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De President van de 
Republiek Suriname, 
de heer D.D. Bouterse 

Onderwerp: aanbieding Eindverslag 

Heer President, 

Hierbij doe ik u toekomen het Eindverslag der Commissie van Rapporteurs 
voor de ontwerpwet ter uitvoering van artikel 72 onder c van de Grondwet met 
betrekking tot afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand in verband 
met de COVID-19 pandemie (Wet Uitzonderingstoestand COVID - 19) 

De Voorzitter van 
De Nationale Assembléedfr 

Cc: 
- de Vice-President van de Republiek Suriname 
- de Minister van Justitie en Politie 
- de Minister van Binnenlandse Zaken 
- de Minister van Volksgezondheid 
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WET van 	  
ter uitvoering van artikel 72 
onder c van de Grondwet met betrekking 
tot afkondiging van de burgerlijke 
uitzonderingstoestand in verband met de 
COVID-19 pandemie 
(Wet Uitzonderingstoestand COVID - 19) 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet 
ter uitvoering van artikel 72 onder c van de Grondwet 
met betrekking tot atkondiging van de burgerlijke 
uitzonderingstoestand in verband met de COVID-19 
pandemie (Wet Uitzonderingstoestand COVID - 19) 
heeft op maandag 06 april 2020 voor de éérste keer 
vergaderd, waarbij de werkwijze en het te volgen 
traject van haar onderzoek is besproken en 
vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie 
Preadvies uitgebracht, waarin zij aangaf zich in 
meerderheid te kunnen stellen achter het doel van de 
ontwerpwet. ln het Preadvies werden ten aanzien van 
de fundamenten van de ontwerpwet enkele vraag-en 
aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

Gelet op de bemensing van het COVID-19 Crisis 
Management Team is het voorstel om ook 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de 
Associatie van Surinaamse Fabrikanten ASFA en 
de vakbeweging hierin op te nemen, mede gelet 
op het hebben van een breder draagvlak. 

Op basis van deze wet zal er een Covid-19 
Noodfonds 	worden 	ingesteld, 	welke 
ondersteuning zal bieden aan m.n. het 
bedrijfsIeven. ls het niet raadzaam om 
vertegenwoordigers van het bankwezen 
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(Bankiersvereniging), bedrijfsleven en de 
vakbeweging uit te nodigen om zodoende hun 
visie ter zake te vernemen, aangezien dit fonds 
van invloed zal zijn op hen. 

- Ten aanzien van artikel 6 lid 4: De Minister 
informeert De Nationale Assemblée en de 
Rekenkamer door middel van de verslagen zoals 
in de Comptabiliteitswet aangegeven. Voor een 
goede invulling van de controlerende taken van 
De Nationale Assemblée is het van belang dat de 
Minister van Financin eerst een begroting indient 
met inbegrip van een bestedingsplan. 

Indien deze uitzonderingstoestand zich langer 
voordoet dan de in de wet gestelde termijn hoe 
gaan wij hiermee om? ls het derhalve niet 
raadzaam om De Nationale Assemblée toch nog 
de ruimte te bieden om de termijn weer te 
verlengen? 

Deze wet ontbreekt een omschrijving voor de term 
"COVID-19". