Tabel 4.2: Aantal aanstellingen naar soort kader per ministerie over het dienstjaar 2017
Ministeries

Getoetste

LK

MK

HK

Onbekend

beschikkingen
ARB

9

1

6

2

BIZA

150

67

81

2

4

1

1

2

DEF

95

41

47

7

FIN

17

3

14

HI&T

24

13

9

2

JP

13

4

7

2

BUZA
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Ministeries

Getoetste

LK

MK

HK

Onbekend

beschikkingen
LVV

58

15

37

6

NH

31

25

4

2

OWC

283

73

205

5

OWT&C

155

112

43

RO

148

118

26

4

ROGB

18

3

14

1

SJ

17

13

3

1

142

115

26

56

6

43

7

1220

610

566

43

SOZAVO
VG
Totaal

1

1

Bron: Rekenkamer van Suriname

Uit tabel 4.2 blijkt dat de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Openbare Werken, Transport en Communicatie en Binnenlandse Zaken het hoogste aantal aanstellingen hebben verleend
met respectievelijk 23,20%, 12,70% en 12,30%. Van het aangetrokken personeel in overheidsdienst
is 50% lager kader en 46,30% behoort tot het middenkader. Het aantal aangestelden dat gerekend
wordt tot hoger kader is 3,52%. In de kolom “onbekend” worden de beschikkingen geplaatst, waarvan
niet duidelijk is aangegeven in welke functie/schaal de landsdiena(a)r(en) is/zijn ingedeeld.
Het grootse deel aan hoger kader personeel is aangetrokken door de ministeries van Defensie en
Volksgezondheid. Het overige hoger kader personeel is aangesteld door de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

4.1.2

Arbeidsovereenkomsten

De staat Suriname neemt niet alleen personen in dienst, maar gaat ook arbeidsovereenkomsten aan
met personen, waarbij zij voor een bepaalde periode worden aangetrokken om werkzaamheden te
verrichten die vallen onder de taken van departementen van algemeen bestuur. Arbeidsovereenkomsten worden aangegaan afhankelijk van: de aard der werkzaamheden, de leeftijd, lichamelijke
gesteldheid en nationaliteit van de belanghebbenden. De contractanten worden in een functieschaal
geplaatst afhankelijk van de functie die zij zullen uitoefenen. Indien de staat deskundige functionarissen nodig heeft om werkzaamheden van aflopende aard uit te voeren, bijvoorbeeld projecten, kan
zij een arbeidsovereenkomst aangaan met de desbetreffende specialist. In het laatste geval worden
de contractanten niet geplaatst in een functieschaal, maar ontvangen zij maandelijks een honorarium.
De eerste groep van contractanten die belast wordt met de dagelijkse werkzaamheden (meestal voor
één jaar) van de desbetreffende departementen, kan na afloop van haar overeenkomst in aanmerking
komen voor een tijdelijke dan wel een vaste aanstelling bij de staat.

Hoewel er sprake is van een personeelsstop voor het aanstellen van nieuw personeel, blijft het aantal
landsdienaren jaarlijks groeien. Door het aangaan van arbeidsovereenkomsten komen mensen toch
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in overheidsdienst. Het grootste deel van de staatsbegroting wordt opgeslokt door salarissen, en
algemeen wordt onderkend dat het ambtelijk apparaat van Suriname buiten aanvaardbare proporties
is gegroeid. Het proces tot hervorming van de publieke sector komt moeizaam opgang. Een hervorming moet resulteren in een goed functionerend overheidsapparaat waarin functionarissen voldoende
werk hebben om een volledige dagtaak uit te voeren en waarin de personeelskosten van iedere
ambtenaar gerechtvaardigd worden door de meerwaarde van zijn of haar werk voor de samenleving.
Voor werkzaamheden die geen volledige dagtaak omvatten en/of van aflopende aard zijn, dient de
overheid een arbeidsovereenkomst te sluiten.
In het dienstjaar 2017 zijn er in totaal driehonderdeen (301) beschikkingen betreffende arbeidsovereenkomsten getoetst. Van dit aantal zijn er tweehonderd drieëntwintig (223) overeenkomsten gesloten in het dienstjaar 2017, zeventig (70) in het dienstjaar 2016 en acht (8) in het dienstjaar 2015. Van
de ministeries van Buitenlandse Zaken, Sport en Jeugdzaken en Handel en Industrie zijn er voor het
dienstjaar 2017 geen arbeidsovereenkomsten ontvangen.

Figuur 4.1 is een weergave van het aantal arbeidsovereenkomsten per departement over het
dienstjaar 2017.

Bron: Rekenkamer van Suriname

Figuur 4.1: Weergave aantal arbeidsovereenkomsten per departement over het dienstjaar 2017

Na controle is gebleken dat van het totaal aantal arbeidscontractanten 22,87% behoorde tot het lager
kader, 58,74% tot het middenkader en 14,80% tot het hoger kader. Van 3,59% was het onbekend tot
welke categorie deze behoorde.
Van het totaal aantal getoetste beschikkingen van het dienstjaar 2017 zijn er in de beschikkingen van
het ministerie van Binnenlandse Zaken de volgende tekortkomingen geconstateerd.
Deze zijn:
•

De functieschaal ontbreekt.
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•

Er staan 2 (twee) geboortedata vermeld, waardoor de leeftijd van de betrokkene niet kon
worden achterhaald.

•

De tijdsduur van de arbeidsovereenkomst is niet vermeld.

Het bevoegd gezag dient erop toe te zien dat de nodige informatie in de overeenkomsten wordt vastgelegd en dat bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten de regels van de PW worden opgevolgd.

4.1.3

Benoemingen

Artikel 1 lid 1 van de PW definieert een benoeming als te zijn een beschikking of resolutie die iemand
in een bepaalde functie plaatst bij ’s Landsdienst. Een functie is het samenstel van werkzaamheden
die de landsdienaar moet verrichten voor de taak die hem door het bevoegd gezag is opgelegd.

Met behulp van deze wetgeving wordt onderzocht of de beschikking/resolutie:
•

op basis van de voorgeschreven procedure tot stand is gekomen;

•

rekening houdt met de persoonlijke belangen van betrokkenen;

•

de vereiste gegevens bevat;

•

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

•

een functie betreft waar de desbetreffende landsdienaar voor in aanmerking komt.

In het dienstjaar 2017 zijn achthonderdelf (811) benoemingsbesluiten gecontroleerd. Van dit totaal
hadden zeshonderdveertig (640) besluiten betrekking op het dienstjaar 2017. De meeste besluiten
zijn ontvangen van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, met honderdvijfenzeventig
(175) en Binnenlandse Zaken met achtenzestig (68) besluiten. Honderdeenenzeventig (171) van de
ontvangen beschikkingen betroffen het dienstjaar 2016.
In figuur 4.2 wordt een overzicht gegeven van de getoetste benoemingen over het dienstjaar 2017.

Bron: Rekenkamer van Suriname

Figuur 4.2: Overzicht getoetste benoemingen over het dienstjaar 2017
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Na controle van de besluiten hebben deze de toets van rechtmatigheid doorstaan.
Opmerkelijk is de benoeming van een landsdienaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken die
diende in de functie van administratief medewerker en tot eerste ambassadesecretaris benoemd is.
Hoewel in de beschikking no. 2614/17 staat aangegeven dat deze landsdienaar ingevolge de artikelen 21 en 24 lid 1 van de PW voldoet aan de vereisten, kan uit de beschikking niet worden afgeleid of
de landsdienaar wel daadwerkelijk beschikt over een opleiding die de verwachting rechtvaardigt dat
hij de functie goed zal vervullen en voldoet aan de minimale benoembaarheidsvereisten.

Voorts dient bij het opstellen van de beschikkingen informatie vermeld te worden die de rechtmatigheid van het besluit kan waarborgen. Met name de benoemingsbesluiten bevatten onvoldoende informatie, waardoor niet kan worden getoetst of de belanghebbende functionaris voldoet aan de eisen die
leiden tot het besluit. Bij het afschrift dat toegezonden wordt naar de Kamer, kunnen de staat van
dienst en het voorstel tot benoeming als bijlage worden toegevoegd.

4.1.4

Bevordering

Een bevordering is de toekenning van een rang binnen de functie waarin iemand zich reeds bevindt.
Het bevoegd gezag dient erop toe te zien dat de beschikkingen van alle relevante informatie worden
voorzien alvorens ze te formaliseren. Voor de controle van bevorderingen is informatie over de datum
van indiensttreding en de laatst verkregen bevordering nodig. Ook het aantal schalen waarmee de
belanghebbende is bevorderd en de rang of functie waarin betrokkene is geplaatst, zijn belangrijk.
Verder moet het besluit tot bevordering duidelijk gemotiveerd worden. Genoemde punten dienen in
het besluit tot bevordering duidelijk opgenomen te worden, aangezien de informatie nodig is om de
rechtmatigheid van de besluiten te toetsen en/of te beoordelen. Bevorderingen dienen te geschieden
conform de regelgeving van het Functie Informatie Systeem Overheid (FISO) en de instructies van de
minister van Binnenlandse Zaken.

In het dienstjaar 2017 zijn er zeshonderdvijf (605) beschikkingen betreffende bevorderingen getoetst.
Hiervan zijn zes (6) van het dienstjaar 2013, negen (9) van het dienstjaar 2014, zesenvijftig (56) van
het dienstjaar 2015, negentig (90) van het dienstjaar 2016 en vierhonderdenvijfendertig (435) van het
dienstjaar 2017. Bij het ministerie van Justitie en Politie zijn meerdere ambtenaren tegelijkertijd bevorderd. De namen van deze ambtenaren worden dan in één (1) beschikking opgenomen. Deze beschikkingen worden ook wel verzamelbeschikkingen genoemd. Uit de eenentachtig (81) beschikkingen van
het ministerie blijkt dat er tweehonderdvijf (205) ambtenaren zijn bevorderd.

In tabel 4.3 is een verdeling opgenomen van de bevorderingen per aantal schalen/periodieken per
ministerie. De data in deze tabel hebben slechts betrekking op beschikkingen van het dienstjaar
2017.
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Tabel 4.3: Bevorderingen

per

aantal

schalen/periodieken

per

ministerie

over

het

Periodieken

JP
DEF

1

2

3

6

10

5

26

35

19

4

6

8

9

11

12

1

2

3

4

5

4

1

1

183

205

5

1
93

Totaal

Aantal schalen
Ministerie

Onbekend

dienstjaar 2017

190

6
1

BIZA

1

1

1

1

1

OWC
3

RO

4

4

SOZAVO

1

1

30

30

Totaal

32

45

24

93

6

4

1

1

6

39

2

3

9

SJ

FIN

2

4

2

3

1

2

184

444

Bron: Rekenkamer van Suriname

Uit tabel 4.3 valt op te merken dat het hoogste aantal bevorderingen plaatsvond op het ministerie van
Justitie en Politie (46,17%) gevolgd door het ministerie van Defensie met (42,79%).
In tabel 4.4 zijn de bevorderingen verdeeld naar type kader per ministerie over het dienstjaar 2017.

Tabel 4.4: Bevorderingen naar type kader per ministerie in 2017
Ministeries

Lager kader

Middenkader

Hoger kader

Onbekend
183

JP

6

10

6

DEF

3

137

50

BIZA

3

1

OWC

1

SJ

2

7

RO

3

1

SOZAVO
FIN
Totaal

1
1

26

3

18

184

59

183

Bron: Rekenkamer van Suriname

Uit de bevorderingen in tabel 4.4 blijkt dat het grootste deel bevorderingen betreft van het middenkader. Het aantal bevorderden uit het middenkader bedraagt honderdvierentachtig (184). Hiervan is
respectievelijk ruim 74,46% werkzaam bij het ministerie van Defensie en 14,13% bij het ministerie van
Financiën. Het aantal bevorderden dat valt onder lager kader bedraagt achttien (18) en van het hoger
kader negenenvijftig (59). Na controle van de beschikkingen zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.
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4.1.5

Tuchtstraffen

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

betuiging van ontevredenheid;

•

berisping;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

schorsing, voor een tijdvak van ten hoogste drie maanden;

•

degradatie, bestaande uit verlaging van rang;

•

ontslag.

In het dienstjaar 2017 zijn in totaal vierhonderddertig (430) beschikkingen gecontroleerd, waarvan
driehonderdvijfenzeventig (375) betrekking hadden op het dienstjaar 2017 en vijfenvijftig (55) op het
dienstjaar 2016.
Na controle van deze beschikkingen is gebleken dat bij verscheidene ministeries in geval van plichtsverzuim het bevoegd gezag overgaat tot inhouding op het salaris op basis van artikel 1614 b van het
Surinaams Burgerlijk Wetboek. Ook is er sprake van het opleggen van een combinatie van schorsing,
ingevolge artikel 61 van de PW en inhouding op het salaris, op basis van artikel 1614 b. Deze combinatie van maatregelen is niet in overeenstemming met artikel 62 van de Personeelswet en is dien ten
gevolge onrechtmatig.
De meest voorkomende tuchtstraffen op de ministeries zijn schorsing met inhouding op het salaris en
ontslag. Bij de meeste tuchtstraffen worden combinatiestraffen opgelegd, waarbij als maatregel geldt
dat het salaris wordt ingehouden. Deze combinatie van straffen is niet conform artikel 62 lid 1 en 2
van de PW. Daarnaast worden in strijd met artikel 62 lid 3 en 4 van deze wet, twee (2) tuchtstraffen
opgelegd aan de ambtenaar.
In tabel 4.5 is een overzicht met het aantal tuchtstraffen per ministerie.
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JP

3

VG

3

9

beschikkingen

Totaal

voor 2 jaar

bevordering

Onthouding van

ontevredenheid

Betuiging van

het salaris

Inhouding op

degradatie

voorwaarde en

Ontslag

Degradatie

salaris

32

Ontslag onder

Ministeries

inhouding op

Schorsing en

Schorsing

Boete

Berisping

Tabel 4.5: Tuchtstraffen dienstjaar 2017

51

4

8

15

ARB

1

1

HI&T

4

4

4

5

5

2

1

BIZA

1

1

1

4

5

1

1

4

11

9

54

BUZA
SJ
NH

2

OWT&C

3

22

RO

9
2

OWC

5

DEF

1

LVV

8

SOZAVO

3

3

1
124

9

21

19

138
42

1

2

14

4

3

FIN

1

1

ROGB

19

Totaal

43

14
25

60

34

1
148

3

70

1

20

1

4

375

Bron: Rekenkamer van Suriname

Voor het dienstjaar 2017 is het ministerie met het hoogste aantal tuchtstraffen Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gevolgd door Openbare Werken, Transport en Communicatie en Justitie en Politie.
Bij het opleggen van tuchtstraffen aan ambtenaren dienen de ministeries zich strikt te houden aan de
in artikel 61 lid 1 PW opgesomde strafmaatregelen en de in artikel 62 van de PW vermelde combinaties van tuchtstraffen.

4.2

Financiële aspecten

4.2.1

Autorisaties

Een autorisatie is een machtiging die verleend wordt aan een departement om uitgaven te doen van
bedragen vanaf vierduizend Surinaamse Dollars (SRD 4.000). Bij een autorisatie is het belangrijk dat
wordt aangegeven met welk doel het departement de uitgaven wil doen. Verder moeten er middelen
op de begroting van het departement aanwezig zijn om de uitgaven te kunnen financieren en is goedkeuring van de Raad van Ministers (RvM) en de Onderraad voor Aanbestedingen en Gunningen
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(ORAG) vereist. De ontvangen autorisaties worden getoetst op rechtmatigheid en juistheid conform
de goedgekeurde begroting van het desbetreffende dienstjaar.
In het dienstjaar 2017 zijn er 1260 autorisaties ontvangen. Bij het toetsen van de autorisaties zijn er
geen onrechtmatigheden geconstateerd. In tabel 4.6 is het aantal ontvangen autorisaties per ministerie vermeld.

Tabel 4.6: Totaal aantal autorisaties over het dienstjaar 2017
Ministeries

Aantal autorisaties

ARB

27

BIZA

171

BUZA

69

DEF

56

FIN

306

HI&T

46

JP

92

LVV

58

NH

120

OWC

35

OWT&C

77

RO

35

ROGB

7

SJ

19

SOZAVO

56

VG
Totaal

86
1260
Bron: Rekenkamer van Suriname

Analyse van de ontvangen autorisaties over het dienstjaar 2017
•

Het ministerie van Arbeid heeft zevenentwintig (27) autorisaties ontvangen, waarvan acht (8)
(29,62%) bestemd zijn voor dienstreizen. Voorts zijn acht (8) autorisaties bestemd voor de aanschaf van apparatuur en voor institutionele versterking van het ministerie.

•

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn achtenveertig (48) autorisaties (28,07%) bestemd
voor dienstreizen en alle kosten daaromtrent. Elf (11) van de autorisaties (6,43%) zijn verleend
voor het verzekeren van Surinaamse kinderen vanaf 0 tot en met 16 jaar en 60-plussers voor de
medische zorg.

•

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft negenenzestig (69) autorisaties ontvangen, waarvan
tweeëndertig (32) circa (46,37%) bestemd zijn voor dienstreizen en alle kosten daaromtrent.

•

Bij het ministerie van Defensie zijn negen (9) autorisaties (16,07%) bestemd voor lig- en verpleegkosten en poliklinische zorg ten behoeve van het personeel en hun gezinnen.
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•

Het ministerie van Financiën heeft driehonderdzes (306) autorisaties ontvangen, waarvan het
overgrootste deel besteed is aan operationele uitgaven zoals het betalen van nutsvoorzieningen,
huur van panden en dienstreizen.

•

Bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zijn tweeëndertig (32) (69,56%) van de
zesenveertig (46) autorisaties bestemd voor dienstreizen en alle kosten daaromtrent.

•

Bij het ministerie van Justitie en Politie hebben achtenvijftig (58), ongeveer (63,04%) van de tweeënnegentig (92) autorisaties, betrekking op dienstreizen bestemd voor functionarissen van het
ministerie.

•

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft achtenvijftig (58) autorisaties ontvangen,
waarvan negentien (19) (32,75%) bestemd zijn voor cultuurtechnisch onderhoud; afwatering en
waterkering en vijftien (15) (25,86%) zijn bestemd voor dienstreizen en alle kosten daaromtrent.

•

Van de honderdtwintig (120) autorisaties van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn
tweeënzeventig (72) (60%), bestemd voor het betalen van bedrijven die diensten hebben verricht
voor het distribueren van drinkwater.

•

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vijfendertig (35) autorisaties ontvangen, waarvan een deel besteed is aan operationele uitgaven (74,28%) zoals het aanschaffen
van gebruiksgoederen, de uitbetaling van diverse schoonmaak- en bewakingsbedrijven en de
aankoop van inventaris voor het ministerie.

•

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft zevenenzeventig (77)
autorisaties ontvangen, waarvan vijftien (15) (19,48%), bestemd zijn voor het programma Onderhoud van bruggen, acht (8) (10,39%), voor het programma Onderhoud ontwateringswerken en elf
(11) (14,29%), zijn besteed aan het programma Vuilophaal- en verwerkingsdienst.

•

Van de vijfendertig (35) autorisaties van het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn elf (11)
(31,43%), bestemd voor het programma Grondenrechten en traditioneel gezag. Hieronder vallen
onder meer de betaling van gemaakte kosten in verband met gehouden krutu’s en het beschikbaar stellen van een bedrag inzake het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk.

•

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn zeventien (17) autorisaties,
(30,35%), bestemd voor het programma Bijdrage aan medische hulpmiddelen. Voorts is 7,14%
van de autorisaties bestemd voor het programma Bijdragen aan het AOV-fonds en 7,14% ter
uitbetaling van financiële bijstand aan sociaalzwakke huishoudens.

•

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zesentachtig (86) autorisaties ontvangen, waarvan
tweeënveertig (42) bestemd zijn voor operationele uitgaven zoals dienstreizen, het bewaken en
beveiligen van panden en de achterstallige betaling aan diverse schoonmaakbedrijven. Voorts
zijn elf (11) autorisaties, (12,79%), bestemd voor lig-, verpleeg- en medische kosten ten behoeve
van patiënten van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).

Na controle van de beschikkingen zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd. In bijlage 3 wordt
een overzicht gegeven over het dienstjaar 2017 ontvangen autorisaties per ministerie van minimaal
SRD 1.000.000,00.
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4.2.2

Gratificatie

Een gratificatie wordt in gevolge de PW artikel 60 en het Gratificatiebesluit, S.B. 1990 no. 15 uitgekeerd aan landsdienaren in actieve dienst die een ambtsjubileum van respectievelijk 25, 30, 35, 40 of
45 jaar hebben bereikt of aan landsdienaren die zich op bijzondere wijze door dienstijver of dienstprestaties hebben onderscheiden. In de afgelopen jaren is niet gebleken dat landsdienaren in
aanmerking zijn gekomen voor een gratificatie als gevolg van een bijzondere dienstijver of dienstprestatie. In het dienstjaar 2017 heeft de Kamer in totaal duizend driehonderdvijfentwintig (1325) gratificatiebeschikkingen gecontroleerd. Het aantal beschikkingen voor 2017 bedraagt duizend eenenzestig
(1061). Tweehonderdtweeënzestig (262) beschikkingen hadden betrekking op 2016, één (1) beschikking op het dienstjaar 2015 en één (1) beschikking op het dienstjaar 2014. In figuur 4.3 wordt het
aantal jubilarissen in 2017 per departement aangegeven.

Bron: Rekenkamer van Suriname

Figuur 4.3: Aantal jubilarissen per departement, dienstjaar 2017

Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie heeft in het dienstjaar 2017 de
meeste jubilarissen met 18,10%, gevolgd door Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met 15,83%,
Justitie en Politie met 14,04% en Defensie met 12,44%.

De geconstateerde tekortkomingen bij de toets op rechtmatigheid betreffen het volgende:
•

De datum van indiensttreding van de landsdienaar is niet vermeld in het besluit.

•

De maandelijkse bezoldiging van de jubilaris is niet vermeld.

•

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

De gratificatie is niet uitgekeerd in het jaar dat de landsdienaar jubileert, waardoor hij/zij is benadeeld.

De datum van indiensttreding is vereist om na te kunnen gaan of de duur van het dienstverband vermeld op de beschikking klopt met de duur van het dienstverband volgens de formule datum - beschikking/datum - indiensttreding (Gratificatiebesluit paragraaf I en II). Paragraaf I van het Gratificatiebesluit geeft aan dat aan landsdienaren in actieve dienst in verband met het bereiken van hun ambtsjubileum een gratificatie toegekend dient te worden. Om te controleren of het juiste bedrag is uitgekeerd, is het noodzakelijk dat de maandbezoldiging van de landsdienaar in de beschikking wordt vermeld. Volgens paragraaf II van het Gratificatiebesluit wordt aan landsdienaren, die op grond van het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst met ontslag verlaten op een tijdstip dat minder
dan twaalf maanden voorafgaat aan de datum waarop zij zouden jubileren, een bijzondere gratificatie
toegekend. Om dit te kunnen controleren is het noodzakelijk dat de geboortedatum van de landsdienaar in de beschikking vermeld wordt.

De meest voorkomende tekortkoming is het niet vermelden van de datum van indiensttreding van de
landsdienaar in het besluit. Dit bemoeilijkt de controle op de rechtmatigheid. Tabel 4.7 is een weergave van het aantal jubilarissen in 2017 per departement verdeeld naar het aantal dienstjaren.

