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Een kritische beschouwing over de reçufraude zaak 

Korte terugblik: 

1. Vanwege liquiditeitstekort was in de tachtiger jaren van de vorige eeuw de maatregel getroffen dat er per 

dag SRG 10 miljoen beschikbaar werd gesteld om reçu’s uit te betalen aan de kassa van de Centrale 

Betaaldienst. Aangezien de betalingen door de Overheid aan derden veel hoger was dan SRG 10 miljoen per 

dag, is een informele incasso systeem voor de opkoop van reçu’s ontstaan. Het vermoeden bestaat dat het 

systeem tot op heden nog steeds bestaat.  

2. Vanaf toen hanteert het bedrijfsleven een systeem om bij aankoop met bestelbonnen van de overheid prijzen 

op te geven die hoger liggen dan de normale prijzen (de zogenaamde bestelbonprijzen, deze zijn zelfs 50% 

hoger dan de normale prijzen). Het argument is dat men lang moet wachten op hun geld.  

3. Wat men vergeet is dat dit zorgt voor het omhoogduwen van de staatsuitgaven voor de aanschaf van 

goederen en diensten door de Staat.  

4. Als gevolg van het informeel incasso systeem is een netwerk ontstaan van mensen uit de publieke- en private 

sector. De ambtenaren die bijzondere functies vervullen binnen het Overheidsapparaat spelen een cruciale 

rol binnen dit informeel systeem. Zij zorgen ervoor dat je eerder geholpen wordt en je betaling sneller krijgt. 

De “extra 50%” wordt gebruikt om de diverse schakels “een lekkers” te geven. In de volksmond “tyuku” 

genoemd.  

5. Dit informeel systeem bestaat al lang en is onafhankelijk van elke Regering. Het systeem is verweven in het 

ambtelijke ongeacht wie aan de macht is. 

6. Personen die beschikken over de “lijnen binnen het informeel netwerk” die kopen de bestelbonnen op en 

“regelen” de betaling of zorgen ervoor dat de betaling geschiedt tegen een “tyuku”. De handel  in 

bestelbonnen maakt mensen met “lijnen” slapend rijk. 

7. De oplossing is dat het bestel- en betaalsysteem van overheidsaankopen drastisch wordt geëvalueerd en 

transparant wordt. Er dient op tijd betaald te worden en er mag geen “bestelbonprijs” bestaan. 

 

De reçufraude zaak in perspectief: 

1. Op 12 juli 2022 werd de reçufraude onthuld1 door DNA lid M. Bouva in De Nationale Assemblee. Dankzij deze 

onthulling draagt de samenleving kennis van de fraude met een onrechtmatige benadeling van de 

samenleving. Jammer dat dit lid tijdens de vorige regeerperiode de andere kant opkeek en het wanbeleid 

van die Regering slaafs goedkeurde.  

2. De Regering en de CBvS bevestigden na de onthulling in DNA dat er een vervalste betaalopdracht ter waarde 

van SRD 20 miljoen op 27 juni 2022 is aangeboden aan het CBvS ter afschrijving van de rekening van het 

ministerie van Financiën en Planning. Op 28 juni is dit ontdekt en werd de opdracht terstond geblokkeerd. 

Door de CBvS is vervolgens aangegeven dat er eerder twee andere vervalste betaalopdrachten waren 

aangeboden ten behoeve van dezelfde persoon. Deze opdrachten waren wel uitgevoerd. Het gaat om SRD 

14 miljoen op 25 april 2022 en SRD 26.9 miljoen op 14 juni 2022. 

3. Door de publiciteit en totale verontwaardiging in de samenleving over deze reçufraude zaak, dient de 

Overheid een diepgaand onderzoek te verrichten naar de hele keten van de bestellingen en betalingen vanuit 

de Overheid. Betalingen worden normaliter vanuit de Centrale Betaaldienst naar de banken gestuurd. Hoe 

komt het dat er vanuit de afdeling Comptabiliteit een enveloppe extra naar de Centrale Bank gaat?   

4. In deze reçufraude zaak hebben meerdere controlerende organisaties (Thesaurie, Begroting en Financiële 

Zaken (BFZ) van alle directoraten, Comptabiliteit, Centrale Betaal Dienst (CBD) gefaald. Diepgaand onderzoek 

bij al deze instanties is van belang.  

