
 1 

WET van 19 maart 2002, houdende bepalingen inzake het vestigen, het 
delgen en het beheer van schuldverplichtingen ten laste van de Staat (Wet 
op de Staatsschuld) (S.B. 2002 no. 27). 
 
 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
Artikel 1 

 
1.  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt 

verstaan onder: 
a. de Staat: de Republiek Suriname; 
b. de Minister: de Minister van Financiën; 
c. bewindslieden: Ministers en onderministers; 
d. Bureau: het in artikel 14 bedoelde Bureau voor de Staatsschuld; 
e. Administrateur-Generaal: de in artikel 18 bedoelde Administrateur-

Generaal van de Staatsschuld;   
f. College van Beheer: het in artikel 21 bedoelde College; 
g. obligoplafond: een ingevolge artikel 3 geldend nominaal bedrag met 

het dwingend karakter van een niet te overschrijden plafondwaarde 
voor geldelijke schuldverplichtingen met inbegrip van 
waarborgverplichtingen ten laste van de Staat; 

h. nominaal bruto binnenlands product: het voor Suriname door het 
Algemeen Bureau voor de Statistiek vastgestelde nominaal bruto 
binnenlands product tegen marktprijzen van het meest recente 
kalenderjaar; 

i. bruto Staatsschuld: het totaal van uitstaande rechtsgeldig tot stand 
gekomen schuldverplichtingen ten laste van de Staat, daaronder 
begrepen de nog niet opgenomen bedragen van gecontracteerde  
schuld, alsmede achterstallige renten en kosten, zowel van die welke 
een delgingsverplichting van de Staat inhouden, als van die welke een 
waarborgverplichting van de Staat inhouden; 

j. netto Staatsschuld: de bruto Staatsschuld minus de geldelijke 
vorderingen van de Staat die in het lopende dienstjaar opeisbaar zijn, 
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daaronder begrepen de nog op te nemen bedragen van gecontracteerde 
schuld, voor zover de vorderingen niet behoren tot de lopende 
inkomsten van de gewone dienst der Staatsbegroting; 

j. schatkistpapier: schatkistpromessen en schatkistbiljetten; 
k. schatkistpromessen: schuldbewijzen ten laste van de Staat, aan order 

van de nemer of aan toonder luidende, waarvan de looptijd ten 
hoogste twaalf maanden is en het disconto bij de uitgifte wordt 
verrekend; 

l. schatkistbiljetten: schuldbewijzen ten laste van de Staat, op naam of 
aan toonder luidende, waarvan de looptijd ten hoogste vijf jaar is en 
de rente op de daartoe vastgestelde tijdstippen verschijnt; 

m. Staatsobligaties: schuldbewijzen ten laste van de Staat, op naam of 
aan toonder luidende, waarvan de looptijd ten hoogste dertig jaar is en 
de rente op de daartoe vastgestelde tijdstippen verschijnt; 

n. kalenderjaar: het jaar vanaf 1 januari tot en met 31 december. 
 

SAMENSTELLING VAN DE STAATSSCHULD 
Artikel 2 

 
1. De bruto en de netto Staatsschuld worden onderverdeeld in een 

binnenlandse en een buitenlandse schuldcomponent. 
 
2.  Tot de binnenlandse Staatsschuld worden de geldelijke 

schuldverplichtingen aan ingezetenen gerekend, luidende in Surinaamse 
munt of in een andere muntaanduiding, met inbegrip van 
waarborgverplichtingen.  

 
3.  Tot de buitenlandse Staatsschuld worden de geldelijke 

schuldverplichtingen aan niet-ingezetenen gerekend, luidende in een 
andere muntaanduiding dan de Surinaamse, dan wel in Surinaamse munt, 
met inbegrip van waarborgverplichtingen. 

 
4.  De binnenlandse en de buitenlandse Staatsschuld worden naar de 
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resterende looptijd der afzonderlijke schuldverplichtingen onderscheiden 
in: vlottende schuld en vaste schuld.  
a. Tot de vlottende Staatsschuld behoren de binnenlandse en 

buitenlandse geldelijke schuldverplichtingen, die naar de toestand op 
1 januari opeisbaar  zijn of opeisbaar worden in het lopende 
kalenderjaar. 

b. Tot de vaste Staatsschuld behoren de binnenlandse en de 
buitenlandse geldelijke schuldverplichtingen, die naar de toestand op 
1 januari niet opeisbaar zijn of niet opeisbaar worden in het lopende 
kalenderjaar, alsmede de waarborgverplichtingen. 

