
WET van 	  
houdende bepalingen inzake de wijze van 
het beheer van en toezicht op Staatsfinanci0n 
(Comptabiliteitswet 2017) 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de 
ontwerpwet houdende bepalingen inzake de wijze van het 
beheer van en toezicht op Staatsfinancién 
(Comptabiliteitswet 2017) heeft haar eerste meeting gehad op 
donderdag 05 oktober 2017, waarin zij het te volgen traject van 
het onderzoek van de onderhavige ontwerpwet heeft besproken 
en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies 
uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het 
doel van de ontwerpwet (zie Preadvies dd. 05 oktober 2017). 

De Commissie heeft in het preadvies het voornemen kenbaar 
gemaakt om van de volgende actoren hun standpunt ten 
aanzien van de ontwerpwet te vernemen: 

1. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven 
(VS B) 

2. De Associatie van Surinaamse Fabrikanten 
(ASFA) 

3. De Vereniging van Economisten in Suriname 
(VES) 

4. De Anton de Kom Universiteit van Suriname 
5. De Surinaamse Vereniging van Chartered 

Accountants (Suva) 
6. De Centrale Land's Accountants Dienst 

(CLAD) 
7. Het Ministerie van Financi 	(waaronder 

Thesaurie Inspectie, Centrale Betaaldienst) 
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(zle Preadvies dd. 05 oktober 2017 en het 
verslag van de Commissie dd. 05 oktober 
2017 Cie 175/ CvR Comptabiliteitswet/ 01-
2017). 

VOORONDEFtZ0EK 

in de Huishoudelijke Vergadering van dinsdag 17 oktober 2017 
(H.26) heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek 
gebogen over het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De 
Nationale Assemblee heeft tijdens deze vergadering besloten 
mee te gaan met het voorstel van de Commissie voor het verder 
onderzoek van de ontwerpwet. 

ONDERZOEK 

Meeting met actoren 

Conform het voornemen, zoals opgenomen in het Preadvies, 
heeft de Commissie de schriftelijke feedback van de actoren 
ontvangen en verwerkt. 

De Commissie heeft op 26 april 2018 een meeting gehad met de 
initiatiefnemers. Tijdens deze meeting heeft de Commissie de 
door het Ministerie van Financin aangepaste wetstekst 
breedvoerig met de initiatiefnemers besproken. (zie verslag 
CommIssievergadering dd. 26 april 2018, Cie 31/ 
Comptabiliteitswet 2017/02-2018). 

Op 4 mei 2018 hebben deskundigen van het Ministerie van 
Financin een presentatie gehouden inzake de 
Com pta biliteitswet. (zie verslag Commissievergadering dd. 04 
mei 2018, Cie 34/ Comptabiliteitswet 2017/03-2018). 

Data gehouden vergaderingen van de Commissie 

De Commissie heeft in totaal 4 commissievergaderingen 
gehouden op: 

- 05 oktober 2017 
4 april 2018 
26 april 2018 
4 mei 2018 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

Op donderdag 17 mei 2018 is een aanvang 
gemaakt met de behandeling van de 
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ontwerpwet 	in 	een 	Openbare 
Commissievergadering. 

Tijdens de Openbare Commissievergadering 
zijn er zijdens de Commissieleden enkele 
technische alsook beleidsmatige vraag-en 
aandachtspunten aan de orde geweest, die 
m.n. te maken hadden met de praktische 
uitvoering van deze wet. Tevens zijn enkele 
wijzigingsvoorstellen gedaan. 

ALGEMEEN 

- Artikel 4 Iid 1: kan de staatsbegroting nog als 
1 wet ingediend worden? Is het nu de 
bedoeling om al deze begrotingen apart en 
overzichtelijker te presenteren? - 	wat 
wordt bedoeld met de begroting van andere 
staatsorganen? Indien deze organen in de 
grondwet zijn genoemd, zal hun begroting 
apart opgenomen worden of onder het 
directoraat waaronder zij vallen? 

Artikel 7 lid 1: kan de regering uitleg geven 
waarom PPP en de kosten die daarmee 
gepaard gaan ook op de begroting komen? 

- Artikel 10: is het de bedoeling dat nu alle 
geheime uitgaven ook op de begroting 
opgenomen worden. 

Artikel 14: wat is de relatie tussen algemene 
voorzieningen en noodvoorzieningen? 

- De Commissie wenst meer informatie te 
verkrijgen van de Minister inzake het IFMIS 
in relatie tot de ontwerpwet. 

- Artikel 45: de Commissie wenst duidelijkheid 
te verkrijgen ten aanzien van de collectieve 
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middelen die onder beheer staan van N.V.s 
waar de overheid aandelen in heeft. 

WETSTECHNISCH 

• De verwijzing naar comptabiliteitsbesluit en 
staatsbesluit dient consequent te 
geschieden. 

• In de wet moet duidelijk vastgesteld worden 
wat bij comptabiliteitsbesluit zal worden 
vastgesteld en wat door de Minister bij 
beschikking zal worden vastgesteld. 

• De memorie van toelichting dient op basis 
van de doorgevoerde wijzigingen 
aangescherpt te worden. 

Op deze vraag-en aandachtspunten is de Minister breedvoerig ingegaan. Ten 
aanzien van de wetstechnische voorstellen gaf de Minister aan akkoord te gaan; 
de voorstellen c.q. vragen waarop de Minister geen duidelijk antwoord heeft 
gegeven zullen in overweging worden genomen door zijn deskundigen, waarbij 
deze eventueel zullen worden overgenomen in een gewijzigde ontwerpwet. 

(Zie 	verslag 	Openbare 
Commissievergadering d.d. 17 mei 
2018/0CV 06/CvR Comptabiliteitswet 
2017/01-2018 en de handelingen). 

(Zie 	verslag 	0 pen bare 
Commissievergadering d.d. 22 mei 
2018/0CV 07/CvR Comptabiliteitswet 
2017/02-2018 en de handelingen). 

(Zie 	verslag 	Open bare 
Commissievergadering d.d. 26 januari 
2019/0CV 05/CvR Comptabiliteitswet 
2017/01-2019 en de handelingen). 



BESLUITEN 

De Commissie kan zich stellen achter de wijze 
waarop de Minister van Financin is ingegaan op de 
vraag-en aandachtspunten; 

Met betrekking tot de voorgestelde en 
overeengekomen wijzigingsvoorstellen heeft de 
Commissie met de Minister overeenstemming 
bereikt, dat deze zullen worden verwerkt in een 
amendement; 

Op grond van de bevindingen en de gemaakte 
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat 
overgegaan kan worden tot behandeling van de 
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering; 

De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar 
verrichte onderzoek op basis van de verkregen 
informatie en inzichten, De Nationale Assemblée 
om goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwet; 

Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens 
de openbare behandeling aan de orde worden 
gesteld. 

Paramaribo, 19 februari 2019 

A. Abdoel 

A. Gajadien 

Ji. Vreedzaam 

G. Rusland 
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Het 2e en 6e lid van de CvR hebben dit Eindverslag niet 
mede-ondertekend vanwege afwezigheid. 
Het 4e lid van de CvR heeft dit Eindverslag niet mede-ondertekend 
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