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Het houdt niet op…. 

In een vorig artikel1 is gewezen op de enorme discrepantie tussen de periodes 2006 – 2010 en 2011- 2019 

met betrekking tot de posten “Diensten” en “Inkomens” van de “Lopende rekening” van de 

betalingsbalans. In de laatste periode ontwikkelde Suriname vanaf 2011 een schijnbaar onverzadigbare 

zucht naar diensten uit het buitenland en buitenlanders in Suriname verdienden plots enorme bedragen 

die uiteraard gerepatrieerd moesten worden. 

Dat is echter niet de enige klaagzang met betrekking tot de CBvS. Voor hierop ingegaan kan worden is 

voor een goed begrip, ten behoeve van het handjevol niet-economen in Suriname, een korte toelichting2 

op het concept “betalingsbalans” nodig. 

DE BETALINGSBALANS 

De betalingsbalans verschilt qua structuur niet veel van een balans van een bedrijf. Een balans heet een 

balans omdat die altijd in evenwicht is ten minste, als alles netjes verloopt hetgeen in de praktijk vaker 

niet dan wel het geval is. 

Een balans is een rekening waarin boekingen worden gedaan aan de hand van boekingsstukken. De 

sommatie van de boekingen aan de linkerkant (debet of wel bezittingen) en rechterkant (credit of wel 

financiering van die bezittingen) zijn zelden gelijk en evenwicht tussen de beide kanten komt tot stand 

door een toe- of afname van de kas/bank tegoeden (bezit van geld).  

De laatste is een meetbaar en verifieerbaar feit. 

De betalingsbalans is ook een rekening met aan de ene kant boekingen met betrekking tot verkeer van 

goederen, diensten, verdiende inkomens en overdrachten (“Lopende rekening” genoemd) en aan de 

andere kant boekingen van financiële transacties (“Financiële rekening” genoemd)3. Er is nog een 3e 

rekening waar de administratie van inkomende en uitgaande valuta, bv. USD, plaatsvindt. Het verschil 

met de bedrijfsbalans is dat deze rekening het resultaat is van verrekeningen tussen centrale banken.  

Het saldo van deze “valuta rekening” is dus niet het automatische gevolg van verschillen tussen de saldi 

van de “Lopende – en Financiële rekening” zoals bij de bedrijfsbalans. Een saldo op de “Lopende 

rekening” kan worden gecompenseerd door een mutatie in de financiële rekening, bv. een lening, en/of 

een valutatransactie om de betalingsbalans in evenwicht te houden. 

Als het boekingsjaar wordt afgesloten worden saldi van de posten van de (1) Lopende rekening, van de 

(2) Financiële rekening en de (3) “Valuta rekening” gemeten.  De betalingsbalans moet in evenwicht zijn 

dus moet gelden: 

          Saldi van (1) Lopende rekening + (2) Financiële rekening4 + (3) Valuta rekening = 0 

“Errors and Omissions” 

 
De praktijk is natuurlijk niet perfect en de som van de 3 rekeningen is slechts bij toeval nul omdat het om 

vele duizenden brondocumenten gaat en mensen fouten maken in hun werk. De bovenstaande 

vergelijking wordt als de balans niet in evenwicht is: 

 
1 Zie het vorige artikel “Merkwaardige Discontinuïteiten in de Betalingsbalans vanaf 2011” 7 okt 2020 
2 Deze toelichting is niet wetenschappelijk geborgd. 
3 Inkomen uit financiële transacties bv. rente, dividend etc., → “Inkomens” van de “Lopende rekening”  
4 De “Financiële rekening” kan ook onderverdeeld worden in een Kapitaalrekening en Financiële rekening. Deze 
specificatie doet echter niets af van het karakter en inhoud van de Financiële rekening als totaal. Sommige landen 
onderscheiden specifiek bv. kapitaaloverdrachten om niet zoals kwijtschelding van schulden, schenkingen etc. 
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      (1) Lopende rekening + (2) Financiële rekening + (3) Valuta rekening = “Errors and Omissions” 

De post “Errors and Omissions”, dit zijn dus manco’s, wordt na het boekjaar zoveel als mogelijk 

uitgezocht en het betreffende boekjaar wordt achteraf gecorrigeerd door correcties op de juiste posten 

van de Lopende en/of Financiële rekeningen.  