 
OBLIGOPLAFONDS 

Artikel 3 
 
1. Het obligoplafond voor de bruto binnenlandse Staatsschuld is het 

nominaal bedrag in Surinaamse munt uitgedrukt, dat gelijk is aan 15 
procent van het nominaal bruto binnenlands product, op miljoenen 
guldens nauwkeurig afgerond. 

 
2. Het obligoplafond voor de bruto buitenlandse Staatsschuld is het 

nominaal bedrag in Surinaamse munt uitgedrukt, dat gelijk is aan 45 
procent van het nominaal bruto binnenlands product, op miljoenen 
guldens nauwkeurig afgerond. 

 
3. Van geldsbedragen luidende in vreemde muntaanduiding wordt de 

equivalente waarde in Surinaamse munt becijferd tegen de wisselkoersen 
volgens de notering van de Centrale Bank van Suriname op de laatste 
bankdag van het kalenderjaar waarop het nominaal bruto binnenlands 
product  betrekking heeft. 

 
4. Het obligoplafond voor de totale bruto Staatsschuld is het nominaal 

bedrag in Surinaamse munt uitgedrukt, dat gelijk is aan de som van de 
obligoplafonds voor de bruto binnenlandse en de bruto buitenlandse 
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Staatsschuld en overeenstemt met 60 procent van het nominaal bruto 
binnenlands product, op miljoenen guldens nauwkeurig afgerond. 

 
5. Voor overschrijding van een obligoplafond geldend krachtens de leden 1, 

2 en 4 van dit artikel is goedkeuring bij wet vereist.  
 

VESTIGEN VAN SCHULDVERPLICHTINGEN 
Artikel 4 

 
1. De Minister is bevoegd geldelijke schuldverplichtingen, waarborg-

verplichtingen daaronder begrepen, te vestigen ten laste van de Staat voor 
zover daardoor, behoudens het bepaalde in artikel 3 lid 5, een 
obligoplafond niet te boven wordt gegaan. Elke overeenkomst strijdig met 
dit voorschrift is nietig. 

 
2.  Het vestigen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde schuldverplichtingen 

geschiedt in geschrifte, onder voorwaarden, de Administrateur-Generaal 
gehoord, door de Minister te stellen. Het bepaalde in artikel 10 lid 2 wordt 
waar dienstig in acht genomen. 

 
3.  De Minister is bij het vestigen van de schuldverplichtingen, de 

Administrateur-Generaal gehoord, vrij in de keuze van de modaliteiten 
welke hem het meest in het belang van de Staat voorkomen. Tot gangbare 
modaliteiten waarvan hij zich zal bedienen behoren:   
a. de uitgifte van Staatsobligaties; 
b. de uitgifte of belening van schatkistpapier; 
c. het aangaan van onderhandse leningen; 
d. het opnemen van voorschotten in rekening-courant bij het bankwezen 

  in Suriname; 
e. andere voor overheden gebruikelijke vormen waarin schuld-

 verplichtingen worden belichaamd.  
 
4. Ten aanzien van de rentevoet, zijn zowel vaste als variabele rentetarieven 
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toegestaan.  
 
5. De looptijd waarvoor een schuldverplichting of waarborgverplichting 

wordt aangegaan kan ten hoogste dertig jaren bedragen, behoudens 
afwijking bij wet. 

 
NIETIGHEID VAN HANDELINGEN EN  

AANSPRAKELIJKHEID MINISTER 
Artikel 5 

 
1. Bij het vestigen van geldelijke schuldverplichtingen en waarborg-

verplichtingen ten laste van de Staat neemt de Minister de vigerende 
wettelijke voorschriften in acht, bijzonderlijk die van comptabele en van 
rekenplichtige aard.  Handelingen in strijd met het bepaalde in dit artikel 
zijn nietig. 

 
2.   Onverminderd het bepaalde in artikel 25 leden 1 en 2 is de Minister direct 

aansprakelijk wegens het overschrijden, in strijd met de bepalingen van 
deze wet, van een obligoplafond, ook na zijn aftreden als Minister.   

 
REGISTRATIE VAN DOCUMENTEN 

Artikel 6 
 

1.   De Minister draagt er zorg voor dat de documenten die ten bewijze van 
een geldelijke schuldverplichting of van een waarborgverplichting ten 
laste van de Staat zijn opgemaakt, door de Administrateur-Generaal ter 
registratie worden aangeboden aan de Rekenkamer van Suriname. De 
Rekenkamer van Suriname voorziet de documenten van een gewaarmerkt 
teken ten blijke dat de registratie in overeenstemming met de wet heeft 
plaatsgevonden. 

 
2. Niet door de Rekenkamer geregistreerde documenten hebben van 

rechtswege de nietigheid van de daarbij beoogde geldelijke 
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schuldverplichting of waarborgverplichting tot gevolg. 
 
