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WET van 27 mei 2005 tot vaststelling van het slot van de 2005 
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begrotingsrekening betreffende het dienstjaar 1999. 
{
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MEMORIE VAN TOELICHTING 
rl " " ' 

1+ I 

·
- 

_STAATSBLAD 

Volgens het voorschrift van de Grondwet dient het slot van deS 
. . . . 

VAN DE 
rekenmg van ontvangsten en uitgaven voor elk dienstjaar _ 0 __ _ 

afzonderlijk bij wet te Worden vastgesteld. REFUBE-EEK SURENAME 
Echter heeft de vaststelling van voorrnelde slot voor het 0 0 0 0 00 __000000000000_0 00 0_00000_0000000 0 _00000 0 0 0 0 

dienstj aar 1999 niet kunnen plaatsvinden conform de _ 

'
" 

Comptabiiitcitswct GH dc Wei Rckmkamei- Suriname- WET van 27 mei 2005 tot vaststelling van het slot van de 
Dit is te wijten aan verschillende oorzaken van administratieve 

begrvtingsrekening betmffeude het dimstj aa? 1999- 

aard en niet—adm.inistratieve aard en omdat de financiéle. 

verantwoording en de registratie op een onordelijke wijze 

hebben plaatsgevonden. Het cij fermatige en de toelichting daarop 
DE PRESIDENT VAN DE REFUBLIEK SURINAME 

over dit dienstjaar zijn verwerlct, echter in afwijking van de _ _ 

géidciidc VOOiSChiii·i€H_ 
V In overwegmg genomen hebbende, dat mgevolge de Wet van 

Wenselijk is uiteraard dat er een eind wordt gemaakt aan deze 8 Janum`1 2002; houdejldc Vcrlclqlng Vajn tocstcmmmg aw de Rcgcrmg 

onwettige situatie. De Regering van de Republiek Suriname kan op V Van dc Revubhek Suriname mt mdlcmllg Van Wdjwn Fer Zak? at 

grond van de verleende toestemming door De Nationale Assemblée Vaststcumg Vim dc Slotcn VaP_dS bcgmlmgsrckcmng m afwwkmg Van 

bii de Wei Vim 8 iamuaii 2002, houdeiidc Vciiciiiiig Wm het bepaalde in de Comptab1l1te1tswet en de Wet Rekenkarner 

toesicmmiiig aan dc Rcgciiiig Van dc Rcpubiiek Suriname wt Suriname betreffende de dienstj aren 1980 tot en met 2000 

indiening van wetten ter zake de vaststelling van de sloten van de ( S·B·20O2 n°· 1) = alsmcqc ter mjvocrmg Van milkcl 156 hd 5 Wm dc 

bcgmiiiigsmkciiiiigcii iii afwiiking Van het bcpaaide in dc 
Grondwet van de Repubhek Suriname, het nodig 1S hettslot van de 

0 Compiabiiitciiswci cn dc Wet Rckcnkamci Smimme bgticipfeiidc begrotmgsrekenmg betreffende het dienstj aar 1999 vast te stelleng
i 

_ 
de dienstjaren 1980 tot en met 2000 (S.B. 2002 no. 1) afvvijken van

‘ 

_ _ 

hcibepaaide in aiiikci 32 Van de Comptabiiimitswet Cn mikci 26 _ 
Heeit, de Staatsraad gehoord, na goedkeurmg door De Nationale · 

Van de Wei Rekcnkamci. Suriname en Ondcrhavig Omwcrp 
Assemblee, bekrachtigd de onderstaande wet : 

betreffende de vaststelling van het slot van de begrotingsrekening 

over het dienstjaar 1999 indienen voor behandeling in De 
Nationale Assemblée. 

Paramaribo, 16 januari 2005,· 

R. R. VENETIAAN
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Artikel 1 Artikel 2

` 

Het slot van de rekening van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1999 1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Repubiiek Suriname 
wordt ingevolge de Wet Van 8 januari 2002, houdende verlening van afgekondigd. 

toestemming aan de Regering van- de Republiek Suriname tot 
V _ 

indiening van wetten ter zake de vaststelling van de sloten van de 
‘ 

2. Zii treedt in werking met ingmg van de dag volgende op die 

_ 

begrotingsrekeriingen in afwijking van het bepaalde in de van haar atkondiging. 

puiiiytauiiitcito vv ct C11. uc vv ct ixcnciuxaiuci ueuuiaurc ucti Diumiua uv; 

dienstjaren 1980:tot en met 2000 (S.B.2002 no.1) en in afwijking van 3. De Minister van financién is_be1ast met de uitvoering van 
artikel 32 van de Comptabiliteitswet en artikel 26 van de Wet deze wet. 
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Rekenkamer Suriname als volgt vastgesteldz 
0 

0 l 

1. De ontvangsten over het dienstj aar 1999 hebben bedragen Gegeven te Paramaribo, de 27ste mei 2005 
Si`.210.770.507.437,- (Tweehonderdtienmilj ard 
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Zeverilionderdzeventigmiljoen _ 
R. R. VENETIAAN ‘

_
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· » · 

, vijfhonderdzevenduizend vierhonderdzevenendertig gulden).
4 

De uitgaven over het dienstj aar 1999 hebben bedragen Ui¥g€g€V€H Y6 Paramaribo, dB 20 SYG juni 2005 

S£244_()39_359_345,- -_ 

A 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
V(Tweehonderdvierenveertigmiljard . 

negenendertigmiij oen driehonderdnegeneiivij ftigduizend U- JOELLA · SEWNUNDUN 
o 

. driehonderdvij fenveertig gulden). 
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2, Het nadelig slot der rekening bedraagt Sf.33.268.851.908,-
_ 

(Drieendertigmiljard tweehonderd achtenzestigmilj oen
l 

achthonderd eenenvij ftigduizend negenhonderd en acht gulden). 
_ _
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