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Woord van de voorzitter 
Het is een nieuw tijdperk geworden voor het Accountantsberoep. Sinds de laatste uitgifte van de 

nieuwsbrief is ons land en natuurlijk ook ons beroep enorm getroffen door de COVID – 19 pandemie. 

Online werken, virtuele meetings en onze dienstverlening zo optimaal mogelijk houden zorgen voor enorme 

uitdagingen in deze tijd. Het “nieuwe normaal” zoals het wordt omschreven trekt hierdoor niet alleen een 

enorme wissel op ons beroep, maar raakt de business community van Suriname in financieel, economisch- 

en operationeel opzicht enorm. Het bestuur van SCAI heeft echter ook de nodige uitdagingen gehad, maar 

gelukkig zijn er goede stappen vooruitgezet. Inmiddels is de opleiding voor Chartered Accountant in 2020 

gestart en hebben wij het kwaliteitsverbeteringstraject van ons beroep in nauwe samenwerking met NBA – 

PUM voortgezet. Vanuit de samenwerking met NBA-PUM zullen wij de ingeslagen weg betreffende onze 

kwaliteitsverbetering en verdere verankering hiervan in onze beroepsuitoefening verder ter hand nemen. 

Helaas zijn in het afgelopen jaar en het huidige jaar weinig trainingen uitgerold door de COVID – 19 

pandemie. Gekeken wordt naar alternatieve mogelijkheden om in de toekomst het trainingsaanbod te 

realiseren.   
Zoals u ook zal hebben gemerkt is nu Gitanyali Girjasing de nieuwe bureau manager van SCAI. Elvira Lens 
is niet meer verbonden aan SCAI maar uiteraard zijn wij haar erkentelijk voor haar jarenlange 
betrokkenheid bij SCAI en haar rechtsvoorganger “SUVA”. Gitanyali is inmiddels helemaal ingewijd in haar 
rol. Ten slotte wens ik jullie veel leesplezier toe met deze nieuwsbrief.   

Be safe and stay healthy! 

Robin Ferrier Msc RA CA. 
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Per 1 maart 2021 is het kantoor van de Suriname Chartered Accountants 

Institute verhuisd. De nieuwe contactgegevens zijn: 

Suriname Chartered Accountants Institute 

Mgr. Wulfinghstraat #1, eerste etage Kapelgebouw 

Tel: +597 8778118/ 421466 

Paramaribo 

 

Het SCAI-kantoor heeft sinds 1 februari 2021 een nieuwe officemanager, 

Gitanyali Girjasing. Na elf jaar dienst is de vorige manager, Elvira Lens, 

teruggetreden. Elvira wordt van harte bedankt voor haar inzet en toewijding, 

en wensen haar veel succes in haar verdere carrière.  

Het SCAI-Bureau is begonnen met een proces van herschikking en het 

opzetten van de volledige ICT infrastructuur, zoals bepaald in de Wet SCAI 

om de beroepsorganisatie verder te versterken. In de volgende editie van 
SCAI-NEWS hopen wij onze bereikbaarheid op de verschillende social 

mediakanalen met u te delen. 
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CA- Opleiding  

CA Onderwijs- en certificeringsprogramma 

SCAI Chartered Accountant (CA) Certificerings 

Opleiding voor theoretisch afgestudeerde 

accountants.  

In november 2020 is de 3de Chartered Accountant 

opleidingsprogramma van start gegaan. De eerste 

module, Algemeen recht, is reeds geëxamineerd. 

Momenteel is het onderdeel Belastingrecht gaande. Na 

het succesvol afleggen van de examens kunnen de 

deelnemers een aanvraag indienen om als Chartered 

Accountant (CA) te worden ingeschreven in het CA-

register. Het SCAI-bestuur is al bezig met de 

voorbereidingen voor de 4de CA-opleiding die rond 

oktober 2021 van start gaat. 
 
De opleiding richt zich op de bovenstaande vakken:  
1. Algemeen Recht  

2. Fiscaal Recht  

3. Ethiek  

4. Statement of Membership Obligations (SMO – IFAC)  
 
Bij interesse van belangstellenden en 
belanghebbenden binnen de Publieke- en Private 
sector in de bovenstaande onderdelen, bestaat de 
mogelijkheid om de modules als training aan te 
bieden aan medewerkers voor de eigen 
Professionele Ontwikkeling. 
 