3.  De contractpartij die een overeenkomst tot vestiging van een geldelijke 

schuldverplichting of waarborgverplichting ten laste van de Staat heeft 
gesloten, is bevoegd de registratie van de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
documenten aan de Rekenkamer van Suriname te verzoeken. 

 
4.  De registratie vindt in zodanig geval plaats nadat voldaan is aan het 

bepaalde in lid 1 van dit artikel en geschiedt op dienovereenkomstige 
wijze. 
 

MIDDELEN IN VREEMDE MUNT 
Artikel 7 

 
1.    Van elke gevestigde geldelijke schuldverplichting of 

waarborgverplichting luidende in een andere muntaanduiding dan de 
Surinaamse munt, verschaft de Minister schriftelijk een overzicht aan de 
Rekenkamer van Suriname inzake de besteding der middelen verkregen 
uit die schuldverplichting, dan wel de besteding door een derde van de 
middelen verkregen onder de waarborgverplichting. Het overzichtsrapport 
van de Minister bereikt de Rekenkamer niet later dan drie maanden na de 
datum waarop de eerste middelen uit de gevestigde schuldverplichting in 
ontvangst zijn genomen.  

 
2.   De Minister maakt in het overzichtsrapport melding van de bruto-

opbrengst en van de netto-opbrengst, met opgaaf van gedetailleerde 
verklarende specificaties van kosten, provisies, commissies, en van alle 
andere aftrekposten die mede het verschil tussen de bruto en de netto-
opbrengst uitmaken. De Rekenkamer van Suriname brengt van het 
overzichtsrapport van de Minister zo tijdig mogelijk verslag uit aan De 
Nationale Assemblée. 

 
3.   Voor zover het overzichtsrapport nog niet  het totale bedrag der middelen 
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uit de gevestigde schuldverplichting of waarborgverplichting bestrijkt, 
legt de Minister om de drie maanden een vervolgrapport van de besteding 
der middelen over, op de wijze zoals dat in de leden 1 en 2 van dit artikel 
is bepaald, totdat van de gehele bruto som der middelen uit de gevestigde 
schuldverplichting of waarborgverplichting het vereiste overzicht is 
verschaft. De Rekenkamer van Suriname brengt van de vervolgrapporten 
van de Minister zo tijdig mogelijk vervolgverslagen uit aan De Nationale 
Assemblée. 

 
PUBLIKATIE VAN DE STAATSSCHULD 

Artikel 8 
 
1.  De Minister draagt er zorg voor dat binnen zes weken na elk 

kalenderkwartaal, een overzicht van de bruto Staatsschuld wordt 
gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, 
alsmede in ten minste twee landelijk verschijnende dagbladen. De 
Minister kan de publikatie mede langs de elektronische weg wereldwijd 
doen plaatsvinden. 

 
2.  De publicatie vermeldt in nominale bedragen de omvang en de 

samenstelling van de Staatsschuld aan het einde van het voorafgaand 
kalenderkwartaal, alsmede ter vergelijking de obligoplafonds.  

 
3.   Het model van de bekendmaking ingevolge dit artikel wordt bij 

beschikking van de Minister vastgesteld. Het model bevat rubrieken 
voor: 
- de binnenlandse, de buitenlandse en de totale Staatsschuld, elk 

onderverdeeld in vlottende en in vaste schuld; 
- de obligoplafonds, en wel zo dat vergelijking met de componenten 

van de Staatsschuld waarmede zij corresponderen gemakkelijk 
zichtbaar wordt getoond.  

De Minister kan andere rubrieken toevoegen. 
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VERNIETIGBAARHEID VAN VERPLICHTINGEN 
Artikel 9 

 
1.     Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en artikel 25 leden 1 en 

2, is de Staat gerechtigd de nietigverklaring te vorderen van 
onbevoegdelijk te zijns laste gevestigde geldelijke schuld-
verplichtingen of waarborgverplichtingen, zomede van de 
rechtshandelingen die tot het vestigen van die verplichtingen zijn 
verricht.  

 
2.   Gelijke bevoegdheid als in lid 1 van dit artikel bezit de Staat 

ingeval de Minister niet overeenkomstig de bepalingen van deze  
wet handelt bij het vestigen van geldelijke schuldverplichtingen 
of waarborgverplichtingen ten laste van de Staat. 

 
3.    Bij het instellen van de rechtsvorderingen in dit artikel bedoeld, 

is de Staat bevoegd te vorderen dat degene die verantwoordelijk 
is voor het vestigen der schuldverplichtingen of waarborg-
verplichtingen, geacht wordt persoonlijk aansprakelijk te zijn 
voor de aangegane verplichtingen. 