Tabel 4.7: Aantal jubilarissen in 2017 per departement verdeeld naar dienstjaren
Ambtsjubileum
Ministeries

In % van

Totaal

25

30

35

40

45

dienstjaren

dienstjaren

dienstjaren

dienstjaren

dienstjaren

ARB

2

11

6

5

0

24

2,26

BIZA

14

29

8

7

1

59

5,56

BUZA

3

7

3

2

0

15

1,41

DEF

9

78

33

12

0

132

12,44

FIN

19

24

13

5

0

61

5,75

2

1

1

3

0

7

0,66

JP

31

55

54

9

0

149

14,04

LVV

14

17

6

1

0

38

3,58

NH

2

11

7

8

0

28

2,64

OWC

84

49

33

2

0

168

15,83

OWT&C

40

85

26

41

0

192

18,10

SJ

5

9

3

0

0

17

1,60

RO

1

4

4

0

0

9

0,85

ROGB

5

10

9

6

0

30

2,83

SOZAVO

64

29

13

2

0

108

10,18

VG

11

5

3

5

0

24

2,26

306

424

222

108

1

1061

100

HI&T

Totaal

het totaal

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Gelet op het aantal jubilarissen verdeeld naar dienstjaren kan geconcludeerd worden dat in het
dienstjaar 2017 de grootste groep jubilarissen de staat 30 jaren heeft gediend, en wel vierhonderdvierentwintig (424) ambtenaren (39,96%). Van dit aantal zijn de meeste jubilarissen afkomstig van het
ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (20,05%).
Het aantal jubilarissen met 25 dienstjaren is driehonderdzes (306) circa (28,84%), terwijl de groep met
35, 40 en 45 dienstjaren respectievelijk 20,92%, 10,18% en 0,09% bedraagt.

4.2.3

Subsidies en financiële bijdragen

Onder subsidie wordt verstaan een geldelijke ondersteuning van overheidswege aan (sociale) instellingen, staatsbedrijven en stichtingen. Sommige van deze instellingen worden volledig gesubsidieerd
door de overheid, terwijl andere slechts een deel van hun begroting dekken met staatsmiddelen.
Krachtens artikel 32 van de Wet Rekenkamer Suriname zijn de voorgenoemde instellingen binnen
een vastgestelde termijn verplicht periodieke overzichten van hun geldelijke beheer en vermogenstoestand te verantwoorden aan de Kamer. In het dienstjaar 2017 zijn in totaal negentig (90) subsidiebeschikkingen ontvangen en gecontroleerd, waarvan tien (10) van het dienstjaar 2016 en tachtig (80)
van het dienstjaar 2017 zijn. Het overgrote deel van de verstrekte subsidies is van het ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting en bedraagt tweeëndertig (32).

De Kamer heeft meerdere malen een beroep gedaan op de rekenplichtigen om verantwoording af te
leggen. Volgens artikel 33 van de Wet Rekenkamer Suriname komen rekenplichtigen (zoals bedoeld
in artikel 32 van eerdergenoemde wet) die niet voldoen aan de verplichting om verantwoording af te
leggen aan de Kamer, niet in aanmerking voor enige uitkering van de staat. Het ministerie van
Financiën dient bij het toekennen van subsidies aan instellingen ook rekening te houden met de
verantwoording aan de Kamer. Uit de ontvangen besluiten blijkt dat ook aan instellingen die geen
verantwoording afleggen, subsidie wordt toegekend. In tabel 4.8 wordt een weergave gegeven van de
ministeries die bedragen boven een miljoen SRD aan subsidies in 2017 hebben ontvangen.

Tabel 4.8: Overzicht ministeries die boven een miljoen SRD aan subsidies in 2017
hebben ontvangen
Ministeries

Bedrag in SRD

VG

8.490.118,00

BIZA

8.340.540,00

SOZAVO

7.575.665,30

FIN

1.540.000,00
Bron: Rekenkamer van Suriname

Over het dienstjaar 2017 wordt per ministerie een overzicht weergeven van de ontvangen besluiten.
Tabel 4.9 is een weergave van het aantal subsidiebesluiten per ministerie.
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Tabel 4.9: Aantal ontvangen subsidiebesluiten verdeeld over de ministeries
Ministeries
VG

Aantal
3

SOZAVO

73

BIZA

3

DEF

20

OWC

17

FIN

4

NH

1

Totaal

121
Bron: Rekenkamer van Suriname

Van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben tweeëndertig (32) instellingen
meerdere malen een subsidie ontvangen. In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van instellingen
die subsidies hebben ontvangen over het dienstjaar 2017.
Bij de toekenning van subsidies dienen de subsidievoorwaarden, de Comptabiliteitswet, het Comptabiliteitsbesluit en de Wet Rekenkamer Suriname (artikel 32 en 33) in acht te worden genomen.

4.2.4

Toe(s)lagen

Krachtens de PW en het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (ABB) kan de landsdienaar in het genot
worden gesteld van een toelage boven zijn bezoldiging voor het verrichten van de aan hem in het
belang van de dienst opgedragen werkzaamheden. Bedoelde toelage bedraagt niet meer dan 10%
van de bezoldiging die door de landsdienaar per maand wordt genoten.
In het dienstjaar 2017 zijn er zeshonderdvijfenvijftig (655) beschikkingen ontvangen, waarvan driehonderdvijfendertig (335) zijn getoetst. Verder kan worden aangegeven dat in enkele beschikkingen
verschillende toelagen worden toegekend. Daarnaast zijn er ook beschikkingen waarbij aan meerdere
landsdienaren een toelage voor meer- en verantwoordelijk werk wordt toegekend (deze zijn de zogenaamde verzamelbeschikkingen) en wel bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie
en Politie en Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt in verband met het behalen van een
akte een eenmalige stimuleringstoelage aan leerkrachten toegekend gelijk aan de maandbezoldiging
op het moment van het behalen van de betreffende akte. Het gaat hierbij om de volgende akten:
Hoofdkleuterleidster, Hoofdakte, LO-akte, MO-A akte, LOBO, LOMBO en Speciaal Onderwijs. Dit is
vervat in de missive van de RvM van 24 december 2001 no. 626/RvM. In zesenvijftig (56) beschikkingen is aan drieenzeventig (73) leerkrachten een eenmalige stimuleringstoelage toebedeeld.
In tabel 4.10 worden de data betreffende het aantal en de soort toelagen die door de diverse ministeries zijn toegekend aan landsdienaren, weergegeven.
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10% van de maand-

Auto

3

3

1

Bijzondere

8
4

2

Forensische
opsporing

4

1

2

4

19

21

1

1
1

1

4

1

1

6
2

1

3

Muziek

1
1

1

2

10

36

1

6

73

9
6

2

2

3

6

1

67

1

94

3

Overbrugging

3

1

1

Recherche

9

Representatie

1

Risico

9
1

1

3

1

1

Standplaats

8

Vaar

8

1

Waarneming

10

7

3

21

5

3

1
1

11

12

1

2

Vervoer

1

1

7

Categorie 1-reizende
leerkracht
Categorie 2-reizende
leerkracht
13

23

4

25

46

21

Huishuur

Kleding

Totaal

VG

SOZAVO

SJ

ROGB

RO

1

9

1

huishuur

Totaal

15

1

Detachering en

delijk werk

OW

4

8

Bromfiets

Meer- en verantwoor-

NH

4

bezoldiging

Kas

OWC

LVV

HI

JP

FIN

DEF

BUZA

BIZA

Soort toelage

ARB

Tabel 4.10: Toe(s)lagen toegekend in het dienstjaar 2017

16

43

5

30

1

2

8

81
15

17

17

3

3

162

4

17

31

1

5

18

8

405

Bron: Rekenkamer van Suriname

Na de controle van de beschikkingen zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd.

4.2.5

Vergoeding overwerk

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

39

Verslag 2017

In het dienstjaar 2017 zijn in totaal duizend negenhonderdnegenentachtig (1989) overwerkbeschikkingen c.q. resoluties getoetst door de Kamer. Deze beschikkingen zijn afkomstig van de verschillende ministeries en betreffen de dienstjaren 2016 (574) en 2017 (1415). In het volgende overzicht is
een grafische voorstelling weergegeven van het aantal getoetste beschikkingen van het dienstjaar
2017, verdeeld naar de diverse ministeries.

Uit de verdeling blijkt dat een groot deel van de overwerkbeschikkingen betrekking heeft op het ministerie van Binnenlandse Zaken (17,39%), gevolgd door de ministeries van Financiën en Openbare
Werken, Transport en Communicatie met respectievelijk 13,14% en 12,86%. Vermeldenswaard is dat
in sommige beschikkingen de overwerkvergoeding van meerdere werknemers is geregeld. Dit is voornamelijk het geval bij het ministerie van Justitie en Politie.
Vierhonderdvijfenvijftig (455) beschikkingen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling die dateren uit 2016 (98) en 2015 (357) zijn in het dienstjaar 2017 opgestuurd naar de Kamer.
In grafiek 4.4 wordt het aantal overwerkbeschikkingen, verdeeld naar de diverse ministeries, weergegeven.

Bron: Rekenkamer van Suriname

Figuur 4.4: Aantal overwerkbeschikkingen verdeeld naar de diverse ministeries in 2017

Er zijn in totaal vierhonderdzesennegentig (496) tekortkomingen geconstateerd na de rechtmatigheidscontrole van het object ‘vergoeding overwerk’. De tekortkomingen hebben voornamelijk betrekking op het feit dat uitsluitend een financiële vergoeding wordt gegeven zonder dat hierbij wordt aangegeven dat de situatie daartoe strekte. In tabel 4.11 worden de tekortkomingen per ministerie weergegeven.
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Tabel 4.11: Tekortkomingen bij de overwerkbeschikkingen in het dienstjaar 2017
Tekortkoming 1

Tekortkoming 2

Tekortkoming 3

Tekortkoming 4

ARB

33

-

-

-

BIZA

55

-

-

-

BUZA

15

1

-

2

LVV

17

-

-

-

NH

95

1

1

-

OWC

95

-

-

-

ROGB

68

-

-

23

VG

85

5

-

-

Totaal

463

7

1

25

Ministerie

Bron: Rekenkamer van Suriname

Legenda:
No.
1

2

Soort tekortkoming

Relevant wetsartikel

Er is een financiële vergoeding uitgekeerd, zonder dat er aange-

S.B. 1976 no. 25 artikel 1 lid

geven is dat de situatie daartoe strekte.

4b

Er is overwerkvergoeding toegekend, terwijl niet blijkt dat de normale

S.B. 1976 no. 25 artikel 1 lid 1

arbeidsduur overschreden is.
3

De vergoeding voor werk op normale dagen is niet correct berekend.

S.B. 1976 no.25 artikel 1 lid 5

4

Het aantal overgewerkte uren op de overwerkbeschikking ontbreekt.

S.B. 1976 no.25 artikel 1 lid 4

De ministeries met de meeste tekortkomingen zijn Natuurlijke Hulpbronnen en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met respectievelijk 19,56% om 19,15% gevolgd door Volksgezondheid met 18,15%.
Verder zijn er ook andere tekortkomingen geconstateerd die in tabel 4.11 niet zijn opgenomen, met
name het ontbreken van een machtiging voor het verrichten van overwerk conform artikel 2 S.B. 1976
no. 25.

Er dient conform het Staatsbesluit 1976 no. 25, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2013 no. 78 houdende richtlijnen met betrekking tot de toekenning van vergoedingen voor overwerk, een machtigingsaanvraag en overwerkstaat bij de beschikkingen te worden bijgevoegd, teneinde de juistheid en rechtmatigheid van de toegekende overwerkbedragen te kunnen beoordelen.

4.3

Ingestelde commissies

Een ingestelde commissie is een commissie die benoemd is door het bevoegd gezag. Zij voert specifieke taken uit die het desbetreffende ministerie regarderen. Het auditobject Ingestelde Commissies
behelst niet alleen nieuw ingestelde commissies, maar ook de verlenging van de zittingstermijnen en
wijzigingen van het ledenbestand van bestaande commissies.

41

Verslag 2017

Naast de commissies die binnen een ministerie opereren, zijn er ook interdepartementale commissies. Hierin participeren diverse ministeries waarbij een van de ministeries als ‘trekker’ van het geheel
fungeert.

In het dienstjaar 2017 zijn vierenzestig (64) beschikkingen gecontroleerd, waarvan vijftien (15) betrekking hebben op verlenging van de zittingstermijn van de commissies. Indien commissies hun werkzaamheden niet hebben kunnen afronden binnen de aangegeven zittingstermijn, is het mogelijk dat
de zittingstermijn van zo een commissie wordt verlengd. In bijlage 4 is een overzicht van de ingestelde commissies over het dienstjaar 2017 weergegeven inclusief van commissies waarvan de zittingstermijn is verlengd.
Na controle van de beschikkingen blijkt dat bij vijf (5) beschikkingen het doel niet is vermeld. Het
betreft hierbij besluiten van de ministeries van Buitenlandse Zaken; Defensie; Landbouw, Veeteelt en
Visserij; Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Volksgezondheid.

Bij het opmaken van de besluiten inzake de instelling van commissies dient het desbetreffende ministerie zich strikt te houden aan de instructies vermeld in het Staatsbesluit S.B. 1991 no. 58, “Instelling
en Taakomschrijving van Departementen van Algemeen Bestuur”, zoals gewijzigd bij S.B. 2002 no.
16 en S.B. 2005 no. 94.

4.4

Grondbeschikkingen

Een grondbeschikking is een beschikking die de basis vormt tot uitgifte van een stuk grond aan een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon door de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer.

De controle van de rechtmatigheid van de gronduitgifte wordt getoetst aan het:
-

Decreet Beginselen Grondbeleid (S.B. 1982 no. 10) zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28
januari 2003 (S.B. 2003 no. 8);

-

Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11) zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari
2003 (S.B. 2003 no. 7);

-

Reglement Grondhuurvergoeding (S.B. 1982 no. 14) zoals laatstelijk gewijzigd bij Staatsbesluit
van 29 mei 1997 (S.B. 1997 no. 42);

-

Decreet Rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden (S.B. 1982 no. 12);

-

Ontsluitingskostenbesluit 1982 (S.B. 1982 no. 15) zoals gewijzigd bij Staatsbesluit van 29 mei
1997 (S.B. 1997 no. 15) en de beschikkingen van 16 juli 1997 no. 1577/0215 en van 24 september 2004 no. 1004/04-0216 (S.B. 2004 no. 138).

In het dienstjaar 2017 zijn er in totaal vierhonderdzeventig (470) grondbeschikkingen ontvangen en
gecontroleerd. De controle heeft voornamelijk betrekking op de toewijzingsbeschikkingen, aangezien
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het auditprogramma daarvoor ontworpen is. De meest in het oog springende onrechtmatigheid betreft
het feit dat de aanvragen betreffende grondhuur geen betrekking hebben op grond die vooraf conform
S.B. 1982 no. 11 artikel 1 lid 2 sub 3 van het Decreet Uitgifte Domeingrond was bekendgemaakt.

In tabel 4.12 is een weergave van het aantal beschikkingen en de hectaren grond die zijn uitgegeven
door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer voor diverse doeleinden.

Ter bebouwing en bewoning
In ha

Tuinbouw
In ha
Landbouw/tuinbouw/veeteelt
In ha

37

15,68

1,07

3,20
1

2

165,18

0,71

10

1

5

68,91

0,45

113,86

20

8

17

24,11

7,03

18,44

1
3,61

Woningbouwproject

1

In ha

75

Landbouwmateriaalshop

1

In ha
Café-restaurant
In ha
Overige
In ha

0.18
1

1

0,03

0.03

1

1

0,18

0.16

Sociaal-educatieve doeleinden

1

In ha

0,07

Zakenpand
In ha
Aanleg parkeerplaats

In ha

1

1

0,20

0,29

1

In ha
Totaal

Bereidsverklaring

6

In ha

In ha

wijzigingen

352

Industriële doeleinden

Landbouw

Bestemmings-

overdrachten

Goedkeurings-

ning

Gebruiksvergun-

(in aantallen in ha)

grondhuur

Soort/doeleinden

Toewijzing

Tabel 4.12: Resultaten onderzoek grondbeschikkingen over het dienstjaar 2017

0,28
386

2

15

2

65

187,52

0,35

8,55

165,38

136,87

Bron: Rekenkamer van Suriname
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De overige beschikkingen hebben betrekking op: vaststelling en beëindiging van het grondhuurrecht
(2 beschikkingen), vaststelling en vervallenverklaring van het grondhuurrecht (1 beschikking), verdeling en nummering perceel (1 beschikking) en afwijzingen (14 beschikkingen).
Het komt ook voor dat in sommige gevallen de bestemming van bepaalde percelen wordt gewijzigd.
Van domeingronden die aanvankelijk voor landbouw- of tuinbouwdoeleinden toegewezen waren, worden de bestemmingen gewijzigd in bebouwing en bewoning. Alhoewel de oorspronkelijke toewijzing
gebaseerd was op bepaalde motieven. Dus als er een wijziging van bestemming plaatsvindt, is het
ook noodzakelijk dat in de beschikking duidelijk wordt vermeld wat de motieven zijn die tot de wijziging hebben geleid. De meeste grondbeschikkingen zijn uitgegeven voor bebouwing en bewoning en
voor de uitoefening van tuinbouw.

Bij de toewijzing van domeingrond aan belanghebbenden dient het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer zich te houden aan het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11)
zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 2003 (S.B. 2003 no. 7) en overige geldende en toepasselijke wet- en regelgeving.

4.5

Afwijking openbare aanbestedingen

Volgens de Comptabiliteitswet artikel 18 (S.B. 2003 no. 76) en het Comptabiliteitsbesluit artikel 18
(S.B. 2004 31 juli) wordt een resolutie met betrekking tot afwijking openbare aanbesteding van het
bevoegd gezag, omschreven als te zijn: “een door de President van de Republiek Suriname in het
belang van het land genomen oordeel dat met beweegredenen omkleed is voor het doen van
leveranties of werken in het belang van den lande”. Van deze door het bevoegd gezag, met name de
president, de minister van Financiën en de betrokken landsminister genomen beslissing tot afwijking
van de normale procedure bij het aanvragen of uitvoeren van openbare aanbestedingen, moet zoals
wettelijk vastgesteld een afschrift verstuurd worden naar in het bijzonder DNA.

De resolutie met betrekking tot afwijking openbare aanbesteding door het bevoegd gezag wordt opgesteld:
1

voor bestellingen van goederen in het buitenland die slechts met groot nadeel voor ’s landsdienst
of ’s landskas in Suriname kunnen worden betrokken;

2

voor leveringen, werkzaamheden en transporten die een hoger bedrag dan SRD 30.000 vertegenwoordigen;

3

indien er ten minste 3 offertes in overweging zijn genomen;

4

met medewerking van de betrokken ’s landsminister en de minister van Financiën;

5

indien toestemming is gegeven en de datum van het besluit ter verlening van toestemming is aangegeven door de RvM voor bovenbedoelde afwijking.
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De rechtmatigheidscontrole uitgeoefend op de ontvangen resoluties van verscheidene ministeries
(departementen) is gestoeld op de toepasselijke wet- en regelgeving, met name:
-

de Comptabiliteitswet, de landsverordening van 2 december 1952 (G.B. 1952 no. 111), laatstelijk
gewijzigd op 29 september 2003 (S.B. 2003 no. 76);

-

het Comptabiliteitsbesluit, ‘s landsbesluit van 27 augustus 1953 (G.B. 1953 no. 100) gewijzigd bij
staatsbesluit van 31 juli 2004 (S.B. 1997 no. 15 en S.B. 2004 no. 116).

-

missiven van de Raad van Ministers.

De Kamer heeft in het jaar 2017 vijf (5) resoluties betreffende afwijking openbare aanbestedingen ontvangen. Tabel 4.13 is een overzicht van de ontvangen besluiten per ministerie.

Tabel 4.13: Ontvangen beschikkingen inzake afwijking openbare aanbestedingen in 2017
Datum
resolutie
29 mei 2017

Ministerie
BIZA

Omschrijving

SRD

USD

EURO

Aangaan huurovereenkomst voor zes maanden
met NV Quick & Safe
Parking gevestigd aan de

1.975,00*

President Da Costalaan no 7
in het district Paramaribo
miv 1 maart 2017
Aanschaf van twee (2) vlieg16 mei 2017

DEF

tuigen, Twin Otters DHC6-

15.000.000,00

400, voor het Nationaal
Leger

28 april
2017

Aanschaf zes (6) blusvoerJP

tuigen voor het Korps Brand-

353.585,00

weer Suriname
Het graven van een nieuw
kanaal en het maken van

12 juli 2017

OWT&C

betonnen duikers inclusief
keermuren en Rowat-klep-

2.931.200,00

pen te Paramaribo-Noord
met bijbehorende werken
31 augustus
2017

OWT&C

Renovatie autowerkplaats
aan de Duisburglaan

721.644,50
Bron: Rekenkamer van Suriname

*: per maand

Uit de controle is het volgende gebleken. In de resolutie van het ministerie van Justitie en Politie,
betreffende de aanschaf van zes (6) blusvoertuigen voor het Korps Brandweer Suriname, is niet
opgenomen dat er een afschrift is verzonden naar de voorzitter van DNA. Verder blijkt uit een
ontvangen besluit getekend door de minister van Binnenlandse Zaken dat een huurovereenkomst
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voor zes (6) maanden voor een bedrag SRD1.975,00 per maand is aangegaan voor het huren van
een parkeerruimte, waarbij is afgeweken van de procedure tot het houden van een aanbesteding. In
strijd met artikel 18 van de Comptabiliteitswet is het besluit om af te wijken van de procedure van
Openbare Aanbesteding niet getekend door de President van de Republiek Suriname. Verder is in de
resolutie niet vermeld dat een afschrift van het besluit verzonden is naar de voorzitter van DNA.
Bij het afwijken van de regels voor het houden van een openbare aanbesteding dient de staat zich
strikt te houden aan artikel 18 van de Comptabiliteitswet.

4.6

Ouderdomspensioen

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

Indien een ambtenaar als gevolg van ziekte of gebreken ongeschikt is zijn betrekking te vervullen,
heeft hij ook recht op pensioen namelijk het invaliditeitspensioen (artikel 20 lid 1 Ambtenarenpensioenwet S.B. 1972 no. 150).

•

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

•

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

•

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

Door de Kamer werd in het dienstjaar 2017 slechts het aantal beschikkingen per ministerie geregistreerd, aangezien er nauwelijks tekortkomingen zijn geconstateerd in de afgelopen jaren. In het
dienstjaar 2017 zijn er vijftienhonderd (1500) beschikkingen inzake de toekenning van pensioen ontvangen van het Pensioenfonds Suriname. In tabel 4.14 wordt een overzicht gegeven van het aantal
beschikkingen inzake de toekenning van pensioen per ministerie over het dienstjaar 2017.

Tabel 4.14: Aantal ouderdomspensioenen over het dienstjaar 2017
Ministerie

Aantal

ARB

15

BIZA

68

BUZA

7
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Ministerie

Aantal

DEF

84

FIN

69

HI&T

29

JP

100

LVV

57

NH

52

OWC

433

OWT&C

167

RO

76

ROGB

24

SOZAVO

107

SJ

13

TCT

50

VG

149

Totaal

1500
Bron: Rekenkamer van Suriname

Aanbevelingen van de Kamer
Naar aanleiding van de geconstateerde onrechtmatigheden in hoofdstuk 4 attendeert de Kamer de
ministers erop de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving strikt te volgen bij het nemen van
besluiten. Voorts dient bij het opstellen van de beschikkingen informatie vermeld te worden die de
rechtmatigheid van het besluit kan waarborgen. Met name de benoemings- en bevorderingsbesluiten
bevatten onvoldoende informatie, waardoor niet kan worden getoetst of de belanghebbende functionaris voldoet aan de eisen die leiden tot het besluit. Bij het afschrift dat toegezonden wordt naar de
Kamer, kunnen de staat van dienst en het voorstel tot benoeming c.q. bevordering als bijlage worden
toegevoegd.