5. Het proces van bestelling tot en met uitbetaling begint bij BFZ van het vakministerie en eindigt bij CBvS. 

Binnen deze hele keten dienen alle elementen onderzocht te worden.  

                                                            
1 Bron: https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/70992 
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6. Het tussentijds verslag van accountant R. Abrahams vermeldt dat de vervalste betaalopdrachten aangeven 

dat de controlerende instanties hebben gefaald. 

7. In de rij van controlerende instanties wordt de afdeling “interne controle” van elk vakministerie niet 

genoemd? Hoe functioneren deze afdelingen? 

8. Men vergeet dat zowel de Centrale Landsaccountant Dienst (CLAD) als de Rekenkamer externe 

controlerende organen zijn. Die zullen altijd achteraf rapporteren. De afdeling interne controle 

(vakministerie) en de pre- en post controle van de afdelingen BFZ (vakministerie) en Comptabiliteit (Financiën 

en Planning) zijn de instanties die vooraf controleren. Deze moeten optimaal functioneren.  

9. Enkele “controle-vooraf” stappen: 

• Bestaan er bij de ingediende betaalopdrachten missives van de goedkeuring door de Raad van Ministers; 

• Is de missive als onderliggende document bijgevoegd;  

• Van welk (vak)ministerie zijn de autorisatie/kredietaanvraag/bestelbonnen;  

• Wat was het advies van Thesaurie op de autorisatieaanvraag;  

• Heeft de minister van Financiën het advies van thesaurie inspectie goedgekeurd;  

• Zijn de prestatiedocumenten aanwezig en zijn ze door de bevoegde personen gefiatteerd? Bestelbonnen 

van zulke grote bedragen kunnen niet door een ambtenaar getekend of geautoriseerd worden; de 

directeur of de minister van het vakministerie moet minimaal mede geparafeerd hebben, is dat ook 

gedaan? enz. enz. 

10. Na de post-controle door de afdeling Comptabiliteit wordt het systeem voor betaling opengesteld voor de 

CBD. De CBD dient ook te controleren, voordat de betaalopdracht naar de CBvS wordt opgemaakt. Dit geldt 

voor zowel een collectieve staat of een enkele opdracht zoals in de voorbeelden die zijn gepubliceerd als 

gefraudeerde betaalopdrachten. Uit het tussentijdsverslag van de accountant en de gepubliceerde 

handtekeningenkaarten kan  geconcludeerd worden dat naast de CBD, betaalopdrachten door andere 

instanties worden gestuurd naar de CBvS. Wat is nu de rol van “ ’s landsbetaalmeester”? 

11. Wie op CBD is geautoriseerd om betaallijsten te tekenen? Of wordt deze afdeling nu overruled?  

12. Gaan er ook onderliggende documenten naar de CBvS of alleen een lijst van opdrachten? 

13. Onderstaand een foto2 met 3 verschillende documenten met de handtekeningen van 2 functionarissen van 

het Ministerie van Financiën en Planning. Op het document links zijn de originele handtekeningen. En op de 

2 documenten rechts is zichtbaar dat de handtekeningen zijn vervalst. Dit is voornamelijk merkbaar bij de 

oranje omcirkelde handtekeningen. Hoe is het mogelijk dat vervalste handtekeningen niet zijn opgevallen bij 

de CBvS. Hoe staat het met het controle mechanisme bij de CBvS? Of zijn er ook mensen bij de CBvS die 

gecorrumpeerd zijn of deel uitmaken van het crimineel netwerk? De burgers ervaren met regelmaat dat de 

kassa van een commerciële bank geldopnamen weigert indien bij controle blijkt dat de handtekening niet 

klopt. Nogmaals: hoe heeft dit het controle systeem bij de CBvS kunnen passeren? Dit vergt ook een 

diepgaand onderzoek naar de procedures, processen en het ICT systeem bij de CBvS. 