 
DELGING VAN DE STAATSSCHULD 

Artikel 10 
 
1.    De geldelijke schuldverplichtingen ingevolge de bepalingen van deze wet 

gevestigd, worden gedelgd in de looptijden welke bij het aangaan zijn 
vastgesteld.  

 
2.    De bevoegdheid tot versterkte delging, tot algehele vervroegde delging, 

alsmede tot inkoop der schuld tegen ten hoogste de nominale waarde, 
wordt voor de afzonderlijke schuldverplichtingen voorbehouden en naar 
het oordeel van de Minister al dan niet uitgeoefend. 
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3.    Nadere voorschriften betreffende de periodieke voldoening van renten en 
aflossingen op uitstaande schuldverplichtingen worden, de 
Administrateur-Generaal gehoord, bij beschikking van de Minister 
gegeven, met afschrift aan De Nationale Assemblée. 

 
VERJARINGSTERMIJNEN 

Artikel 11 
 
1.    Het recht op de hoofdsom en op de rente van schatkistpapier verjaart 

door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de hoofdsom 
aflosbaar respectievelijk de rente betaalbaar is gesteld.  

  
2.   Het recht op de hoofdsom van Staatsobligaties verjaart na tien jaar en op 

de rente na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de hoofdsom 
aflosbaar respectievelijk de rente betaalbaar is gesteld.  

 
3.   Op andere schuldverplichtingen ten laste van de Staat zijn de bepalingen 

betreffende verjaring van geldvorderingen uit het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing.  
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ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE GEGEVENS, OPGAVEN  

OF DOCUMENTEN 
Artikel 12 

 
1. Partijen bij de overeenkomst waaruit voor de Staat verplichtingen als 

bedoeld in artikel 4 lid 1 ontstaan, zijn gehouden tot het verstrekken van 
alle op de te sluiten overeenkomst betrekking hebbende gegevens, 
opgaven en documenten daaronder begrepen. 

  
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, heeft het verstrekken 

van onjuiste of onvolledige gegevens, opgaven of documenten in verband 
met de toepassing van deze wet, van rechtswege de nietigheid ten gevolge 
van de daarbij gevestigde schuldverplichtingen of waarborgverplichtingen 
ten laste van de Staat.  

    
VERHANDELBAARHEID VAN DE STAATSSCHULD 

Artikel 13 
 
1.    De schuldbewijzen van de Staatsschuld, krachtens deze wet rechtsgeldig 

uitgegeven, zijn als effecten verhandelbaar in en buiten Suriname. 
 
2.   Naast schuldbewijzen die belichaamd zijn in fysieke stukken, zoals de op 

papier gestelde schuldbewijzen, zijn ook inschrijvingen in een daartoe 
strekkend rekeningenstelsel verhandelbaar, mits van die inschrijvingen 
desgevorderd een fysiek document als schuldbewijs kan worden verstrekt. 
De verhandeling van inschrijvingen is onderworpen aan de voor 
verhandeling van effecten geldende regels en bepalingen. 

 
3.    Nadere voorschriften inzake de verhandelbaarheid van schuldbewijzen 

van de Staatsschuld worden bij staatsbesluit gegeven. 
HET BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD 

Artikel 14 
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1.   Bij deze wet wordt ingesteld een rechtspersoon, genaamd "Bureau voor 

de Staatsschuld", waarvan de taak en het werkterrein in de navolgende 
artikelen worden bepaald. 

 
2.  Het Bureau is gevestigd te Paramaribo. 
 
3.  Het Bureau heeft een kapitaal waarvan de grootte bij staatsbesluit wordt 

bepaald. De overige middelen van het Bureau bestaan uit: 
a. een jaarlijkse kostenopslag bij beschikking van de Minister, de 

Administrateur-Generaal gehoord, te bepalen naar de omvang van de 
bruto Staatsschuld op 1 januari van het kalenderjaar; 

b. vergoedingen voor dienstverlening aan derden; 
c. opbrengsten van publicaties; 
d. andere bij resolutie goed te keuren middelen. 

 
4. Het boekjaar van het Bureau valt samen met het dienstjaar der 

Staatsbegroting. 
 