De “Valuta rekening” van het boekjaar staat vast omdat die immers een directe meting (verrekening) is 

tussen centrale banken dus daar kan het verschil niet in zitten. 

De grootte van de post “Errors and Omissions” is daarom ook een indicatie van de kwaliteit van dit 

onderdeel van de “boekhouding” van een centrale bank en dus ook een indicatie van het vertrouwen dat 

in de betreffende publicaties van dit instituut kan worden gesteld. 

DE SURINAAMSE SITUATIE 

Een confrontatie tussen de perioden 2006 – 2010 en 2011 – 2019 waarbij over de jaren heen wordt 

gecumuleerd en de formule A + B + C + E = D (D = “Errors and Omissions”) wordt toegepast resulteert in 

de onderstaande tabel5:  

 Nb.  

Een negatief bedrag van de post “E.Financing 

items/Reserve Assets” betekent dat er valuta  

Suriname is binnenkomen en een positief teken 

dat er valuta naar het buitenland is weg 

gevloeid. 

De percentages geven de relatieve grootte aan 

van het bedrag dat de CBvS (nog) niet of niet voldoende kan toewijzen.  

In de periode 2011 – 2019 is dit bedrag van “Errors and Omissions” vrijwel gelijk aan de som van alle 

handels- en financiële transacties van de betalingsbalans. Dit is ongehoord en doet twijfel rijzen of het 

willekeurige administratieve manco’s betreft. 

Bij de CBvS was blijkbaar in 2019 een bedrag “zoek” gelijk aan ca. 76% van het BBP van Suriname6.  

Indien de betalingsbalans zoals weergegeven in de tabel in evenwicht is gebracht wordt het Totaal A, B, C 

voor de periode 200 – 2010: 519,6 – 27,7 = +U$ 491,9 mln. en voor de periode 2011 – 2019: 2722,3 -

2689,1 = +U$ 33,2 uiteraard in grootte gelijk aan de “E. Financing items/Reserve Assets”.  

Voor de periode 2011 – 2019 betekent dit dat de getallen in “A. Current Account”, “B. Capital Account”en 

“C. Financial Account” zoals in de tabel gepresenteerd volstrekt onbetrouwbaar zijn. Tabel 1 is een 

samenvatting is van Tabel 15 van de CBvS. 

Dat zou dan alle reden geven tot vragen als:  

“Hoe komt het dat bedrag aan manco’s zo enorm is? “; “Hoe is het dataprocessing van de betalingsbalans 

georganiseerd met de nadruk op bevoegdheden?”; “Bestaan er wel boekingsstukken die optellen tot dat 

bedrag?”; “Zijn de betreffende boekingsdocumenten aanwezig en beschikbaar en zo ja, waarom zijn ze 

dan niet verwerkt?”; “Is de informatie niet beschikbaar in de database van het systeem?”; “Zijn er 

Management Letters van de accountant aan de Governor waar gewag is gemaakt van deze 

administratieve issues? ”; “Waar was het toezicht van de RvC en wat vindt dat instituut dat haar toezicht 

moet inhouden?” etc etc. Tientallen vragen komen op … maar de stilte is alom! 

 
5 De “Capital Account” is een afsplitsing van de Financial account. Zie foot note 4 
6 Het BBP bedroeg in 2019 ca. U$ 3,4 miljard. 

Tabel 1 



 

Page 3 of 5 
 

De conclusie is dus dat per saldo U$ 33,2 mln. over de hele periode 2011 - 2019 Suriname is 

binnengestroomd maar de CBvS boekhoudkundig geen flauw idee heeft hoe die instroom werkelijk tot 

stand is gekomen. 

Uitsplitsing naar jaren 

Het is zinvol na te gaan hoe deze correcties kunnen uitwerken op de individuele jaren van de periode 

2011 -2019. 

 

 

De grote vraag is nu wat de waarheid is ook omdat de verschillen enorm zijn en zelfs in diverse jaren tot 

omslag van informatie leiden. Verder is het onduidelijk welke van de posten A, B e/o C geraakt worden en 

zo ja in welke mate. 

