
Verworpen_ in de openbare vergadering van 
dinsdag 22 augustus 2017 met 3 stemme 
voor en 31 tegen. 

Ondergetekenden, 
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allen leden van De Nationale Assemb , e en hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement 

van Orde, de navolgende motie ter goedkeuring voor te leggen aan De Nationale Assemblee. 

Paramaribo, 27 juli 2017 

Overwegende, 

dat het Regeerakkoord 2015-2020 aangeeft dat de huidige regeercoalitie overeengekomen is om de 

rechtsstaat te versterken; 

dat ook de Regeringsverklaring 2015 -2020, duidelijk stelt dat de regering continu zal werken aan de 

handhaving en versterking van de rechtsstaat; 

dat de Grondwet in artikel 156 stelt dat alle uitgaven van de Staat en de middelen ter dekking van 

de uitgaven worden geraamd op de begroting; 

dat de Grondwet verder in artikel 156 bindend vaststelt, dat de begroting jaarlijks wordt 

aangeboden aan De Nationale Assemblee door de regering, en dat de begroting in 

overeenstemming moet zijn met de wet en het ontwikkelingsplan; 

dat het een feit is dat bij de indiening van deze begroting voor het dienstjaar 2017 het 

ontwikkelingsplan er niet bestond, nog minder was het goedgekeurd; 

dat de Grondwet in artikel 69 aangeeft gebondenheid van De Nationale Assemblee aan de 

bepalingen van de Grondwet en dat zij de bepalingen van de Grondwet in acht neemt; 

dat het ontwikkelingsplan geen realistische analyse aangeeft met betrekking tot de oorzaken van de 

crisis; 

dat het ontwikkelingsplan geen maatregelen aangeeft ter beheersing van de ernstige crisis en haar 

vernietigende gevolgen naar de samenleving; 

dat het ontwikkelingsplan onvoldoende perspectieven biedt ter verbetering van het woon- en 

leefklimaat en derhalve niet zal bijdragen aan de welvaart en welzijn van de samenleving; 

dat het ontwikkelingsplan geen duurzame garantie biedt voor uitvoering van het plan; 

dat het ontwikkelingsplan niet aangeeft hoe het gefinancierd zal worden. 
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BESLUIT: 

1. De Nationale Assemblee niet kan en mag meewerken aan handelingen die strijdig zijn aan de 

bepalingen van de Grondwet en een ontwikkelingsplan goedkeuren dat niet uitgevoerd en 

gefinancierd kan worden; 

2. De regering op te roepen om een aangepaste ontwikkelingsplan in te dienen welke voldoet aan de 

randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering en financiering. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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