
Ondergetekenden, 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. 
N.,..... -  

617(A- 	
L ------ 
\ ..) v-) 4-i0t*  

e---------  
v 

Paramaribo, 30 november 2015 

Gehoord, 

de uiteenzetting door de Regering met betr4&ing tot de heersende crisissituatie in het land en de 

beantwoording van de gestelde vragen in De Nationale Assemblee; 

Overwegende, 

dat het beleid van de Regering, volgens het Regeerakkoord 2015-2020, gericht zou zijn op een 

ontwikkeling op basis van een gefaseerde aanpak, resulterende in vergroting en verduurzaming van 

de verdiencapaciteit van het land; 

- dat dit beleid nog niet is uitgewerkt en aangeboden aan DNA; 

- dat aan de Regering, gegeven deskundige adviezen van minder uitgeven dan verdienen, niet is 

opgevolgd bij beleidsuitstippeling en uitvoering, doch steeds meer is blijven uitgeven, ook in 2015; 

dat de minister van financin publiekelijk aangegeven heeft dat de regering haar uitgaven monetair 

financiert; 

dat dit onbehoorlijk beleid onherroepelijk leidt tot ontwrichting van de economie en uiteindelijk tot 

ondergang van de samenleving; 

- dat geen land een dergelijk beleid lang kan vol houden; 

dat door het land verdiende meeropbrengsten uit de goud en aardolie sectoren als gevolg van 

goede wereldmarktprijzen steeds consumptief zijn opgemaakt; 

dat dit gevoerd beleid er voor heeft gezorgd dat van het vertrouwen in de Regering en de monetaire 

autoriteiten blijft afnemen; 

- dat het volk om deze reden zekerheden heeft gezocht in vreemde valuta, waardoor de vraag naar 

vreemde valuta is blijven stijgen; 

dat de Regering in plaats van te zorgen dat productie werd opgevoerd en of gediversifieerd, 

waardoor op termijn meer vreemde valuta inkomsten staan, steeds heeft geintervenieerd uit onze 

reserve aan vreemde valuta, die thans is gedaald tot een onaanvaardbaar laag niveau; 
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dat nu geen vreemde valuta van de staat meer over is, de regering het volk maatregelen oplegt om 

de uitgaven van de regering te dekken, door verhogingen van de brandstofbelasting, elektra- en 

drinkwatertarieven, de kasreserve verhoging en nu de waarde vermindering van onze srd; 

dat als gevolg hiervan de beschikbaarheid van noodzakelijke goederen (voedsel, medicijnen, 

productie inputs, etc) ernstig in gevaar komt en beperkt zullen moeten worden, met zware nadelige 

gevolgen voor de leefbaarheid van het volk; 

dat de prijzen van goederen in de winkels steeds voelbaar duurder worden; 

- dat deze huidige financieel en economische situatie in het land onhoudbaar is voor het volk; 

dat ontwikkelingen in het land geen duurzame vooruitzichten bieden die verbetering betekenen in 

de heersende situatie; 

- dat het gehele volk, inclusief het ondernemerschap, arbeiders, landbouwers, ambtenaren, medici, 

etc in grote uitzichtloosheid verkeert. 

Besluit : 

1. Af te keuren het door de Regering in DNA gepresenteerde beleidsmaatregelen, omdat die: 

a. onduidelijk en onvoldoende gekwantificeerd zijn; 

b. niet van voldoende duurzaam karakter zijn; 

c. geen garanties bieden voor voldoende duurzame ontwikkelingen; 

d. niet in verhouding zijn met de omvang en ernst van de negatieve gevolgen voor het volk; 

e. niet afgestemd zijn met de stakeholders. 

2. De Regering op te roepen om: 
a. alsnog door te berekenen de negatieve gevolgen van de eerder gemelde verhogende 
maatregelen en de devaluatie voor het volk en voor het bedrijfsleven; 

b. het treffen van voldoende gepaste maatregelen om deze negatieve gevolgen op te vangen; 

c. beschikbare deskundigheid in het land, in te zetten voor het ontwerpen, uitrekenen en 
uitvoeren van een integrerend, ontwikkelingsgerichte, en doorgerekende crashprogramma voor 

de duurzame aanpak van de crisis; 
d. onmiddellijk scheiden van de taken van de Minister van Financin en van de Governor van de 

Centrale Bank van Suriname, i.v.m. het herstel van het vertrouwen in de monetaire autoriteiten; 

e. de naschoolse opvang transparanter te maken en duidelijk meer inhoud te geven dan alleen 
te zorgen voor voeding .e. de naschoolse opvang transparanter te maken en duidelijk meer 

inhoud te geven dan alleen te zorgen voor voeding; 

f. met onmiddellijke ingang het Openbaar Ministerie structureel in te zetten voor opsporing, 

onderzoek en vervolging van alle corruptie schandalen in de afgelopen periode, met nadruk op 

het terugvorderen van al hetgeen uit de corruptie is verkregen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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