TAKEN VAN HET BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD 
Artikel 15 

 
Onder de verantwoordelijkheid van de Minister, heeft het Bureau het 
operationeel beheer van de Staatsschuld tot taak, welke taak omvat: 
a. het ontwikkelen en uitwerken van de strategie voor het schuldbeheer van 

de Staat, afgestemd op de Staatsbegroting; 
b. het voeren van de centrale administratie van de Staatsschuld in de meest 

ruime zin, waaronder mede het aanbieden van de in artikel 6 lid 1 bedoelde 
schulddocumenten ter registratie aan de Rekenkamer; 

c. het verzorgen van uitgiften van staatsleningen en schatkistpapier door 
middel van openbare inschrijvingen; 

d. het verrichten van geld- en kapitaalmarktoperaties inzake schatkistpapier; 
e. het verrichten van betalingen van renten en aflossingen in het kader van de 
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schuldendienst van de Staatsschuld, en de nakoming van andere met de 
Staatsschuld samenhangende verplichtingen; 

f. het houden van schuldregisters en rekeningenstelsels betreffende de 
Staatsschuld overeenkomstig voorschriften bij wet, en het vervullen van de 
daarbij nodige verrichtingen, waaronder de afgifte van fysieke documenten 
als bewijs van inschrijving; 

g.  het zorgdragen voor de informaticasystemen inzake de Staatsschuld; 
h. het samenstellen van de documenten voor de verantwoordingen bedoeld in 

artikel 7; 
i. het verzorgen van publicaties over de Staatsschuld, waaronder die 

voorgeschreven in artikel 8 lid 1. 
 

ADVIESBEVOEGDHEID VAN HET BUREAU 
Artikel 16 

 
Het Bureau dient de Minister gevraagd en ongevraagd van advies terzake van 
al hetgeen in verband staat of samenhangt met het vestigen, delgen en beheer 
van de Staatsschuld. 
 

VAN DE FYSIEKE SCHULDBEWIJZEN 
Artikel 17 

 
1. De Minister bepaalt bij beschikking, de Administrateur-Generaal gehoord, 

voor elke openbare emissie de looptijd, de vorm, de muntaanduiding, de 
coupures, de wijze van interestberekening, de wijze van uitgifte van de 
schuldbewijzen van de Staatsschuld en al wat verder terzake vereist is.  

 
2. De Minister wijst bij beschikking, op voorstel van de Administrateur-

Generaal, de schuldvormen aan met looptijden van ten hoogste twaalf 
maanden, die doorlopend kunnen worden uitgegeven of periodiek met 
vaste tijdsintervallen, met dien verstande dat deze schuldvormen zullen 
worden geplaatst bij, of door tussenkomst van, kredietinstellingen die 
onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname vallen en lopende 
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rekeningen houden bij de Centrale Bank van Suriname of bij door deze 
aangewezen bankinstellingen in Suriname. 

 
3. Voor zover verwisseling van schuldbewijzen wordt beoogd of toegelaten, 

stelt de Minister bij beschikking, de Administrateur-Generaal gehoord, de 
omruilverhouding der schuldbewijzen vast. 

 
4. Staatsobligaties, schatkistbiljetten en schatkistpromessen die in Surinaamse 

guldens luiden, zijn vrijgesteld van het recht van zegel. 
 
5. Uitgifte van schuldbewijzen in een andere muntaanduiding dan de 

Surinaamse gulden, geschiedt in de muntaanduiding van in het 
internationale handels- en financiële verkeer meest gangbare convertibele 
munteenheden. De Minister is bij elk van deze uitgiften bevoegd bij 
beschikking de schuldbewijzen vrij te stellen van het recht van zegel. 

 
BESTUUR VAN HET BUREAU 

Artikel 18 
 
1. Het bestuur van het Bureau voor de Staatsschuld berust bij de 

Administrateur-Generaal van de Staatsschuld. Als bestuurder 
vertegenwoordigt hij het Bureau in en buiten rechte. Hij beheert de 
eigendommen van het Bureau en is bevoegd tot alle daden van beschikking 
over die eigendommen, voor zover deze bevoegdheid in deze wet niet is 
beperkt. 
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2. De Administrateur-Generaal van de Staatsschuld wordt op voordracht van 
de Minister, gehoord het College van Beheer bij resolutie benoemd voor de 
tijd van vijf jaren. Hij is bij zijn aftreden terstond opnieuw benoembaar. 

 
3. De bezoldiging, het pensioen en de overige arbeidsvoorwaarden van de 

Administrateur-Generaal worden bij resolutie op voordracht van de 
Minister, het College van beheer gehoord, vastgesteld. 

 
4. De Administrateur-Generaal mag geen andere bezoldigde posten, ambten 

of bedieningen bekleden. Hij mag geen handel drijven en rechtstreeks noch 
zijdelings bij enig bedrijf of enige bedrijvigheid belang hebben, anders dan 
als houder van aandelen in, of obligaties van naamloze of commanditaire 
vennootschappen waarin de Staat niet deelneemt. 

