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Plaats decentralisatie binnen Openbare
financien: 

3 kernfuncties van openbare financiën
1. Stabilisatie Centrale overheid: monetaire, macro-

economisch- + begrotingsbeleid
2. Distributie Draagkrachtbeginsel + sociaal vangnet, 

overdrachtsuitgaven(subsidies) beleidsinstrumenten
van centrale overheid

3.   Allocatie Centrale + Lokale overheid: ter
voorkoming van monopolie/neg.externaliteit (vb. 
goudproductie mileuvernietiging) produceren van 
publieke/collectieve goederen en diensten: 
rechtsspraak, leger(ordening), dijkenbouw, wegen, 
infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, enz.
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Huidige vorm Financiele Decentralisatie

• Gebaseerd op  Grondwet, Wet Regionale Organen
(WRO)1989 en Interimregeling Financiele
decentralisatie 2003

• Alleen onderhoudstaken m.b.t. secundaire en 
tertiare infrastucturele werken van het ministerie van 
Regionale Ontwikkeling zijn bij wet gedelegeerd aan
de districten (Autonome taken art. 47 -50 WRO)

• Districtsbegroting wordt nog ingebed in de begroting
van het ministerie RO en in de begrotingen van 
overig ministeries m.b.t.Medebewind/Centrale taken
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Autonome taken Districtsbestuur
conform 

Wet RO Art. 47

14 april 2014 Drs. M.Pershad



Scenario

De planningsunits van de ministeries hebben de 
planningsmatrix voor 2020 afgerond. Het 
planbureau stuurt  drie prioriteiten van elk 
district naar de ministeries met het verzoek om 
waar mogelijk deze op te nemen in de 
respectievelijke ministeriële planningsmatrix. 
Welke informatie heb je nodig om dit verzoek te 
voltooien? Waar kun je de informatie krijgen?
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Titels van de Districtsbegroting
De districtsbegroting wordt onderverdeeld in 4 titels 
volgens aangepast Begrotingsfinancieel beheer handboek 
(BFB) van maart 2014:
1. Apparaatskosten: districtsapparaat eigendom van 

MinRO begroting (herinrichting)
2. Autonome taken: WRO art 47 t/m 50 

(onderhoudstaken)
3. RO-medebewind: Taakomschrijving Departementen 

2010 (nieuwe infrastructurele werken)
4. Medebewind overige ministeries: WRO art 1. 

verplicht ministeries voor opname mede-
bewindstaken in hun begroting

RBM basistraining - Stichting Planbureau 
Suriname - dinsdag 5 maart 2019



Artikel 1 lid 2 Wet RO 
(Medebewindstaken)
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De begrotingscyclus

De opeenvolgende fasen die een staats- of districtsbegroting
doorloopt:

a. (jan-sept. voorbereidingsjaar)begrotingsvoorbereiding op een
vakministerie

b. (okt.-dec.)goedkeuring door DNA 
c. (uitvoeringsjaar)
d. (na uitvoeringsjaar jan.-april)controle van de Rekenkamer en 

samenstelling slotrekening van de begroting
e. décharge verlening door DNA.

De cyclus van de centrale overheid bestaat dus 5 fasen en 
duurt minstens 27 maanden
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Inbedding van de Districtsbegroting

Richtlijnen Minister Financiën en Minister RO: 
• de districtsbegroting wordt ingebed in de 

Nationale Begroting 
• de regels m.b.t. het MJBB gelden ook voor het 

district. 
• dus de districten moeten ook een meerjaren

doorkijk op de begroting geven
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Districtsplanning en Begrotingscyclus: 
Hoofdfasen decentraal

1. Dec/jan - Februari :Voorbereiding Ressortplannen en 
Districtsplan

2. Eind maart: Goedgekeurde Districtsplan door DR  
aangeboden aan Min. RO en het Planbureau ter
inbedding in Jaarplan t.b.v. ministeriele jaarplannen)

3. April: Minister RO dient districtsplan in bij de Minister 
van Financiën voor de inbedding van het districtsplan
in het  Nationale Jaarplan van het komend fiscaal jaar. 
(fase a centraal)
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4. Ultimo mei: Minister RO dient districtsbegroting
o.b.v. districtsplan in bij Min.Fin (art. 56)

5. Juni: Minfin stuurt concept districtbegroting naar
de vakministeries

6. Juni: Dir MinFin ambtelijk overleg met 
vakministeries voor inbedding districtbegroting. 

7. Min RO neemt deel aan onderhandelingen MinFin
met vakministers voor inbedding
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Hoofdfasen decentraal (vervolg)
Na inbedding in nationale begroting: 
8. Oktober:  Indiening begrotingen DNA en behandeling
begrotingen ministeries (fase a)
9. Dec: Fase b Centrale Overheid (einde
voorbereidingsjaar)
10. Uitvoering begroting d.m.v. storting contanten in 
Districtsfonds o.b.v. indiening bestedingsplan m.b.t. 
ingebedde begroting van RO en kwartaals-rapportage bij
RO ( fase uitvoeringsjaar)
11. Jaarrapportage na het uitvoeringsjaar(district na een
maand, Ministerie voor 1 april)
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