Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblée van de Republiek Suriname, hebben
hierbij de eer lcrachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolg
motie aan De
Nationale Assemblée aan te bieden.

Paramaribo, 10 september 201

De Nationale Assemblée

Vast te stellen:

dat door de sterke daling van de aardolie- en goudprijs op de intemationale markt de
staatsinkomsten sterk zijn afgenomen waardoor er emstige kas- en financiéringstekorten
zijn ontstaan;
dat de Regering, bewust van haar verantwoordelijkheid, met het oog op de verbetering
van de financieel-economische situatie en het in stand houden van de sociale
voorzieningen voor de gemeenschap, het besluit heeft genomen een solidariteitsheffing te
introduceren op de brandstoftarieven en de electriciteits- en watertarieven te verhogen;
dat de onderscheiden maatregelen tot discussies in de samenleving hebben geleid.
dat het subsidiebeleid voor de water- en electriciteitsvoorziening door de regering
noodzakelijkerwijs wordt herzien ten behoeve van een effectievere en effietnere
dienstverlening.
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Overwegende:

-

-

dat de Regering meer inkomstenverhogende maatregelen heeft aangekondigd;
dat de belasting op brandstof bij wet dient te worden geregeld;
dat ordening, transparantie en behoorlijk bestuur noodzakelijk zijn birmen het financieelbudgettair beleid;
dat het subsidiebeleid nader gerationaliseerd dient te worden.

In aanmerking nemende dat:

-

-

het door de Regering aangekondigde pakket van maatregelen voor de bevolking
ingrijpend is;
de Regering in haar antwoord heeft aangegeven dat het aangekondigde pakket van
maatregelen noodzakelijk is om de financieel-economische situatie van ons land gezond
te maken;
heden in openbare vergadering bij een de regering heeft aangegeven dat de sociaal
zwakkeren en productiebedrijven moeten worden beschermd tegen eventuele negatieve
effecten van de genomen en de te nemen maatregelen;
de Regering in haar antwoord heeft aangegeven dat:
•
•
•

de nationale productie zal worden beschermd en gestimuleerd,
de voorgenomen maatregelen gefaseerd zullen worden uitgevoerd,
de tarieven voor de sociaal zwakkeren gematigd zullen worden verhoogd.

Besluit:

a. de Regering op te roepen om intensief met de gemeenschap en De Nationale Assemblée
te overleggen bij de voorbereiding van de aanvullende maatregelen en de heffing op
brandstof op de meest korte termijn bij wet te regelen;
b. de Regering op te roepen voor de sociaal zwakkeren (bijvoorbeeld verbruikers beneden
de 100 kwh per maand), geen of weinig verhoging door te voeren in de energietarieven
en in de maand september de verhogingen slechts door te voeren voor de grotere
energieverbruikers;

c. de Regering op te roepen de door han aangekondigde beschermende maatregelen voor de
sociaal zwakkeren en de stimulerende maatregelen voor de nationale productie, tegelijk
met de invoering van de verhogingen te starten en waar nodig uit te breiden;
d. de noodzaak van de inkomstenverhogende maatregelen in relatie tot de fínancieeleconomische situatie van ons land in gedetailleerde voorlichtingsprogramma's uit te
leggen aan de gemeenschap;
e. de Regering ten volle te ondersteunen in het ingezette beleid ter verbetering van de
financieel-economische situatie van ons land door onder andere de toepassing van meer
effectiviteit en effici&itie binnen de overheid en behoorlijk bestuur, welke moet leiden
tot verhoging van welvaart en welzijn van alle burgers van de Republiek Suriname.

en gaat over tot de orde van de dag.