  
5. De Administrateur-Generaal kan bij resolutie, op voordracht van de 

Minister, na daartoe strekkend voorstel van het College van Beheer  
worden geschorst of ontslagen. Tenzij buitengewone omstandigheden zulks 
onmogelijk maken, wordt de Administrateur-Generaal door de Minister 
gehoord, alvorens de resolutie tot zijn schorsing of ontslag wordt 
bekrachtigd. 

 
HET PERSONEEL VAN HET BUREAU 

Artikel 19 
 
1.  Het personeel van het Bureau wordt door de Administrateur-Generaal 

aangesteld, bevorderd, geschorst en ontslagen. 
 
2.   Van het ontslag staat binnen dertig dagen te rekenen van de datum waarop 

het ontslag is ingegaan, beroep in geschrift open op het College van 
Beheer, dat binnen zestig dagen een met redenen omkleed besluit neemt 
over het ingestelde beroep. Het beroep heeft geen schorsende werking.  

 
3.   Het Bureau treft in overleg met de Minister een ouderdomsvoorziening 
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voor het personeel. 
 

GEHEIMHOUDING EN VOORKENNIS 
Artikel 20 

 
1.   Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van deze wet en daarbij 

kennis krijgt van, of de beschikking over, gegevens omtrent voorgenomen 
activiteiten of transacties met betrekking tot de Staatsschuld,  van welke 
gegevens hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit 
zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  

 
2.   Het is ieder in lid 1 van dit artikel bedoelde persoon verboden 

handelingen te verrichten als gevolg waarvan hij of een ander enig 
voordeel trekt. 

 
3.   Overeenkomsten ontstaan uit een handelen met voorwetenschap als 

gevolg van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn 
vernietigbaar. 

 
COLLEGE VAN BEHEER 

Artikel 21 
 
1.    Het College van Beheer bestaat uit drie leden. De Directeur van 

Financiën is ambtshalve lid en voorzitter. De overige leden worden bij 
resolutie op voordracht van de Minister  benoemd voor een periode van 
drie jaren. De afgetreden leden zijn terstond opnieuw benoembaar. 

 
2.   De leden van het College van Beheer genieten ten laste van het  Bureau 

een honorarium dat bij resolutie, op voordracht van de Minister, wordt 
vastgesteld. 
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3.  Het College van Beheer vergadert eenmaal per kwartaal en voorts zo 
dikwijls als de voorzitter of een lid daartoe de wens te kennen geeft. De 
Administrateur-Generaal woont de vergaderingen van het College van 
Beheer bij. Hij heeft in de vergaderingen een raadgevende stem. 

 
4.   Het secretariaat van het College wordt gevoerd door het Bureau. 
 

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET  
COLLEGE VAN BEHEER 

Artikel 22 
 
1.   Het College van Beheer ziet toe op het beheer en de taakuitoefening van 

het Bureau. Het College is bevoegd al die inlichtingen te vragen die het 
voor de uitoefening van zijn toezicht nodig acht. De Administrateur-
Generaal is gehouden de gevraagde inlichtingen te verschaffen. 

 
2.   Eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls het College de wens daartoe 

te kennen geeft, brengt de Administrateur-Generaal in een vergadering 
van het College verslag uit over de ontwikkelingen en het gevoerde 
beheer  met betrekking tot de Staatsschuld.  

 
3.   Het College is bevoegd de Minister terzake van de ontwikkelingen met 

betrekking tot de Staatsschuld, uit eigen beweging van advies te dienen. 
 
4.   Het College kan bij reglement, met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens deze wet, nadere regels stellen nopens zijn taak en de 
uitoefening daarvan.  

 
 

JAARVERSLAG VAN HET BUREAU 
Artikel 23 

 
1.    De Administrateur-Generaal maakt jaarlijks vóór 1 juli een jaarverslag op 
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van de verrichtingen van het Bureau in het voorafgaande boekjaar. 
 
2. Het jaarverslag bevat onder meer: 

- een uiteenzetting van de ontwikkeling van de bruto Staatsschuld 
gedurende  het verslagjaar; 

-    een overzicht van de omvang en de samenstelling daarvan aan het 
einde van het verslagjaar en van tenminste de twee voorafgaande jaren; 

-  een verkorte balans per 31 december van het boekjaar onder verslag, 
alsmede een verkorte winst- en verliesrekening over dat boekjaar. 

 
3.   Het College van Beheer keurt het jaarverslag goed. 
 
4.  De Administrateur-Generaal doet aan de Hoge Colleges van Staat een 

exemplaar van het goedgekeurde verslag toekomen. Het jaarverslag wordt 
door de Administrateur-Generaal openbaar gemaakt. 

 
JAARREKENING VAN HET BUREAU 

Artikel 24 
 
1.   De Administrateur-Generaal maakt jaarlijks vóór 1 juli de jaarrekening  

van het Bureau betreffende het voorafgaande boekjaar op.  
 