14. Opmerkelijk is dat de handtekeningenkaarten van “het fonds voor COVID-19 vaccin” worden gepubliceerd. 

Bestaan er ook handtekeningen kaarten voor de bankrekening van de lopende rekening van de staat? Zijn de 

vervalste reçu’s van deze COVID fonds rekening afgeschreven of van de “gewone rekening van de Staat” of 

van een “bijzondere rekening van de Staat” (voor de benamingen zie weekbalans van de CBvS).  

15. In het kader van compliance bij zowel de CBvS als de betrokken commerciële banken had het “rood lampje” 

moeten branden! De bedragen liggen ver buiten het profiel van de rekeninghouder. Hoe komt het dat de 

commerciële bank niet communiceert met zowel de CBvS als met de rekeninghouder? Kunnen zulke grote 

bedragen gewoon overgemaakt worden naar een privé rekening van een persoon (geen bedrijfsrekening!). 

De vraag die gesteld wordt: hoe staat het met de compliance en de verplichting voor “melding van 

ongebruikelijke transacties” (Wet MOT) bij zowel de CBvS als bij de commerciële banken?  

                                                            
2 Bron: https://dagbladdewest.com/2022/07/28/stafmedewerker-cbvs-keurde-valse-recus-goed-zonder-

controle-handtekeningen/ 
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16. Aan het eind van de dag stuurt de CBvS een lijst met de gedane betalingen terug. Naar wie van het ministerie 

van Financiën en Planning gaat deze lijst? Normaal is dat een dagafschrift van de rekening van de Staat wordt 

opgestuurd naar de Centrale Begrotingsboekhouding (CBB). Verwerkt het CBB de dagafschriften klakkeloos 

in haar administratie of is er sprake van enige controle.  

 

De positie van de Monetaire Autoriteiten 
1. Voor een Minister van Financiën en Planning die het overheidsproces niet beheerst is het moeilijk te 

doorgronden, en vaar je op advies van anderen (ambtenaren). Daarom had de Minister aan het begin van 
zijn Ministerschap een Registeraccountant in de arm genomen om de processen en procedures te 
onderzoeken. Hierbij is er ook een presentatie verzorgd in DNA (zie artikel “DNA workshop: Naar transparent 
bestuur”; INZICHT 21, November 2021; pagina 21-23.) 

2. De Minister van Financiën en Planning had uit hoofde van controle besloten om de functies gescheiden te 
houden en de procuratie verscherpt door te eisen dat betaalopdrachten door twee procuratiehouders 
getekend moeten worden. Geldt deze ook voor de betalingen vanuit de “gewone rekening” en de “bijzondere 
rekening” of alleen voor de COVID-fonds rekeningen? Wat is de rol van ’ s landsbetaalmeester, het CBD?  

3. Voorheen werden betaalopdrachten zonder onderliggende documenten per app en email vanuit het 
secretariaat van de minister doorgegeven aan de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Vaak zonder 
onderliggende documenten; die zouden later opgestuurd worden. De procedure via de CBvS werd daardoor 
omzeild. Dit waren al signalen dat er “iets” goed fout was en blijkt dat het nog steeds fout is, ook al gaan 
betaalopdrachten niet meer naar de SPSB. Het blijkt dat de ‘s lands betaalmeester wordt overgeslagen en 
betaalopdrachten vanuit meerdere instanties naar de centrale bank worden gestuurd.  

4. Volgens de bestaande processen en procedures treft de Minister van Financiën en Planning geen blaam. 
Aangezien de Minister politiek wel verantwoordelijk is voor de zaken die plaatsvinden op het Ministerie zou 
het normaal moeten zijn dat betaalopdrachten van de omvang zoals gefraudeerd, minimaal de paraaf van 
de minister zouden moeten hebben. Het gaat daarbij niet om bedragen van enkele duizenden SRDs, maar 
om bedragen die in de wereld van accountancy “zeer materieel” worden geacht.  
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5. Forensisch onderzoek is een vereiste. Niet alleen onderzoek door interne deskundigen en politioneel 
onderzoek, maar er dient ook onderzoek plaats te vinden door externe deskundigen (forensische 
accountants).  

