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Samenloop van Merkwaardige Discontinuïteiten & “Errors and 
Omissions” en een Mogelijk Gevolg? 
 

In een 2-tal artikelen dd. 7 en 23 oktober 2020 zijn issues met betrekking tot de betalingsbalans die door 

de CBvS gepubliceerd wordt besproken.  

De aanleiding voor het eerste artikel was de constatering dat vanaf 2011 de instroom van buitenlandse 

valuta, resultaat van eigen economische inspanningen, spectaculair was afgenomen. Opmerkelijk daarbij 

was dat het niet kwam door tekorten op de goederenrekening, maar doordat die positieve instroom werd 

opgeslokt door een aanzienlijk grotere uitstroom van valuta als gevolg van betalingen aan het buitenland 

voor Diensten en Inkomens. Dergelijke betalingen waren in de periode 2006 -2010 een factor 15 minder. 

Het 2e artikel was gewijd aan het verschijnsel van onevenwichtigheden in de betalingsbalans die na 2011 

structureel groteske vormen aannamen in de orde grootte van honderden miljoenen USD. Deze werden 

echter door deskundigen weggewuifd als zijnde “Statistische verschillen” waardoor zij niet het gewicht 

verdienden onderzocht te worden. 

Hoe Ontstaan Betalingsbalans Onevenwichtigheden c.q. “Errors and Omissions”? 

De reactie van de CBvS dd. 6 november 2020 op bovengenoemde artikelen1, onthult waarom blijkbaar 

niet zo zwaar aan deze manco’s getild is. In het CBvS-artikel wordt “Errors and Emissions” immers 

aangeduid als een “sluitpost”. Dat wordt door de CBvS verduidelijkt, met een bijgevoegde Notitie waarin 

zij de “Errors and Omissions” onjuist identificeert als een discrepantie tussen de “Lopende rekening” en de 

“Financiële rekening”. Deze zienswijze wordt vergezeld met voorbeelden die blootleggen waarom door de 

focus op de “bomen het bos volledig uit het oog is verloren”. 

De “Errors and Omissions” is geen sluitpost, het wordt geconstateerd als de som van de “Lopende- en 

Financiële rekening” verschilt van de som van de mutaties in de Reservevalutarekening2. Het is te 

vergelijken met de situatie van een monteur die na assemblage van een motor, onderdelen overhoudt of 

te kort komt en niet weet waar die thuishoren resp. wat hij mist. 

 

De “Errors and Omissions” kan ontstaan omdat het saldo van de Reservevalutarekening onafhankelijk van 

de rest van de betalingsbalans gemeten wordt als het verschil tussen het begin- en eindsaldo van de 

rekening. De Reservevalutarekening registreert valutaverkeer tussen centrale banken en transacties 

waarin de CBvS direct partij is. Maar de Reservevalutarekening is ook integraal onderdeel van het 

evenwichtssysteem van de betalingsbalans.  

De confrontatie van de genoemde rekeningen is dan ook niet de reden van de manco’s maar maakt wel 

een eventuele onevenwichtigheid in de betalingsbalans zichtbaar omdat idealiter er geen verschil mag 

zijn. Immers in een perfecte wereld is de betalingsbalans in evenwicht en geldt:  

Saldi van: Lopende Rekening3 + Financiële rekening + Reservevaluta rekening mutaties4 = 0 

Nb. Een valuta instroom wordt geboekt als een negatieve post in de Reservevalutarekening en vice versa.  

 
1 In de 2 artikelen is nergens gesproken over “oorzaken”, die in het artikel van de CBvS als “onjuist” worden 
gekwalificeerd. Andere zaken in het artikel van CBvS, die om een reactie vragen, zullen verder niet besproken 
worden om de aandacht van het werkelijke issue niet af te leiden. 
2 D.w.z. de mutaties betreffende de betalingsbalans; op deze rekening staan immers ook andere waarden. 
3 De Lopende rekening omvat de Diensten- Inkomens- en Overdrachtenrekeningen. 
4 Deze rekening heeft dus niet dezelfde status als de overige. Zij kan vergeleken worden met bv. een spaarpot. 
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Ter illustratie: Stel het saldo van de Financiële rekening = 0 en het saldo van de Lopende Rekening is 

positief (instroom valuta) dus moet om evenwicht te hebben het saldo van de Reservevalutarekening 

daaraan gelijk zijn maar met een tegengesteld teken (= instroom valuta). De voorraad Reservevaluta 

neemt toe bijvoorbeeld doordat, in geld gemeten, Exporten meer zijn dan de Importen. 