Bij gratificatiebesluiten dient het ministerie van Binnenlandse Zaken de hiaten tussen de standaard
gratificatiebeschikking die door hen in een Staatsbesluit is vastgelegd en het gratificatiebesluit weg te
werken. De standaard gratificatiebeschikking mist essentiële informatie die nodig is bij het toetsen
van de rechtmatigheid van het besluit tot toekenning van de gratificatie, met name de datum van
indiensttreding en de geboortedatum van de jubilaris.

De PW, die specifiek is vastgesteld voor het ambtelijk personeel, dient strikt nageleefd te worden. Zij
mag niet ondergeschikt gesteld worden aan resoluties, die van een lagere orde zijn dan wetten en
andere algemeen geldende wetten en regels.
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Naast de PW dienen de ministeries zich strikt te houden aan de volgende wet– en regelgeving:
•

de Comptabiliteitswet;

•

het Comptabiliteitsbesluit

•

Wet Rekenkamer Suriname;

•

het Staatbesluit van 1 mei 1976 (S.B. 1976 no. 25) houdende richtlijnen met betrekking tot het
toekennen van vergoeding voor overwerk;

•

het Gratificatiebesluit;

•

het Staatsbesluit S.B. 1991 no. 58 “Instelling en Taakomschrijving van Departementen van Algemeen Bestuur”;

•

het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11).

Tot slot wordt door de Kamer aan het bevoegd gezag gevraagd erop toe te zien dat alle overige
regelgevingen die ingesteld zijn om te komen tot behoorlijk bestuur binnen het overheidsapparaat,
worden opgevolgd.
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Bijlagen
Rekenkamerverslag 2017

Verslag 2017

Bijlage 1: Verslag per ministerie (samenvatting)

Ministerie van Arbeid
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Arbeid, het aantal gecontroleerde beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen

beschikkingen
1

Aanstellingen

9

11,11% (1) behoort tot

De geneeskundige

De Kamer beveelt aan

het LK, 66,67% (6) tot

verklaring ontbreekt.

om de aanstellingen

MK en 22,22% (2) tot

conform de PW art.12 lid

het HK.

2a af te handelen.

44,44% (4) betreft

De benodigde informatie

tijdelijke aanstelling en

moet opgenomen

55,56% (5) van de

worden in de beschik-

beschikkingen betreft

kingen.

vaste aanstellingen.
2

Arbeidsovereen

3

komsten

Het betreft één (1) man

Geen.

en twee (2) vrouwen.

-

Allen behoren tot het
hoger kader.
3

Autorisatie

27

De beschikkingen
voldoen aan de rechtmatigheidseisen.

4

Benoemingen

19

De beschikkingen

Geen.

voldoen aan de rechtmatigheidseisen.
5

Gratificatie

24

De verdeling met

De datum van indienst-

Aanbevolen wordt dat

betrekking tot de 24

treding en de maand-

het ministerie van

gratificaties ziet er als

bezoldiging van de

Binnenlandse Zaken en

volgt uit:

landsdienaren ontbreken

de Kamer om de tafel

- 2 jubilarissen voor 25

regelmatig in de

gaan zitten om de hiaten

beschikkingen.

tussen de standaard-

Deze tekortkomingen

gratificatiebeschikking

hebben betrekking op de

en het Gratificatiebesluit

maanden januari tot en

weg te werken. Zodat ze

met augustus.

beter op elkaar aanslui-

dienstjaren;
- 11 jubilarissen voor
30 dienstjaren;
- 6 jubilarissen voor 35
dienstjaren;
- 5 jubilarissen voor 40
dienstjaren.

ten waardoor de
controle effectiever kan
geschieden.

6

Ingestelde
Commissies

3

Drie (3) beschikkingen
betreffen de instelling
van een commissie en
één (1) beschikking
betreft de verlenging
van de zittingsperiode
van de commissie.
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Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen

-

-

beschikkingen
7

Tuchtstraffen

1

Het gaat om de tuchtstraf: oneervol ontslag.

8

Toe(s)lagen

13

10 hebben betrekking
op waarnemingstoelage,
2 op meer- en
verantwoordelijk werk
en
1 op kastoelage.

9

Vergoeding
overwerk

33

Er is geen machtigings-

De Kamer beveelt aan

verzoek aangetroffen en

om te werken conform

er is steeds een financiële

het Staatsbesluit van 1

compensatie gegeven

mei 1976 (S.B. 1976 no.

zonder dat is aangeven

25) houdende richtlijnen

dat de dienst het niet

met betrekking tot het

toeliet te compenseren

toekennen van vergoe-

met dagen c.q. uren.

ding voor overwerk.

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Binnenlandse Zaken
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, het aantal ontvangen en getoetste beschikkingen, de opmerkingen en de tekortkomingen over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

Aanbeveling

Tekortkoming

veldonderzoek

beschikkingen
1

Aanstellingen

150

44,67% behoort tot LK,

-

54% tot MK en
1,33% tot HK

-

De geneeskundige

Bij het aanstellen van

verklaring ontbreekt.

functionarissen in tijdelijke en vaste dienst,

Er is geen reden tot
aanstelling in tijdelijke
dienst.

-

dient men zich strikt te
houden aan de PW art
12

Er is geen geboortedatum aangegeven.

2

Arbeidsovereen

20

komsten

10% behoort tot LK,

-

55 % tot MK en
20% tot HK en
15 % is onbekend

-

De functieschaal ont-

De vereiste data vermel-

breekt.

den in de beschikking.

De tijdsduur van de
arbeidsovereenkomst is
niet vermeld.

-

De leeftijd van de
betrokkene kon niet
achterhaald worden.

3

Autorisatie

-

171

De periode waarover er
betaald wordt, is niet
vermeld in de autorisatie.

-

Op 2 autorisaties staat
dezelfde informatie vermeld; alleen de code
verschilt.

-

Het aangevraagde
bedrag verschilt met
het geautoriseerde
bedrag.

4

Benoemingen

-

68

-

De eerdere functie die

De vereiste data

de betrokkene had,

vermelden in de

staat niet vermeld.

beschikking

Functieschalen en de
geboortedatum
ontbraken.

5

Bevorderingen

04

6

Gratificatie

59

Geen
Het aantal dienstjaren

De ministeries hanteren

De vereiste data vermel-

en het aantal

bij het opstellen van een

den in de beschikking.

jubilarissen:

gratificatiebeschikking

− 25 dienstjaren 14;

een standaardformaat
vastgesteld door het
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Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

Tekortkoming

beschikkingen
− 30 dienstjaren 29;

ministerie van Binnen-

− 35 dienstjaren 08;

landse Zaken. Hierbij is

− 40 dienstjaren 07;

geen rekening gehouden

− 45 dienstjaren 01.

met het gratificatiebesluit,

Aanbeveling
veldonderzoek

waardoor de gratificatiebeschikkingen tekortkomingen vertonen zoals:
het ontbreken van de
datum van indiensttreding, de maandbezoldiging en de geboortedatum.
De gratificatie wordt niet
in het jubileumjaar uitgekeerd.
7

Ingestelde

03

Geen

Geen

commissies
8

Subsidies

03

9

Toe(s)lagen

23

Soort toelagen:

Geen

kas (04),
kleding (06),
meer- en verantwoordelijk werk 03),
waarneming (07) en
auto/vervoer (03).
Tuchtstraffen

05

Soort tuchtstraffen:

-

Er is niet duidelijk aan-

De PW hanteren bij het

schorsing met inhou-

gegeven in de beschik-

toepassen van tucht-

ding op het salaris

king of de betrokkene

straffen.

(01) en ontslag (04).

in de gelegenheid is
gesteld om zich te
verweren.

-

Het verzoek tot ontslag
is gedaan in het jaar
2000, maar de beschikking is opgemaakt in
het dienstjaar 2017.

10

Vergoeding

246

-

overwerk

-

Het maximaal aantal

Er dient conform het

toegestane overuren is

Staatsbesluit 1976 no.

overschreden.

25, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2013

Het toekennen van een
maaltijdvergoeding is
ook onder dit auditobject ondergebracht.

-

Er is een presentie
overwerkvergoeding

no. 78 houdende richtlijnen m.b.t. toekenning
van vergoedingen voor
overwerk een machtigingsaanvraag en
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Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

Tekortkoming

beschikkingen

-

Aanbeveling
veldonderzoek

toegevoegd aan de

overwerkstaat bij de

beschikking i.p.v. een

beschikkingen te worden

overuurstaat.

bijgevoegd, teneinde de

De verzamelstaat

juistheid en rechtmatig-

ontbreekt.

heid van de toegekende
overwerkbedragen te

Op de overuurstaat is

beoordelen

de kolom ‘Aard der
werkzaamheden’ niet
ingevuld

-

De machtigingsaanvraag is niet toegevoegd.

-

De volgorde van volgnummers is foutief aangegeven op de verzamelstaat en komt niet
overeen met het bijbehorende totaal aantal
overwerkstaten.

-

Er is niet duidelijk aangegeven of er toestemming door de minister
is verleend om het aantal maximaal toegestane overuren te overschrijden

11

Afwijking

01

- In strijd met artikel 18

Artikel 18 van de

openbare

van de Comptabiliteits-

Comptabiliteitswet moet

aanbesteding

wet is het besluit om af

strikt nageleefd worden

te wijken van de proce-

bij het besluit om af te

dure van Openbare

wijken van de procedure

Aanbesteding niet

van openbare

getekend door de

aanbesteding

President van de
Republiek Suriname
- Er is geen afschrift van
het besluit verzonden
naar de voorzitter van
DNA
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Buitenlandse Zaken
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de
aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No.

Auditobject

Aanbevelingen

getoetste

Opmerking

beschikkin-

Tekortkoming

veldonderzoek

gen
1

Aanstellingen

4

Van de 4 aanstellingen

Bij 2 beschikkingen ont-

behoort 50% (02) tot het

breekt de verwijzing van een

HK, 25% (01) tot MK en

geneeskundige verklaring.

25% (01) tot LK.
Het betreft 2 tijdelijke en 2
vaste aanstellingen.
2

Autorisatie

69

3

Benoemingen

9

Geen.
Uit de beschikkingen kan

Geen.

niet altijd worden afgeleid
of de landsdienaar wel
beschikt over een opleiding die de verwachting
rechtvaardigt dat hij
adequaat invulling kan
geven aan de taken
behorende bij de functie
en/of voldoet aan de
minimale benoembaarheidsvereisten.
4

Gratificatie

15

De verdeling van de

De datum van indiensttre-

Ter beoordeling van de

gratificaties ziet er als

ding en de geboortedatum is

juistheid van de gratifi-

volgt uit:

in geen van de beschik-

caties is het van belang om

-

3 jubilarissen voor 25

kingen (15) vermeld. De

de datum van indienst-

dienstjaren;

maandelijkse bezoldiging is

treding, maandelijkse

in 10 beschikkingen niet

bezoldiging en de geboor-

vermeld.

tedatum van de lands-

-

7 jubilarissen voor 30
dienstjaren;

-

3 jubilarissen voor 35

dienaar op te nemen in de
Bij 6 beschikkingen is

dienstjaren;

geconstateerd dat de

2 jubilarissen voor 40

gratificatie niet is uitgekeerd

dienstjaren.

in het jaar dat de lands-

In 2 beschikkingen zijn

dienaar jubileert, waardoor

aan 2 landsdienaren

hij/zij wordt benadeeld.

beschikking.

gratificatieuitkeringen
toegekend i.v.m. hun 25en 30-jarig ambtsjubileum.
5

Ingestelde

1

Geen.

Commissies
6

Tuchtstraffen

1

Soort strafmaatregel:

De inhouding van het salaris

Bij het opleggen van tucht-

inhouding van het salaris

wegens onwettig verzuim is

straffen aan ambtenaren
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Aantal
No.

Auditobject

Aanbevelingen

getoetste

Opmerking

beschikkin-

Tekortkoming

veldonderzoek

gen
wegens onwettig verzuim.

in strijd met artikel 61 lid 1

dient men de in artikel 61

PW en artikel 30 en 31 PW.

lid 1 PW opgesomde
strafmaatregelen toe te
passen.

7

Toe(s)lagen

4

Toelagen:

Geen.

Kastoelage (01) en
waarnemingstoelagen
(03).
8

Vergoeding
overwerk

15

Er is steeds een financiële

Indien er correcties

vergoeding toegekend

gepleegd moeten worden

zonder dat is vermeld dat de

op de beschikkingen en

dienst compenserende

eventuele bijkomende

vrijstelling van dienst niet

stukken, wordt aanbevolen

toelaat.

een verbeterde versie van

Voorts is er geen machti-

het stuk op te maken.

gingsaanvraag bijgevoegd

Voorts wordt aanbevolen

en is de vergoeding op

om de beschikkingen

normale dagen en zonda-

inzake overwerk voldoende

gen of daaraan gelijk te

te motiveren.

stellen dagen in 1 beschikking niet correct berekend.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Defensie
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Defensie, het aantal gecontroleerde beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

beschik-

Onrechtmatigheid

Aanbevelingen

/tekortkoming

veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

95

Van het totaal aantal

Er ontbreekt een ver-

Rekenkamer beveelt aan

aanstellingen over 2017

wijzing naar een

om de aanstellingen

behoorde 43,16% (41)

geneeskundige verkla-

conform de PW art.12 lid

tot het lager kader,

ring in de beschikking.

2a af te handelen.

49,47% (47) tot het
middenkader en 7,37%
(07) tot het hoger kader.
2

Arbeidsovereen-

3

Geen.

komsten
3

Autorisatie

56

In 9 gevallen is het

Geen.

geautoriseerde bedrag
hoger of gelijk aan
SRD 1 miljoen. Die
projecten zijn getoetst
aan het Ontwikkelingsplan.
4

Benoemingen

21

5

Bevorderingen

186

Geen.
13,68 % van de ambte-

Geen.

naren is met 1 schaal
bevorderd,
18,42 % met 2 schalen,
10% met 3 schalen,
12,2% met 3 schalen en
48,95% met 4 schalen.
2,63% is bevorderd met
6 schalen,
2,11% met 8 schalen en
0,53% met 9 schalen.
De groep die met 11
schalen bevorderd is, is
0,53% en ten slotte is de
groep die bevorderd is
met 12 schalen 3,16%.
6

Gratificatie

132

- vanwege 25 dienstjaren 9 (7%);
- vanwege 30 dienstjaren 78 (59%);
- vanwege 35 dienstjaren 33 (25%);
- vanwege 40 dienstjaren 12 (9%).

De maandbezoldiging is

Aanbevolen wordt dat het

niet vermeld.

ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kamer
om de tafel gaan zitten om
de hiaten tussen de
standaard gratificatiebeschikking en het Gratificatiebesluit weg te werken,
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Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

beschik-

Onrechtmatigheid

Aanbevelingen

/tekortkoming

veldonderzoek

kingen
zodat ze beter op elkaar
aansluiten. Hierdoor kan
de controle effectiever
geschieden.
7

Ingestelde

1

Geen.

1

Geen.

Commissie
8

Afwijking
Openbare
Aanbesteding

9

Subsidies

20

10

Toe(s)lagen

25

Geen.
Bijzondere toelage (01),

Geen.

kastoelage (01),
overbruggingstoelage
(01),
risicotoelage (01) en
waarnemingstoelage
(21).
11

Tuchtstraffen

42

Soort tuchtstraffen:

Geen.

schorsing met inhouding
op het salaris (21),
schorsing (01),
voorwaardelijk ontslag
(01) en ontslag (19).
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Financiën
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Financiën, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

beschik-

Tekortkoming

Aanbeveling
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

17

Van het aangetrokken

Er wordt niet verwezen

Het ministerie moet

personeel in overheids-

naar een geneeskundige

blijven werken conform

dienst is 82,35% midden-

verklaring; de geboorte-

de PW art.12 lid 2a.

kader en 17,65% lager

datum is niet vermeld.

kader.
2

Arbeidsovereen-

2

komsten

Van de landsdienaren

Geen.

met wie een overeenkomst is aangegaan,
behoorde 1 tot het LK en
1 tot het MK.

3

Autorisatie

306

4

Benoemingen

7

5

Bevorderingen

30

Zie bijlage 3 ‘Autorisa-

Geen.

ties’.
Geen.
Van de 30 bevorderingen

Geen.

behoorden 1 tot het LK,
26 tot het MK en 3 tot het
HK.
6

Ingestelde

1

commissies
7

Gratificatie

Zie overzicht bijlage 4

Geen.

‘Ingestelde commissies’
61

-

19 gratificaties van-

De datum van indienst-

Het ministerie maakt

wege 25 dienstjaren

treding en de maand-

gebruik van het stan-

bezoldiging van de

daardformaat van het

landsdienaren zijn niet

ministerie van Binnen-

vermeld.

landse Zaken, waarin de

24 gratificaties vanwege 30 dienstjaren

-

13 gratificaties van-

informatie niet vermeld

wege 35 dienstjaren

staat. De informatie is

5 gratificaties vanwege

conform het gratificatie-

40 dienstjaren

besluit noodzakelijk om
de rechtmatigheid van
de gratificatiebesluiten
te waarborgen.

8

Tuchtstraffen

1

9

Toe(s)lagen

16

Soort tuchtstraffen:

Geen.

inhouding op salaris (01)
Autotoelage (08),

Geen.

kastoelage (01),
kledingtoelage (01)
bromfietstoelage (01) en
waarnemingstoelage (05).
10

Vergoeding
overwerk

186

Er is alleen een

Het ministerie moet

financiële vergoeding

werken conform het

uitgekeerd, zonder dat

Staatsbesluit van 31 mei
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Aantal
No

Auditobject

getoetste
beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbeveling
veldonderzoek

kingen
er aangegeven is dat de

1976 (S.B. 1976 no. 25)

situatie daartoe strekte.

houdende richtlijnen met

Uit de beschikking blijkt

betrekking tot het

niet dat de normale

toekennen van vergoe-

arbeidsduur overschre-

dingen van overwerk.

den is. De vergoeding
voor werk op normale
dagen is niet correct
berekend. Het aantal
overgewerkte uren op
de overwerkbeschikking
ontbreekt.
11

Subsidie

4

Er is subsidie verleend
aan 4 instellingen.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Handel, Industrie en Toerisme, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

beschik-

Tekortkoming

Aanbeveling
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

24

Van het aangetrokken per-

Er is geen geneeskundige

Het ministerie moet

soneel in overheidsdienst is

verklaring toegevoegd.

blijven werken conform

54,17% lager kader,

de PW art.12 lid 2a.

37,50% middenkader en
8,33% hoger kader.
2

Autorisatie

46

Geen.

3

Benoemingen

10

Geen.

4

Gratificatie

7

-

2 gratificaties vanwege 25

De datum van indienst-

Het ministerie maakt

dienstjaren

treding is niet vermelden.

gebruik van het standaardformaat van het

1 gratificaties vanwege 30

ministerie van Binnen-

dienstjaren

-

landse Zaken, waarin

1 gratificaties vanwege 35

de informatie niet

dienstjaren

vermeld staat. De infor-

3 gratificaties vanwege 40

matie is conform het

dienstjaren

gratificatiebesluit
noodzakelijk om de
rechtmatigheid van de
gratificatiebesluiten te
waarborgen.

5

Ingestelde

1

Geen.

Commissies
6

Toe(s)lagen

5

Kledingtoelage (02)

Geen.

Meer- en verantwoordelijk
werk (01)
Represenatietoelage (01) en
Waarnemingstoelage (01)
7

Vergoeding

34

Geen.

overwerk
8

Tuchtstraffen

4

Soort tuchtstraf: Ontslag

Geen.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Justitie en Politie
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Justitie en Politie, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Auditobject

Aanbevelingen

getoetste

Opmerking

beschik-

Tekortkoming

veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

13

Van de 13 aanstellingen

Geen.

behoort 30,77% tot LK,
53,85% tot MK en
15,38% tot HK.
2

Arbeidsover-

12

eenkomsten

Van de 12 arbeidscontrac-

Geen.

tanten behoort 8,33% tot
LK, 58,33% tot MK en
33,33% tot HK.

3

Autorisatie

92

Het bedrag waarvoor auto-

Geen.

risatie is verleend over het
dienstjaar 2017, bedraagt
SRD 19.943.219,33.
4

Benoemingen

62

Uit de beschikkingen kan niet

Geen.

altijd worden afgeleid of de
lands- dienaar wel beschikt
over een opleiding die de
verwachting rechtvaardigt dat
hij adequaat invulling kan
geven aan de taken behorende bij de functie en/of voldoet
aan de minimale benoembaarheidsvereisten.
5

Bevorderingen

81

Van de 205 landsdienaren

(verzamelbe-

behoort 6 tot LK, 10 MK en 6

schikkingen)

tot HK. Van 183 landsdie-

In totaal zijn

naren is de type kader niet

205 landsdie-

bekend

Geen.

naren
bevorderd
6

Gratificatie

149

-

31 gratificaties vanwege 25
dienstjaren

De datum van indienst-

Ter beoordeling van de

treding van de landsdie-

juistheid van de gratificaties

55 gratificaties vanwege 30
dienstjaren

naar is niet vermeld in het

is het van belang om de

54 gratificaties vanwege 35
dienstjaren

besluit.

datum van indiensttreding,

De maandelijkse bezoldi-

de maandelijkse bezoldiging

ging van de jubilaris is

conform het Gratificatie-

niet vermeld.

besluit S.B. 199 no. 15 op te

De gratificatie is niet uit-

nemen in de beschikking.

gekeerd in het jaar dat de

Daarnaast acht de Kamer

landsdienaar jubileert,

het van belang om ook de

waardoor hij/zij is bena-

geboortedatum op te nemen

deeld.

in de beschikking ter bere-

9 gratificaties vanwege 40
dienstjaren
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Aantal
No

Auditobject

Aanbevelingen

getoetste

Opmerking

beschik-

Tekortkoming

veldonderzoek

kingen
De geboortedatum op het

kening van het gratificatie-

besluit ontbreekt.

bedrag van landsdienaren
die de pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt.

7

Ingestelde

12

Geen.

Commissies
8

Toe(s)lagen

43
(verzamelbes

Soort toelagen:

Geen.

- 10% van de maandbezol-

chikkingen)

diging (04);
- detacherings- en huishuurtoelage (21);
- forensische
opsporingstoelage (01);
- muziektoelage (03);
- recherchetoelage (09);
- representatietoelage (01);
- vaartoelage (01);
- waarnemingstoelage (03).

9

10

Tuchtstraffen

Vergoeding
overwerk

51

Soort tuchtstraffen:

-

Geen.

boete 3;
schorsing 32;
degradatie 3;
ontslag 9;
onthouding van bevordering voor twee jaar 4.

72

In de beschikkingen hebben

De schriftelijke machti-

Er dient conform het Staats-

(verzamelbe-

meerdere landsdienaren een

gingsaanvraag ontbreekt.

besluit 1976 no. 25, zoals

schikkingen)

vergoeding voor overwerk

Een gedetailleerde

laatstelijk gewijzigd bij S.B.

verkregen, te weten de lands-

overurenstaat ontbreekt.

2013 no. 78 houdende

dienaren van het Korps

richtlijnen m.b.t. toekenning

Penitentiaire Ambtenaren

van vergoedingen voor

(449), de landsdienaren van

overwerk een machtigings-

het directoraat Justitie (62),

aanvraag en overwerkstaat

Korps Politie Suriname (14)

bij de beschikkingen te

en Korps Brandweer

worden bijgevoegd,

Suriname (10945).

teneinde de juistheid en
rechtmatigheid van de
toegekende overwerkbedragen te beoordelen.

11

Afwijking

1

Er is geen afschrift

Bij het afwijken van de

Openbare

verzonden naar de

regels voor het houden van

Aanbesteding

voorzitter van DNA

een openbare aanbesteding
dient de staat zich strikt te
houden aan artikel 18 van
de Comptabiliteitswet

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Landbouw, Veeteelt en Visserij, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No.

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Onrechtmatigheid/

Aanbeveling

tekortkoming

veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

58

Van het aangetrokken

Geen.