Doelgroep: 

 Afgestudeerden met een theoretisch behaalde 

accountantsdiploma;  

 Aspirant leden van de SCAI die niet binnen de 

overgangsregeling vallen, waaronder 

Accountants met een buitenlandse 

accountantstitel. 

Wenst u zich aan te melden voor de 4de   CA-opleiding, 

stuur maar gerust een e-mail naar info@scai.sr. 

 SCAI Trainingen   

De SCAI is momenteel bezig met het 

samenstellen van de opleidingskalender voor 

2021. Als gevolg van de COVID-19 pandemie 

was er op dit gebied in 2020 relatief weinig 

activiteit. De opleidingen c.q. trainingen zijn 

zowel voor leden als voor niet-leden 

toegankelijk. De onderwerpen zijn onder meer 

audit, financiële verslaglegging, management 

en Social Development Skills en zijn bedoeld 

en opgezet om grotere groepen te bereiken. 

Daarnaast zijn er via de NBA1 en de IFAC 

regelmatig Webinars te volgen. Houdt u er 

rekening mee dat de SCAI het onderdeel 

“continuïteit” een verplicht onderdeel zal 

maken in het kader van de vereiste verplichte 

Permanente Educatie. De trainingskalender 

van de SCAI wordt gedeeld zodra het 

beschikbaar is. 

Trainingen op maat kunnen ook worden 

aangeboden aan publieke- en private sector. 

Voor het trainingsaanbod- of aanvraag kunt u 

mailen op info@scai.sr.  

 

Quality Assurance & 

Quality Control (QA & QC)  

PUM- NBA/ IFAC project 

In het kader van de IFAC verplichting, SMO 1 

Quality Assurance, voert de SCAI Quality 

Assurance & Quality Control uit bij de haar 

aangesloten Accountants en kantoren waar de 

leden zijn aangesloten.  Sinds 2017 is SCAI een 

samenwerking aangegaan met PUM. PUM-

NBA assisteerde SUVA/SCAI bij het creëren 

van bewustzijn over QA en QC in workshops en 

seminars. Ook is technische bijstand en advies 

verleend tijdens het proces                                                                                                                                                                           

van Audit Quality Assurance in Suriname. Het 

doel van het PUM-NBA-project is SCAI te 

ondersteunen bij het proces van 

capaciteitsopbouw met betrekking tot QC- en 

QA-prestaties. Vanwege de Covid-19 pandemie 

was het in november 2020 niet mogelijk om naar 

Suriname af te reizen om de quality reviews te 

verrichten. Als alternatief heeft de SCAI in 

samenwerking met NBA/ PUM bedacht en een 

Remote Coaching (RC) project ontwikkeld. 

mailto:info@scai.sr
mailto:info@scai.sr
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1 De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die 
onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en 
Accountants-Administratieconsulenten). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stakeholder engagement 
De Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven (VSB) 

kreeg de indruk dat vele bedrijven nog niet bekend zijn, 

dan wel nog niet ready zijn om te voldoen aan de Wet 

op de Jaarrekening (WoJ). Mede door COVID 19 is er 

vertraging opgelopen in de implementatie voor 

bedrijven die er wel mee bezig waren. In 2020 hebben 

de VSB en de ASFA na een gehouden survey met de 

SCAI van gedachten gewisseld over de resultaten. Aan 

de orde zijn gekomen onderwerpen inzake awareness   

en de status van IFRS. De SCAI heeft een voorstel 

gedaan en die is voorgelegd aan de Minister van 

Economische Zaken, Ondernemerschap en 

Technologische Innovatie 

 

De belangrijkste reden om dit RC-project te 

organiseren was om de SCAI-leden 

voortdurende aandacht te vragen voor de 

verdere implementatie van hun systeem van 

kwaliteitscontrole, ondanks de moeilijke externe 

omstandigheden. Het specifieke doel was om 

informatie te verzamelen over de voortgang van 

de implementatie van de QA & QC-procedures 

door de bedrijven. Daartoe werden twee 

vragenlijsten ontwikkeld, een voor de kantoren 

die hoofdzakelijk assurance-opdrachten 

uitvoeren en een voor de kantoren die 

hoofdzakelijk compilatie-opdrachten uitvoeren  

(aan assurance verwante opdrachten. In de 

komende maanden zullen NBA/PUM het 

bestuur van SCAI raadplegen en een nieuw 

plan voor de komende jaren opstellen ter 

ondersteuning van het proces van 

capaciteitsopbouw met betrekking tot QC- en 

QA-prestaties. Voor de komende periode doen 

de kantoren aan self-assessment, houden hun 

eigen ontwikkelingen bij en werken aan de 

verbeterpunten aangegeven door de reviewer. 