Immers het feit dat de CBvS de correcties niet in de volgende jaren heeft verricht indiceert dat zij 

blijkbaar of niet over de data met betrekking tot de manco’s beschikt of dat deze niet helemaal bruikbaar 

c.q. betrouwbaar zijn. 

In de periode Telting speelde dit probleem ook al, maar cumulatief was de correctie redelijk binnen de 

perken met ca 5% onduidelijkheid. In de periode daarna is zij volledig “out of control”. 

Het heeft weinig zin hier te proberen nader uit te zoeken hoe het precies zit met de onderdelen van de 

rubrieken “Diensten” en “Inkomens” in het besef dat cijfers mogelijk gefabriceerd zijn en het ook niet 

zichtbaar is welke cijfers gefabriceerd zijn. 

Opvallend zijn wel de honderden miljoenen USD die buitenlanders in de periode 2011 -2019 verdienden 

aan beleggingen in Suriname, doorvoerhandel, bemiddelingen e.a. vormen van mediatie, bedragen die 

uiteraard naar het buitenland moesten. In de periode 2006 – 2010 was daar nauwelijks sprake van.  

Maar wie zegt of die cijfers niet gefingeerd zijn gegeven de grootte van de post “Errors and Omissions? 

De analyse over de jaren vergroot alleen maar de twijfel met betrekking tot de betrouwbaarheid en 

juistheid van de door het CBvS gepubliceerde betalingsbalans cijfers.  

De CBvS heeft jaarverslagen tot en met 2014 gepubliceerd terwijl met betrekking tot enkele onderdelen 

van die verslagen er grote twijfels zijn met betrekking tot de betrouwbaarheid.  

Nu wordt gewerkt aan, het veelvuldig door de VES gevraagde, verslag 2015. Echter de correcties die op 

de reeds geadministreerde posten van de Lopende-, Kapitaal- en Financiële rekening moeten worden 

toegepast bedragen meer dan 11.000%! Dit alles ook nog onder veronderstelling dat de documenten 

aanwezig en ook betrouwbaar zijn. Immers indien er sprake is van kwade wil is er geen enkel beletsel om 

onjuiste correcties in vorige jaren aan te brengen e.a. onheil in te bouwen.  

Die mogelijkheid moet niet uit het oog verloren worden als er mogelijk duur betaalde “IMF-specialisten” 

bij betrokken waren. 

Is er een verband met posten Diensten en Inkomens van de Lopende rekening? 

Het verloop van de grafieken hieronder, zeker met betrekking tot de periode 2011-2019, lijkt een verband 

te suggereren tussen de “Errors and Omissions” en de betalingen aan het buitenland voor Diensten en 

Tabel 2 
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Inkomens. Het vermoeden van kwade trouw is al opgekomen bij de vorige analyse. Opvallend hier is de 

gelijkloop van de bedragen. Bij administratieve manco’s zou die gelijkloop er slechts bij toeval zijn omdat 

de kans om een bon van SRD 50.000, - of niet of verkeerd te boeken even groot is als voor een bon van  

U$ 100.000, -.  

Het gaat om het aantal en soort en niet om het bedrag dat op de bon staat. De vraag is of dit niet 

opzettelijk gedaan is en zo ja waarom en waarvoor? 

De huidige Governor zit er pas 

en dit zijn zaken tot en met 

2019 dus vóór zijn aantreden. 

Toch is de vraag relevant of hij 

al niet op de hoogte is van dit 

issue en zo ja welke 

maatregelen hij getroffen 

heeft. 

Wie in elke geval goed op de 

hoogte moet zijn van dit issue 

is de staf van de CBvS met zijn 

tientallen economen, die de 

boekingen getoetst, verwerkt, goedgekeurd en feitelijk hebben ingevoerd in het betreffende systeem. Of 

is dat buiten hun om gebeurt? Is de invoer van bv Tabel 15 ook buiten hun om gebeurd? Zo neen, is hun 

dan niets opgevallen? 

Waarom is deze kwestie niet eerder bekendgemaakt publiekelijk op tafel gelegd? Was er vrees voor 

represailles ……. ook na aantreden van de nieuwe regering?  

