WET van
houdende nadere wijziging van de Wet
op de Staatsschuld (S.B.2002 no.27,
zoals gewijzigd bij S.B. 2016 no.63)
AMENDEMENT
Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblée, hebben hierbij de eer
krachtens artikel 64 van het Reglement van Orde het navolgende amendement ter
goedkeuring aan De Nationale Assemblée voor te leggen:
Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld (S.B.2002
no.27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.63).
Zie aanhechting:
Paramaribo, 20 januari 2017
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WET van
houdende nadere wijziging van de Wet
op de Staatsschuld (S.B.2002 no.27,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.63)

AMENDEMENT
ln de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld
(S.B.2002 no.27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.63), worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
A. De considerans komt te luiden:
ln overweging genomen hebbende, dat in verband met het treffen van concrete
voorzieningen voor specifieke omstandigheden, onder meer in geval van negatieve
economische groei, het noodzakelijk is de Wet op de Staatsschuld (S.B.2002 no.27,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no.63), nader te wijzigen;
B. ARTIKEL I komt te luiden:
ln de Wet op de Staatsschuld (S.B.2002 no.27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.
2016 no.63), wordt na artikel 3, een nieuw artikel 3a toegevoegd, luidende:
ln een periode van negatieve groei van het nominaal Bruto Binnenlands Product en/of
stijging van de wisselkoers waardoor de staatsschuld ten opzichte van het Bruto
Binnenlands Product, het obligoplafond als bedoeld in de leden 1, 2 en 4 overschrijdt,
tot en met het jaar waarin de staatsschuld ten opzichte van het Bruto Binnenlands
Product wederom onder het wettelijk vastgestelde niveau komt te liggen geldt het
bepaalde onder lid 1 en 2 van dit artikel.
1. Voor de overschrijding zoals bedoeld in dit artikel wordt geacht goedkeuring te zijn
verleend, conform artikel 3 lid 5.
2. Gedurende de in dit artikel omschreven periode is het de regering slechts
toegestaan schuldverplichtingen aan te gaan ter financiering van het tekort op de
vigerende begroting, met dien verstande dat het tekort niet meer mag bedragen dan
8 procent van het nominaal Bruto Binnenlands Product.
B. ARTIKEL II wordt geschrapt onder vernummering van ARTIKEL III tot ARTIKEL
11.
C. De Memorie van Toelichting komt als volgt te luiden:
De economische ontwikkelingen die ons land de afgelopen periode heeft
doorgemaakt, hebben geresulteerd in een negatieve bijstelling van het nominaal
Bruto Binnenlands Product en een hogere waardering van de schuldpositie. Door
het Algemeen Bureau voor de Statistieken is het nominaal bruto binnenlands
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product vastgesteld op -2,7% voor het jaar 2015. Als gevolg hiervan is het nominaal
Bruto Binnenlands Product voor 2015 neerwaarts bijgesteld tot
SRD16.669.281.000,00 in vergelijking tot het nominaal BBP voor 2014 van
SRD17.194.137.000,00. ln november 2015 heeft een wisselkoers devaluatie
plaatsgevonden vanwege de verslechterde comparatieve externe handelspositie
van Suriname, hetgeen een hogere waardering in Surinaamse dollar van de
Surinaamse Staatsschuld tot gevolg heeft gehad.
De vooruitzichten voor 2016, evenals de voorlopige kwantificatie hierover door de
economische instituten, zijn van dien aard dat een sterker negatieve economische
groei en een voortgaande munt depreciatie zich zullen manifesteren, met als
verwachting dat de schuldratio's voor 2017 verder zullen verslechteren.
Het Planbureau heeft een sterkere negatieve groei geprognotiseerd voor 2016 van
tussen -7% en -11%, waarbij na de vrijlating van de externe wisselkoers van de
Surinaamse munt, deze verder is gedeprecieerd, hetgeen tussen december 2015 en
oktober 2016 het depreciatie percentage van 75% reeds heeft bereikt.
De negatieve groei van het nominaal Bruto Binnenlands Product en/of stijging van de
wisselkoers kunnen maken dat de gepubliceerde totale staatsschuld, zonder dat er
daar bovenop extra schuldverplichtingen door de Staat worden aangegaan, boven
de wettelijk vastgestelde obligoflafonds komen te liggen. Het is daarom noodzakelijk
dat conform het gestelde in de Memorie van Toelichting van artikel 3 van de Wet op
de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27), ter zake specifieke voorzieningen worden
getroffen in het geval het nominaal Bruto Binnenlands Product voor een bepaald jaar
of bepaalde periode door bovengenoemde onvoorziene omstandigheden daalt ten
opzichte het jaar of periode daarvoor of de staatsschuld stijgt boven de wettelijk
vastgestelde obligoplafonds. De aanvulling van artikel 3 a voorziet daarin.
Zoals is aangegeven in de Memorie van Toelichting van de Wet op de Staatsschuld
(S.B. 2002 no. 27) voorziet artikel 3 in de mogelijkheid om tevens voor reeds
getekende en gecommitteerde leningen af te wijken van de wettelijk bepaalde
plafonds.
Benadrukt dient te worden dat gedurende de termijn als bedoeld in artikel 3 a de Staat
alleen ter financiering van een begrotingstekort schuldverplichtingen mag aangaan.
ln het artikel is 8% als maximaal begrotingstekort opgenomen, echter is het streven
om het begrotingstekort lager te houden omdat elk begrotingstekort monetair
neutraal, door leningen wordt gefinancierd en toch de staatsschuld zo laag mogelijk
dient te worden gehouden.
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