Het ministerie moet blijven

personeel in overheids-

werken conform de PW art.

dienst behoort 25,86% tot

12 lid 2a.

het lager kader, 63,79% tot
het middenkader en 10,34%
hoger kader.
2

Arbeidsovereen-

12

komsten

Van de landsdienaren met

Geen.

De landsdienaar moet een

wie een overeenkomst is

geneeskundig onderzoek

aangegaan, behoorden

ondergaan, voordat die in ’s

5 tot het lager kader,

landsdienst treedt.

2 tot het middenkader en
5 tot het hoger kader
3

Autorisatie

58

4

Benoemingen

27

5

Gratificatie

38

Zie bijlage 3 ‘Autorisaties’

Geen.
De verdeling van de gratificatie ziet er als volgt uit:

-

6

Ingestelde

7

commissies

Geen.

14 jubilarissen voor 25
dienstjaren;
17 jubilarissen voor 30
dienstjaren;
jubilarissen voor 35
dienstjaren;
1 jubilaris voor 40
dienstjaren.

Instelling nieuwe commissie

-

De datum van indienst-

Het ministerie maakt gebruik

treding is niet vermeld.

van het standaardformaat
van het ministerie van

De geboortedatum is
niet vermeld.

-

Binnenlandse Zaken, waarin
de informatie niet vermeld

De gratificatie is niet

staat. De informatie is con-

uitgekeerd in het jaar

form het gratificatiebesluit

dat de landsdienaar

noodzakelijk om de recht-

jubileert, waardoor

matigheid van de gratifica-

deze is benadeeld.

tiebesluiten te waarborgen.

Geen.

(6), verlenging v/d zittingsduur (4).

7

Toe(s)lagen

30

Kledingtoelage (10)

Geen.

meer- en verantwoordelijkwerktoelage (6),
waarnemingstoelage (11) en
autotoelage (3).
8

Tuchtstraffen

14

Soort opgelegde tuchtstraf:

Toepassing van tucht-

geen uitbetaling van salaris

straffen dient op basis

tevens schorsing met

van de Personeelswet te

inhouding van salaris (4),

geschieden.

berisping (8) en ontslag (2).
9

Vergoeding
overwerk

23

Er is gekozen voor over-

Het ministerie moet werken

werkvergoeding uitslui-

conform het Staatsbesluit

tend door financiële

van 31 mei 1976 (S.B. 1976
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Aantal
No.

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Onrechtmatigheid/

Aanbeveling

tekortkoming

veldonderzoek

kingen
tegemoetkoming.

no. 25) houdende richtlijnen
met betrekking tot het toekennen van vergoedingen
van overwerk.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Natuurlijke Hulpbronnen, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en
de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

31

Van de 31 aanstellingen

Bij (5) beschikkingen ont-

De Kamer beveelt aan

behoort

breekt de verwijzing van een

om de aanstellingen

6,45% (2) tot hoger kader,

geneeskundige verklaring.

conform de PW art.12
lid 2a af te handelen.

12,90% (4) tot middenkader en
80,65% (25) tot lager
kader.
Het betreft 3 tijdelijke en 28
vaste aanstellingen.
2

Arbeidsover-

1

Geen.

Geen.

-

eenkomsten
3

Autorisaties

120

4

Benoemingen

14

Uit de beschikkingen kan

Geen.

niet altijd worden afgeleid
of de landsdienaar wel
beschikt over een opleiding
die de verwachting rechtvaardigt dat hij adequaat
invulling kan geven aan de
taken behorende bij de
functie en/of voldoet aan
de minimale benoembaarheidsvereisten.
5

Gratificatie

28

De verdeling van de gratifi-

De datum van indiensttreding

Ter beoordeling van de

caties ziet er als volgt uit:

en de geboortedatum zijn in

juistheid van de gratifi-

-

2 jubilarissen voor 25

(27) beschikkingen niet

caties is het van belang

dienstjaren;

vermeld.

om de datum van

11 jubilarissen voor 30

De maandelijkse bezoldiging

indiensttreding, maan-

dienstjaren;

is in (24) beschikkingen niet

delijkse bezoldiging en

7 jubilarissen voor 35

vermeld.

de geboortedatum van

dienstjaren;

Bij (4) beschikkingen is de

de landsdienaar op te

8 jubilarissen voor 40

gratificatie niet uitgekeerd in

nemen in de beschik-

dienstjaren.

het jaar dat de landsdienaar

king.

-

-

-

jubileert, waardoor hij/zij
wordt benadeeld.
6

Ingestelde

3

Geen.

Commissies
7

Subsidies

1

De voor controle relevante
benodigde documenten
zijn niet toegevoegd.
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Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

kingen
8

Tuchtstraffen

4

Verdeling soort tuchtstraf:

De inhouding van het salaris

Bij het opleggen van

2 Schorsing en inhouding

wegens onwettig verzuim is

tuchtstraffen aan

op het salaris;

in strijd met artikel 61 lid 1

ambtenaren dient men

1 Ontslag;

PW en artikel 30 en 31 PW.

de in artikel 61 lid 1

1 Onthouding op het

Het beginsel van hoor- en

van de PW opgesomde

salaris

wederhoor is conform artikel

strafmaatregelen toe te

Bij 1 beschikking is een

63 lid 2 PW niet toegepast.

passen.

strafmaatregel opgelegd,
namelijk inhouding van het
salaris wegens onwettig
verzuim. Bij een andere
beschikking blijkt dat het
beginsel van hoor- en
wederhoor niet is
toegepast.
9

Toe(s)lagen

4

Het betreft de volgende

Geen.

toelagen: kastoelage (1),
toelage voor meer- en
verantwoordelijk werk (2)
en waarnemingstoelage
(1).
10

Vergoeding
overwerk

95

Er zijn (6) collectieve

Er is geen machtigingsaan-

Er dient een overwerk-

beschikkingen aangetrof-

vraag bijgevoegd.

staat bij de beschik-

fen, waarbij middels 1

Er is geen overwerkstaat bij-

kingen te worden bijge-

beschikking aan meerdere

gevoegd waaruit duidelijk

voegd, teneinde de

landsdienaren een vergoe-

blijkt dat er arbeid is verricht,

juistheid en rechtmatig-

ding inzake overwerk is

nadat de normale arbeids-

heid van de toegeken-

toegekend.

duur is verstreken.

de overwerkbedragen
te beoordelen.

Voorts is de financiële vergoeding op normale dagen
en zondagen of daaraan
gelijk te stellen dagen in 2
beschikkingen niet correct
berekend.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

283

Van de 283 aanstellingen

In een aanzienlijk deel (34)

De Kamer beveelt aan

behoort 25,80% (73) tot

van de beschikkingen is geen

om de aanstellingen

het lager kader,

melding gemaakt van of

conform de PW art. 12

72,44% (205) tot het

verwezen naar een genees-

lid 2a af te handelen.

middenkader en

kundige verklaring. Verder is

1,76% (5) tot het hoger

de geboortedatum van de

kader.

ambtenaren niet vermeld in

Van de 283 gevallen is

een aantal (19) beschik-

47% (133) tijdelijke

kingen.

aanstellingen en 53%
(150) vaste aanstellingen.
Met betrekking tot gender
is 74,20% (210) vrouw en
25,80% (73) man.
2

Arbeidsover-

130

eenkomsten

Van de 130 overeenkom-

Het komt vaak voor dat bij

Het is zaak dat het

sten die zijn gesloten,

arbeidsovereenkomsten de

volledige document

behoren 15 tot lager kader,

bijbehorende beschikking

wordt opgestuurd.

104 tot middenkader en in

(ondertekend door het

(beschikking met

10 gevallen betreft het

bevoegd gezag) ontbreekt

arbeidsovereenkomst

hoger kader. In 1 geval is

c.q. niet wordt opgestuurd.

als bijlage).

het kader onbekend.
3

Autorisatie

35

In 9 gevallen is het geautoriseerde bedrag hoger of
gelijk aan SRD 1 miljoen.
Die projecten zijn getoetst
aan het Ontwikkelingsplan.

4

Benoemingen

175

Uit de benoemingsbeschik-

Het is raadzaam om

kingen is het niet duidelijk

meer informatie met

af te leiden of de landsdie-

betrekking tot genoten

naar beschikt over een

opleiding etc. in de

opleiding die de verwach-

beschikkingen op te

ting rechtvaardigt dat hij/zij

nemen.

adequaat invulling kan
geven aan de taken behorende bij de functie.
5

Bevorderingen

1

Deze landsdienaar behoort
tot het middenkader.

6

Gratificatie

168

De verdeling met betrek-

De datum van indiensttreding

Aanbevolen wordt dat

king tot gratificaties (24)

en de maandbezoldiging van

het ministerie van

ziet er als volgt uit:

de landsdienaren ontbreken

Binnenlandse Zaken

84 jubilarissen voor 25

regelmatig (respectievelijk in

en de Kamer om de
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Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

kingen
dienstjaren,

165 om 131 gevallen) in de

tafel gaan zitten om de

49 jubilarissen voor 30

beschikkingen. Ook komt het

hiaten tussen de stan-

dienstjaren,

vaak voor dat de gratificatie

daardgratificatie-

33 jubilarissen voor 35

niet uitgekeerd wordt in het

beschikking en het

dienstjaren en

jubileumjaar (85 gevallen).

Gratificatiebesluit weg

2 jubilarissen voor 40

te werken, zodat ze

dienstjaren.

beter op elkaar aansluiten. Hierdoor kan de
controle effectiever
geschieden.

7

Ingestelde

4

commissies
8

9

Tuchtstraffen

Subsidies

138

17

In 5 gevallen was er

Het komt voor dat er com-

De toepassing van

sprake van een berisping,

binaties van tuchtstraffen

tuchtstraffen baseren

in 124 gevallen van schor-

worden opgelegd die niet in

op de PW artikel 61 lid

sing, in 9 gevallen was er

overeenstemming zijn met de

1 a t/m j)

sprake van ontslag.

Personeelswet.

De subsidiebeschikkingen

Op basis van artikel 32 van

Het is van belang dat

hadden betrekking op 5

de Wet Rekenkamer

de overheid algemene

instellingen.

Suriname bestaat er een

subsidievoorwaarden

rapportageplicht naar de

gaat instellen zodat het

Kamer toe. Bij dit onderzoek

voor onder andere

is gebleken dat deze rappor-

controle-instellingen

tageplicht niet is nagekomen

makkelijker is om te

door de subsidieontvangende

toetsen. Vooralsnog is

instellingen. Overigens ont-

dat gebaseerd op ad-

breken er vanwege de over-

hocbeleid van de

heid algemene subsidievoor-

diverse ministeries.

waarden.

Verder moet er op
toegezien worden dat
de subsidieontvangende instellingen hun
rapportageplicht nakomen (Wet Rekenkamer Suriname art
32).

10

Toe(s)lagen

162

Van de 164 beschikkingen
hadden
8 betrekking op autotoelage,
36 op kledingtoelage,
73 betroffen meerwerktoelage,
17 categorie 1-reizende
leerkrachten,
3 betroffen categorie 2-

Geen.

Geen.
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Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

kingen
reizende leerkrachten,
12 betroffen waarnemingstoelage,
1 geval betrof huishuurtoelage,
4 betroffen bromfietstoelage; verder waren er
8 gevallen van standplaatstoelage en
Overigens is aan 73 leerkrachten een éénmalige
stimuleringstoelage
uitgekeerd.
11

Vergoeding
overwerk

95

De overwerkvergoeding

Er is geen machtigingsver-

De Kamer aan om te

van meerdere personen is

zoek aangetroffen en er is

handelen conform het

In 1 beschikking verwerkt.

steeds een financiële com-

Staatsbesluit van 31

pensatie gegeven zonder aan

mei 1976 (S.B. 1976

te geven dat de dienst het

no. 25) houdende richt-

niet toeliet te compenseren

lijnen met betrekking

met dagen c.q. uren.

tot het toekennen van
vergoeding voor overwerk.

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Openbare Werken, Transport en Communicatie, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No.

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

155

Van het aangetrokken perso-

In twee (2) gevallen is

De Kamer beveelt

neel is 72,26% lager kader en

er geen geboortedatum

aan om de aan-

27,74% middenkader.

en in één (1) geval

stellingen conform de

Met betrekking tot gender

geen geneeskundige

PW art. 12 lid 2a af te

gaat het om 73 man en 82

verklaring.

handelen.

vrouw. Ook is gebleken dat het
om 19 tijdelijke dienst- en 136
vaste dienstbetrekkingen gaat.
2

Arbeidsover-

27

eenkomsten

Vanwege de norm van 50

Geen.

procent zijn 27 gecontroleerd.
Hiervan zijn 23 lager kader en
4 middenkader, verder 20
mannen en 7 vrouwen.

3

Autorisatie

77

Geen.

Geen.

4

Benoemingen

58

Vanwege de norm van 50

Geen.

procent zijn 64 gecontroleerd.
Hiervan zijn 58 van het
dienstjaar 2017.
5

Gratificatie

192

-

40 gratificaties vanwege 25

De meest voorkomen-

Aanbevolen wordt dat

dienstjaren

de tekortkoming is het

de hiaten tussen de

niet vermelden van de

standaardgratificatie-

datum van indienst-

beschikking en het

treding. Dit is het geval

Gratificatiebesluit

26 gratificaties vanwege 35

bij 108 besluiten

worden weggewerkt,

dienstjaren

(beschikkingen).

zodat ze beter op

85 gratificaties vanwege 30
dienstjaren

-

41 gratificaties vanwege 40

elkaar aansluiten.

dienstjaren

Hierdoor kan de controle effectiever geschieden.

6

Ingestelde

6

Geen.

commissies
7

Toe(s)lagen

17

Geen.

8

Vergoeding

182

Geen.

overwerk
9

Afwijking

2

Geen.

Geen.

54

Soort tuchtstraf:

17 beschikkingen

Bij het opleggen van

3 Berisping;

hebben de recht-

tuchtstraffen aan

22 Boete;

matigheidstoets niet

ambtenaren dient

9 Schorsing;

doorstaan vanwege het

men de in artikel 61

openbare
aanbesteding
10

Tuchtstraffen
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Aantal
No.

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

kingen
11 Ontslag;

niet toepassen van

lid 1 van de PW

9 Inhouding op het salaris

limitatief opgesomde

opgesomde straf-

tuchtstraffen of combi-

maatregelen toe te

naties hiervan in de

passen.

PW en het toepassen
van inhouding op het
salaris volgens artikel
1614 van het Burgerlijk
Wetboek.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Regionale Ontwikkeling
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Regionale Ontwikkeling, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en
de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No.

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

148

De verdeling is als volgt:

Er is geen geneeskun-

De Kamer beveelt

79,73% (118) lager kader,

dige verklaring vermeld

aan om de aanstel-

17,57% (26) middenkader en

bij de tijdelijke dienst-

lingen conform de PW

2,70% (4) hoger kader.

betrekking. Dit is bij 14

art.12 lid 2a af te han-

Verder zijn er 35 mannen en

gecontroleerde be-

delen.

113 vrouwen. Alle 148 zijn in

schikkingen het geval.

vaste dienstbetrekking.
2

Arbeidsovereen-

2

Geen.

komsten
3

Autorisatie

35

Geen.

Geen.

4

Benoemingen

62

Geen.

5

Bevorderingen

4

Geen.

6

Gratificatie

9

1 van 25 dienstjaren

De datum van indienst-

Aanbevolen wordt dat

4 van 30 dienstjaren

treding is niet vermel-

de hiaten tussen de

4 van 35 dienstjaren

den.

standaardgratificatiebeschikking en het
Gratificatiebesluit
worden weggewerkt,
zodat ze beter op
elkaar aansluiten.
Hierdoor kan de
controle effectiever
geschieden.

7

Ingestelde

4

nvt

nvt

31

15 autotoelage

Geen.

commissies
8

Toe(s)lagen

9 bromfietstoelage en
7 vervoerstoelage
9

Vergoeding

50

Geen.

overwerk
10

Tuchtstraffen

3

De verdeling is als volgt:

Ten onrechte wordt

De toepassing van

2 zijn schorsing en

gebruikgemaakt van

tuchtstraffen moet

1 betreft betuiging ontevreden-

artikel 1614b van het

gebaseerd worden op

heid met gelijktijdige toepas-

Burgerlijk Wetboek.

de PW artikel 61 lid 1

sing van salarisinhouding.

a t/m j.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de
tekortkomingen en aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No.

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbeveling
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

18

16,67% behoort tot lager kader,

Geen.

Het ministerie moet

77,77% tot middenkader en

blijven werken conform

5,55% tot hoger kader.
Arbeidsover-

1

eenkomsten

De landsdienaar met wie een

de PW art.12 lid 2a
Geen.

overeenkomst is aangegaan,
behoort tot het hoger kader.

2

Autorisatie

7

3

Benoemingen

11

5

Gratificatie

30

Zie bijlage 3 ‘Autorisaties’

Geen.
Geen.

De verdeling van gratificaties

De datum van in-

Het ministerie maakt

ziet er als volgt uit:

diensttreding is niet

gebruik van het

5 jubilarissen voor 25

vermeld, het salaris

standaardformaat van

dienstjaren;

is niet vermeld, de

het ministerie van

10 jubilarissen voor 30

geboortedatum is

Binnenlandse Zaken,

dienstjaren;

niet vermeld.

waarin de informatie

9 jubilarissen voor 35

niet vermeld staat. De

dienstjaren;

informatie is conform

6 jubilarissen voor 40 dienst-

het gratificatiebesluit

jaren;

noodzakelijk om de
rechtmatigheid van de
gratificatiebesluiten te
waarborgen.

6

Ingestelde

1

Instelling nieuwe commissie (1)

Geen.

commissies
7

Toe(s)lagen

1

Waarnemingstoelage (1)

Geen.

8

Tuchtstraffen

34

Berisping (19),

Geen.

ontslag (1) en
schorsing (14)
9

Vergoeding
overwerk

68

Er is gekozen voor

Het ministerie moet

overwerkvergoe-

werken conform het

ding uitsluitend

Staatsbesluit van 31

door financiële

mei 1976 (S.B. 1976

tegemoetkoming.

no. 25) houdende
richtlijnen met betrekking tot het toekennen
van vergoedingen van
overwerk.

Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en aanbevelingen uit het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbeveling
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

142

Van het aangetrokken

De vermelding van ver-

Het ministerie moet

personeel is 80,99% lager

wijzing naar een

blijven werken

kader en 18,31% midden-

geneeskundige verkla-

conform de PW art.12

kader en 0,70% onbekend.

ring in de beschikking

lid 2a.

ontbreekt en de geboortedatum is niet vermeld.
2

Arbeidsoveree

2

nkomst

Van de landsdienaren met

Geen.

wie een overeenkomst is
aangegaan, behoorden 2 tot
het lager kader.

3

Autorisatie

56

4

Benoemingen

31

Geen.

5

Bevordering

1

Geen.

6

Ingestelde

3

commissies
7

Gratificatie

Zie bijlage 3 ‘Autorisaties’.

Zie overzicht in bijlage 4

Geen.

Geen.

‘Ingestelde commissies’.
108

-

vanwege 25 dienstjaren

De datum van indienst-

Het ministerie maakt

64 jubilarissen;

treding en de maande-

gebruik van het stan-

vanwege 30 dienstjaren

lijkse bezoldiging van de

daardformaat van het

29 jubilarissen;

jubilarissen zijn niet ver-

ministerie van Binnen-

vanwege 35 dienstjaren

meld in de besluiten

landse Zaken, waarin

13 jubilarissen;

(108).

de informatie niet

vanwege 40 dienstjaren 2

Verder is de gratificatie

vermeld staat. De

jubilarissen.

niet uitgekeerd in het

informatie is conform

jubileumjaar (66).

het gratificatiebesluit
noodzakelijk om de
rechtmatigheid van de
gratificatiebesluiten te
waarborgen.

8

Subsidies

73

Zie bijlage 5

Er is geen toelichting
toegevoegd aan de
verantwoordingsstaten
van de dagtarieven en
personeelskosten.

9

10

Toe(s)lagen

Tuchtstraffen

18

3

-

kledingtoelage (3);

-

bromfietstoelage (2);

-

autotoelage (4);

-

vervoerstoelage (8);

-

waarnemingstoelage (1).

Berisping (3)

Geen

Geen
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Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbeveling
veldonderzoek

kingen
11

Vergoeding
overwerk

139

Er is gekozen voor over-

Het ministerie moet

werkvergoeding uit-

werken conform het

sluitend door financiële

Staatsbesluit van 31

tegemoetkoming.

mei 1976 (S.B. 1976
no. 25) houdende
richtlijnen voor het
toekennen van
vergoedingen van
overwerk.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Sport en Jeugdzaken
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministere van Sport
en Jeugdzaken, het aantal getoetste beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbeveling
veldonderzoek

kingen
1

Aanstellingen

17

1 beschikking heeft de

Er is geen geneeskun-

Het ministerie moet

rechtmatigheidstoets niet

dige verklaring toege-

blijven werken

doorstaan vanwege het

voegd.

conform de PW art.12

ontbreken van een genees-

lid 2a.

kundige verklaring. De
verdeling is als volgt:
76,47% (13) lager kader,
17,65% (3) middenkader en
5,88% (1) hoger kader.
Alle zijn vaste dienstbetrekkingen.
2

Autorisatie

19

3

Benoemingen

22

4

Bevorderingen

8

Geen.
Geen.
De verdere verdeling is als

Geen.

volgt: 1 lager kader en
7 middenkader.
5

Gratificatie

17

De verdeling is als volgt:

De datum van indienst-

Het ministerie maakt

3 van 25 dienstjaren,

treding is niet vermeld.

gebruik van het

9 van 30 dienstjaren en

standaardformaat van

3 van 35 dienstjaren.

het ministerie van
Binnenlandse Zaken,
waarin de informatie
niet vermeld staat. De
informatie is conform
het gratificatiebesluit
noodzakelijk om de
rechtmatigheid van de
gratificatiebesluiten te
waarborgen.

6

Ingestelde

4

Geen.

commissies
7

Toe(s)lagen

5

1 autotoelage

Geen.

1 bromfietstoelage
2 kleding toelage en
1 waarnemingstoelage
8

Vergoeding
overwerk

92

Er is geen machtigings-

De Kamer beveelt

aanvraag voor het

aan om te handelen

verrichten van overwerk,

conform het Staats-

in 29 gevallen.

besluit van 31 mei
1976 (S.B. 1976 no.
25) houdende richt-
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Aantal
No

Audit-

getoetste

object

beschik-

Opmerking

Tekortkoming

Aanbeveling
veldonderzoek

kingen
lijnen met betrekking
tot het toekennen van
vergoeding voor overwerk.
9

Tuchtstraffen

5

4 beschikkingen hebben de

Ten onrechte wordt

De toepassing van

rechtmatigheidstoets niet

gebruikgemaakt van

tuchtstraffen baseren

doorstaan vanwege verkeer-

artikel 1614b van het

op de PW artikel 61

de toepassing van een niet

Burgerlijk Wetboek.

lid 1 a t/m j.

in de PW voorkomende
sanctie.
Er is in drie (3) gevallen ten
onrechte gebruikgemaakt
van artikel 1614 b van het
Burgerlijk Wetboek. In 4
gevallen is de sanctie
‘inhouding op salaris’; dit is
incorrect.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Ministerie van Volksgezondheid
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de auditobjecten van het ministerie van
Volksgezondheid, het aantal ontvangen beschikkingen, de opmerkingen, de tekortkomingen en de
aanbevelingen van het veldonderzoek over het dienstjaar 2017.
Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

beschikkin-

Tekortkoming

Aanbevelingen
veldonderzoek

gen
1

Aanstellingen

56

Van de 56 aanstellingen

In een aanzienlijk deel

De Kamer beveelt aan

behoort 10,71% (6) tot het

(25) van de beschik-

om de aanstellingen

lager kader, 76,79% (43) tot

kingen is geen melding

conform de PW art.12 lid

het middenkader en 12,50%

gemaakt van of

2a af te handelen.

