WET van
houdende tijdelijke voorzieningen voor
de financiering van de Staatsbegroting en
nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld
(S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk
gewijzigd b ij S.B. 2017 no 10).

Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van het onderhavige
wetsontwerp en de hierbij behorende Memorie van Toelichting.
De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel (de hoofdbeginselen) van
het wetsontwerp, namelijk het nader wijzigen van de Wet op de Staatsschuld c.q. tijdelijke
voorzieningen voor de financiering van de Staatsbegroting.
De Commissie heeft op donderdag 24 oktober 2019 haar eerste commissievergadering
gehad, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake de
ontwerpwet heeft besproken en vastgelegd. Tijdens deze vergadering zijn er enkele
vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld ten aanzien van de fundamenten van de
ontwerpwet, te weten:
• Indien de actoren die gehoord zullen worden daadwerkelijk hun zienswijze zouden
kunnen geven over de gevolgen die het wetsontwerp met zich zal meebrengen;
• Indien er inderdaad rapporten zijn, die aangeven of de leningen economisch
voordeel zullen hebben. Meer duidelijkheid hieromtrent;
• Met betrekking tot de strafbepalingen wenst de Commissie meer duidehjkheid te
verkrijgen van de initiatiefnemer, welke wetten dit aspect zullen opvangen;
• De Commissie wenst een overzicht te verkrijgen van het Bureau Staatsschuld
omtrent de leenruimte per maand vanaf oktober 2018 tot heden.
De Commissie wenst zich te laten informeren door het Bureau voor de Staatsschuld, het
Ministerie van Financin, de Rekenkamer van Suriname, het Planbureau Suriname en
de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Er zal ook schriftelijk feedback worden
opgevraagd van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de
Bankiersvereniging en het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname.
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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.
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