In de praktijk is er slechts bij toeval betalingsbalansevenwicht en levert de sommatie van de 

betalingsbalanscomponenten een saldo op: 

Lopende Rekening5 + Financiële rekening + mutaties Reservevalutarekening = “Errors and Omissions”   

Dit is dus geen “sluitpost” maar een “restpost” hetgeen impliceert dat het belang veel groter is dan in het 

geval van een sluitpost en speciale aandacht geboden is. Het is immers onduidelijk hoe dit verschil 

ontstaan is. 

 

Als het saldo [Lopende Rekening + Financiële rekening] > saldo mutaties Reservevalutarekening, is “Errors 

and Omissions” positief en vice versa.  

Het verschijnen van “Errors and Omissions” roept onmiddellijk de vraag op of het gaat om toevallige-, 

vermijdbare-, onvermijdbare manco’s of eventueel opzettelijke misrepresentaties. 

De “Errors and Omissions” kan in principe op al de drie componenten links van het gelijkteken betrekking 

hebben. Daar echter de Reservevalutarekening geheel onder beheer en controle van de CBvS is kan deze 

met betrekking tot de betalingsbalansmutaties volledig gecontroleerd worden. Hierdoor wordt het gebied 

van onduidelijkheid, en dat nagetrokken moet worden, wat kleiner.  

Deze controle is onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole van het bankbedrijf maar aangenomen 

mag worden dat deze rekening, in het kader van de interne controles van de CBvS, frequenter gescreend 

wordt.  

Daar de CBvS is volledig verantwoordelijk is voor de informatie die zij presenteert, ook als zij niet de bron 

is, mag van haar verwacht worden dat zij zich maximaal inspant inzicht te verkrijgen in dit issue en niet in 

de laatste plaats vanwege de omvang van de bedragen.  

De gemeenschap mag ervan uit gaan dat de CBvS de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij de keuze en 

acceptatie van de brondata en dat haar verwerkingsprocessen volkomen neutraal zijn en ook beïnvloeding 

of manipulatie afdoende tegengaan. 

Het uiten van ongefundeerde algemeenheden als “kapitaalvlucht”, “onderwaardering” etc. helpt zeker 

niet en nog minder door het manco te relateren aan iets waar het niets mee van doen heeft zoals een 

percentage van het BBP6. De relatie moet gelegd worden met de Lopende- en Financiële rekeningen, want 

die rekeningen kunnen door de “Errors and Omissions” significant beïnvloed worden. 

De ervaring leert dat de samenloop van niet of niet direct verklaarbare gebeurtenissen en ernstige 

manco’s in data, in een aantal gevallen niet toevallig is. Manco’s in data kunnen, door kwade trouw, 

tezamen met opzettelijke gebeurtenissen zeer giftige cocktails opleveren die lastig te identificeren en te 

ontwaren zijn. 

Hieronder wordt de rekening 9.1“Merchanting and Other Trade Related Services” van de Lopende 

rekening van de betalingsbalans onder de loupe gehouden. De reden is dat deze rekening vragen oproept 

vanwege de onverwachte grote onevenwichtigheid tussen debet- en creditboekingen. Volgens het BPM 

echter zouden de debet boekingen gevolgd moeten worden door corresponderende credit boekingen. 

 
5 De Lopende rekening omvat de Diensten- Inkomens- en Overdrachtenrekeningen. 
6 Internationale vergelijkingen geschieden veelal o.b.v. de BBP, bij gebrek aan beter. Het is een keuze van de minst 
slechte om die vergelijkingen mogelijk te maken. Maar die beperking geldt niet binnen een land. 
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Betalingsbalansrekening: 9.1“Merchanting and Other Trade Related Services”  

Deze betalingsbalansrekening is onderdeel van “Other Services” die zelf onderdeel van de rekening 

“Diensten”. Het BPM7 van het IMF beschrijft wat op deze rekening geregistreerd wordt en hoe deze 

behandeld moet worden. 

Op deze rekening wordt de marge geboekt voor transacties door Surinaamse ingezetenen die vanuit 

Suriname in het buitenland inkopen, verkopen en leveren. Bij één transactie kunnen meerdere landen 

betrokken zijn. De transacties voltrekken zich geheel in het buitenland en de goederen mogen Suriname 

niet binnenkomen. Indien dit wel het geval is betreft het reguliere import of doorvoerhandel en moet er 

dan op andere rekeningen geboekt worden. 

