
Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer 
krachtens artikel 39 van het Reglement v n Orde, de navolgende motie voor te leggen 
aan De Nationale Assemblee ter goed 	ring. 
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Paramaribo, 10 december 2015. 

Gelezen, 

- de uiteenzetting door de Regering van het te voeren beleid voor het dienstjaar 2016, 
de regeringsverklaring voor deze regeerperiode en het regeerakkoord van 
regeringscoalitie; 

Gehoord, 

- de inzichten en de antwoorden van de regering op de gestelde vragen; 

Overwegende, 

• dat de regering, in de periode 2010-2015 meer dan 3800 miljoen USD heeft 
ontvangen c.q. ter beschikking gehad o.m. van uit de goudsector ca 580 miljoen 
usd, van uit de aardoliesector ca 1.500 miljoen usd, vanuit de bauxiet sector ca 65 
miljoen usd , aan goud verkopen ca 40 miljoen usd ; daarnaast heeft gebruikt uit 
onze vreemde valuta reserves ca 440 miljoen usd, en is onze totale staatsschuld 
volgens het buro voor staatsschuld, op kasbasis, in de periode 2010-2014 
toegenomen met ca 1700 miljoen usd; 

• dat hierbij niet is opgeteld de ontvangsten uit andere sectoren, via de inkomsten-, 
loon- en vermogensbelastingen en de extraopbrengsten van de brandstoffenheffing, 
eveneens is hierbij niet opgeteld de ontvangen niet-belasting middelen; 



• dat de regering ondanks de beschikking over zo een groot bedrag in deze relatief 
korte periode, niet heeft gezorgd voor voldoende voorwaarden die moeten leiden tot 
ontwikkeling van het land en duurzame vergroting van het welzijn van het volk; 

• dat, integendeel, het beleid van de regering in deze periode heeft gezorgd voor 
uitgaven met als resultaat een staatsschuld van meer dan 8400 miljoen SRD, 
waarvan de aflossingen en rentebetalingen zwaar zullen drukken op de 
ontwikkelingskansen van zowel de huidige als van de toekomstige generatie; 

• dat ook blijkt dat vele honderden miijoenen SRD's aan rekeningen voor geleverde 
prestaties in die periode, onbetaald zijn gebleven; 

• dat het gevoerd beleid een zeer verspillend karakter heeft gehad dat gekenmerkt 
kan worden als ernstig corruptief, met grote gevolgen voor het volk, zonder 
gepaste maatregelen van de regering daartegen, hetgeen met zich mee gebracht 
heeft gemis aan grote hoeveelheden geld voor onze ontwikkeling, eveneens grote 
onzekerheid over en verlies van vertrouwen in de toekomst, waarvan de gevolgen 
zoals de structurele neergang van de economie en de ontwaarding van de 
Surinaamse munt, hard voelbaar zijn; 

Besluit: 

Wederom de regering krachtig op te roepen effectief beleid te ontwikkelen en uit te 
voeren met betrekking tot de opsporing, onderzoek, en eventueel vervolging en 
berechting van alle gekientificeerde corruptie gevallen, met nadruk op het in beslag 
doen nemen c.q. het terug doen vorderen van al hetgeen uit de corruptie is verkregen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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