WET van 2 december 1952, regelende de wijze van beheer en verantwoording van de
geldmiddelen in Suriname (G.B. 1952 no. 111), gelijk zij luidt na de daarin
aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1955 no. 38, G.B. 1969 no. 58, S.B. 2003 no. 76.
1e HOOFDSTUK
VAN DE WIJZE VAN BEHEER DER GELDMIDDELEN
AFDELING I
VAN DE BEGROTING
Artikel 1 1
De begroting wordt gesplitst:
voor de uitgaven: in ministeries en hoofdartikelen; een hoofdartikel bestaat uit
kostensoorten en beleidsmaatregelen per directoraat en is onderverdeeld in artikelen;
voor de ontvangsten: in afdelingen en naar aard uitgesplitste ontvangstenramingen per
directoraat.
Artikel 2 2
Bij de wet houdende de vaststelling van de begroting zullen hoofdartikelen
aangewezen worden, welke door de Minister van Financiën door overschrijving uit de
algemene post voor onvoorziene uitgaven en door de betrokken Minister met medewerking
van de Minister van Financiën uit de op de begroting van zijn departement uitgetrokken post
voor onvoorziene uitgaven, kunnen worden aangevuld, wanneer het toegestaan bedrag
ontoereikend wordt bevonden. Ook artikelen, welke voor memorie zijn uitgetrokken, kunnen
voor die overschrijving worden aangewezen.
Overschrijvingen van het ene begrotingsartikel op het andere vinden niet plaats dan
krachtens wet.
Artikel 3
De begrotingsposten worden, behoudens de bepalingen van artikel 30, middellijk
noch onmiddellijk verhoogd door enige de Staat aankomende bate.
Artikel 4
De in de loop van het dienstjaar opkomende behoeften, welke niet in de begroting zijn
omschreven, worden door de Minister van Financiën op de algemene post voor onvoorziene
uitgaven aangewezen.
Die uitgaven worden in de rekening gebracht en omschreven in zovele bijzondere
posten, als zij gelijksoortige onderwerpen betreffen.
Artikel 5
Elke begroting wordt vastgesteld voor een tijdvak van een jaar lopende van 1 Januari
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tot en met 31 December.
De dienst blijft open : tot 1 April van het jaar volgende op het dienstjaar om de
werken of gedeelten daarvan en de leveranciën te volbrengen en de goederen te verzenden,
waarvan de volbrenging of verzending volgens de verklaring van de betrokken Minister,
tengevolge van omstandigheden, in die verklaring te vermelden, niet vóór of op de laatste
December van het dienstjaar heeft plaats gehad; en behoudens de bepaling van het tweede lid
van artikel 10, tot 1 Januari daaraanvolgende om alles ten einde te brengen, wat het
bewerkstelligen van de ontvangsten en het verevenen en ordonnanceren van de uitgaven
betreft.
Artikel 6
Indien een wijziging van de begroting tot stand komt na de laatste dag, waarop de
dienst, ingevolge het laatste lid van artikel 5, geopend blijft, wordt zij geacht die dag in
werking te zijn getreden.
AFDELING II
VAN DE ONTVANGSTEN
Artikel 7 3
Alle ontvangen gelden worden gestort in 'Staatskas of bij een door de Minister van
Financiën aangewezen financiële instelling ten bate van de aldaar voor de Staat aangehouden
rekening(en).
Voor zover deze gelden in Nederland worden ontvangen, vindt storting plaats op de
ten name van Suriname staande rekening bij 's Rijks schatkist.
Artikel 8 4
Vervallen.
Artikel 9
Bruikbare goederen voor Staatsdienst bestemd, worden niet vervreemd.
Van dit verbod zijn uitgezonderd voorwerpen, die niet meer door de dienst benodigd
zijn, zomede voorwerpen, welke om dringende redenen aan derden, of tot uitvoering van
gouvernementswerken aan aannemers afgestaan of verkocht worden.
Andere roerende goederen, eigendom van de Staat, waarvan de verkoop in
staatsbelang wenselijk is, alsmede de niet meer voor de dienst benodigde goederen in het
vorig lid bedoeld worden steeds in het openbaar verkocht, tenzij het in 'staatsbelang
noodzakelijk is tot onderhandse verkoop over te gaan.
De beschikking, waarbij toestemming wordt gegeven tot onderhandse verkoop en die
de gronden moet inhouden, waarop ze berust, wordt genomen door de President wanneer de
vermoedelijke verkoopwaarde méér dan f 1000.-- bedraagt en in andere gevallen door de
betrokken minister.
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Artikel 10
Belastingen en andere middelen worden geboekt ten voordele van de dienst van het
jaar, waarin zij ontvangen worden.