De toegevoegde waarde die in de betalingsbalans geboekt wordt is dus de marge die verdiend wordt, bij 

de verkoop na aftrek van de inkoopsprijs. Dergelijke handelsmarges variëren gebruikelijk van 15 – 25%. 

Echter zijn hogere marges mogelijk tot zelfs 40%8.  

Op deze rekening wordt dus een positief saldo geboekt wordt als percentage van de omzet in het 

buitenland. 

Fig.1 illustreert met een transactie van $ 1000,- en met partijen in 3 verschillende landen9 hoe e.e.a. 

regulier verloopt. De handelaar in Suriname verdient in dit voorbeeld een marge van 17,5% van $ 1000,-. 

De afwikkeling van de transactie hoeft niet in één periode te zijn maar kan enige tijd beslaan, maar zeker 

geen jaren. 

Uit de figuur is af te leiden dat alle 

activiteiten die controle op de 

transactie mogelijk maken zich in 

het buitenland afspelen. 

Suriname heeft alleen de 

beschikking over de debet- en 

credit facturen en eventuele 

overeenkomsten, die door de 

handelaar worden verstrekt als 

brondocumenten voor de 

inkomende- en uitgaande 

betalingen.  

De controle op de juistheid van de 

transactie en de verstrekte 

documenten is dan ook zeer problematisch.  

Maar gegeven de positie van Suriname in de wereld en de relatief beperkte communicatiemogelijkheden 

mag verwacht worden dat de verdiensten niet significant zullen zijn in het geheel van de “Lopende 

rekening” die posten van honderden miljoenen USD omvat.  

In de periode vóór 2013 waren er dan ook geen boekingen op deze rekening. 

Belangrijk is op te merken dat het heel specifieke transacties betreft in de “Lopende rekening Rubriek 

Diensten”/-Sub rubriek 9. “Other Business Services”/  Sub.Subrubriek 9.1 “Merchanting and Other Trade 

Related Services”. Dit houdt in dat boekingen op deze rekening dan ook heel bewust plaatsvinden, 

 
7 IMF Balance of Payments Manual 
8 Zie “Central Bureau of Statistics”, Alexander Elbert 2005. Dit zijn grove schattingen en de variantie is aanzienlijk. 
9 De partij in Country B is natuurlijk niet strikt noodzakelijk; deze kan ook de transporteur van de goederen zijn of 
een andersoortige dienst leveren. De aanduiding Seller A, B of C kan een of meer personen e/o bedrijven betreffen. 
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waarschijnlijk niet veel Surinaamse ingezetenen in deze business actief zijn en het aantal transacties 

daarom beperkt is. 

De praktijk van 9.1“Merchanting and Other Trade Related Services” na 2012 blijkt echter anders. 

Deze rekening verdient extra aandacht omdat zoals hiervoor gezegd er vóór 2013 geen boekingen op voor 

komen. Maar gecumuleerd over 2013 -2019 is er een debet bedrag van U$ 887,8 mln., d.i. betaling aan 

het buitenland, geboekt en ten gunste van Suriname komt slechts U$ 30,3 mln. Zie Fig. 2. Deze grove 

onevenwichtigheid verschilt significant van verwachtingen gebaseerd op de BPM compilatie instructies. 

Het resultaat is dus dat er in de genoemde periode een uitstroom van valuta was van ruim  

U$ 850 mln. in plaats van een verwachte netto instroom van ruw geschat $ 100 - $ 200 mln.(?) Dit zou 

toch alarmbellen hebben doen rinkelen en aanleiding zijn voor onderzoek? 

Zoals eerder opgemerkt worden op deze rekening transacties geboekt die een bijzonder karakter hebben. 

Bovendien gaat het hier om een 

sub.sub. rekening waar je dus 

niet per abuis op komt. 

Er zijn debet facturen voor 

“gekochte” goederen ontvangen 

die betaald zijn.  

De regels met betrekking tot 

deze rekening gaan er van uit dat 

ook facturen naar de kopers 

worden verzonden met een 

netto instroom van valuta als 

gevolg.  

Onduidelijk is echter of ook 

facturen naar de koper zijn 

gestuurd? In elk geval is de 

instroom van valuta 

verwaarloosbaar als deze geplaatst wordt tegen de andere kant van de transacties. 

