WET van
houdende nadere wijziging van de
Wet tot Regeling van de geldelijke
voorzieningen van de leden van De
Nationale Assemblée (S.B. 1988. no.59,
_zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no. 74
juncto S.B. 2017 no. 82 (Wet Geldelijke
Voorzieningen leden en gewezen leden van
De Nationale Assemblée)
Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de
onderhavige ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting.
Op donderdag 27 september 2018 heeft de Commissie haar eerste vergadering
gehad, waarbij de aanwezige commissieleden zijn ingegaan op de ontwerpwet.
Zijdens de Commissie bestaan enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien van de
hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De Nationale Assemblée,
t.w.:
1. In hoeverre is het gestelde in de ontwerpwet uitvoerbaar gezien de salarissen
(inclusief verhogingen) over de maand september reeds zijn gestort en in welke mate
is het derhalve raadzaam om dit te adviseren aan De Nationale Assemblée, mede
gelet op het eerder genomen besluit van De Nationale Assemblée om over te gaan tot
integrale aanpak onder supervisie van een ruimere Commissie van Rapporteurs, i.c.
de Commissie I nstitutionele Versterking.
2. In hoeverre het juridisch mogelijk is dat reeds ontvangen gelden waar leden
aanspraak op maken conform een wet achteraf terug gestort zullen moeten worden?
3. Wat zal de impact zijn van het "bevriezen" van de verhogingen op de bezuiniging
van de Staat?
4. Wat is de ratio voor de periode van 6 maanden zoals opgenomen in de ontwerpwet?
De Commissie adviseert De Nationale Assemblée in meerderheid om af te zien van
verdere behandeling van de onderhavige ontwerpwet, maar te gaan voor integrale
aanpak waarbij ook de andere machten en de parastatale bedrijven worden
meegenomen, zoals eerder besloten in De Nationale Assemblée.
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Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het
kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen.
Paramaribo, 27 september 2018

A. Misiékaba
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D. Sharman

O. Wangsabesari

Het zesde lid van de CvR heeft dit Preadvies niet
Mede-ondertekend.
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