De opbrengst van een geldlening wordt geboekt ten voordele van de dienst van het
jaar of van de jaren waartoe de uitgaven behoren tot dekking waarvan de lening moet
strekken.
Artikel 11
Regelingen strekkende tot invoering, verhoging, verlaging of afschaffing van
belastingen of tot opheffing van enig ander middel van inkomst, treden niet in werking,
voordat bij de begroting op die invoering, verhoging, verlaging, afschaffing of opheffing
gerekend is.
Artikel 12
Teruggaaf van hetgeen betaald is wegens belasting of wegens enig ander middel,
wordt gebracht in mindering van de gelijksoortige ontvangsten over het jaar, waarin de
teruggave plaats had.
Indien meer is teruggegeven dan van de ontvangsten kan worden afgetrokken, wordt
het meerdere als uitgaaf verantwoord.
De bewijzen der teruggaven, vergezeld van bescheiden, waaruit van de aanleiding van
en de last daartoe blijkt worden overgelegd aan de Rekenkamer.
Artikel 13
Geschillen over vorderingen kunnen door de President worden beëindigd bij dading,
waarop, indien het onderwerp van het geschil een hogere geldswaarde heeft dan f 10.000.-,
goedkeuring bij wet is vereist.
Ingeval geen goedkeuring bij wet nodig is, wordt onder overlegging van de
betreffende beschikkingen kwartaalsgewijze door de President aan het Parlement en aan de
Rekenkamer mededeling gedaan.
Artikel 14
Kwijtschelding van vorderingen wordt verleend door de President, tenzij het bedrag
der kwijtschelding f 10.000.-- te boven gaat, in welk geval zij geschiedt bij wet.
Ingeval kwijtschelding niet bij wet nodig is, wordt wanneer het een bedrag van meer
dan f 500.-- betreft onder overlegging van de betreffende beschikkingen, kwartaalsgewijze
door de President aan het Parlement en aan de Rekenkamer mededeling gedaan.
Artikel 15
Alle uit belastingwetten voortspruitende vorderingen van de Staat verjaren voor zover
die wetten zelf daaromtrent geen andere termijnen behelzen, met vijf jaren, te rekenen van de
aanvang van het jaar, waarin de belasting invorderbaar was. Overigens zijn de bepalingen
van het Surinaams Burgerlijk Wetboek op de verjaring van de vorderingen van de Staat
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toepasselijk.
AFDELING III 5
VAN DE UITGAVEN
Artikel 16
Over de geldsommen, bij de begroting toegestaan, wordt beschikt door de betrokken
minister, doch niet, dan nadat door de Minister van Financiën credietopening is verleend.
Artikel 17 6
Alle betalingen ten behoeve van de Staat worden bewerkstelligd door aanwijzing op
Staatskas of op een door de Minister van Financiën aangewezen instelling ten laste van de
aldaar voor de Staat aangehouden rekening(en).
Voor zover deze betalingen in Nederland plaatsvinden, geschieden zij ten laste van de
ten name van Suriname staande rekening bij s' Rijks schatkist.
Artikel 18
Het uitvoeren van werken en het doen van leverantiën en transporten ten behoeve van
de Staat worden in het openbaar aanbesteed.
Alleen wanneer de President zulks in het belang van de Staat nodig oordeelt, kan van
die regel worden afgeweken.
In dat geval wordt van de beweegredenen melding gemaakt in de beschikking,
waarbij de werken of leverantiën en transporten worden bevolen, en wordt van die
beschikking een afschrift gezonden aan het Parlement.
Artikel 19
De voorwaarden van aanbesteding vermelden de waarborgen, vereist om als
mededinger te worden toegelaten.
De bij de inschrijving en de uitvoering van de werken, leverantiën en transporten in
acht te nemen bepalingen worden voor aanbestedingen bij staatsbesluit vastgesteld.
Bij overeenkomsten wegens werken, leverantiën en transporten worden aan de
aannemers geen interessen toegezegd terzake van mogelijke vertraging in de voldoening
hunner vordering.
Artikel 20
Het is aan alle landsdienaren verboden werken, leverantiën of transporten voor de
Staat aan te nemen, zich daarvoor borg te stellen, of daaraan hetzij rechtstreeks, hetzij
zijdelings deel te hebben.
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Artikel 21 7
Voorschotten kunnen worden verleend aan aannemers of leveranciers en, in de
gevallen, bij staatsbesluit te bepalen, op tractementen (verlofs- en nonactiviteitstractementen,
daaronder begrepen), wachtgelden, pensioenen, declaratiën wegens reis- en verblijfkosten en
vaste uitkeringen.
