
 

1972               No. 173 
 

GOUVERNEMENTSBLAD 
van 

SURINAME 
 

LANDSBESLUIT van 28 december 1972, houdende uitvoering van de artikelen l lid 3, 2 sub 2, 3, 4, 
9 lid 2 van de „Landsbedrijvenverordening" (G.B. 1971 No. 181). 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
DE GOUVERNEUR VAN SURINAME, 

 
Overwegende, dat ter uitvoering van de artikelen l lid 3, 2 sub 2, 3, 4, 9 lid 2, van de 
,,Landsbedrijvenverordening" (G.B. 1971 no. 181) het nodig is het navolgende vast te stellen. 

 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel l 
 

1. Als Landsbedrijf, bedoeld in artikel l lid 3 van de „ Landsbedrijvenverordening " (G.B.  
1971 no. 181) wordt aangewezen de Gouvernements-Accountantsdienst, die met ingang van 
1 januari 1973 als naam zal dragen: 
Centrale Landsaccountantsdienst, hierna te noemen het „landsbedrijf". 

2. Het landsbedrijf ressorteert onder het Ministerie van Financiën. 
3. In dit landsbesluit wordt onder Minister verstaan de Minister van Financiën. 
 

Artikel 2 
 

1. Het landsbedrijf heeft als doel de controle op de administratie van de algemene dienst,  
de takken van dienst van het Gouvernement van Suriname, benevens de openbare 
nutsbedrijven en parastatale lichamen die daartoe specifiek worden aangewezen. De controle 
omvat mede het onderzoek naar de deugdelijkheid van de financiële verantwoordingen 
respectievelijk van de jaarrekening en de beoordeling van de doelmatigheid van het gevoerde 
beheer. 

2. Het landsbedrijf brengt jaarlijks van de verrichte werkzaamheden verslag uit aan de  
Minister. Het landsbedrijf heeft de bevoegdheid aan alle ambtenaren en commissies van het 
Land de inlichtingen te vragen, welke voor de uitvoering van zijn taak nodig zijn en daartoe 
inzage te nemen van alle boeken en bescheiden, waaronder zijn begrepen notulen en registers, 
alsmede correspondentie betrekking hebbende op of verband houdende met de administratie en 
het beheer van gelden of goederen. Deze ambtenaren en commissies zijn verplicht de 
inlichtingen te verstrekken en de hier voren bedoelde inzage te verlenen. 

4. De Minister kan aan het landsbedrijf andere controlerende en adviserende  
werkzaamheden opdragen, die daarvoor naar zijn mening in aanmerking komen. Het 
landsbedrijf kan ook uit eigen beweging aan de Minister adviezen uitbrengen. 
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Artikel 3 
 

Het beginkapitaal van het landsbedrijf bedraagt ƒ 3000,- (DRIEDUIZEND GULDEN). 
 
 

BEHEER, ADMINISTRATIE EN VERANTWOORDING 
 

Artikel 4 
 
Aan het Hoofd van het landsbedrijf staat een Directeur die Accountant is en thans lid is van het 
Nederlands Instituut van Registeraccountants. 
 

Artikel 5 
 

1. De boekhouding van het landsbedrijf wordt volgens de dubbele methode gevoerd. 
2. Het kapitaal en de mutaties daarin worden op de kapitaalsrekening geadministreerd. 
 

Artikel 6 
 
Tot de lasten van de exploitatie over enig jaar worden, naast die, welke uit hun aard tot die lasten 
behoren, onder meer gerekend: 
a. de over de schulden in rekening-courant met het Land verschuldigde rente, naar een  

door de Minister van Financiën te bepalen percentage; 
b. het bedrag der afschrijvingen over dat jaar. 
 

