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Ondergetekenden, 

DE NATIONALE ASSEMBLE:: 

Ingek 

Agenda no 

Verwezen 

Naar 

20  ,./O  

Allen leden van De Nationale Assemblée, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het 
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblée ter 
goedkeuring. 

Paramaribo, 4 februari 2020 

De Nationale Assemblée, 

Gelezen en gehoord, 
- de inzichten en antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale 

Assemblée, 

Overwegende: 

- dat van de US$ 426 kasreserve die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) beheert, ruim US$ 
100 miljoen is verdwenen; 
- dat het gelden zijn van particulieren, die bij de CBvS waren ondergebracht, met keiharde 
garanties die zij veilig zou beheren, 
- dat er geen duidelijke opheldering is gekomen over de exacte omvang van het verdwenen 
bedrag uit de kasreserve bij de CBvS; 
- dat er geen duidelijkheid is gekomen hoeveel geld van welke banken ontbreekt en hoeveel er 
nog resteren; 
- dat de Regering geen duidelijkheid heeft kunnen verschaffen over de deposito's en vrije 
deviezen van de banken die gebruikt, welke onjuist zijn gerapporteerd; 
- dat de Regering geen duidelijkheid heeft kunnen verklaren waaraan de verdwenen gelden zijn 
besteed; 
- dat de ondemomen juridische stappen om de verantwoordelijken te vervolgen, onvoldoende 
waarborgen biedt om de schuldigen te identificeren; 

Verworpen in de Openbare Vergadering 
15 van dinsdag 04 februari 2020 met 

stemmen voor en 26 tegen. 



- dat het vertrouwen van het volk verder en ernstig is geschaad door deze ernstige misleiding 
van de monetaire autoriteiten en de Regering en dat het burgers grote zorgen baart of hun gelden 
nog veilig zijn; 
- dat de Regering door deze bewust en in het geheim genomen acties elk vertrouwen van de 
samenleving heeft verloren. 

Besluit: 
Het handelen van de Regering af te keuren, waarbij De Nationale Assemblee, en dus het volk, 
niet volledig is geïnformeerd over de verdwenen US$ 100 miljoen en nog vele interne 
onduidelijkheden bij de CBvS. 
Afkeuring wordt uitgesproken over het handelen van de Regering c.q. President en eisen dat ook 
de tweede monetaire autoriteit (De Minister van Financin) consequenties moet verbinden aan 
het falend beleid. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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