Sommen ter goede rekening kunnen binnen de grenzen der begroting worden
verstrekt tot het doen van betalingen ten behoeve van door de Minister van Financiën aan te
wijzen onderwerpen van huishoudelijk beheer.
Van deze sommen wordt rekening en verantwoording afgelegd volgens door de
Minister van Financiën te geven instructie.
Artikel 22
De vorderingen ten laste van de begroting worden verevend en betaalbaar gesteld
door of namens de Minister van Financiën.
Artikel 23
Staatsgoederen, hoe ook genaamd, worden niet aan een schuldeiser afgestaan in het
voordeel van het artikel der begroting, waaruit zijn vordering moet worden gekweten.
Artikel 24
Elke verevening en betaalbaarstelling moet gegrond zijn op het bewijs van het
verkregen recht van de schuldeisers, behoudens in de gevallen van voorschotten op
tractementen, (verlofs- en nonactiviteits-tractementen daaronder begrepen), wachtgelden,
pensioenen, declaratiën wegens reis- en verblijfkosten en vaste uitkeringen, als genoemd in
artikel 21.
De bescheiden welke door de schuldeisers tot staving hunner vorderingen moeten
worden overgelegd, moeten beantwoorden aan de eisen daarvoor te stellen door de
Rekenkamer, de Minister van Financiën gehoord.
Artikel 25 8
De uitgaven behoren tot de dienst van het jaar, waarin de rechten der schuldeisers zijn
verkregen, behoudens de in het tweede lid van artikel 5 en het eerste lid van artikel 26
gemaakte uitzonderingen.
Gratificatiën en subsidiën behoren tot de dienst van het jaar waarin zij zijn verleend
tenzij bij de toekenning anders is bepaald.
Artikel 26
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Onverevend gebleven vorderingen betreffende afgesloten diensten worden, mits zij
niet verjaard zijn, gekweten uit de som van onvoorziene uitgaven van het dienstjaar, waarin
zij later verevend worden, en in de rekening afzonderlijk verantwoord en omschreven.
Verevende uitgaven, die worden teruggegeven vóór de afsluiting van de dienst, die er
mede wordt belast, worden in mindering der uitgaven van het betrokken artikel gebracht.
Artikel 27 9
Behoudens het bepaalde in artikel 29 zijn alle vorderingen ten laste van de begroting,
die niet schriftelijk bij de Landsadministratie zijn ingediend, binnen 5 jaren na de 31e
December van het jaar, waarin de schuld opvorderbaar is geworden, verjaard.
Nochtans kunnen ook na deze termijn ingediende vorderingen worden verevend en
voldaan wanneer ten genoege van het hoofd van het betrokken departement kan worden
aangetoond, dat de vordering niet eerder werd betaald.
Artikel 28
Door of vanwege het hoofd der betrokken administratie wordt aan de schuldeiser, zo
hij dat verlangt, bij de indiening zijner vordering een behoorlijk gedagtekend bewijs van
ontvangst der ingediende stukken afgegeven.
Artikel 29
Voor zover ten opzichte van speciale onderwerpen niet anders is bepaald, zijn op alle
verschuldigde vorderingen wegens rente van schulden en die wegens tractementen, pensioenen, onderstandgelden en alle andere, welker bedrag bepaald is en welker verevening niet
afhankelijk is van een voorafgaande indiening van stukken door belanghebbenden, en op alle
tot voldoening van vorderingen afgegeven mandaten en ordonnantiën, de in de geldende
algemene wetten gestelde termijnen van verjaring toepasselijk.
Artikel 30
Wanneer voorwerpen, welke voor de Staat zijn aangekocht of voortgebracht, worden
afgestaan aan een andere tak van dienst dan die, welke de uitgaaf tot aankoop of
voortbrenging gelastte, wordt de begrotingspost bestemd tot aanschaffing van gelijksoortige
behoeften in het dienstjaar, waarin de afstand plaats heeft (onverschillig wanneer de aankoop
of voortbrenging is geschied) voor de geschatte geldswaarde goedgeschreven en met een
gelijk bedrag belast het artikel, waaruit de tak van dienst, die de goederen behoeft, de uitgaaf
tot aanschaffing kan kwijten.
Ingeval ten laste van een begrotingspost minder is betaald dan het bedrag, waarmede
de uitgaven tengevolge van deze verstrekkingen zouden moeten worden verminderd, wordt
het verschil ten bate van de middelen geboekt. Is ten laste van de begrotingspost nog niets
betaald, dan wordt de gehele waarde van de verstrekte goederen ten bate van die middelen
geboekt.
Wanneer nà boeking ten bate van de middelen de direct daarmede verband houdende
uitgaven ten laste van de begroting gedaan worden, kan, waar deze boekingen uitsluitend
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voortvloeien uit een levering door een diensttak aan een andere diensttak, door overboeking
het bedrag dier uitgaven zoveel mogelijk worden verminderd met de ten bate van de
middelen geboekte som.
Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing
wanneer door een tak van dienst, werkzaamheden ten behoeve van een andere tak van dienst
zijn verricht en door deze hiervoor vergoeding verschuldigd is.
Artikel 31
Vereveningen op rekening in mindering geschieden alleen voor gedane diensten, en
nimmer mogen de verevende sommen dan nog overschrijden viervijfde gedeelten der
bedragen, waarop blijkens behoorlijke bewijzen van oplevering recht is verkregen.
IIe HOOFDSTUK
VAN DE VERANTWOORDING DER GELDMIDDELEN
AFDELING I
VAN DE REKENING
Artikel 32 10
Door de Minister van Financiën wordt onder dagtekening van de afsluiting van het
dienstjaar een rekening van de uitgaven en ontvangsten opgemaakt, die vóór of op de laatste
December van het daaropvolgend jaar aan de Regering gezonden wordt ter doorzending aan
de Rekenkamer.
Die rekening wijst in de volgorde der begroting en met gelijke omschrijving der
hoofdartikelen en afdelingen afzonderlijk aan:
in uitgaaf: het geraamd bedrag en wat daarop is verevend;
in ontvangst: het geraamd bedrag en wat daarop is ontvangen met aanduiding van de
verschillen in meer en minder, zowel wat de uitgaven als de ontvangsten betreft, en met
vermelding, welke van de verevende sommen zijn voldaan en welke verschuldigd gebleven
zijn.
Zij vermeldt tevens zoveel mogelijk de oorzaken der verschillen tussen de ramingen
en uitkomsten.
Bij de rekening wordt een staat overgelegd, die naar onderscheiding der dienstjaren
aantoont, welke sommen in het afgesloten dienstjaar wegens uitgaven op vroegere dienstjaren
verevend, eensdeels hetzij uitgegeven, hetzij door verjaring vrijgevallen, anderdeels
verschuldigd gebleven zijn.
Artikel 33
De in het voorgaande artikel omschreven rekening wordt door de Rekenkamer, na
vergelijking met de door haar gehouden aantekeningen, voorzien van een verklaring van
bevinding en binnen drie maanden na ontvangst aan de Regering teruggezonden, onder
mededeling van de bedenkingen, waartoe het onderzoek van de rekening en van de daartoe
behorende verantwoordingsstukken aanleiding heeft gegeven, voorzover die niet reeds in het
jaarverslag zijn opgenomen.
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AFDELING II
VAN DE ORDONNATEURS EN ANDERE NIET
REKENPLICHTIGE LANDSDIENAREN
Artikel 34
Alle landsdienaren, die, zonder terzake rekenplichtig te zijn, door onrechtmatige
handelingen of door het nalaten van de zorg, waartoe zij gehouden zijn, middellijk of
onmiddellijk aan de Staat schade toebrengen, zijn verplicht die schade te vergoeden.
In bijzondere gevallen kan de Regering, de landsdienaren van de in lid 1 bedoelde
verplichting geheel of gedeeltelijk ontslaan.
De vervolging en het verhaal op de bedoelde landsdienaren en erfgenamen of
rechtverkrijgenden geschieden volgens de regelen bij staatsbesluit vast te stellen.
Artikel 35 11
Al wie bevoegd is of gedelegeerd wordt tot het aangaan van schulden en tot de
beoordeling en het onderzoek van vorderingen ten laste van de Staat, alsmede tot de
betaalbaarstelling daarvan, mag niet tevens zijn rekenplichtige.
In bijzondere gevallen kan met door de Minister van Financiën bij beschikking
verleende machtiging van deze bepaling worden afgeweken.
Artikel 36
Zolang de verantwoordelijkheid van de ministers niet geregeld is op de wijze,
voorgeschreven bij artikel 67, derde lid van de Landsregeling van Suriname, wordt in deze
wet onder President verstaan de President met medewerking van tenminste één minister en de
Minister van Financiën, indien de voordracht niet van deze uitgaat.
Artikel 37 12
Deze wet treedt voor het dienstjaar 1949 en de daarop volgende dienstjaren in
werking op een nader door de President te bepalen tijdstip en kan worden aangehaald als
“Comptabiliteitswet”.
Artikel 38
Alle op het tijdstip van inwerkingtreding dezer wet krachtens de Surinaamse
Comptabiliteitswet genomen verbindende regelingen blijven van kracht, totdat zij door
andere overeenkomstig de voorschriften van deze wet zijn vervangen.

11

Gew. bij G.B. 1955 no. 38.

12

I.w.t. 1 januari 1953 (G.B. 1952 no. 125).
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