Het is overigens ook niet duidelijk of er inderdaad goederen bij partij A zijn gekocht; of er daadwerkelijk 

een verplichting tot betalen was; of er verscheept is naar partij C en ook hoeveel die transporten 

bedroegen.  

Een heleboel vragen die wachten op antwoorden. Tenslotte gaat het om een netto uitstroom van ruim  

$ 850 mln. die voor de Surinaamse situatie een verschil van meer of minder “precair” kon hebben 

betekend. 

Het zal toch niet zo zijn dat de CBvS dit zag als schoolvoorbeelden van “slecht koopmanschap”? In elk 

geval was het voor de bank blijkbaar geen reden voor onderzoek toen deze nieuwe tot dan toe onbekende 

economische activiteit in 2013 voor het eerst geregistreerd werd.  

In 2014 was de uitstroom van valuta t.g.v. deze activiteit met ruim -U$ 205,- mln. qua bedrag al 154% 

hoger dan het totale positieve saldo van de goederenrekening van de betalingsbalans van dat jaar. En in 

de jaren daarna ging het ongestoord verder. En dat voor een post die tot en met 2012 NIHIL was. 

Het helpt dan niet dit soort manco’s eufemistisch te betitelen als “Statistische Verschillen” daarmee 

blijkbaar de indruk willen vestigen dat het om toevallige en willekeurige verschillen gaat of wel “Nothing 

to see here”. Maar een oudhollands spreekwoord zegt: “In troebel water is het goed vissen”. 
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Immers als de fantasie wat ruimte wordt geboden komen toch wel wat verontrustende beelden naar 

voren: 

• “Seller in Country A” kan een door “Suriname Resident Merchantor” in een belastingparadijs 

opgerichte Offshore Company zijn die direct of indirect gefingeerde facturen voor betaling 

opstuurt. 

 

Belastingparadijzen als: Belize, British Virgin Islands, Seychelles en vele andere landen 

registreren geen namen van aandeelhouders en directie, eisen geen administraties, vorderen 

geen belastingen etc. Ook staten als in de USA als Delaware, Nevada, New Jersey kennen 

strikte geheimhouding met betrekking tot bedrijfsinformatie en bankgegevens. 

Maar zelfs ook al zouden die landen en banken willen meewerken dan nog kan het vrijwel 

onmogelijk blijken een goed beeld te verkrijgen! 

 

• Is het mogelijk dat in Suriname gedeponeerde dubieuze gelden bij banken op deze wijze 

kunnen worden, of zijn, overgemaakt en of witgewassen? 

 

• Op grond van welke originele documenten zijn de betalingen aan het buitenland gedaan? 

 

• Welke rekeningen zijn belast voor deze transacties en was één van de rekeningen de 

Reservevalutarekening die de CBvS direct onder haar beheer heeft?  

 

• Valt dit manco ook onder de noemer “Statistische verschillen” of zijn er nog een aantal 

onderliggende documenten die nog verwerkt moeten worden? 

 

• Zijn de juiste procedures gevolgd met inachtneming van de betreffende bevoegdheden? 

 

• Welke acties zijn er sedert 2013 ondernomen om enig zicht te hebben op wat er hier aan de 

hand is? 

 

• De eis van de CBvS, zoals gepubliceerd in Starnieuws d.d. 12 maart 2020, dat de noch de 

medewerkers, noch de leiding en, opmerkelijk, ook niet de RvC civielrechtelijk noch 

strafrechtelijk mogen worden vervolgd, roept nu nog meer vraagtekens op 

Het zal helpen als de precieze procedure bekend is, inclusief bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 

met betrekking tot de administratie en het beheer van dit soort lastig te controleren rekeningen. 

Het laat zich niet moeilijk raden dat de gemeenschap uitkijkt naar berichten vanuit de CBvS. Deze moeten 

duidelijkheid verschaffen met betrekking tot deze kwestie en hopelijk geruststellen als na degelijk 

onderzoek gebleken is dat e.e.a. afdoende verklaard kan worden en er geen onregelmatigheden 

geconstateerd zijn. 

Het blijft noodzakelijk dat de CBvS opmerkelijke en significante afwijkingen in trends van data alsook grote 

bedragen van “Errors and Omissions” steeds kritisch bekijkt en direct nader onderzoekt. Dat voorkomt dat 

jaren later gespeculeerd moet worden ten aanzien van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden. 

 

t.r. adney/ 11 november 2020 /adney_tr@yahoo.com 

 


