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allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het 
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter 
goedkeuring. 

Paramaribo, 11 februari 2016 

Gelezen en gehoord, 

de Jaarrede van de President voor het dienstjaar 2016, 
het Regeerakkoord van Regeringscoalitie 2015-2020; 
de door de Regering gepresenteerde concept begrotingen 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 het beleid van de President c.q. de Regering als doel heeft Suriname te verheffen tot 
een welzijnssamenleving; 

- dat deze belofte van de President c.q. de Regeringsautoriteiten met regelmaat aan het 
volk is gedaan; 

- dat het volk in de vorige Regeringsperiode (2010-2014) onder dezelfde President geen 
welzijnssamenleving heeft kunnen ervaren ondanks beloften en enorme inkomsten voor 
de Regering uit de goud-, aardolie- en de bauxietsector, volgens officile informaties ca. 
2 miljard US dollars; daarnaast is er voor 1.0 miljard US dollars aan leningen gesloten; en 
700 miljoen US dollars verkocht uit onze monetaire reserves (totaal besteed bedrag in 
deze 4 jaren ca. 3.7 miljard US dollars); 

- dat de uitgavendrift van de vorige Regering gezorgd heeft voor een complete lediging 
van de staatskas, en een enorme toename van de staatsleningen tot ca. 8,5 miljard SRD, 
en zulks zonder enige productdiversificatie, inkomstenverhogingen en 
werkgelegenheidscreatie; 



dat door deze hoge staatslening er een bijzonder grote verplichting voor de Staat is 
ontstaan voor de aflossing en rentebetalingen; 
dat als gevolg van structureel meer uitgegeven dan verdienen is onze vreemde valuta 
reserve verbruikt en is tevens een enorme betalingsachterstand gecreanrd aan lokale 
aannemers. leveranciers en dienstverleners; 
dat thans als resultaat van dit beleid het land in een crisis is terecht gekomen en de 
samenleving te maken heeft met de harde realiteit, dat de wisselkoersen voor de US 
dollar en voor de euro, drastisch zijn gestegen; 

- dat ondanks deze realiteit de Centrale Bank van Suriname onlangs een verwoede poging 
heeft gewaagd om het volk te overtuigen dat de huidige financile sector robuust en 
stabiel is; 
dat in de huidige situatie het volk verder terugvalt in haar bestaansniveau c.q. van de 
beloofde welzijnssamenleving; 
dat aannemers, leveranciers en dienstenverleners wegens wanprestatie van de Regering 
en door de steeds devaluerende SRD enorme schade lijden; 
dat de Regering aan herhaalde ernstige oproepen van deskundigen tegen dit wanbeleid 
geen gehoor heeft gegeven; 

- dat de ingediende begrotingen geen oplossingsmodaliteiten bieden voor de gevolgen van 
de heersende financieel-economische crisis, koopkracht verliezen als gevolg van de 
devaluaties van onze munteenheid, en van de verhoogde brandstofprijzen, elektra- en 
watertarieven; 
dat de kwaliteit van het leven van de burgers ernstig wordt aangetast door de 
prijsstijgingen van eerste levensbehoeften, zonder enige vorm van kooplcrachtversterking. 

Besluit: 
1. Af te keuren het door de regering gevoerd beleid; 
2. Af te keuren de ingediende begrotingen daar die geen duurzame oplossingen bieden voor 
de enorme heersende problemen; 
3. Af te keuren het handelen van de Regering, waarbij De Nationale Assemblee, en dus 
het volk, onjuist is ge'informeerd over de juiste stand van staatsfinancian en de omvang 
van haar wanprestaties ten opzichte van aannemers, leveranciers en dienstenverleners; 
4. de Regering op te roepen om: 

- concrete beleidvoornemens en voldoende maatregelen te presenteren, om de crisis 
duurzaam aan te pakken; 

- concrete maatregelen aan te geven om de o.a. steeds dalende waarde van de 
Surinaamse munt en daarmee de steeds stijgende armoede van het gehele volk; 

- concrete maatregelen aan te geven en middelen vrij te maken om de door de 
wanprestatie van de Regering getroffen crediteuren te vergoeden voor de geleden 
schade als gevolg van de wanprestatie en van de devaluerende SRD; 

- juiste bedragen voor dienstuitvoering te begroten, daar de begrootte bedragen reeds 
zijn achterhaald door de devaluaties en andere maatregelen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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