(7) tot het hoger kader.

verwezen naar een
geneeskundige verkla-

23,21% (13) van de geval-

ring. Verder is de

len zijn tijdelijke aanstel-

geboortedatum van de

lingen en 76,79% (43) vaste

ambtenaren niet

aanstellingen. Met

vermeld in een aantal

betrekking tot gender is de

(8) beschikkingen.

verhouding: 67,86% (38)
vrouwen en 32,14% (18)
mannen.
2

Arbeidsover-

8

eenkomsten

Van de 8 overeenkomsten
die zijn gesloten, behoren 3
tot het hoger kader. In 4
gevallen is het kader
onbekend.

3

Autorisatie

86

In 18 gevallen is het
geautoriseerd bedrag hoger
of gelijk aan SRD 1 miljoen.
Die projecten zijn gelinkt
aan het Ontwikkelingsplan.

4

Benoemingen

44

Uit de benoemingsbeschik-

Het is raadzaam om

kingen is het niet duidelijk af

meer informatie met

te leiden of de landsdienaar

betrekking tot genoten

beschikt over een opleiding

opleiding etc. in de

die de verwachting recht-

beschikkingen op te

vaardigt dat hij/zij adequaat

nemen.

invulling kan geven aan de
taken behorende bij de
functie.
5

Gratificatie

24

De verdeling met betrekking

De datum van indienst-

Aanbevolen wordt dat

tot gratificaties (24) ziet er

treding en de maand-

het ministerie van

als volgt uit:

bezoldiging van de

Binnenlandse Zaken en

11 jubilarissen voor 25

landsdienaren ont-

de Kamer om de tafel

dienstjaren,

breken regelmatig in de

gaan zitten om de hiaten

5 jubilarissen voor 30

beschikkingen

tussen de standaard-

dienstjaren,

(respectievelijk in 72

gratificatiebeschikking

3 jubilarissen voor 35

om 59 gevallen). Ook

en het Gratificatiebesluit
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Aantal
No

Auditobject

getoetste

Opmerking

beschikkin-

Aanbevelingen

Tekortkoming

veldonderzoek

gen

6

Ingestelde

dienstjaren en

komt het vaak voor dat

weg te werken, zodat ze

5 jubilarissen voor 40

de gratificatie niet uit-

beter op elkaar

dienstjaren

gekeerd wordt in het

aansluiten. De controle

jubileumjaar (20

zal hierdoor effectiever

gevallen).

geschieden.

In 5 gevallen was er sprake

Het komt voor dat er

De toepassing van

van een berisping, in 2

combinaties van tucht-

tuchtstraffen moeten

gevallen van schorsing, in 8

straffen worden opge-

gebaseerd zijn op de

gevallen was er sprake van

legd die niet in over-

PW artikel 61 lid 1 a t/m

ontslag.

eenstemming zijn met

j.

2

commissies
7

Tuchtstraffen

15

de PW.
8

Subsidies

3

De subsidiebeschikkingen

Op basis van artikel 32

Het is van belang dat de

hadden betrekking op 2

van de Wet Rekenka-

overheid algemene sub-

instellingen.

mer Suriname bestaat

sidievoorwaarden gaat

er een rapportage-

instellen, zodat het voor

plicht, naar de Kamer

onder andere controle-

toe. Bij dit onderzoek is

instellingen makkelijker

gebleken dat deze

is om te toetsen.

rapportageplicht niet is

Vooralsnog is dat geba-

nagekomen door de

seerd op ad-hocbeleid

subsidieontvangende

van de diverse ministe-

instellingen. Overigens

ries. Verder moet erop

ontbreken algemene

toegezien worden dat de

subsidievoorwaarden

subsidieontvangende

vanwege de overheid.

instellingen hun rapportageplicht nakomen
(Wet Rekenkamer
Suriname art. 32).

9

Toe(s)lagen

8

Van de 8 beschikkingen
hadden 4 betrekking op
autotoelage, 1 op kledingtoelage, 1 op meerwerktoelage en 2 op waarnemingstoelage.

10

Vergoeding
overwerk

85

Het komt wel voor dat in een

Er is geen machtigings-

Wij bevelen aan om te

beschikking de overwerk-

verzoek aangetroffen

handelen conform het

vergoeding van meerdere

en er is steeds een

Staatsbesluit van 31 mei

personen wordt verwerkt.

financiële compensatie

1976 (S.B. 1976 no. 25)

gegeven zonder om

houdende richtlijnen met

aan te geven dat de

betrekking tot toekennen

dienst het niet toeliet te

van vergoeding voor

compenseren met

overwerk.

dagen c.q. uren.
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 2: Huidige personeelsbezetting Rekenkamer van Suriname per 31-12-17
College:

Periode benoemd: 2016 – 2021

Mevrouw Felter, C., MBA

2016 - 2021

De heer drs. Brandon, P.

2016 - 2021

Mevrouw drs. Schmeltz- Watkin, G.

2016 - 2021

In dienst bij de Kamer vanaf:
Mevrouw drs. Vredeberg, N., MBA

1 februari 1999

Auditors:
Mevrouw drs. Imamdi, B.

1 mei 1998

De heer drs. Voorn, S.

1 maart 1999

De heer drs. Walker, O., MPA

15 juli 2001

Mevrouw Sordam, C., BEc

1 juni 2002

Mevrouw Pinas, M., BEc

1 oktober 2004

Mevrouw Moor, C.

1 december 2004

Mevrouw Abdoelrahiman, M. BBA

1 september 2005

Mevrouw drs. Kalidien, A., MPA

1 oktober 2007

Mevrouw Sallons, G., BBA

1 februari 2009

Mevrouw drs. Brashuis-van Russel, E.

1 mei 2009

Mevrouw drs. Chin - A - Lin, S.

16 maart 2011

De heer Kentie, T., BSc

19 september 2011

Mevrouw Plein, S., BEc

15 mei 2012

Mevrouw Fernand, M., BSc. MPA

1 augustus 2012

De heer Pengel, V., LLM

1 september 2012

De heer Zeefuik, W., BSc

1 maart 2013

De heer Phieram, H., BSc

1 juni 2014

Mevrouw Doest-Spalburg, I.

1 oktober 2014

Mevrouw Wartes, C., BEc

1 februari 2016

Mevrouw mr. Biervliet, S.

1 december 2016

Mevrouw Austerlitz, D., BSc

1 januari 2017

De heer Plet, I., BSc

1 januari 2017

Mevrouw Deel, M., BSc

1 februari 2017

Mevrouw Jordan, K., BSc

15 juli 2017

Mevrouw Knott, S., BSc

1 augustus 2017

Mevrouw Pique – Dijk van, S., BSc

1 november 2017

Ondersteunend personeel:
Mevrouw Uiterloo, D.

16 juni 1998

Mevrouw Amatkasanpawiro, V.

1 oktober 1999

De heer Boston, R.

1 maart 2001

Mevrouw Keisrie, D.

16 mei 2002

Mevrouw Keles, J.

1 mei 2004

Mevrouw Freudenborg, M.

1 december 2004

Mevrouw Pufflijk, O.

1 januari 2009

Mevrouw Barry, M.

1 februari 2009

Mevrouw Cole, N.

16 september 2012

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

1 december 2012
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Ondersteunend personeel:
De heer Rokette, R.

1 juli 2013

Mevrouw Vlieri - Caupain, R., BA

1 mei 2014

Mevrouw Grant, K.

1 juni 2015

Mevrouw Zeefuik, Sh.

1 januari 2016

Mevrouw mr. Mees de, G. LLM, MBA

1 september 2016

Mevrouw Amersfoort, G.

1 december 2016

Mevrouw Veldman, M.

15 augustus 2017

Mevrouw Punwasi, R.

15 augustus 2017

Contractanten
Mevrouw S. Pasaribu
De heer B. Denz
De heer L. Blokland, BA
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 3: Autorisaties groter dan of gelijk aan SRD 1 miljoen verleend over het dienstjaar
2017
Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

125.000.000

9.900.000

125.000.000

9.900.000

15.975.000

1.216.788,48

125.000.000

9.900.000

125.000.000

9.900.000

125.000.000

9.900.000

16.890.000

1.616.773,50

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Programma's:

Betaling aan SZF voor het verzeke-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

ren van Surinaamse kinderen van 0

Beschermingssysteem

(1001)

t/m 16 jaar en 60-plussers voor medische zorg over de periode januari
2017

Programma's:

Betaling aan SZF voor het verzeke-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

ren van Surinaamse kinderen van 0

Beschermingssysteem

(1001)

t/m 16 jaar en 60-plussers voor medische zorg over de periode februari
2017

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.216.788,48 voor het bewaken

diensten (612)

en beveiligen van het CBB gelegen
aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 170
en zestal bureaus in het district
Saramacca over de maanden juni tot
en met november 2016 en de levering te gunnen aan het bedrijf
Bennie's Schoonmaak en Bewakingsbedrijf.

Programma’s:

Betaling aan SZF voor het verze-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

keren van Surinaamse kinderen

Beschermingssysteem

(1001)

vanaf 0 t/m 16 jaar en 60-plussers
voor medische zorg over de periode
april 2017

Programma’s:

Betaling aan SZF voor het verzeke-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

ren van Surinaamse kinderen vanaf 0

Beschermingssysteem

(1001)

t/m 16 jaar en 60-plussers voor
medische zorg over de periode mei
2017

Programma’s:

Betaling aan SZF voor het verzeke-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

ren van Surinaamse kinderen vanaf 0

Beschermingssysteem

(1001)

t/m 16 jaar en 60- plussers voor
medische zorg over de periode juli
2017

Operationele Uitgaven:

Betreft aanvraag van het bedrag ad.

Gebruik van goederen en

SRD 1.699.260,- (zijnde tegenwaar-

diensten (612)

de van € 190.500,-) voor de aankoop
van diverse Surinaamse onderscheidingstekens bij de Firma W. van
Veluwen in Nederland via de
Surinaamse Ambassade in
Nederland
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Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

110.000.000

9.900.000

110.000.000

9.900.000

110.000.000

9.900.000

110.000.000

9.900.000

12.975.000

1.175.800

71.054.000

5.186.400

71.054.000

1.421.167,50

71.054.000

4.884.732,74

Programma’s:

Betaling aan SZF voor het verzeke-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

ren van Surinaamse kinderen vanaf 0

Beschermingssysteem

(1001)

t/m 16 jaar en 60-plussers voor medische zorg over de periode september
2017

Programma’s:

Betaling aan SZF voor het verzeke-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

ren van Surinaamse kinderen vanaf 0

Beschermingssysteem

(1001)

t/m 16 jaar en 60-plussers voor medische zorg over de periode oktober
2017

Programma’s:

Betaling aan SZF voor het verzeke-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

ren van Surinaamse kinderen vanaf 0

Beschermingssysteem

(1001)

t/m 16 jaar en 60-plussers voor medische zorg over de periode november
2017

Programma’s:

Betaling aan SZF voor het verzeke-

VIII.1.2. Sociaal

Welvaartsbevordering

ren van Surinaamse kinderen vanaf 0

Beschermingssysteem

(1001)

t/m 16 jaar en 60-plussers voor medische zorg over de periode augustus
2017

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

SRD 1.175.800,- i.v.m. achterstallige

diensten (612)

betalingen van het pand aan de
Wagenwegstraat no. 188a t.b.v. de
afdeling CPA over de periode
oktober 2014 t/m december 2014,
januari 2015 t/m december 2015,
januari 2016 t/m december 2016 en
januari 2017 t/m april 2017

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

t.b.v. de betaling van de vaste lasten

diensten (612)

voor de 20 buitenposten

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.421.167,50 ter voldoening

diensten (612)

van financiële verplichtingen t.a.v.
aanvulling van het saldo op de
exploitatierekening voor de resterende maanden van 2017 van de
permanente vertegenwoordiging van
de Republiek Suriname bij de VN te
New York i.v.m. de op handen zijnde
fysieke verhuizing van de post

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

ad. SRD 4.938.187,87 voor open-

diensten (612)

staande lopende verplichtingen aan
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Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

71.054.000

3.002.430,58

71.054.000

2.978.343,03

71.054.000

3.154.880,50

27.000.000

1.170.594,38

15.000.000

2.028.246,24

15.000.000

1.134.667,52

15.000.000

1.363.510,54

15.000.000

2.118.788,33

15.000.000

1.549.884,32

15.000.000

2.248.055,86

15.000.000

1.214.822,47

drie buitenposten, t.w.: CG Amsterdam (sociale premies € 300.000,-),
Brussel (sociale premies
€ 141.205,84) en Parijs (€ 152.740,-)
en bankkosten
Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

ad. SRD 2.796.830,58 voor reguliere

diensten (612)

operationele uitgaven m.b.t. de vaste
lonen over april 2017 t.a.v. de buitendienst

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.538.997,66 ter voldoening

diensten (612)

van financiële verplichtingen voor
februari 2017 t.b.v. de thuisdienst
(SRD 175.325,50), de buitendienst
(SRD 1.345.699,21) en bankkosten
(SRD 17.972,95)

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 2.776.600,67 voor de kasvoor-

diensten (612)

schotten aan 20 buitenposten zijnde
materiële kosten over juli 2017

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.170.594,38 als kasvoorschot

diensten (612)

materiële kosten als aanvulling op
het banksaldo op de exploitatierekening van de permanente vertegenwoordiging van de Republiek
Suriname bij de VN te New York

Ministerie van Defensie
Operationele Uitgaven:

Lig-, verpleeg- en poliklinische

Sociale Uitkeringen (616)

kosten over de maand augustus
2016

Operationele Uitgaven:

Lig-, verpleeg- en poliklinische

Sociale Uitkeringen (616)

kosten over de maand september
2016

Operationele Uitgaven:

Lig-, verpleeg- en poliklinische

Sociale Uitkeringen (616)

kosten over de maand juni 2016

Operationele Uitgaven:

Lig-, verpleeg- en poliklinische

Sociale Uitkeringen (616)

kosten over de maand juli 2016

Operationele Uitgaven:

Lig-, verpleeg- en poliklinische

Sociale Uitkeringen (616)

kosten over de maand januari 2017

Operationele Uitgaven:

Lig-, verpleeg- en poliklinische

Sociale Uitkeringen (616)

kosten over de maand december
2016

Operationele Uitgaven:

Lig-, verpleeg- en poliklinische

Sociale Uitkeringen (616)

kosten over de maand januari 2016
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Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort
Operationele Uitgaven:

Lig-, verpleeg- en poliklinische

Sociale Uitkeringen (616)

kosten over de maand maart 2017

Programma: Bijzondere

Beschikbaar stellen van

Voorzieningen Defensie

SRD 1.000.040,80 voor aanschaf

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

15.000.000

1.445.384,63

5.000.000

1.000.040,80

1.127.245.000

151.764.251

16.000.000

3.568.626,98

270.503.000

2.500.000

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017-2021

(SRD)

(SRD)

2.500.000

1.046.393,84

145.520.000

1.500.000

145.520.000

3.000.000

van diverse bouwmaterialen voor de
renovatie van diverse afdelingen van
het Nationaal Leger

Ministerie van Financiën
Programma: Rentes en

Rentes en aflossingen

aflossingen (1603)
Programma: Nieuw IFMIS

Beschikbaar stellen van een bedrag

(0505)

SRD 1.437.194,86 voor betaling aan
“Support & Maintenance” over de
periode 15 april 2017 t/m 14 april
2018 t.b.v. IFMIS van het ministerie
van Financiën aan Free Balance Inc.

Programma: Suppletie

Beschikbaar stellen van een bedrag

VIII. 1.2. Sociaal

Overheidsbijdrage (1501)

SRD 1.437.194,86 voor uitkering

Beschermingssysteem

extra bedrag van SRD 100,- aan de
gepensioneerden in juli 2017

Ministerie van Justitie en Politie
Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort
Programma: Versterking

Betreft beschikbaarstelling van een

Brandweerzorg (0744)

bedrag SRD 1.055.463,20 (tegenwaarde van € 131.440) aan het
bedrijf Kenbri Fire Fighting inzake het
aanschaffen van 2 stuks tweedehandse blusvoertuigen t.b.v. het
Korps Brandweer Suriname (Zie
missive no. 1/ORAG d.d. 17 januari
2017)

Operationele Uitgaven:

Het beschikbaar stellen van een

Gebruik van goederen en

bedrag ad. SRD 1.405.860,- voor de

diensten (612)

aankoop van benzine voor de maand
januari 2017 t.b.v. de dienstvoertuigen van het ministerie van Justitie
en Politie (zie financieel overzicht)

Operationele Uitgaven:

Het beschikbaar stellen van een

Gebruik van goederen en

bedrag ad. SRD 2.811.720,- voor de

diensten (612)

aankoop van benzine voor de maanden februari en maart 2017 t.b.v. de
dienstvoertuigen van het ministerie
van Justitie en Politie (zie financieel
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Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

2.500.000

1.448.480

6.346.000

1.752.841,93

6.117.000

2.977.185,70

145.520.000

2.522.000

1.100.000

1.075.138,23

63.082.000

1.179.500

20.946.000

2.340.000

overzicht)
Programma: Versterking

Beschikbaar stellen van een bedrag

Brandweerzorg (0744)

SRD 1.448.480,- inzake aanschaffen
van attributen voor uniformkleding,
parade en maatkleding t.b.v. het
Korps Brandweer Suriname (zie
missive no. 1055/ORAG d.d. 6
december 2016)

Operationele kosten:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Sociale Uitkeringen (616)

ad. SRD 1.752.841,93 t.a.v. achterstallige rekeningen op kostensoort
616 “Sociale Uitkeringen” (zie overzicht)

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Transportmiddelen (621)

ad. SRD 3.001.936,65 i.v.m. de
aanschaf van 6 gebruikte blusvoertuigen bij het bedrijf Kenbri Fire
Fighting t.b.v. het Korps Brandweer
Suriname (zie missive no. 284/RvM;
d.d. 12 april 2017)

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

SRD 1.850.000,- voor de operatione-

diensten (612)

le uitgaven over juli 2017 op kostensoort 612 t.b.v. diverse afdelingen
van het ministerie

Programma’s:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Professionalisering

SRD 1.075.138,23 ter financiering

Parketorganisatie (0203)

van de opleiding vervolgingsambte-

IV.7. Rechtszekerheid

naren in een verkort traject (VIO
2017-2019) door de Stichting Juridische Samenwerking Suriname
Nederland

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Programma:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Cultuurtechnisch

SRD 1.179.500,- inzake het opscho-

onderhoud; afwatering en

nen, ophalen en uitdiepen van de

waterkering (0123)

loosleiding van Tamanredjo naar
Orleanekreek in het district Commewijne door Carib Green NV. (Zie
missive d.d. 27 januari 2015;
ORAG/144)

Programma: Institutionele

Beschikbaar stellen van een bedrag

vormgeving; deskundigen

SRD 2.340.000,- aan Rudisa

buitenland (0124)

Zwaarmaterieel NV. i.v.m. de aanschaf van een graafmachine (zie
missive d.d. 20 maart 2017;
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Beleidsmaatregel/
Kostensoort

Aard der uitgaven

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

21.086.000

1.547.666

21.086.000

1.547.666

7.929.000

1.588.066,-

17.500.000

7.346.161,57

564.355.000

2.300.000

RvM/213)

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.547.666,- aan Arctic Fuel

diensten (614)

Company NV. voor het leveren van
brandstoffen, smeermiddelen en
vetten t.b.v. de dorpen in het binnenland voor de opwekking van elektriciteit voor de duur van 1 jaar; te
rekenen van 1 juli 2016 en wel over
de maand april 2017 (zie missive d.d.
8 augustus 2016; ORAG no.630)

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.547.666,- aan Arctic Fuel

diensten (614)

Company NV. voor het leveren van
brandstoffen, smeermiddelen en
vetten t.b.v. de dorpen in het binnenland voor de opwekking van elektriciteit voor de duur van 1 jaar; te
rekenen van 1 juli 2016 en wel over
de maand mei 2017 (Zie missive d.d.
8 augustus 2016; ORAG no. 630)

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.588.066,- aan Arctic Fuel

diensten (614)

Company NV. voor het leveren van
brandstoffen, smeermiddelen en
vetten t.b.v. de dorpen in het binnenland voor de opwekking van elektriciteit voor de duur van 1 jaar; te
rekenen van 1 juli 2016 en wel over
de maand oktober 2017

Programma: Opzetten

Beschikbaar stellen van

V.3 Energie- en Water-

van drinkwaterproductie-

SRD 7.344.488,12 (zijnde de tegen-

bronnen V.3.2. Water

centrum Commewijne en

waarde van € 832.007,-) inzake

begeleiding door

eerste deelbetaling van declaratie 1b

Belgische watergroep

van de “Watergroep” ter realisatie
van een drinkwaterproductiecentrum
i.v.m. betere watervoorziening in het
district Commewijne

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Lonen en Salarissen

Toegenomen uitgaven op de post

(610)

“Lonen en Salarissen” als gevolg van
het extra bedrag dat als onbelaste
lumpsum koopkrachtversterking over
de maand januari 2017 aan de
onderwijsgevenden is uitbetaald.
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Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort
Programma’s: Bijzonder

Beschikbaar stellen van een bedrag

Lager Onderwijs (2702)

ad. SRD 3.086.960 voor het uitbeta-

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

176.717.000

3.086.960

220.972.000

1.776.990,77

220.972.000

21.026.448

66.435.000

1.924.651

176.717.000

5.401.200

564.355.000

4.400.000

220.972.000

3.341.018,50

len van het restant van inschrijfgelden en ouderbijdrage voor het
Bijzonder Onderwijs over het schooljaar 2015/2016. (zie missive no.
26/RvM d.d. 13 januari 2016)
Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

ad. SRD 1.776.990,77 voor de uitbe-

diensten (612)

taling van diverse schoonmaakbedrijven. (zie missive no. 985/ ORAG
d.d. 11 november 2016)

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

ad. SRD 21.026.448,- voor de uitbe-

diensten (612)

taling van middelen aan diverse
bewakingsbedrijven als vergoeding
voor het bewaken en beveiligen van
objecten van het MINOWC in het
dienstjaar 2016. (zie missive no.
981/ORAG d.d. 10 november 2016)

Programma’s:

Betreft middelen € 236.734,41 c.q.