Artikel 7 
 
1. De kapitaalsontvangsten zijn: 

a. door het Land aan het landsbedrijf ter beschikking gestelde middelen, bestemd om  
te worden geïnvesteerd; 

b. de uit de afschrijving komende middelen; 
2. De kapitaalsuitgaven zijn; 

a. de investeringen; 
b. de terugbetaling, in welke vorm dan ook, van voor investering beschikbaar  

gestelde bedragen. 
3. Onder Investeringen worden verstaan de uitgaven voor de verwerving van activa  

waarover het bedrijf blijvend of gedurende lange tijd moet kunnen beschikken. Daartoe worden 
onder meer gerekend: 
a. de kosten van voorbereiding, oprichting en aanloop van het landsbedrijf; 
b. de aanschaf van duurzame activa. 

 
Artikel 8 

De Minister stelt vast. 
a. de wijze waarop in de kasbehoefte van het landsbedrijf wordt voorzien; 
b. de wijze waarop leveringen en diensten aan of door andere landsbedrijven of takken van 's 

Landsdienst worden verrekend. 
 

Artikel 9 
1. Niet direct benodigde kasgelden worden in 's Landskas gestort. 
2. Over de vorderingen in rekening-courant met het Land wordt een rente vergoed naar een door 
de Minister vastgesteld percentage. 
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DE BEGROTING 
 

Artikel 10 
 
1. De begroting van het landsbedrijf bestaat uit twee titels, waarvan de eerste omvat de 

exploitatiebaten en -lasten, de tweede de kapitaalsontvangsten en -uitgaven. 
2. Tezamen met de begroting wordt ingediend een staat, houdende de personeelsformatie bij het 

landsbedrijf, en eventueel andere door de Minister nodig geachte staten en toelichtingen. 
 

Artikel 11 
 

1. Afwijking van de begroting kan geschieden, met goedkeuring, van de Minister, wanneer een 
goede werking van het bedrijf dit noodzakelijk maakt. 

2. Indien door deze afwijking het geraamde positief bedrijfsresultaat beduidend lager of negatief 
wordt c.q. een negatief resultaat hoger wordt, zal hiervoor middels een suppletoire begroting 
machtiging van de Staten van Suriname worden gevraagd. 

 
Artikel 12 

 
1. De begroting wordt zodanig opgesteld, dat post voor post een, vergelijking mogelijk is met de 

overeenkomstige posten op de begroting van het voorafgaande jaar en met de uitkomsten van 
dat jaar;'een en ander volgens de schema's op bijlage I en II. 

2. De schema's zijn in zoverre bindend, dat niet met het verstrekken van minder gegevens mag 
worden volstaan dan daarin aangegeven. 

 
Artikel 13 

 
1. De begroting en de rekening worden opgesteld door de Directeur en na schriftelijke 

goedkeuring door de Raad van Commissarissen aangeboden aan de Minister. 
2. De begroting zal uiterlijk in de maand april, voorafgaand aan het begrotingsjaar, aan de Minister 

worden aangeboden. 
3. De rekening zal binnen vier maanden na sluiting van het boekjaar aan de Minister worden 

aangeboden. 
 

RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 

Artikel 14 
 
1. De Directeur behoeft de schriftelijke machtiging van de Raad van Commissarissen voor; 

a. de aankoop en vervreemding van roerende goederen, welke een waarde van Sƒ 1.000,- 
(ÉÉNDUIZEND GULDEN) te boven gaat; 

b. het aangaan van verbintenissen, waarvan het geldelijk belang Sƒ 1.000,- (ÉÉNDUIZEND 
GULDEN) te boven gaat; 

c. de beslissing in hoeverre de goederen, roerende- en onroerende van het landsbedrijf zullen 
worden verzekerd en het vaststellen van de waarde, waarvoor zij zullen worden 
verzekerd; 

d. kwijtschelding, waarvan het geldelijk belang een waarde van Sƒ 500.— (VIJFHONDERD 
GULDEN) te boven gaat. 