2. De jaarrekening omvat onder meer: 

- de balans per 31 december en de winst- en verliesrekening over het    
boekjaar; 

- van zowel de balans als de winst- en verliesrekening de nodige 
toelichtingen;  

- een volledige comptabele verantwoording van het gevoerde beheer van 
de Staatsschuld door het Bureau. 

 
3.  Het College van Beheer is bevoegd zich ter beoordeling van de 

jaarrekening te laten bijstaan door een comptabel deskundige. Het College 
van Beheer stelt de balans per 31 december en de winst- en 
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verliesrekening over het boekjaar vast. Tenzij de jaarrekening bevonden is 
niet in overeenstemming te zijn met de bepalingen van deze wet, strekt de 
aldus vastgestelde balans en winst- en verliesrekening de Administrateur-
Generaal tot volledige kwijting.  

 
4. Indien het College bedenkingen heeft terzake van de opgemaakte 

jaarrekening, brengt het deze schriftelijk ter kennis van de 
Administrateur-Generaal. Kunnen de bedenkingen niet door onderling 
overleg van het College en de Administrateur-Generaal worden opgelost, 
dan wordt een beslissing terzake door de Minister genomen. 

 
5.  De Administrateur-Generaal doet aan de Minister en aan de Rekenkamer 

van Suriname een exemplaar van de goedgekeurde jaarrekening 
toekomen.  

 
STRAFBEPALINGEN 

Artikel 25 
 
1.    Opzettelijke overtreding van het bepaalde in de artikelen 4 lid 1, 5 lid 2, 

12 lid 1 en 20 leden 1 en 2 van deze wet, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren en geldboete van ten hoogste 
Sf. 2.000.000.000,- (Twee miljard gulden). 

 
2.   Niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in de artikelen 4 lid 1, 5 lid 

2, 12 lid 1 en 20 leden 1 en 2 van deze wet, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en geldboete van ten hoogste 
Sf. 1.000.000.000,- (Eén miljard gulden) 

 
3.  De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden aangemerkt als 

misdrijven. 
 
4.   Iedere strafoplegging volgens deze wet bevat tevens de ontzetting voor 

ten minste tien jaren van elk der navolgende rechten: 
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a. het bekleden van ambten of van bepaalde ambten; 
b. het kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift 

uitgeschreven verkiezingen voor de volksvertegenwoordigende 
organen.  

 
5. Indien toepasselijk bevat iedere strafoplegging tevens de ontneming van 

de waarde der zaken of de zaken zelve die geheel of gedeeltelijk door 
middel van de feiten strafbaar gesteld in deze wet, zijn verkregen. Gelijke 
toepassing vindt plaats ten aanzien van het geldelijk voordeel hetwelk de 
schuldige of een ander is toegevallen. 

 
GEWEZEN BEWINDSLIEDEN 

Artikel 26 
 
De bepalingen van deze wet zijn tevens van toepassing op de gewezen 
Minister en gewezen bewindslieden. 
 

VERVOLGING EN VERJARING 
Artikel 27 

 
1. Het onderzoek voorafgaand aan de vervolging en de vervolging zelve van 

Ministers en gewezen bewindslieden vinden plaats overeenkomstig het 
bepaalde in de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke 
Ambtsdragers (S.B. 2001 no. 72) en het Wetboek van Strafvordering 
(S.B. 1977 no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1989 no. 100). 

 
2. Het recht tot vervolging uit kracht van deze wet verjaart door een 

tijdsverloop van zes jaren. 
 
3. De termijn van verjaring vangt aan op de dag waarop ten aanzien van de 

Minister of gewezen bewindsman of bewindsvrouwe een redelijk 
vermoeden van schuld aan een strafbaar feit als bij deze wet bedoeld is 
gerezen zoals omschreven in artikel 19 lid 1 van het Wetboek van 
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Strafvordering. 
 
4. Stuiting der verjaring geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 98 

van het Wetboek van Strafrecht. 
 

OVERGANGSBEPALINGEN 
Artikel 28 

 
1.  Bij de inwerkingtreding van deze wet wordt de bruto Staatsschuld bij 

staatsbesluit nader vastgesteld uitgaande van de bruto Staatsschuld per 15 
november 2000, op hele guldens afgerond, gesteld op totaal 
Sf. 1.134.545.203.929 (een biljoen eenhonderd vier en dertig miljard 
vijfhonderd vijf en veertig miljoen tweehonderd drie duizend 
negenhonderd negen en twintig gulden Surinaams courant).  
De samenstellende componenten van deze schuld per 15 november 2000 
zijn: 
a. bruto binnenlandse Staatsschuld ter grootte van Sf. 436.572.187.683 

(vierhonderd zes en dertig miljard vijfhonderd twee en zeventig 
miljoen eenhonderd zeven en tachtig duizend zeshonderd drie en 
tachtig gulden Surinaams courant); 

b. bruto buitenlandse Staatsschuld ter grootte van Sf. 697.973.016.246 
(zeshonderd zeven en negentig miljard negenhonderd drie en 
zeventig miljoen zestien duizend tweehonderd zes en veertig gulden 
Surinaams courant). 