Vernieuwing

SRD 1.964.895,60 voor de levering

Onderwijsstelsel en

van boeken voor het 4e leerjaar van

Verbetering van het

de studierichtingen Handel en Admi-

Onderwijs (0726)

nistratie van het BNO en de levering

VIII.2 Onderwijs

te gunnen aan het bedrijf Edu Actief.
(zie missive no. 569/RvM d.d. 24
augustus 2016)
Programma’s: Bijzonder

Beschikbaar stellen van een bedrag

Lager Onderwijs (2702)

ad. SRD 5.401.200,- voor het uitbetalen van inschrijfgelden en ouderbijdrage voor het Bijzonder Onderwijs
over het schooljaar 2016/2017. (zie
missive no. 277/RvM d.d. 29 maart
2017)

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Lonen en Salarissen

ad. SRD 4.400.000,- voor de uitbe-

(610)

taling van het 100% herwaarderingsloon aan de onderwijsgevenden met
bevoegdheidsgraden 1, 2a en 2b
alsmede de schoolleiders van de
GLO-scholen en directeuren van
VOJ- en VOS-scholen in de maand
mei 2017

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

SRD 3.341.018,50 voor de uitbe-

diensten (612)

taling van de Melkcentrale NV. i.v.m.
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Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

220.972.000

19.441.905,85

15.000.000

8.888.577,30

de levering van vla en yoghurt gedurende de periode januari t/m april
2017. (zie missive no. 420/RvM d.d.
21 juni 2017)
Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

SRD 19.441.905,85 voor de levering

diensten (612)

van leermiddelen, schoolbenodigdheden, schooldocumenten, schoolmeubilair, sportmateriaal, kleuter-/
handenarbeidmateriaal e.a. voor het
schooljaar 2017/2018 t.b.v. het
Openbaar Onderwijs

Programma’s:

Beschikbaar stellen van

Vernieuwing

SRD 8.928.797,11 (tegenwaarde van

Onderwijsstelsel en

€ 1.005.495,17) voor de aanschaf

Verbetering van het

van diverse boeken van de methode

Onderwijs (0726)

Getal en Ruimte t.b.v. het VOJ, VOS

VIII.2 Onderwijs

en LBO en de levering te gunnen aan
Noordhoff Uitgevers

Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie
Programma: Vuilophaal

Ten behoeve van de vuilophaaldienst

en verwerkingsdienst

over de maand december 2016

43.100.000

2.051.022,75

43.100.000

1.970.899,26

7.400.000

1.048.872,08

9.900.000

1.322.853

43.100.000

1.915.802,00

1.350.000

1.265.355

CTW (3201)
Programma: Vuilophaal

Ten behoeve van de vuilophaaldienst

en verwerkingsdienst

over de maand november 2016

CTW (3201)
Programma: Bouwen van

Haukes Construction NV. voor het

bruggen CTW (0138)

project “Het bouwen van een nieuwe
brug ter plekke van de ingestorte
Theo de Wit te Wageningen”

Programma: Aanleg/

Aan het bedrijf Lascoban t.b.v. het

verbetering wegen CTW

project “Het rehabiliteren van de

(0136)

wegstrekking naar het crematieoord
te Uitkijk in het district Saramacca”

Programma: Vuilophaal

Ten behoeve van de vuilophaaldienst

en verwerkingsdienst

voor de maand oktober 2016

CTW (3201)
Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Aanschaffingen (621)

groot € 154.500 c.q. SRD 1.266.900
voor de aanschaf van 2 stuks mobitracmachines t.b.v. het ministerie van
Openbare Werken, Transport en
Communicatie en de levering te
gunnen aan Mobam Suriname NV.
(zie missive no. 207/RvM d.d. 17
maart 2017)
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Beleidsmaatregel/
Kostensoort

Aard der uitgaven

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van een bedrag

Gebruik van goederen en

SRD 1.000.000,- t.b.v. het project

diensten (612)

“Het leveren van brandstoffen,

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

29.688.000

1.000.000

16.650.000

2.931.200

9.900.000

1.500.000

4.100.000

2.202.762,51

2.800.000

1.260.000

3.025.000

1.200.000

smeermiddelen en vetten t.b.v.
diverse overheidsdiensten in Paramaribo en Nickerie” en de levering te
gunnen aan Surbuys International
NV. (6e tranche). (zie missive no.
134/ORAG d.d. 15 februari 2016)
Programma: Verbetering

Beschikbaar stellen van een bedrag

irrigatie en afwaterings-

SRD 2.931.200,- aan de aannemer

werken (0140)

Dean Contractor t.b.v. het project
“Het graven van een nieuw kanaal en
het maken van betonnen duikers
inclusief keermuren en rowat kleppen
te Paramaribo-Noord alsmede
bijbehorende werken. Zie missive no.
413/RvM d.d. 21 juni 2017

Programma: Aanleg/

Beschikbaar stellen van een bedrag

verbetering wegen (0136)

SRD 1.500.000,- voor de verlenging
van de overeenkomst voor het verrichten van ingenieurs- en advieswerkzaamheden bij de uitvoering van
het project “Landelijke asfalteringsprogramma IV, perceel 2 in het
district Wanica”. (zie missive no.
660/RvM d.d. 5 oktober 2016)

Programma: Onderhoud

Beschikbaar stellen van

ontwateringswerken

SRD 2.202.762,51 aan het bedrijf S.

(0139)

Main Transport NV. t.b.v. het project
“Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het gesloten rioolstelsel binnen Paramaribo en overige
districten (kavel)”

Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Programma:

Beschikbaar stellen van

Waterschappen (0906)

SRD 690.800,- zijnde deelbetaling
aan Rudisa Zwaarmaterieel NV. voor
levering van 2 graafmachines van het
merk Hyundai, model R220Lc-98
t.b.v. het ministerie

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 900.000,- voor het aankopen

diensten (612)

van brandstof voor het pompen van
irrigatiewater vanuit Wakay voor de
inzaai van padi in de periode 1
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Beleidsmaatregel/
Kostensoort

Aard der uitgaven

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

74.572.000

4.388.496

361.451.000

29.099.700

57.566.000

52.286.550

74.572.000

1.470.000

74.572.000

1.029.288

126.000.000

16.008.825

3.000.000

1.978.280,73

13.500.000

13.500.000

november t/m 31 december 2017

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
Financiële bijdrage aan

Middelen ter uitbetaling van finan-

VIII.1.2. Sociaal

mensen met een

ciële bijstand aan mensen met een

Beschermingssysteem

beperking (2415)

beperking (januari 2017)

AOV-fonds (2403)

Uitbetaling van AOV-uitkering

VIII.1.2. Sociaal

(januari 2017)

Beschermingssysteem

Programma: Algemene

Uitbetaling van Algemene Kinder-

VIII.1.2. Sociaal

Kinderbijslag (2405)

bijslag dienstjaar 2016

Beschermingssysteem

Programma: Financiële

Middelen t.b.v. het exportbedrijf B.

VIII.1.2. Sociaal

bijdrage aan mensen met

Chotelal inzake het leveren van

Beschermingssysteem

een beperking (2415)

7.000 voedselpakketten aan het ministerie van SOZAVO e.e.a. in het
kader van de uitvoering van het sociaal beschermingsprogramma

Programma: Financiële

Middelen ad. SRD 1.029.288,- ter

VIII.1.2. Sociaal

bijdrage aan mensen met

uitbetaling van financiële bijstand aan

Beschermingssysteem

een beperking (2415)

mensen met een beperking over het
jaar 2016 aan rechthebbenden van
Lawa (kas 1097), Tapanahony (kas
1095) en Langatabbetje (kas 1094).
(zie bijlagen)

Programma: Medische

Beschikbaar stellen van

kosten t.b.v. on- en

SRD 16.008.825,- voor de uitbetaling

minvermogenden (2501)

van achterstallige rekeningen van
BZV SZF, BZF Parsasco, BVZ Self
Reliance en BZV Assuria

Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Versterken Child Indicator

SRD 1.978.280,73 t.a.v. het uitbeta-

Monitoring System (0745)

len van de 2e tranche aan het Algemeen Bureau voor de Statistiek in
het kader van de implementatie van
het Multi Indicator Cluster SurveyMICS- 6-onderzoek conform missive
no. 689/RvM

Programma: Sociaal

Beschikbaar stellen van

VIII.1.2. Sociaal

Beschermingsprogramma

SRD 13.500.000,- t.a.v. de levering

Beschermingssysteem

(1002)

van 10.000 voedselpakketten per
maand t.b.v. het Sociaal verbeteringsprogramma over de periode
augustus 2017 t/m december 2017.
(Missive no. 296/ORAG d.d.
04.07.2017)
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Beleidsmaatregel/
Kostensoort

Aard der uitgaven

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

8.000.000

5.898.000

4.300.000

1.598.025,80

4.300.000

2.501.500

16.654.000

1.254.322,42

29.000.000

6.841.213

29.000.000

5.646.800

22.117.000

3.611.725,95

Ministerie van Sport en Jeugdzaken
Ondersteuning

Beschikbaar stellen van

X.2.3. Operationele

instellingen met

SRD 2.013.739,50 betreffende

Programma’s en

jeugdprogramma’s (3702)

kosten i.v.m. de uitvoering van het

Projecten

schoolpakkettenproject 2017. (Zie
missive no. 557/RvM d.d. 04 augustus 2017)
Voorzien in de

Beschikbaar stellen van

X.2.3. Operationele

ontwikkeling van de jeugd

SRD 1.598.025,80 voor logistieke

Programma’s en

ter ondersteuning van het

kosten, de onkosten t.b.v. culturele

Projecten

algemeen jeugdbeleid

en creatieve vorming, verzekeringen,

(3701)

accomodaties en consumptie in het
kader van de uitvoering van het
project ‘zinvolle vrijetijdsbesteding
2017’. Zie missive no. 518/RvM d.d.
27 juli 2017

Voorzien in de

Beschikbaar stellen van

X.2.3. Operationele

ontwikkeling van de jeugd

SRD 2.501.500,- voor de uitvoering

Programma’s en

ter ondersteuning van het

van het project ‘zinvolle vrijetijds-

Projecten

algemeen jeugdbeleid

besteding 2017’ onderdeel vakantie-

(3701)

werkgelegenheid. (zie missive no.
597/RvM d.d. 18 augustus 2017)

Ministerie van Volksgezondheid
Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.254.332,42 zijnde contributie

diensten (612)

voor het lidmaatschap Caribbean
Public Health Agency over het
dienstjaar 2016 en One off Capital
Injection payment

Afbouw Regeling

Beschikbaar stellen van

Medische Uitzending

SRD 6.841.213,- i.v.m. Armulov-

Lokale Opbouw

middelen over de periode juli t/m

Voorzieningen (3101)

december 2016

Afbouw Regeling

Beschikbaar stellen van

Medische Uitzending

SRD 5.646.800,- i.v.m. de betaling

Lokale Opbouw

van RTCS betreffende uitbehandelde

Voorzieningen (3101)

kankerpatiënten over de maanden

Programma's: Global

Beschikbaar stellen van

VIII.3.

Fund ter bestrijding van

SRD 3.611.726,95 inzake het

Volksgezondheid

HIV/AIDS, Tuberculose

aankopen van 18 ARV-medicijnen/

(3102)

HIV-medicijnen en het aanschaffen

juni-november 2016

van 720.000 stuks normal en
436.896 extra long male condooms
en 1.545.000 sachets glijmiddel t.b.v.
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Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

55.000.000

6.929.501,43

22.117.000

1.988.256

18.000.000

1.832.640

9.500.000

3.667.708,01

Bewaking en beveiliging panden

16.654.000

1.135.836

Programma’s: Lig-,

Beschikbaar stellen van

18.000.000

11.851.100

verpleeg- en medische

SRD 3.500.000 aan het PCS inzake

kosten chronische

vergoeding voor geleverde diensten

patiënten Psychiatrisch

over de maanden april 2015 t/m

Centrum Suriname (0954)

oktober 2015 (zie specificatie)

Programma’s: Additionele

Beschikbaar stellen van

VIII.1.2. Sociaal

55.000.000

20.101.487,76

overheidsbijdrage Staats-

SRD 20.101.487,76 t.b.v. de 3%

Beschermingssysteem

ziekenfonds (0973)

verhoging premie ambtenaren over

55.000.000

3.191.474,89

55.000.000

3.350.247,96

18.000.000

3.293.900

Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort

het Nationaal Aids Programma
Programma's: Additionele

Beschikbaar stellen van

VIII.1.2. Sociaal

overheidsbijdrage Staats-

SRD 6.929.501,43 t.b.v. de 3%

Beschermingssysteem

ziekenfonds (0951)

verhoging premie ambtenaren over
de periode november en december
2016

Programma's: Global

Beschikbaar stellen van

Fund ter bestrijding van

SRD 1.988.256,00 inzake uitbetaling

HIV/AIDS, Tuberculose

van contractanten voor de periode

en Malaria (3102)

januari 2016 t/m december 2016

Programma’s: Lig-,

Lig-,verpleeg-,en medische kosten

verpleeg- en medische

Psychiatrisch Centrum Suriname

kosten Psychiatrisch

(PCS)

Centrum Suriname (0954)
Subsidie aan Centrale

Subsidie aan Centrale Opleiding

Opleiding Verpleeg-

Verpleegkundigen en Beoefenaren

kundigen en Beoefenaren

van Aanverwante Beroepen

van Aanverwante
Beroepen (951)
Operationele Uitgaven:
Gebruik van goederen en
diensten (612)

de periode maart 2017 - augustus
2017. (zie kopie missive no. 88/RvM
d.d. 25 januari 2017)
Programma’s: Additionele

Beschikbaar stellen van

VIII.1.2. Sociaal

overheidsbijdrage Staats-

SRD 3.191.474,89 t.b.v. de 3%

Beschermingssysteem

ziekenfonds (0973)

verhoging premie ambtenaren over
de periode januari 2017. (zie kopie
missive no. 88/RvM d.d. 25 januari
2017)

Programma’s: Additionele

Beschikbaar stellen van

VIII.1.2. Sociaal

overheidsbijdrage Staats-

SRD 3.350.247,96 t.b.v. de 3%

Beschermingssysteem

ziekenfonds (0973)

verhoging premie ambtenaren over
de periode februari 2017. (zie kopie
missive no. 88/RvM d.d. 25 januari
2017)

Programma’s: Lig-,

Beschikbaar stellen van

verpleeg- en medische

SRD 3.293.900,- aan het PCS inzake
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Beleidsmaatregel/

Aard der uitgaven

Kostensoort
kosten chronische

uitbetalingssuppletie m.b.t. vergoe-

patiënten Psychiatrisch

ding lig-, verpleeg- en medische

Centrum Suriname (0954)

kosten voor chronische patiënten

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

18.000.000

2.422.000

29.000.000

1.930.700

29.000.000

1.014.000

45.600.000

6.051.687

45.600.000

3.248.313

18.000.000

2.635.200

29.000.000

1.088.800

24.678.000

2.108.160

over de periode april 2015 t/m juni
2015 (zie specificatie)
Programma’s: Lig-,

Beschikbaar stellen van

verpleeg- en medische

SRD 2.422.000,- aan het PCS inzake

kosten chronische

uitbetalingssuppletie m.b.t. vergoe-

patiënten Psychiatrisch

ding lig-, verpleeg- en medische

Centrum Suriname (0954)

kosten voor chronische patiënten
over de periode juli en augustus
2015 (zie specificatie)

Programma’s: Afbouw

Beschikbaar stellen van

Regeling Medische

SRD 1.931.050,- i.v.m. de betaling

Uitzending Lokale

van RTCS betreffende uitbehandelde

Opbouw Voorzieningen

kankerpatiënten over de periode

(3101)

december 2016 en januari 2017

Programma’s: Afbouw

Beschikbaar stellen van

Regeling Medische

SRD 1.014.000,- i.v.m. de betaling

Uitzending Lokale

van RTCS betreffende uitbehandelde

Opbouw Voorzieningen

kankerpatiënten over de periode

(3101)

februari 2017

Programma’s: Afbouw

Beschikbaar stellen van een bedrag

Regeling Medische

SRD 6.051.687,- i.v.m. de betaling

Uitzending Lokale

van Armulov over de periode april t/m

Opbouw Voorzieningen

juni 2017

Programma’s: Afbouw

Beschikbaar stellen van een bedrag

Regeling Medische

SRD 3.248.313,- i.v.m. de Armulov-

Uitzending Lokale

middelen over het 1ste kwartaal 2017

Opbouw Voorzieningen

(januari – maart 2017)

Programma: Lig-,

Beschikbaar stellen van een bedrag

verpleeg- en medische

SRD 2.635.200,- aan het PCS inzake

kosten chronische

uitbetalingssuppletie m.b.t. vergoe-

patiënten Psychiatrisch

ding lig-, verpleeg- en medische

Centrum Suriname

kosten voor chronische patiënten

(09540)

over de periode september 2015 en

Programma’s: Afbouw

Beschikbaar stellen van een bedrag

Regeling Medische

SRD 1.088.800,- i.v.m. de betaling

Uitzending Lokale

van RTCS betreffende uitbehandelde

Opbouw Voorzieningen

kankerpatiënten over de periode juli

(3101)

2017

Programma: Lig-,

Beschikbaar stellen van een bedrag

verpleeg- en medische

SRD 2.108.160,- aan het PCS inzake

kosten chronische

uitbetalingssuppletie m.b.t. vergoe-

patiënten Psychiatrisch

ding lig-, verpleeg- en medische

Centrum Suriname

kosten voor chronische patiënten

oktober 2015
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Beleidsmaatregel/
Kostensoort

Aard der uitgaven

(09540)

over de periode januari 2016

Programma’s: Afbouw

Beschikbaar stellen van een bedrag

Regeling Medische

SRD 1.341.500,- i.v.m. de betaling

Uitzending Lokale

van RTCS betreffende uitbehandelde

opbouw Voorzieningen

kankerpatiënten over de periode

(3101)

augustus 2017

Link met het

Begroot

Geautoriseerd

Ontwikkelingsplan

bedrag

bedrag

2017 - 2021

(SRD)

(SRD)

45.600.000

1.341.500

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme
Operationele Uitgaven:

Beschikbaar stellen van

Gebruik van goederen en

SRD 1.551.703,37 voor betaling van

diensten (612)

de rekeningen voor geleverde

7.945.000

1.398.126,57

diensten in de periode dec. 2014 t/m
jan. 2017 t.b.v. het bovenvermeld
ministerie. Zie ORAG no ’s: 1111,
1062, 1063 en 419 d.d. 8 december
2016, 6 dec. 2016 en 16 mei 2016
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 4: Ingestelde Commissies in het dienstjaar 2017
Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel

Ingestelde periode

Ministerie van Arbeid
Commissie Aanpassing wet

Het uitbrengen van een breed gedragen advies gericht

3 maanden

minimum uurloon

op de aanpassing van de minimumloonwetgeving in

1 oktober 2017 tot 1 januari 2018

Suriname
Commissie Wet geweld op de

Breed gedragen nieuwe wet- en regelgeving ten

Te rekenen van 1 december

werkplek

aanzien van geweld op de werkplek te ontwerpen.

2017 voor de duur van 4
maanden en alzo tot 31 maart
2018

Commissie Wet gelijke

Breed gedragen nieuwe wet- en regelgeving ten

Te rekenen van 1 december

behandeling

aanzien van gelijke behandeling op de werkplek te

2017 voor de duur van 4

ontwerpen

maanden alzo tot 1 april 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Commissie Herdenking 65 jaar

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

Binnenlandse Zaken

1 september 2016 - 1 september
2017

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Commissie voor de evaluatie van

15 juni 2017 – 15 juni 2018

het lidmaatschap van Suriname bij
de Caricom
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
Commissie Basistarieven

a)

nutsvoorzieningen

Samen met terzake deskundigen van de NV E.B.S.

15 januari 2016 - 15 januari 2017

en het ministerie van NH een diepgaande analyse
plegen van de kostenaspecten en andere relevante
factoren die ten grondslag liggen aan de
totstandkoming van de kostprijs per kWh;
b)

Het uitbrengen van een uitgebreid en terdege
onderbouwd advies over het basistarief voor
elektriciteit aan de minister van Natuurlijke
Hulpbronnen c.q. de regering van de Republiek
Suriname.

Adviescommissie

a)

De rechtspositie regelen van het personeel dat nu

01 juni 2016 - 31 augustus 2016

werkzaam is op de waterleidingstations in de
kustvlakte;
b)

De mogelijke status bepalen van de Dienst Watervoorziening gelet op de huidige situatie;

c)

Alle andere zaken in kaart brengen die direct of
indirect te maken hebben met de overname van de
waterleidingstations in de kustvlakte.

Suriname EITI Multi Stakeholders

Het houden van toezicht op de implementatie van EITI-

2 jaar

Groep (SEITI MSG)

standaarden in Suriname

1 december 2016 – 1 december
2018

Ministerie van Openbare Werken
Gunningadviescommissie

a) Het beoordelen van het inschrijvingsstuk van
aanbestedingen;
b) Het consulteren van de betreffende afdelingshoofden, de onderdirecteuren en de directeuren bij het
uitbrengen van gunningsadviezen;

15 januari 2016 – 15 januari
2017
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Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel

Ingestelde periode

c) Het uitbrengen van gunningsadviezen aan de
minister;
d) Het overzichtelijk administreren van de aanbestedingen en de uitgebrachte adviezen.
Ontslaan Gunningsadvies-

a.

het adviseren van de directeur inzake bijzondere

Ingaande 1 september 2017 voor

commissie en instellen van een

eisen die gesteld worden aan bouwplannen binnen

de periode van 1 jaar

nieuwe gunningsadviescommissie

stads- en dorpsgedeelten met een eigen esthetisch
karakter;
b.

het toetsen van bouwplannen aan de bijzondere
eisen.

Bouwcommissie

a.

het coördineren van de gezamenlijk te verrichten

Ingaande 1 september 2017 voor

onderhoudswerkzaamheden door de respectieve

een termijn van 2 jr

ministeries;
b.

het rapporteren van de werkzaamheden aan de
ministers.

Interdepartementale Commissie

a.

het ordenen van het openbaar vervoer;

Ingaande 1 sep 2017 voor een

Onderhoud Infrastructuur

b.

het houden van toezicht op en controleren van het

periode van 1 jr.

c.

het uitbrengen van advies aan de minister van

openbaar vervoer;

Openbare Werken, Transport en Communicatie.
Wijziging samenstelling van de

Wijziging gaat 1 oktober 2017 in.

leden van de Interdepartementale

Idem

Commissie Ordening & Controle
Openbaar Vervoer
Benoemingen van twee leden van

a.

de Raad van Commissarissen bij
de Canawaima Ferry Service Inc.

het toezicht houden op het bestuur en beheer van

Benoeming 1 aug 2017

de directie
b.

het met raad terzijde bestaan van de directie het
behartigen van de belangen van de vennootschap
en de met haar verbonden onderneming.
Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Bestuur Stichting Fonds

Een beleidsinstrument van de Surinaamse overheid om

1 december 2015 – 1december

Ontwikkeling Binnenland

de sociaaleconomische achterstand van het binnenland

2016

in te lopen.
Commissie Brandstofvoorziening

a)

identificeren van distributiepunten;

Binnenland

b)

formuleren van regels voor opslag;

c)

leverantie en distributie van de brandstof;

d)

het waarborgen van transparantie en toezicht op
ordelijke leverantie;

e)

het identificeren van een te realiseren kostprijs;

f)

zorgdragen dat de verkoop tegen redelijke prijzen
geschiedt;

g)

het doen van voorstellen die bevorderlijk zijn voor
het bereiken van het gewenste doel;

h)

het tweewekelijks rapporteren over de voortgang
der werkzaamheden aan de minister van
Regionale Ontwikkeling door tussenkomst van de
directeur van voornoemd departement.

1 april 2016 – 1 april 2017
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Ingestelde commissies
Commissie
Commissie Human Resource

Hoofdtaak/doel
a)

Management

het maken van een algehele scan van het huidig

Ingestelde periode
23 juni 2016- 15 augustus 2016

personeelsbeleid waarvan FISO en andere rechtspositionele knelpunten in kaart worden gebracht;
b)

het verzamelen en analyseren van relevante
gegevens ter uitvoering van een gedegen HRMbeleid;

c)

het identificeren van kader met een HRM-achtergrond en -deskundigheid die daarna opgeleid zullen
worden tot ‘change agents’.

Commissie Voorbereiding

a.

inventarisatie van relevante informatie;

Nieuwbouw MRO 2016

b.

identificeren van de nieuwe locatie voor het

1 april 2016 – 31 december 2016

hoofdkantoor van MRO;
c.

het updaten van de in 2012 gepleegde consultaties
met de verschillende afdelingen en overige
betrokkenen van het ministerie, om te komen tot een
situatieschets van het nieuwe gebouw;

d.

het identificeren van taxateurs;

e.

het identificeren van consultants/architecten;

f.

het opmaken van projectdossiers;

g.

het opmaken van een verhuisplan;

h.

het treffen van alle voorbereidende logistieke en
juridisch-technische activiteiten.
Ministerie van Financiën

Sociaal Economische Raad

Ingevolge artikel 153 van de Grondwet van Suriname.