De volgende missie is gepland voor november 

2021  
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Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
Op 18 oktober 2018 is de Wet Suriname Chartered Accountants Institute ( Wet SCAI) afgekondigd.  Deze 

wet regelt de beroepsuitoefening en de opleiding van Accountants in Suriname. Na het curriculum te 

hebben ontvangen, verleende de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mevrouw Marie Levens, 

toestemming om met het CA-opleidingsprogramma te beginnen en examens af te nemen. 

 

 

Ministerie van Economische Zaken van Economische Zaken, 

Ondernemerschap en Technologische Innovatie 
Om betekenis te geven aan een effectieve uitvoering van de SCAI-wet, is het ook noodzakelijk dat alle in 

deze wet genoemde Staatsbesluiten worden opgesteld en beschikbaar zijn voor het publiek. SCAI heeft op 

10 augustus 2020 een werkbezoek gehad met de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en 

Technologische Innovatie, mevrouw Saskia Walden. Verschillende onderwerpen zijn besproken met 

betrekking tot het accountantsberoep  en de Wet op de Jaarrekening. Het voornaamste doel van deze 

meeting was om van gedachten te wisselen omtrent de in de Wet op de Jaarrekening genoemde 

Staatsbesluiten, omvangscriteria en overgangsbepalingen. Eveneens is ook de rol van de Accountants 

belicht om het bewustzijns van administratie en jaarrekeningen en de toegankelijkheid van een Accountant 

teweeg te brengen bij de MKb’s. 

 

 

Ministerie van Financiën en Planning 
Op 28 januari 2021 heeft de SCAI een gesprek gehad met de Minister van Financien en planning. Tijdens 

deze meeting is eveneens de Wet op de Jaarrekening aan bod gekomen, waarbij de nadruk lag op te 

vervaardigen Staatsbesluiten, bijstellen omvangscriteria en overgangsbepaling. Naar aanleiding van dit 

gesprek heeft de SCAI de Minister een memorandum verstuurd waarin voorstellen zijn opgenomen omtrent 

de hierboven genoemde aspecten. Dit heeft bewerkstelligd dat het SCAI bestuur actief participeert in de 

Wet op de Jaarrekening.  

 

Installatie werkgroep Wet op de Jaarrekening 
Op 1 februari 2021 is de werkgroep Wet op de Jaarrekening ( WoJ) via Staatsbesluit opgericht. In de 

werkgroep zijn diverse stakeholders vertegenwoordigd, waaronder: SCAI, VSB, Bankiersvereniging, ASFA 

en het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. 

 

Doelstelling van deze werkgroep: 

1. Het redigeren van alle uitvoeringsbesluiten 

voortvloeiende uit de Wet op de Jaarrekenening. 

2. Het uitbrengen van adviezen aan de Minister van  

Economische Zaken, Ondernemerschap en 

Technologische Innovatie met betrekking tot de Wet op de 

Jaarrekening. 

3. Het uitvoeren van andere werkzaamheden betreffende 

de Wet op de Jaarrekening.  

De Werkgroep heeft inmiddels reeds voorstellen omtrent 

de omgangscriteria en ingangsdatum WoJ ingediend. Het is hierbij in ieder geval de verwachting dat de 

oorspronkelike ingangsdatum van eerdergenoemde Wet voor grote organisatie en organisaties van 

openbaar belang per boekjaar 2020, met tenminste een jaar zal worden verlengd. 
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38th ICAC Caribbean Conference of Accountants 
 

Het thema van de 38ste ICAC Conferentie was als volgt: “Envisioning the Future...Managing our Reality”. 

Het accent werd gelegd op economische denkers, pioniers uit het bedrijfsleven, accountancy-experts en 

regionale leiders. Eveneens waren er presenaties over zakelijke en economische trends, evenals 

internationale ontwikkelingen die relevant zijn voor de regio. De mogelijkheden tot het deelnemen aan 

virtuele netwerksessie was ook mogelijk. De conferentie was volledig virtueel. 