 
2.   Bij de inwerkingtreding van deze wet zijn de toepasselijke obligoplafonds 

reeds substantieel overschreden. Ten aanzien van deze overschrijdingen 
zal de Minister een beleidstraject uitzetten waarlangs gedurende ten 
hoogste vijf jaren, te rekenen van 1 januari 2002, alle 
schuldverplichtingen van de Staat onder de toepasselijke obligoplafonds 
worden gebracht.  

 
3.   Ter overbrugging van de in het vorig lid bedoelde termijn van ten hoogste 
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vijf jaren, wordt de Minister in afwijking van de beperkende bepaling in 
artikel 4 lid 1, bij deze wet gemachtigd om nieuwe geldelijke 
schuldverplichtingen, zowel binnenlandse als buitenlandse ten laste van 
de Staat te vestigen tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste 
Sf. 250.000.000.000 (tweehonderd vijftig miljard gulden Surinaams 
courant), waarborgverplichtingen daarin begrepen, strekkende deze 
machtiging voor zoveel nodig om te kunnen voorzien in de 
financieringsbehoeften van de Staat gedurende de tijd dat de toepasselijke 
obligoplafonds nog overschreden zijn. Op geldelijke schuldverplichtingen 
en waarborgverplichtingen die na de inwerkingtreding van deze wet 
gevestigd worden krachtens deze machtiging, zijn de artikelen 5 lid 2 en 
25 leden 1 en 2 niet van toepassing. 

 
4.   Een nieuwe schuldverplichting die ter aflossing strekt van een bestaande 

schuldverplichting, komt niet in mindering van het toegewezen bedrag 
aan financieringsruimte in lid 3 van dit artikel, voor zover die nieuwe 
schuldverplichting niet leidt tot toename van de totale omvang van de 
bruto Staatsschuld. 

 
5.  De in dit artikel aan de Minister gegeven machtiging vervalt van 

rechtswege wanneer één van de hieronder vermelde oorzaken zich 
voltrekt, onverschillig welke zich het eerste voordoet: 
a. de overschrijding van de obligoplafonds is opgeheven; 
b. het toegewezen bedrag in lid 3 van dit artikel is volledig gerealiseerd; 
c. de termijn van vijf jaren bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel is 

verstreken.  
 
6.   Zodra op enig tijdstip binnen de gestelde termijn van vijf jaren bedoeld bij 

de leden 2 en 3 van dit artikel, de overschrijding van één der 
obligoplafonds is opgeheven terwijl de beide andere obligoplafonds nog 
overschreden zijn, worden de artikelen 4 lid 1 en 5 lid 2 vanaf dat tijdstip 
onverkort van toepassing op het obligoplafond dat niet meer overschreden 
is en op de daaronder vallende component van de Staatsschuld. 
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7.   Ter vaststelling of een obligoplafond overschreden is  worden de  

krachtens dit artikel gevestigde nieuwe geldelijke schuldverplichtingen en 
waarborgverplichtingen meegerekend.  

 
DELEGATIE 

Artikel 29 
 
Onverminderd de bepalingen van deze wet, waarin een staatsbesluit is 
voorgeschreven, kunnen omtrent de in deze wet geregelde onderwerpen 
nadere regels bij of krachtens staatsbesluit worden vastgesteld. 
 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 30 

 
Bij de inwerkingtreding van deze wet vervalt: 
a.   de “Leningenwet 1971” (G.B.1971 No.147, zoals laatstelijk gewijzigd bij 

S.B.1998 No.28); 
b. artikel 2 van de wet van 23 februari 1996, houdende nadere regels 

betreffende de overgang van het multipele wisselkoerssysteem op dat van 
een uniforme wisselkoers (S.B.1996 No.11); 

c.  het staatsbesluit van 10 september 1996, Besluit Partiële Compensatie 
Wisselkoersverliezen (S.B.1996 No.45). 

 
AFKONDIGING EN INWERKINGTREDING 

Artikel 31 
 
1.    Deze wet kan worden aangehaald als "Wet op de Staatsschuld".  
 
2.    Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
 
3.  Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar 

afkondiging.  
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4. De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze wet. 
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