17 april 2016 -17 april 2018

De wet Sociale Economische Raad S.B. 2004 no. 4
Commissie Douane-expediteur

De regulering van de rechten en plichten van alle

1 april 2013 - 1 april 2016

expediteurs in Suriname
Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
Bestuur Esther Stichting

Zorg en huisvesting te bieden aan ex-leprapatiënten

2017-2020

MICS-6 Technische Commissie

• to provide guidance and support to the management

1 augustus 2016- 31 december

team on technical decisions and processes;

2018.

• to promote understanding for and utilisation of
survey and results;
• to provide technical advice to the steering Committee
on survey planning, implementation and
dissemination.
Werkgroep voor het Uitvoeren van

Uitvoeren van het Conditional Cash Transfer

het Conditional Cash Transferpro-

programma voor zwakke huishoudens.

Per ingaande 1 jan 2017

gramma voor zwakke huishoudens
Ministerie van Sport en Jeugdzaken
Nationale commissie ter verkiezing

Het evalueren van de verkiezingen van het Nationaal

15 november 2015 - 15 april

van leden van het Nationaal Jeugd

Jeugd Parlement 2016

2017

Interdepartementale commissie

Uitwerking van de bewegingsagogiek

1 december 2015 - 31 mei 2016

Commissie Strategische Planning

Ondersteunen van de sportbonden

1 maart 2016 - 1 maart 2017

Parlement

Sportbonden
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Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel

Interdepartementale Commissie

Ondersteunen van het sportbeleid met betrekking tot

Surinaamse Schoolsport Federatie

schoolsport.

Ingestelde periode
1 juni 2016 (voor 4, 5 maanden)

Ministerie van Justitie en Politie
Nadere wijziging beschikking

Beschikking van de minister van Justitie en Politie van

houdende instelling Commissie

06 december 2012 Jno. 12/05910, houdende instelling

Voorwaardelijke Invrijheidstelling

Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling en Gratie,

en Gratie

zoals gewijzigd bij Beschikking van 10 januari 2014

-

Jno. 14/00136, bij Beschikking van 03 oktober 2014
Jno. 14/05528, bij Beschikking van 12 februari 2015
Jno. 15/01233 en bij Beschikking van 03 november
2015 Jno. 15/06831.
Instelling Commissie voor

Beschikking van de minister van Justitie en Politie van

Verkeersveiligheid

15 april 2016 Jno. 16/05837. Het uitwerken en het

21 maart 2016 - 21 maart 2017

uitvoeren van het actieplan van het Strategisch
Beleidsplan voor de periode 2015 - 2020 met betrekking tot verkeersveiligheid.
Instelling werkgroep Luchthaven

Ter voorbereiding van de integratie van de Iuchthaven-

Brandweer

brandweer in het Korps Brandweer Suriname.

Instelling Commissie Onderzoek

Onderzoeken van een vliegtuigongeval in het inheemse

de duur is 6 maanden maar de

Vliegtuigongeval serienummer

dorp Kawemhakhan in het district Sipaliwini en

exacte datum voor instelling van

MAF PZ-NMA-6A-05-086 fabrikant

rapporteren en verslag uitbrengen van haar bevindingen de commissie is niet aangegeven

Gipsaero GA8

aan de procureur-generaal bij het Hof van Justitie.

Instelling Commissie voor

a) het verstrekken van de nodige informatie aan de

diversiteit en inclusiviteit

25 januari 2016 - 25 juli 2016

1 augustus 2016 – 1 februari 2017

minister van Justitie en Politie;
b) het bijstaan van de minister bij de hearings en het
voorbereiden van de overige activiteiten die in dit
kader worden ontplooid, waaronder het houden van
workshops, seminars, informatiebijeenkomsten voor
ouders, leerkrachten en verschillende korpsen.

Commissie Voortraject HRM

a) het verzamelen en analyseren van relevante data op

1 maart 2016 – 31 oktober 2016

het gebied van een uit te voeren HRM-beleid;
b) het identificeren van kader met een HRMachtergrond c.q. deskundigheid;
c)

het identificeren van FISO- en andere
rechtspositionele knelpunten.

Instelling Commissie Actualisering

Het actualiseren van de conceptwetgeving Nieuw

Conceptwetgeving Nieuw Burgerlijk

Burgerlijk Wetboek en aanverwante conceptwetgeving

Wetboek

die door de vorige commissie (van 2005 - 2010) zijn

1 september 2016 - 1 maart 2017

voorbereid en al de Staatsraad hebben gepasseerd en
het doen van eventuele voorstellen voor aanpassingen
Instelling Stichting Beheer en

Is niet exact aangegeven (zie beschikking 25-8-2016 no.

25 augustus 2016 - 25 augustus

Exploitatie Penitentiaire Inrichting-

16/10591 en Statuten)

2019

Aanwijzing Commissie inzake

Rapporteren alsook verslag uitbrengen aan de procu-

10 maanden (exacte duur niet

voortzetting van het onderzoek

reur-generaal van haar bevindingen omtrent de vermoe-

aangegeven

naar de vermiste Hi-Jet-helikopter

delijke oorzaak die aan de vermissing ten grondslag ligt

en bij beschikking 25-8-2016 Jno.
16/10591
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Ingestelde commissies
Commissie
en inzittenden op 23 mei 2015

Hoofdtaak/doel

Ingestelde periode

alsmede de overige bijzonderheden van het onderzoek
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Instelling Commissie naamgeving

Bijstaan van deskundigheid op het gebied van begelei-

openbare onderwijsinstellingen

ding en uitvoering van het proces van vernoeming

1 januari 2016 - 1 januari 2017

2016
Aanbestedingscommissie voor

Bijstaan van deskundigheid op het gebied van aanbe-

leermiddelen voor het schooljaar

stedingen voor het leveren van leermiddelen en het

2016/2017

beoordelen van offertes inzake gunningadviezen

Interdepartementale drop-out

Integrale aanpak van het drop-outfenomeen door de

15 maart 2016 - 14 juni 2016

1 mei 2016 - 1 december 2016

ministeries (MINOWC, JP, ARB, SJ en SOZAVO)
Ministerie van Defensie
Commissie Ontwikkeling Verkave-

Ontwikkelen van verkavelingsprojecten voor Defensie

1 april 2016 - 1 april 2017

Iingsprojecten Defensie en
Verhoging Remuneratie
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Instelling nieuwe Raad van

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

5 januari 2016 – 5 januari 2019

a)

1 jaar

Commissarissen van de Centrale
voor Vissershaven in Suriname
N.V. (Cevihas N.V.)
Nationale Raad voor Agrarische
Innovatie

het vaststellen van een nationale agrarische
innovatiestrategie en agenda, teneinde te komen
tot meer vraaggestuurde en resultaatgerichte
innovatie in de agrarische sector in Suriname;

b)

het bevorderen van samenwerking tussen de
verschillende innovatieactoren, te weten tussen de
verschillende onderzoeksinstellingen, tussen
onderzoek en voorlichting en tussen de publieke
en private sector;

c)

het bevorderen van de implementatie van de agrarische innovatieagenda door de verschillende
innovatieactoren;

d)

het onderling afstemmen van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende innovatieactoren;

e)

advies uitbrengen aan de PMU (Project Implementatie Unit) over de geïdentificeerde innovatieprojecten;

f)

in overleg met de PMU het verloop van in uitvoering zijnde innovatieprojecten beoordelen en zo
nodig adviseren over op te lossen knelpunten;

g)

het monitoren en evalueren van de implementatie
van de agrarische innovatiestrategie en agenda;

h)

het periodiek bijstellen van de agrarische innovatiestrategie;

i)

het per subsector organiseren van 2-jaarlijkse
bijeenkomsten met relevante stakeholders voor
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Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel

Ingestelde periode

informatie-uitwisseling en ter bespreking van
lopende en nieuwe projecten;
j)

het al dan niet gevraagd adviseren van de minister
van LVV op het gebied van het beleid met betrekking tot agrarische innovatie.

Stichting voor Experimentele

a)

Landbouwbedrijven (SEL)
b)

het zoeken naar oplossingsmogelijkheden om de

1 augustus 2016 – 1 augustus

SEL uit haar financiële problemen te halen;

2019

het opmaken van een zo breed mogelijke financiële
staat van de bedrijven van de SEL;

c)

het doen van voorstellen over Baboenhol en andere
bedrijven onder beheer van de SEL;

d)

het identificeren van de oorzaken van de financiële
crisis binnen de SEL c.q. de bedrijven van de SEL;

e)

het doen van voorstellen voor het al dan niet privatiseren ter realisering van de doelen van vermelde
stichting voor zover toegestaan door de statuten.

Overlegorgaan LVV

Te zorgen voor gewenst overleg tussen de departe-

1 december 2016- 2019

mentsleiding en de leiding alsook de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij te adviseren in personeelsen vakbondsaangelegenheden
Nationaal Codex Comité

Ter waarborging van de volksgezondheid in Suriname

3 jaar

en het voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld wor-

1 november 2016 - 1 november

den door de internationale handel t.a.v. de agrarische

2019

productie nu en in de toekomst
STINAPA

Onbekend

1 juli 2016 tot en met 1 juli 2018

Nationale Zaad Raad

Het bepalen en het begeleiden van de algehele ontwik-

1 mrt 2017 voor de duur van 3

keling en werking van diverse segmenten van een

jaren

zaadprogramma. Etc.
Ministerie van Volksgezondheid
Commissie Structurering Medische

De basiszorgverzekering van de binnenlandbewoners

1 november 2016 - 1 november

Voorziening Binnenland

vallende in de doelgroepen 0 - 6jaar, 60+ en de minder-

2017

draagkrachtigen tussen 17 en 59 jaar te ordenen en
erop toe te zien dat de medische voorziening gegarandeerd blijft
Commissie Operationalisering

1)

streekziekenhuis Marwina
2)

het toezicht houden op de richtige uitvoering van

6 maanden (vanaf 1 september

de operationaliseringswerkzaamheden;

2017)

het geven van advies en inlichtingen inzake aangelegenheden in het kader van de operationalisering aan de minister van Volksgezondheid en
het bestuur;

3)

het ondersteunen van het bestuur en directie van
het ziekenhuis en de minister van Volksgezondheid over te nemen besluiten in de operationaliseringsfase;

4)

het doen van voorstellen aan de minister van
Volksgezondheid inzake de aankoop van inventaris en de inrichting van het ziekenhuis;
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Ingestelde commissies
Commissie

Hoofdtaak/doel
5)

Ingestelde periode

het onder de aandacht brengen van alle overige
aangelegenheden die nuttig worden geacht van de
minister van Volksgezondheid, het bestuur en de
directie van het ziekenhuis.
Verlengingen zittingsperiode commissies

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Commissie Monumentenzorg

•

beweging van advies te dienen op het gebied van

Te rekenen van 1 juni 2016, voor

toepassing van de wet Historische Monumenten

de duur van 5 jaar.

(G.B.1963 no. 23 en S.B. 2002 no. 72);
•

zich geregeld op de hoogte houden van de toestand waarin de monumenten zich bevinden en
daaromtrent minstens eenmaal per jaar rapportage aan de minister uit te brengen.

Commissie Voorbereiding

het onderwijsgebeuren voor gedetineerden integraal

1 augustus 2015 - 1 december

Transformatie Onderwijsbeleid

bekijken

2015

Delinquenten (Cie VTOD)
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Evaluatie FISO

Evalueren van FISO en het uitbrengen van dossiers ter

1 juni 2016 – 1 januari 2017

zake aan de minister van Binnenlandse Zaken
Commissie Herdenking van 40 jaar

De taak-/doelstelling is niet vermeld in het besluit

1 april 2016 - 31 december 2016

Staatkundige Onafhankelijkheid
Ministerie van Justitie en Politie
Commissie Anti Money Laundering

Het uitbrengen van advies aan de minister van Justitie

1 april 2015 - 1 april 2016

en Politie inzake de bestrijding van money laundering
en financiering van terrorisme (beschikking van 6 juli
2011 no. 3528/11)
Nadere wijziging Beschikking

Beschikking van de minister van Justitie en Politie van

houdende instelling Advies-

15 augustus 2011 no. 4387/11, houdende instelling van

commissie (onvoorwaardelijke)

de Adviescommissie (onvoorwaardelijke beëindiging

beëindiging terbeschikkingstelling

terbeschikkingstelling van minderjarigen, zoals

van minderjarigen

gewijzigd bij Beschikking van 14 maart 2012 Jno.

17 januari 2016 - 17 januari 2017

12/01147, bij Beschikking van 26 april 2013 Jno.
13/02286, bij Beschikking van 31 juli 2013 Jno.
13/04084, bij Beschikking van 31 maart 2014 Jno.
14/01789 en bij Beschikking van 19 maart 2015 Jno.
15/02226)
Nadere wijziging en verlenging

Aangelegenheden die in algemene zin voor de bijzon-

Commissie Overleg Politie

dere rechtstoestand van de ambtenaren van politie van

ambtenarenzaken en secretariaat

belang zijn alsook overige aangelegenheden (beschik-

1 april 2016 – 1 april 2018

king van 14 juli 2011. No. 3858/11) in kaart brengen
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Verlenging van de zittingsduur van
de Raad van Commissarissen van
de Landbouwmaatschappij Victoria
NV

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

7 juli 2015 - 7 juli 2016
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Ingestelde commissies
Commissie
Verlenging van de Surinaamse

Hoofdtaak/doel
a)

Sectie Visserij Commissie m.b.t. de
Suriname - Venezuela Visserij-

Ingestelde periode

het uitoefenen van toezicht op de tenuitvoerlegging

15 april 2015 – 15 april 2017

van de overeenkomst;
b)

overeenkomst

het coördineren, door tussenkomst van de Groep
van Technische Deskundigen in overeenstemming
met artikel 9 van de overeenkomst, van de uitwisseling van gegevens verkregen uit deze onderzoeksprogramma's en visserijactiviteiten;

c)

het vóór de beëindiging van de overeenkomst aan
de partijen presenteren van haar aanbevelingen
betreffende:
1)

de verlenging van de overeenkomst of

2)

de onderhandeling over een nieuwe
overeenkomst.

Verlenging zittingsduur ‘Seabob-

a)

visserijwerkgroep’

het monitoren van en toezien op de naleving van

1 oktober 2015 – 1 oktober 2016

alle MSC in het algemeen en op de naleving van
de zes condities in het bijzonder;
b)

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

c)

het maandelijks monitoren en bijwerken van het
Research and Development Plan;

d)

het fungeren als aanspreekpunt van het ministerie
van LVV en de stakeholders binnen de Seabobvisserijsector gedurende de zittingsperiode;

e)

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

Verlenging zittingsduur Raad van

De minister van LVV van advies dienen over zowel in

Overleg voor de Zeevisserij

de Zeevisserijwet geregelde gevallen als in het alge-

1 maart 2016 – 1 maart 2018

meen voor aangelegenheden betreffende de zeevisserij
Ministerie van Volksgezondheid
Commissie evaluatie en uitvoering

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

1 april 2014 - 1 december 2014

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

1 juni 2015 - 1 december 2015

van afspraken tussen BIMI en
Volksgezondheid
Registratie Commissie
Commissie Beoordeling

1 jaar (vanaf 1 januari 2017)

Huisartsenpraktijk

betreft een verlenging
Ministerie van Arbeid

Commissie Verkavelingsprojecten

Verlenging zittingsduur

Defensie

voor een jaar
Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 5: Verstrekte subsidies en financiële bijdragen in 2017
Instelling/Organisatie

Bedrag in SRD

Binnenlandse Zaken
1

BGVS

6.000.000,00

2

Stichting Planbureau Suriname

1,340,540.00

3

Stichting Planbureau Suriname tbv 2 kwartaal 2017 lonen en salarissen

e

1.000.000,00

Defensie
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
december 2016
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
januari 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
februari 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
maart 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
mei 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
juni 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
juli 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
augustus 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
september 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
oktober 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
november 2017
De stichting Beheer en Exploitatie Ismay van Wilgen Sporthal over de maand
december 2017

20.199,40

18.879,40

20.347,40

16.397,40

16.397,40

16.397,40

22.353,79

17.395,40

27.895,40

22.645,40

22.645,40

17.395,40

13

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen januari 2017

41.872,00

14

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen maart 2017

44.522,00

15

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen juli 2017

50.822,18

16

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen augustus 2017

38.329,86

17

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen september 2017

38.329,86

18

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen oktober 2017

40.581,70

19

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen november 2017

59.561,70

20

Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-Militairen over de maand december
2017

40.461,70
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Instelling/Organisatie

Bedrag in SRD

Sociale Zaken en Volkshuisvesting
1

AOV Fonds (12)

1.230.043,80

2

Eenmalige uitkering diverse stichtingen

1.250.000,00

3

Stichting Mathoekoe (6)

53.200,00

4

Stichting Een parel in Gods oog

78.840,00

5

Mr Huber Stichting (5)

84.793,00

6

Stichting Beheer en Exploitatie Bejaardencentra Huize Ashiana (2)

570.000,00

7

H. Akandea Transportbedrijf

95.490,00

8

Stichting Prasoro voor het Kind in Nood (2)

261.620,00

9

Nationaal Vervoerbedrijf (4)

489.600,00

10

Stichting Vroege Stimulatie Crèches (2)

128.486,00

11

Stichting Kinderen- en Jongeren Telefoon

81.400,00

12

Stichting Kinderhuis Tamara

216.810,00

13

Stichting in de Ruimte (2)

325.209,00

14

Kinderhuis Ramoth (2)

161.350,00

15

Stichting Beheer en Exploitatie Crèches

284.546,00

16

Stichting Lotjeshuis (2)

176.189,00

17

Hadjie Islam Kinderhuis

44.348,00

18

Stichting Huize Tyl Tyl (2)

109.628,00

19

Vereniging Djamiatul Islamiah

56.575,00

20

Kennedy Stichting (2)

337.777,00

21

Kinderhuis Nos Kasitas (2)

254.674,00

22

Stichting Mijnzorg (2)

404.399,00

23

Stichting Engedi (2)

55.852,00

24

Stichting Geloof en nieuw leven (2)

40.710,00

25

Frank Cameron Centrum

79.148,00

26

Stigesu (2)

47.078,00

27

Stichting Bethaljada (2)

70.712,00

28

Esther Stichting (2)

356.000,00

29

Stichting Woonzorg Wiesje

14.600,00

30

Stichting Kindertehuis Johanna (2)

66.362,00

31

Internaat Warishi (2)

96.949,00

32

Kindertehuis Baitul Amin (2)

53.276,50
Volksgezondheid

1

Stichting Jeugdtandverzorging

2.939.309.00

2

Stichting Jeugdtandverzorging

5.039.309,00

3

Stichting Bureau Dak- en Thuislozen

511.500,00

Ministerie van Onderwijs Volksontwikkeling en Cultuur
1

Stichting Onderwijs der EBGS

40.254,61

2

Scholengemeenschap Arya Dewaker

8.391,84

3

Stichting Onderwijs der EBGS

7.900,00

4

Stichting Onderwijs der EBGS

36.542,74
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Instelling/Organisatie

Bedrag in SRD

5

Sanatan Dharm

25.532,34

6

Sanatan Dharm

35.391,42

7

Sanatan Dharm

1.550,39

8

Surinaamse Moeslim Associatie

2.275,56

9

Arya Dewaker

8.391,84

10

Stichting Islamitische Gemeente in Suriname

2.311,60

11

Stichting Islamitische Gemeente in Suriname

11.099,16

12

African Methodist Episcopel Church

5.012,62

13

African Methodist Episcopel Church

5.012,62

14

Stichting Onderwijs der Evangelische Broeder Gemeente

40.632,16

15

African Methodist Episcopel Church

20.189,79

16

Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker

11.189,12

17

African Methodist Episcopel Church

1.025,24
Financiën

1

NVD

310.000,00

2

Stichting SHE Libi Makandra

30.000,00

3

IDCS

4

Nationaal Informatie Instituut

1.000.000,00
200.000,00
Natuurlijke Hulpbronnen

1

Bauxiet Instituut Suriname

415.000,Bron: Rekenkamer van Suriname
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Bijlage 6: Overzicht van de geregistreerde beleggingen en herbeleggingen van schatkistpapier
in 2017

1

2

Schatkistpapier

Registratie

Naam Instelling

Datum

Belegging schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 036-17/min van de
Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 30 november 2016
Herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 037-17/ min
van de Finabank N.V., valutadatum 7 juli 2016
Herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 077-17/min

3

van de Finatrust, de Trustbank N.V., valutadatum 30 december
2016

4

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 070-17/ min van
Maritieme Autoriteit Suriname, valutadatum 29 december 2016
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

5

095- 17/ min Stg Pensioenfonds van de CBvS, valutadatum 16
januari 2017
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

6

096- 17/ min Stg Pensioenfonds van de CBvS, valutadatum 29
december 2016
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

7

097-17/ min Stg Pensioenfonds van de CBvS, valutadatum 18
december 2016
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

8

098 -17/ min Stg Pensioenfonds van de CBvS, valutadatum 2
december 2016
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

9

099- 17/ min Stg Pensioenfonds van de CBvS, valutadatum 9
januari 2017

30 januari
2017
30 januari
2017
3 februari
2017
07 februari
2017
15 februari
2017

15 februari
2017

15 februari
2017

15 februari
2017

15 februari
2017

Bedrag in
SRD
5.355.087,64

12.042.000 ,00

10.631.944,44

4.157.250,00

7.500.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

14.000.000,00

13.080.000,00

Aflossing en verhoging herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud
10

Sec. No. 116- 17/ min de general manager van SOL Suriname
N.V., valutadatum 7 januari 2017 met een gewijzigde looptijd van 6

15 februari
2017

54.233.498,00

naar 3 maanden
11

12

13

14

15

16

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 149-17/min van
de Surichange Bank N.V., valutadatum 20 januari 2017
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 148-17/ min van
de Finabank N.V., valutadatum 20 januari 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
164-17/ min van de Finabank N.V., valutadatum 9 december 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No
165-17/ min van Godo. valutadatum 7 juli 2016
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. no. 166-17/min van
Godo, valutadatum 20 januari 2017
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 167-17/min van
de Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 20 januari 2017

23 februari
2017

32.009.706,00

06 maart 2017

35.047.540,13

06 maart 2017

37.818.857,00

06 maart 2017

20.989.600,00

06 maart 2017

34.576.891,26

06 maart 2017

39.621.661,33

06 maart 2017

14.339.600,00

06 maart 2017

860.000,00

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No
17

168-17/ min van de Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 18
juli 2016

18

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No

US

EURO
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Schatkistpapier

Registratie

Naam Instelling

Datum

Bedrag in
SRD

169-17/ min van Assuria Levensverzekering N.V., valutadatum 11
februari 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
19

170-17/min van Assuria Levensverzekering N.V., valutadatum 13

06 maart 2017

125.000,00

17 maart 2017

814.250,00

17 maart 2017

25.189.627,24

17 maart 2017

3.777.992,00

17 maart 2017

9.090.923,09

17 maart 2017

3.924.229,00

17 maart 2017

1.000.000,00

17 maart 2017

3.000.000,00

17 maart 2017

5.000.000,00

30 maart 2017

5.000.000,00

3 april 2017

10.003.307,37

3 april 2017

2.000.000,00

3 april 2017

55.000.000,00

3 april 2017

7.000.000,00

3 april 2017

6.000.000,00

3 april 2017

10.727.192,00

21 april 2017

22.902.973,94

21 april 2017

14.000.000,00

21 april 2017

1.000.000,00

februari 2017
20

21

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 187-17/ min van
de Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 20 januari 2017
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 188-17/min van
de Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 november 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

22

189-17/ min van de Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 7 juli
2016

23

24

25

Belegging van schatkistpapier sec. no. 190-17/ min van
Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 november 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
191-17/min, valutadatum 7 juli 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
192-17/min, valutadatum 13 maart 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

26

193-17/ min van Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 19
maart 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

27

194-17/ min van Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 31
oktober 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

