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Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hebben hierbij 

de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde de navolgende moti er goedkeuring aan te 

bieden aan De Nationale Assem ee. 	 Lin.o 
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Gehoord, 

De Jaarrede van de President uitgesproken in De Nationale Assemblée op woensdag 30 

september 2015; 

De uitgebreide antwoorden van de President op vragen die gesteld zijn door de leden van De 

Nationale Assemblée tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen; 

De antwoorden van de regering op opmerkingen gemaakt en vragen gesteld tijdens de 

behandelingen van de begrotingen over het dienstjaar 2016 in De Nationale Assemblée; 

De diverse wijzigingen op de begrotingen over het dienstjaar 2016, die inmiddels door de 

regering gepresenteerd zijn in De Nationale Assemblée naar aanleiding van kanttekeningen die 
geplaatst zijn door leden van De Nationale Assemblée. 

Overwegende, 

1) dat de regering voortgaat met haar voornemens om de Surinaamse samenleving zodanig te 

hervormen dat deze meer gericht is op het dienen van de belangen van het Surinaamse volk, 
zoals deze door de President is uiteengezet tijdens de jaarrede gehouden op 30 september en 

de openbare vergadering van 30 november 2015; 
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2) dat met de invoering van het nieuw financieel systeem, het Integrated Financial Management 

Information System (IFMIS) een begin wordt gemaakt met het rechttrekken van de historische 

scheefgroei in de financiéle huishouding gericht op een efficiéntere en vooral transparantere 

financiéle huishouding van de Surinaamse overheid; 

3) dat de inmiddels goedgekeurde wet Algemene Basis Zorgverzekering, de Pensioenwet 2014 en 

de wet Minimum Uurloon binnenkort geévalueerd, eventueel gewijzigd en verder verbeterd 

zullen worden; 
4) dat na de koersaanpassing en andere getroffen maatregelen de regering voortgaat met haar 

beleid om onder alle omstandigheden, de bestaansgaranties van ons volk te garanderen, waarbij 

de sociale beschermingspolitiek onverkort zal worden voortgezet, middels het treffen van 

concrete maatregelen, namelijk; 

a. sociale zekerheid gevende en beschermende maatregelen; 

b. productie bevorderende maatregelen; 

c. inkomsten verhogende maatregelen; 

d. uitgaven beperkende maatregelen, 

5) dat middels het beschikbaar stellen van informatie omtrent de parastatalen de regering een 

historische stap heeft gemaakt omtrent transparantie, openbaarheid van bestuur en 

aanwending van staatsmiddelen; 

6) dat de ook inmiddels in behandeling genomen Anti-Corruptie wet bij De Nationale Assemblee er 

verder inhoud wordt gegeven aan transparantie en goed bestuur; 

7) dat er een agressieve campagne wordt gevoerd om de gemeenschap actief te betrekken bij 

prijscontrole en het tegengaan van prijsopdrijving en daarnaast het geloof in het Surinaams 

product te stimuleren; 

8) dat ons kiesstelsel bestudeerd en geévalueerd zal worden; 

9) dat de Surinaamse economie in rustigeivaarwater terecht is gekomen, door de doordacht 

gevoerde maatregelen ondanks de tegenslagen, die wij te verwerken hebben gehad in de 

dienstjaren 2014 en 2015 door de scherpe daling van de internationale goud- en aardolieprijs. 

Besluit 

1. De regering op te roepen om in deze moeilijke tijden haar sociaal beleid onverkort voort te zetten en 

het volk te blijven informeren ten aanzien van 's lands economische en financiéle situatie; 

2. De regering op te roepen om de Anti-Corruptie wet na goedkeuring door De Nationale Assemblée, zo 

snel als mogelijk te implementeren om daarmee het aan het volk beloofde beleid tegen de corruptie 

meer vorm en inhoud te geven en voorts de financiéle huishouding van de Staat verder te ordenen en 

vooral transparanter te maken; 

3. De regering tevens op te roepen om de noodzakelijke wetgeving op het gebied van transparantie, 

openbaarheid van bestuur en goed bestuur zo snel als mogelijk in te dienen bij De Nationale Assemblée; 

4. De regering voorts op te roepen tot onderzoek over te gaan van mogelijke misstanden bij de 

verschillende parastatalen zoals gevraagd door De Nationale Assemblée; 



5. De regering op te roepen de commissie evaluatie/herziening Kieswet zo spoedig mogelijk te 

installeren met het oog op een eventueel aangepast beleid op dit stuk; 

6. De regering tenslotte op te roepen voort te gaan met hervormingen binnen de sociaal-

maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke sfeer; 

7. Goedkeuring te hechten aan het voorgenomen regeerbeleid zoals vastgelegd in de ingediende 

begrotingen 2016 en zoals uitgelegd in de antwoorden van de regering in De Nationale Assemblee, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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