Op zondag 18 oktober was er een topper van de CBvS in het programma “Wel Ingelichte Kringen” van 

radio ABC en die vertelde desgevraagd dat het verslag 2015 binnenkort uitkomt. Hij wilde alleen niet 

zeggen wanneer. De analyse hiervoor overwegend is de conclusie dat de CBvS blijkbaar denkt deze 

“mesthoop” te kunnen opruimen en de “bruikbare dingen” nog uit te kunnen halen. 

Waarom heeft hij toen geen melding gemaakt van dit probleem? Is dit issue één van de redenen waarom 

het jaarverslag 2015 anno oktober 2020 nog niet kan uitkomen?  

Door het publiek te maken, zowat een “schot voor open doel”, kon een positie van “kijk ons er niet op 

aan” worden ingenomen, of is er een belang bij de huidige CBvS leiding om dit “onder de pet” te houden? 

Dat deze kwestie niet bij iedereen onbekend moet zijn geweest indiceert de loop van de gebeurtenissen. 

Nadat in de periode 2011 – 2015 ruim U$ 2,9 miljard t.b.v. “Diensten” en “Inkomens” naar het buitenland 

uitstroomde die de bijna U$ 1,7 miljard instroom uit de goederenhandel volledig opslokte, cumulatief 

bijna U$ 1.800 mln. “zoek” was, er daarenboven ook nog een “compenserende” uitstroom van valuta was 

van ca. U$ 260 mln. en er dus fors geleend moest worden, kreeg de Surinaamse gemeenschap direct na 

de verkiezingen te horen dat de economische situatie “precair” was!  

Die “precaire situatie” vormde overigens geen enkel bezwaar om in 2016 ten behoeve van “Diensten” en 

“Inkomens” nog eens U$ 449 mln.  naar het buitenland over te maken waarbij de CBvS ca. U$ 271 mln. 

weer eens “niet kon vinden” en toewijzen.  

Tabel 2 hiervoor laat zien dat na 2016 het beeld onveranderd is en het cumulatieve “Errors and 

Omissions” bedrag met U$ 634 mln. is toegenomen en 2019 blijkbaar een recordbedrag van ruim U$ 907 

mln. Suriname verliet. 

DE ACCOUNTANTSCONTROLE 

Het is uit de lange accountantsverklaring van het jaarverslag 2014 van de CBvS niet duidelijk of onder 

“controle” van het bedrijf van de bank ook begrepen is de toetsing/controle op de vele andere data die 
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door de CBvS wordt gepubliceerd. Feit is wel dat er een goedkeurende verklaring is afgegeven. 

  

Is er een periodieke controle, bijvoorbeeld om de 3 – 5 jaren, op de kwaliteit en volledigheid van de 

brondocumenten, acceptatie-, verwerkings- en goedkeuringsprocessen? Of is dit een kwestie die volledig 

de discretie is van de CbvS die haar eigen werk, dat kritisch is voor de gemeenschap, zelf controleert? 

Gezien de belangen die er zijn zou de accountantscontrole van de CBvS zich ook moeten uitspreken over 

de kwaliteit van de data die niet direct met het bedrijf van de bank an sich van doen hebben zoals bv. de 

betalingsbalans.  

De CBvS is immers volledig verantwoordelijk voor datgene dat zijn publiceert ongeacht hoe zij die 

informatie verkregen heeft.  

De huidige accountantsverklaring wekt de schijn dat “alles” betrouwbaar is en een getrouwe weergave 

van de realiteit. 

Er behoeven nauwelijks woorden aan gewijd te worden dat de gemeenschap als zij lange termijn 

besluiten neemt op basis van de door CBvS gepubliceerde data ervan uit mag gaan dat die data 

betrouwbaar is en niet significant afwijkt van de realiteit.  

In de Bankwet is er geen artikel dat het opzettelijk manipuleren van deze publieke data strafbaar stelt. Dit 

lijkt nu een ernstige omissie vanwege de schade die dergelijke handelingen tot gevolg kunnen hebben 

voor individuele personen, bedrijven en de overheid. 

Voer voor juristen om in andere wetten sancties te vinden voor dit soort gedragsafwijkingen. 

t.r. adney / 23okt2020 


