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Onder etekenden

allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer lcrachtens artikel 39 van het
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter
goedkeuring.
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Paramaribo, 11 februari 2016
Gelezen en gehoord,
-

Vemenn
sar

de uiteenzetting van de door de Regering uit te voeren beleid voor het dienstjaar 2016,
de Regeringsverklaring over de Regeerperiode 2015-2020 en het Regeerakkoord van
Regeringscoalitie 2015-2020;
de door de Regering gepresenteerde concept begrotingen van de departementen over
het dienstjaar 2016 en de nota van wijzigingen;
de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale
Assemblee;

Overwegende,
dat er grote problemen zijn op het gebied van justitie en veiligheid, in het bijzonder bij
de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Politie en de Resocialisatie, wat kan
leiden tot verdere aantasting van de rechtstaat;
dat de Rechtelijke Macht kampt met een structurele onderbezetting, waardoor
rechtszaken heel lang duren en daardoor de rechtszekerheid van burgers ernstig in
gevaar is;
dat door de onderbezetting van de Rechtelijke Macht, zowel bij de zittende als staande
Magistratuur, een groot deel van overtredingen en kleine zaken niet meer voorgelegd
worden aan de rechter, waardoor normschendingen in de samenleving geaccepteerd
worden;
dat concrete acties ter uitvoering van verzelfstandiging van de Rechtelijke Macht niet
zijn aangegeven in de begrotingen en in het voorgenomen beleid van het dienstjaar
2016;
dat de samenleving elke dag geconfronteerd wordt met criminaliteit, zoals overvallen,
berovingen en inbraken, waarbij zelfs doden vallen, die een grote impact hebben op

slachtoffers c.q. nabestaanden en die het veiligheidsgevoel emstig negatief
be'invloeden;
dat
vele klachten van burgers niet of niet optijd worden afgehandeld door de politie,
waardoor het rechtsgevoel van klagers onbevredigd blijven;
- dat door een gedegen resocialisatie beleid voor jeugdigen en "first offenders",
voorkomen kan worden dat jongeren in recidive vervallen;
- dat er geen duidelijk beleid is met betrekking tot de opvang en begeleiding van
slachtoffers van criminaliteit;
- dat het beleid zoals de begrotingen dat weergeven geen maatregelen inhouden voor
efficinte preventie, als antwoord op het steeds verergerende onveiligheidsgevoel;

Besluit:

1. Om afkeuring uit te spreken over de huidige beg-roting van Justitie en Politie.
2. De Regering op te roepen de begrotingen in overeenstemming te brengen met
duidelijk beleid:
a) voor een effectieve aanpak van de criminaliteit met voldoende aandacht voor
•
preventie;
b) met voldoende maatregelen voor opvang en begeleiding van slachtoffers van
criminaliteit en resocialisatie van "first offenders";
c) om op kort termijn de verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht te doen realiseren
en de daarop betrekking hebbende wetten aan te bieden aan De Nationale Assemblee;
d) de veiligheid en het rechtsgevoel van burgers te verhogen en veilig te stellen.
En gaat over tot de orde van dag.