2. Met Inachtneming van het in lid l sub a bepaalde, mag de Directeur de vaste activa, niet zijnde 
onroerende goederen, die niet meer voor de dienst bruikbaar zijn, vervreemden. Deze goederen 
worden steeds in het openbaar of bij Inschrijving aan de hoogstbicdende verkocht. 

3. Voor aankoop en vervreemding van onroerende goederen zijn de bestaande 
Overheidsvoorschriften van toepassing. 
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Artikel 15 
 

1. De Raad van Commissarissen heeft te allen tijde toegang tot alle gebouwen en instellingen van 
het landsbedrijf en het recht tot 'inzage van al haar financiële boeken en de kas. 

2. De Minister wijst een der Commissarissen tot President-commissaris aan. 
3. De Raad van Commissarissen vergadert, daartoe bijeengeroepen door de President-

commissaris, in de regel tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls deze of twee andere leden het 
nodig oordelen. De vergadering- wordt dan voorgezeten door de President Commissaris en bij 
ontstentenis van deze, door het oudste lid in jaren. 

4. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten moet tenminste de helft van het aantal leden van 
de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig zijn. 

5. Van het behandelde in de vergadering worden notulen gemaakt, welke door de President-
Commissaris en een der andere Commissarissen voor akkoord worden getekend. 

6 De Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist 
de President-commissaris. 

7. Wanneer de Directeur wordt uitgenodigd een vergadering van de Raad van Commissarissen bij 
te wonen heeft hij raadgevende stem. 

 
SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 16 

 
Onverminderd het bepaalde in bestaande wettelijke regelingen stelt de Minister de tarieven vast 
 

Artikel 17 
 
De vaststelling van de salarisnormen van het personeel vindt plaats door de Minister na verkregen 
goedkeuring van de Raad van Ministers. 
 

Artikel 18 
 
De Directeur van het landsbedrijf benoemt, bevordert, schorst en ontslaat het personeel, gehoord de 
Raad van Commissarissen, na verkregen goedkeuring van de Minister. 
 

Artikel 19 
 
1. De Directeur kan het landsbedrijf niet als borg verbinden. 
2. Voor het voeren van processen als eisende partij en het aangaan van dadingen is de 

goedkeuring van de Minister vereist. 
 

Artikel 20 
 
1. Bij de inwerkingtreding van dit landsbesluit wordt de Beschikking van 13 oktober 1971 La F. 

No. 8976 (G.B. 1971 No. 168) buiten werking gesteld. 
2. Dit landsbesluit, dat als „Besluit Landsbedrijf Centrale Landsaccountantsdienst" kan worden 

aangehaald treedt in werking op l januari 1973. 
 

Gegeven te Paramaribo, de 28ste december 1972. 
JOHAN H. FERRIER. 

De Minister van Financiën, 
HARRY S. RADHAKISHUN. 

Uitgegeven te Paramaribo, de 28ste december 1972. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

F. R. KARSOWIDJOJO. 
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SCHEMA BEGROTING EXPLOITATIEBATEN EN -LASTEN 
Kosten 
Personeelslasten 
Bezoldigingen etc.   ƒ 
Toelagen     ƒ                           .
          ƒ                         . 
Materiële kosten       „ 
Vervoerskosten        „ 
Afschrijvingen        „     
 
 
Opbrengsten 
 
a. Algemene bijdrage van het ministerie 

van Financiën voor de controle van de 
centrale instellingen van het land   ƒ 

b. Opbrengst van de controle van openbare 
nutsbedrijven en parastatale lichamen                   ^

ƒ 
Exploitatieresultaat         ƒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORLOPIGE BALANS PER 1 JANUARI 1972 
VAN DE CENTRALE LANDSACCOUNTANTSDIENST 

 
Activa            Passiva 
Kantoormeubilair ƒ2.950,—        Kapitaalsinbreng 
Lampen etc.  „     20,—        van het Land  ƒ 3.000,- 
Voorraad 
Kantoorbehoeften „     30,—               

ƒ3.000,-            ƒ3.000,- 
 


