
WET van 	  
tot vaststelling van de 07-e afdeling van de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende 
het Ministerie van Financin 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Financin heeft 
zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende Memorie van 
Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter de strekking van het wetsontwerp, welke ten doel heeft de 
vaststelling van de 07-e afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Financin. 

Op vrijdag 23 oktober heeft de Commissie een onderhoud gehad met de staf van het ministerie, 
aangezien de Minister vanwege andere bijzondere verplichtingen moest afmelden. Tijdens dit 
onderhoud zijn er enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld, waaronder: 

1. de korte termijn maatregelen die het ministerie zal treffen om de zwarte markt koers in te 
dammen; 

2. de regeling getroffen door de Centrale Bank van Suriname, waarbij burgers valuta 
ktumen opkopen voor het verrichten van speciale zalcen, zoals het betalen van 
huurgelden; 

3. de stand van zaken m.b.t. de Wet Identificatie Plicht en de controle op de naleving 
hiervan door geldvvisselkantoren; 

4. noodzakelijk te treffen maatregelen ter voorkoming van de economie gaat dolariseren; 

5. noodzakelijk te treffen maatregelen m.b.t. het effect op de verhoging van de kasreserves 
van lokale banken aan de Centrale Bank van Suriname; 

6. het vastleggen van de solidatiteitsheffing bij wet; 
7. het ontbreken van de solidariteitsheffíng in de begroting voor het dienstjaar 2016; 
8. meer duidelijkheid m.b.t. het plafond welke is gesteld voor de bestedingsmiddelen van 

diverse vakministeries; 
9. de begeleiding van valcministeries bij het aanbrengen van wijzigingen (aanvullingen) in 

hun respectieve begrotingen voor de aanvang van de begrotingsbehandeling. 



Op woensdag 4 november heeft de Commissie een onderhoud gehad met de Minister en zijn staf 
waarbij is ingegaan op de bovengenoemde en andere vraag-en aandachtspunn. - 1 

Paramaribo, 06 ovember 2015 

- 
R. Parmessar (V 
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G. Rusland 

Het 2e  lid van de C.v.R. heeft 
dit Preadvies, niet 
mede-ondertekend 

Het 4e  lid van de C.v.R. heeft 
dit Preadvies, vanwege afwezigheid 
niet mede-ondertekend 
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