6. Het moment is aangebroken dat processen en procedures van bestelling tot en met uitbetaling binnen het 
overheidsuitgavenbeleid goed wordt ingericht. En dat de begrotingsrekening wederom maandelijkse 
rapporten opmaakt die tijdig, de juistheid en de doelmatigheid van gedane betalingen aan de directeur en 
aan de minister van financiën rapporteert. Hiertoe was tijdens de uitvoering van het FIN-FIN project, de 
samenwerking tussen de ministeries van Financiën van Nederland en Financiën van Suriname reeds 
aanbevelingen gedaan, die tijdens de uitvoeringsperiode (2000-2005) van het project goed werkten en 
daarna helaas weer terzijde zijn geschoven. 

7. De Governor van de CBvS, als monetaire autoriteit en hoofdverantwoordelijke bij de CBvS die fungeert als 
de kassier van de Staat, doet de uiteindelijke betaling voor de Staat. Hierbij dient men zeer nauwkeurig te 
werk te gaan en zoals eerder aangegeven blijkt dat er bij de controle van de handtekeningen steken zijn 
gelaten. Terwijl banken zeer streng omgaan met de handtekeningen controle, glipt een valse handtekening 
door het systeem van de moederbank. De CBvS wordt grove nalatigheid verweten hetgeen wederom het 
imago van de CBvS enorm schaadt.  

 
Enkele Aanbevelingen 
1. Alle personen die verantwoordelijk zijn voor de reçufraude dienen opgespoord en gestraft te worden.  
2. De processen en procedures en de ICT systemen relevant voor de betalingen door de Staat naar derden dient 

op de operatietafel gelegd te worden. Het dient duidelijker, efficiënter en transparanter beschreven te zijn. 
Interne controle en alle “checks and balances” moeten nauwkeuriger worden.  

3. De uitvoerende en controlerende functionarissen die binnen de keten werkzaam zijn dienen hun rol en 
verantwoordelijkheid te kennen. Ze moeten begrijpen dat controle geen daad van vijandschap is, maar een 
noodzakelijke vereiste. Verder dienen ze te weten dat ingeval er schade wordt berokkend aan de Staat en 
verwijtbaar gedrag aangetoond wordt ze zwaar gestraft zullen worden. Het instellen van een Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) zoals eerder door de VES bepleit. Er dienen een aantal belangrijke wettelijke 
regelingen te worden getroffen. Deze autoriteit zal zorg moeten dragen voor eerlijke en transparante 
financiële markten, waarbij bescherming van de consumenten centraal staat. Het is belangrijk dat de burgers, 
de Overheid en het bedrijfsleven vertrouwen hebben in de banken en de financiële markten. Het directoraat 
Toezicht van de CBvS hoort de commerciële banken te controleren. Wie controleert de processen en de 
procedures van de Centrale Bank? Niet alleen de Centrale Bank, maar alle commerciële banken moeten door 
een onafhankelijke AFM gecontroleerd worden. De gedragstoezicht van de AFM zal gericht zijn op ordelijke 
en transparante financiële processen, zuivere verhoudingen tussen partijen en zorgvuldige behandeling van 
cliënten.De AFM houdt toezicht op de naleving van wettelijke regels. De AFM is onafhankelijk en draagt de 
verantwoordelijkheid voor de concrete uitoefening van het toezicht. De AFM adviseert de monetaire 
autoriteiten bij het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving. 

4. Het bedrijfsleven moet stoppen om “bestelbonprijzen” te hanteren. Hogere prijzen betekent hogere 

overheidsuitgaven en heeft kans om inflatie aan te wakkeren omdat er meer geld in omloop wordt gebracht. 

Bedrijven moeten inzien dat “bestelbonprijzen” op den duur betekent “een dief van je eigen zak” 

5. De overheid  dient te zorgen voor een snelle implementatie van de “government procurement system”, zodat 

aankopen en betaling voor goederen en diensten efficiënter en transparanter kunnen. 

De reçufraude heeft, in een tijd van financiële crisis en liquiditeitstekorten bij de Staat, nog eens laten zien 

hoe groot de systeemrisico’s in het financieel systeem kunnen zijn. Deze risico’s op gedrags- en prudentieel 

terrein hangen met elkaar samen en liggen in elkaars verlengde. Dit geldt op het niveau van zowel de 

Overheid, de Bedrijven als de financiële instellingen.  