28

176-17/ min van Stichting Pensioenfonds CBvS, valutadatum 24
februari 2017

29

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 204-17/ min van
Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 december 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

30

205-17/ min van Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 12
december 2015

31

32

33

34

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 206-17/ min van
Surinaamse Postspaarbank. valutadatum 1 mei 2017
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 207- 17/min van
Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 maart 2017
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 208-17/ min van
Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 maart 2017
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 220-17/ min van
Finabank N.V., valutadatum 12 december 2016
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 252-17/ min van

35

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V., valutadatum 1
februari 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

36

253-17/ min van Stg Pensioenfonds van de CBvS, valutadatum 26
maart 2017

37

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

US

EURO

Verslag 2017

Schatkistpapier

Registratie

Naam Instelling

Datum

Bedrag in
SRD

255-17/min van Stg Pensioenfonds van de CBvS, valutadatum 25
maart 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
38

256-17/ min van Stg Pensioenfonds Suriname, valutadatum 13

21 april 2017

2.500.000,00

21 april 2017

2.000.000,00

21 april 2017

2.000.000,00

21 april 2017

57.230.264,85

09 mei 2017

23.246.207,00

09 mei 2017

1.000.000,00

09 mei 2017

500.000,00

09 mei 2017

1000.000,00

09 mei 2017

20.000.000,00

09 mei 2017

2.848.211,00

09 mei 2017

18.571.240,00

17 mei 2017

90.587.789,94

17 mei 2017

16.059.507,00

17 mei 2017

2.759.060,00

17 mei 2017

10.900.000,00

17 mei 2017

23.343.750,00

17 mei 2017

29.228.800,00

januari 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
39

257-17/ min van Pensioenfonds Suriname, valutadatum 13 januari
2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

40

258-17/ min van Pensioenfonds Suriname, valutadatum 13 januari
2017

41

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 262-17/ min van
Hakrinbank N.V., valutadatum 20 januari 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

42

171-17/ min van Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 29
oktober 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

43

326-17/ min van Stg. Pensioenfonds van CBvS, valutadatum 26
april 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No

44

327-17/ min van Stg Pensioenfonds van CBvS, valutadatum 15
april 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

45

328-17/ min van Stg Pensioenfonds van de CBvS, valutadatum 12
april 2017

46

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
329-17/ min N.V. Grassalco, valutadatum 20 maart 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

47

331-17/ min van Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 3
december 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

48

332-17/ min van Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 3
december 2016

49

Belegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. 330-17/ min van
Pensioenfonds Suriname, valutadatum 30 april 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

50

362-17/ min van Surichange Bank N.V., valutadatum 3 december
2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

51

363-17/ min van Surichange Bank N.V., valutadatum 3 december
2016

52

53

54

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
364-17/ min van Hakrinbank N.V., valutadatum 18 december 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
365-17/ min van Hakrinbank N.V., valutadatum 18 december 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No
366-17/min van Hakrinbank N.V., valutadatum 7 juli 2016

US

EURO

Verslag 2017

55

Schatkistpapier

Registratie

Naam Instelling

Datum

SRD

24 mei 2017

58.368.802,22

24 mei 2017

3.000.000,00

Aflossing en verhoging herbelegging van schatkistpapier Sec. No.
382-17/ min van SOL Suriname N.V., valutadatum 2 april 2017

Bedrag in
US

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
56

381-17/ min van Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank
van Suriname, valutadatum 8 april 2017
Aflossing en verhoging herbelegging van schatkistpapier in

57

vijfvoud Sec. No. SKP- 003-17/min van Finatrust, de Trustbank

29 juni 2017

2.022.500,00

N.V. Valutadatum 27 april 2017
58

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. SKP-001-17/min
van SOL Suriname N.V, valutadatum 15 mei 2017

29 juni 2017

84.800.000,00

06 juli 2017

21.582.000,00

06 juli 2017

92.155.139,00

06 juli 2017

23.440.450,00

06 juli 2017

12.844.036,80

06 juli 2017

24.525.000,00

06 juli 2017

1.500.000,00

06 juli 2017

2.500.000,00

06 juli 2017

4.500.000,00

06 juli 2017

1.000.000,00

06 juli 2017

25.750.000,00

06 juli 2017

25.750.000,00

06 juli 2017

2.293.578,00

06 juli 2017

600.000,00

06 juli 2017

750.000,00

Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.
59

389-17/ min van de Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 8
januari 2017
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

60

390-17/ Min van de Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 14
januari 2017
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

61

391-17/ min van de Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 16
januari 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No

62

392-17/min van Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 31
mei 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

63

393-17/ Min van Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 24
maart 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

64

394-17/ min van Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank
van Suriname, valutadatum 13 mei 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

65

395-17/ min van Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank
van Suriname, valutadatum 17 mei 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

66

396-17/ min van Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank
van Suriname, valutadatum 18 mei 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud Sec. No.

67

SKP - 002-17/ min van de Stichting Pensioenfonds van de
Centrale Bank van Suriname, valutadatum 11 juni 2017

68

69

70

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. SKP- 009-17/ min
Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 16 juni 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. No. SKP- 010- 17/
min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 16 juni 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 00417/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 30 juni 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 006-

71

17/ min Stichting Pensioenfonds A der N.V. Surinaamsche
Waterleiding Maatschappij, valutadatum 26 april 2017

72

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP-

EURO

Verslag 2017

Schatkistpapier

Registratie

Naam Instelling

Datum

Bedrag in
SRD

US

007-17/ min Stichting Pensioenfonds A der N.V. Surinaamsche
Waterleiding Maatschappij, valutadatum 15 maart 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 73

008-17/ min Stichting Pensioenfonds A der Surinaamsche

06 juli 2017

1.000.000,00

17 juli 2017

500.000,00

17 juli 2017

550.000,00

17 juli 2017

1.000.000,00

17 juli 2017

32.053.194,00

Waterleiding Maatschappij, valutadatum 22 mei 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP74

011-17/ min Stichting Pensioenfonds A der N.V. Surinaamsche
Waterleiding Maatschappi, valutadatum 3 juni 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

75

012-17/ min Stichting Pensioenfonds A der Surinaamsche
Waterleiding Maatschappij, valutadatum 21 juni 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP-

76

013-17/ min Stichting Pensioenfonds A der N.V. Surinaamsche
Waterleiding Maatschappij Valutadatum 22 mei 2017

77

78

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP016-17/ min Hakrinbank N.V. Valutadatum 7 juli 2017
Belegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP- 021-17/ min Blue
Wings Airline N.V., valutadatum 3 juli 2017

17 juli 2017

2.912.000,00

Overeenkomst tussen Finabank N.V. en de Staat Suriname
79

getekend op 29 juni 2017 voor de aankoop van schatkistpapier No.

19 juli 2017

NIETIG

19 juli 2017

NIETIG

LAD- 2017/ FB- OvH/ SAL
De akte van Cessie tussen de Finabank N.V. en de Staat
80

Suriname dat integraal deel uitmaakt van de overeenkomst met
ref. no. LAD- 2017/ FB- OvH/ SAL

81

82

83

84

85

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 01717/ min Finabank N.V., valutadatum 7 juli 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 02317/ min Surichange Bank N.V., valutadatum 07 januari 2017
Aflossing en verhoging herbelegging van schatkistpapier in
vijfvoud SKP 024-17/ min SOL, valutadatum 7 juli 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP030-17/ min van GODO, valutadatum 18 december 2016
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 015-17/ min van GODO, valutadatum 5 mei 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

86

018-17/ min van Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 7 juli
2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 005-

87

17/ min van Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 3 juni
2017

88

89

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud Sec. no. SKP - 019-17/ min
van Hakrinbank N.V., valutadatum 30 juni 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 020-17/ min
Surinaamse Postspaarbank Valutadatum 30 juni 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP-

90

022-17/ min Stichting Pensioenfonds van de Surinaamsche Bank
N.V., valutadatum 15 april 2017

juli 2017

10.915.500,00

juli 2017

20.652.120,00

juli 2017

59.828.022,28

02 augustus
2017
02 augustus
2017
02 augustus
2017

21 augustus
2017

25.895.685,00

250.000,00

15.563.129,00

18.571.240,00

22 augustus

6.060.000,00

2017
22 augustus
2017
22 augustus
2017

30.900.000,00

250.000,00

EURO

Verslag 2017

Schatkistpapier

Registratie

Naam Instelling

Datum

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP91

026-17/ min Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank van
Suriname, valutadatum 29 augustus 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

92

028-17/ min Finatrust, de Trustbank N.V., valutadatum 30 juni
2017

93

94

2017

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 031- 17/ min
Hakrinbank N.V., valutadatum 27 juli 2017

025-17/ min Surinaamse Postspaarbank Valutadatum 21

041-17/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 16
augustus 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP042-17/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 16
augustus 2016

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 032-17/ min De
Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 16 augustus 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 033-17/ min De
Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 16 augustus 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 034-17/ min De
Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 16 augustus 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 035-17/ min De
Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 16 augustus 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 036- 17/ min De
Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 16 augustus 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 037- 17/ min De
Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 16 augustus 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 038-17/ min De
Surinaamsche Bank N.V., valutadatum 16 augustus 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 03917/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 18 juli 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 04017/ min Hakrinbank N.V., valutadatum 7 juli 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 043-

107

17/ min N.V. Grasshopper Aluminum Company N.V. (Grassalco),
valutadatum 20 september 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 044-

108

17/ min Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank van
Suriname, valutadatum 3 september 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP-

109

049-17/ min Pensioenfonds Suriname, valutadatum 14 oktober
2017

110

2017
22 augustus

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP-

97

22 augustus

029-17/ min Pensioenfonds Suriname, valutadatum 14 juli 2017

december 2016

96

2017

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP-

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP95

22 augustus

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

Bedrag in
SRD

5.000.000,00

10.631.944,44

7.500.000,00

22 augustus

4.040.000,00

2017
4 september
2017

4 september
2017

4 september
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017
12 oktober
2017

12 oktober
2017

25 oktober
2017
27 oktober

US

21.800.000,00

25.750.000,00

25.750.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

14.339.600,00

29.228.800,00

15.259.999,00

1.000.000,00

7.500.000,00

59.828.022,28

EURO

Verslag 2017

Schatkistpapier

Registratie

Naam Instelling

Datum

046-17/ min SOL Suriname N.V., valutadatum 7 oktober 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 111

048-17/ min Finatrust, de Trustbank N.V., valutadatum 27 oktober
2017

112

113

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 047-17/ min
Hakrinbank N.V., valutadatum 12 oktober 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP051-17/ min SOL Suriname N.V., valutadatum 15 november 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

114

052-17/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 16
oktober 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

115

053-17/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 16
oktober 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

116

054-17/ Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 10 november
2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP-

117

254-17/ min Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank van
Suriname, valutadatum 4 maart 2017

118

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 05517/ min Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 7 juli 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 057-

119

17/ min Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 30 augustus
2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 058-

120

17/ min Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 november
2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 059-

121

17/ min Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 november
2017

122

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier SKP 060-17/ min
Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 november 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 045-

123

17/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 29 oktober
2017

124

125

126

127

128
129

Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP 05617/ min Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 7 juli 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 061-17/ min Finabank
N.V., valutadatum 27 oktober 2017
Belegging in schatkistpapier SKP- 063-17/ min Surinaamse
Volkscredietbank, valutadatum 27 september 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 062-17/ min
Pensioenfonds Suriname, valutadatum 28 november 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP014-17/min van GODO, vervaldatum 7 juli 2017
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 064-

Bedrag in
SRD

US

2017
27 oktober
2017
5 december
2017
5 december
2017
5 december
2017

5 december
2017

5 december
2017

5 december
2017
11 december
2017
11 december
2017

11 december
2017

11 december
2017
11 december
2017
11 december
2017
11 december
2017
11 december
2017
11 december
2017

2.022.500,00

34.500.000,00

84.800.000,00

25.750.000,00

25.750.000,00

10.000.000,00

2.000.000,00

3.777.992,00

30.900.000,00

27.011.920,33

25.189.627,24

9.090.923,09

23.246.207,00

3.924.229,00

14.160.000,00

51.500.000,00

11 december
2017
20 december
2017
20 december

132.600.132,87
22.878.664,00
4.780.837,50

EURO

Verslag 2017

Schatkistpapier

Registratie

Naam Instelling

Datum

17/ min Maritieme Autoriteit Suriname, valutadatum 29 december

Bedrag in
SRD

US

2017

2017
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 070130

17/ min Pensioenfonds Centrale Bank van Suriname, valutadatum
2 december 2017
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 071-

131

17/ min Pensioenfonds Centrale Bank van Suriname, valutadatum
18 december 2017
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP - 072-

132

17/ min Pensioenfonds Centrale Bank van Suriname, valutadatum
29 december 2017

133

134

Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 07317/ min Finabank N.V., valutadatum 9 december 2017
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 07417/ min Finabank NV, valutadatum 20 januari 2018
Aflossing en herbelegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP 075-

135

17/ min Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 1 december
2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

136

065-17/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 27
november 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

137

066-17/ min Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 3
december 2017
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

138

079-17/ min Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank van
Suriname, valutadatum 9 januari 2018
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

139

080-17/ min Stichting Pensioenfonds van de Centrale Bank van
Suriname, valutadatum 16 januari 2018
Aflossing en herbelegging van schatkistpapier in vijfvoud SKP -

140

084-17/ min Surinaamse Postspaarbank, valutadatum 21
december 2017

141

142

143

Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 086-17/ min
Pensioenfonds Suriname, valutadatum 30 oktober 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 081-17/ min
Hakrinbank N.V., valutadatum 26 oktober 2017
Belegging in schatkistpapier in vijfvoud SKP- 085-17/ min
Surinaamse Volkscredietbank, valutadatum 18 december 2017

20 december
2017

20 december
2017

20 december
2017
20 december
2017
20 december
2017
20 december
2017

28 december
2017

28 december
2017

29 december
2017

29 december
2017

29 december
2017
29 december
2017
29 december
2017
29 december
2017

14.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

37.818.857,00

35.047.540,13

10.003.307,37

51.500.000,00

2.848.211,00

13.080.000,00

7.500.000,00

21.800.000,00

8.519.781,64

34.500.000,00

39.000.000,00
Bron: Rekenkamer van Suriname

EURO

Verslag 2017

Bijlage 7: Geregistreerde leningen in 2017
Leningen

Bedrag in

Registratiedatum

Instelling

SRD

US

EURO

Government Concessional Loan Agreement on Suriname
National Infrastructure Project between The Republic of
1

Suriname Represented by the ministry of Finance as
borrower and the Exim Bank of China as lender document

26 januari 2017

235.000.000

26 januari 2017

98.467.581,61

31 januari 2017

261.534.000

31 januari 2017

1.424.727,65

31 januari 2017

3.908.486,10

31 januari 2017

8.353.002,90

13 februari 2017

12.690.626,83

13 februari 2017

21.979.313,34

China Exim Bank GCL no (2016) 11 total no. (581) datum
26 January 2017
The Preferential Buyer Credit Loan Agreement on
Suriname National Broadband Network Project between
2

the Government of the Republic represented by Ministry of
Finance as borrower and the Exim Bank of China as
Lender

3

Originele Doorleenovereenkomst tussen de Staat
Suriname en de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
Overeenkomst houdende een betalingsregeling tussen de

4

Staat Suriname en Aannemingsmaatschappij Tjongalanga
N.V. voor betaling rente voortvloeiende uit het landelijk
Asfalteringsprogramma IV en Dalian 70 km
Overeenkomst houdende een betalingsregeling tussen de

5

Staat Suriname en Aannemingsmaatschappij Baitali N.V.
voortvloeiende uit het landelijk Asfalteringsprogramma IV
en Dalian 70 km
Overeenkomst houdende een betalingsregeling tussen de

6

Staat Suriname en Kuldipsingh Infra N.V. voor het betalen
van de rente voortvloeiende uit het landelijk Asfalteringsprogramma IV en Dalian 70 km
De Financieringsovereenkomst tussen de Staat Suriname

7

en Kuldipsingh Infra N.V. voor het landelijk Asfalteringsprogramma IV
De Financieringsovereenkomst tussen de Staat Suriname

8

en Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. voor het landelijk
Asfalteringsprogramma II
Financieringsovereenkomst tussen de Staat Suriname en

9

Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. voor Meerzorg

30 maart 2017

6.869.928,28

Tamanredjo Corridor Rehabilitation (Lot 1C ) project
Doorleenovereenkomst tussen de Staat Suriname en
10

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. voor aankoop

30 maart 2017

30.000.000,00

21 april 2017

20.000.000,00

Petroleumproducten
Loan Agreement No. 3905/ OC - SU Between The
11

Republic of Suriname and the Inter-American Development
Bank
Financieringsovereenkomst tussen de Staat Suriname en

12

N.V Caremco Holding voor de herinrichting van Nieuw

24 mei 2017

34.605.720,22

Weergevondenweg getekend op 12 mei 2017
De doorleenovereenkomst tussen de Staat Suriname en
13

het Telecommunicatie bedrijf Suriname, getekend op 12
mei 2017

26 mei 2017

98.467.581,61

Verslag 2017

Leningen

Bedrag in

Registratiedatum

Instelling

SRD

US

EURO

De Amendement op de Financieringsovereenkomst tussen
14

de Staat Suriname en Aannemingsmaatschappij Baitali
N.V. inzake het project vernieuwen van riolering van de

07 juni 2017

8.037.398,25

08 juni 2017

35.000.000,00

14 juni 2017

60.000.000,00

Zwartenhovenbrugstraat getekend op 12 mei 2017
Murabaka Financiering Agreement between the Republic
of Suriname and the International Islamic Trade Finance
15

Corporation concerning the purchase of foodstuff, medical
supplies, metals, agriculture inputs, fertilizers, energy
products, petroleum products and equipments getekend op
18 mei 2017 operation No.: ITFC/ 1437/ TF2/ SUR/ 0002
Leningsovereenkomst tussen de Regering van de
Republiek Suriname en de Islamic Development Bank

16

getekend op 21 maart 2017 t.b.v. Health System Strengthening Project Ref. Project No: SUR- 0015: Document no.
e48/ STAgy- Sov-62013
Loan Agreement Power Project- Electricity System

17

Upgrade and Expansion (Loan no. 2/ SFR- OR- SUR
getekend op 24 mei 2017 door de Republiek Suriname en

16 juni 2017

geen bedrag

Caribbean Development Bank
Leningsovereenkomst (Loan Contract No. 4097/ OC- SU
(Alle pagina's) Resolution DE- 20/17 Document no: LEG/
18

SGO/ EZ SHARE# 171363792-624 tussen de Regering
van de Republiek Suriname en de Inter-American

10 juli 2017

17.500.000,00

Development Bank getekend op 23 juni 2017 t.b.v. het
Agricultural Competitiveness Program
Amendement no. 2 van de Financing Agreement no. CSR
1014.01B Strengthening the Water Sector of Suriname
19

tussen de Regering van de Republiek Suriname en de

10 juli 2017

12.500.000,00

Agence Francaise de Development (AFD) getekend op 24
mei 2017
Leningsovereenkomst (Loan Contract No. 4112/ OC- SU
Resolution DE- 23/17 Document no. LEG/ SGO/ CCB/
20

EZSHARE# 171363792-656 tussen de Regering van
Republiek Suriname en de Inter-American Development

18 juli 2017

40.000.000,00

26 juli 2017

98.467.581,61

26 juli 2017

235.000.000,00

Bank getekend 11 juli 2017 t.b.v. Fiscal Strengthening to
Support Economic Growth Program
Amendement Agreement relating to a preferential Buyer
Credit Loan Agreement/ Am dated 30 december 2016 on
21

Suriname National Broadband Network Project tussen de
Surinaamse Regering en de Export- Import Bank of China
getekend op 3 juli 2017
Het Amendement Agreement relating to a Government
Concessional Loan Agreement dated 14 december 2016

22

on Suriname National Infrastructure Project tussen de
Regering van de Republiek Suriname en de Export Import Bank of China getekend op 3 juli 2017

23

Leningsovereenkomst tussen de Regering van de

26 juli 2017

10.000.000,00
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Leningen

Bedrag in

Registratiedatum

Instelling

SRD

US

EURO

Republiek Suriname en Republic Bank (Suriname) getekend op 19 juli 2017 to assist in the funding of budgetary
expenses of the Government of Suriname
Meta - Overeenkomst tussen de Finabank N.V. en de
24

Olibis N.V. en de Staat Suriname getekend op 25 juli

21 augustus 2017

24.412.500,00

25 augustus 2017

8.640.000,00

2017(in drievoud) No. 2017-07/ LAD//FB- Ovh/ SAL
De Buyers Credit Agreement tussen the Government of
25

the Republic of Suriname represented by the Ministry of
Finance and the Export- Import Bank of India getekend op
18 augustus 2017
Originele Amendement relating to The Government
Concessional Loan Agreement on the construction of 1000
sets of houses projects, on the rehabilitation and con-

26

struction 500 km (asphalt) Roads, and the Buyer Credit

06 oktober 2017

geen bedrag

Loan Agreement on Rehabilitation and construction 500
km (Asphalt) Roads between de Regering van de
Republiek Suriname en de Export- Import bank of China
Originele overeenkomst tussen de Regering van de
27

Republiek Suriname en de Watergroep getekend op 28

13 oktober 2017

6.476.044,00

september 2017 t.b.v. de watervoorziening Commewijne
Originele Addendum Meta- overeenkomst inzake uitgifte
28

schatkistpapier tussen Finabank N.V. & Olibis N.V. en de
Regering van de Republiek Suriname getekend op 9

24 oktober 2017

12.477.500,00

31 oktober 2017

25.000.000,00

oktober 2017
Originele Framework Agreement between the Republic of
Suriname and the Islamic Development Bank Project no:
29

SUR1008/ 48/eLS- FWA grt/ 82017 getekend op 14
oktober 2017 Regarding the affordable Housing Project
(LISP III)
Originele Agency Agreement between the Republic of
Suriname and the Islamic Development Bank Project no:

30

SUR 1008/ (LN+IST)/ DOCs/ Financing getekend op 14

31 oktober 2017

geen bedrag

oktober 2017 regarding the Affordable Housing Project
(LISP III)
Originele Loan Agreement between the Republic of
31

Suriname and the Islamic Development Bank project no.
SUR 1008/ eLN- IDB/ 032015 getekend op 14 oktober

31 oktober 2017

10.000.000,00

2017 regarding the affordable Housing Project (LISP III)
Origineel exemplaar van het amendement SU- L 1049 op
32

de leningsovereenkomst 3402/ OC- SU IADB 3402/ OCSU Business Climate and Innovation Program (SUBCIP-II)

11 december
2017

geen bedrag

getekend op 19 december 2014 reg no. 1318
Repayment Mechanism agreement in respect of the
Suriname National Broadband Network Project tussen de
33

minister van Financiën, de CEO of Telesur, deputy general
manager concessional loan department en de directeur
van de Finabank Origineel contract Preferential Buyer

11 december
2017

98.467.581,61

3.255.000,00

Verslag 2017

Leningen

Bedrag in

Registratiedatum

Instelling

SRD

US

Credit Loan Agreement on Suriname National Broadband
Network Project tussen de Government of the Republic of
Suriname en de Export - Import Bank of China is reeds
getekend op 30 december 2016 reg no. 1541
Originele leningsovereenkomst tussen de Regering van de
Republiek Suriname namens de minister van Financiën en
34

de Caribbean Development Bank getekend op 22
november 2017 genaamd Feasibility Study to Upgrade

20 december
2017

498.850,00

Water Supply Facilities
Bron: Rekenkamer van Suriname

EURO

Verslag 2017

Bijlage 8: Overzicht van geregistreerde Promissory Note 2017
Leningen
Instelling
1

Promissory Note Caribbean Development Bank (CDB)
inzake contributie van Suriname bij CDB

Registratie

Bedrag in

Datum

SRD

20 december 2017

US
660.113,60

Bron: Rekenkamer van Suriname

EURO

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

