
 
2022                                     STAATSBLAD                                   No. 4 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 
STAATSBESLUIT  van 12 januari 2022, houdende nadere wijziging 

van het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2021 no. 30). 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Overwegende, dat het wenselijk is – met inachtneming van het bepaalde 

in de overgangsregeling van de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019                  

no. 98) - het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2021 no. 30) nader te wijzigen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door                           

de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit: 

ARTIKEL I 

In het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2021 no. 30) wordt in artikel 18 laatste alinea, sub 2, 

de volgende wijziging aangebracht: 

het bedrag van “SRD 10.000,- (TIENDUIZEND SURINAAMSE 

DOLLARS)” wordt vervangen door: SRD 25.000,- 

(VIJFENTWINTIGDUIZEND SURINAAMSE DOLLARS). 
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ARTIKEL II 

1. Dit staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 

afgekondigd. 

 

2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn 

afkondiging. 

 

3. De Minister van Financiën en Planning is belast met de uitvoering 

van dit staatsbesluit. 

 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 12e januari 2022, 

 

 CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 19e januari 2022  

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO 
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STAATSBESLUIT  van 12 januari 2022, houdende nadere wijziging 

van het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2021 no. 30). 

 

NOTA VAN TOELICHTING 

Artikel 18 van het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100, zoals 

laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 30) voorziet in de mogelijkheid 

van afwijking van de regel van het houden van een openbare 

aanbesteding. De praktijk wijst uit dat mede als gevolg van de aard van 

de uitgaven de ondergrens voor de afwijking van de regel van het houden 

van een openbare aanbesteding van SRD 10.000,-, ten aanzien waarvan 

de goedkeuring van de Raad van Ministers vereist is, heden ten dage niet 

meer valide is. Handhaving van dit bedrag zal – gelet op de vele 

aanvragen die ter goedkeuring aan de Raad van Ministers worden 

aangeboden – leiden tot stagnatie in de uitvoering van transacties, 

waardoor de slagvaardigheid in de beleidsuitvoering in gedrang kan 

komen. 

Tegen deze achtergrond gezien alsook meer armslag te geven aan de 

departementen c.q. directoraten wordt het noodzakelijk geacht het 

(onder-) grensbedrag van SRD 10.000,- op te trekken tot SRD 25.000,-.  

De afdeling Interne Controle, wordt belast met de naleving van deze 

interne beheersmaatregel. De bestedingen tot het bedrag van                              

SRD 25.000,-  is een verantwoordelijkheid van de betrokken Minister. 

 

Paramaribo, 12 januari 2022,   

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 

      


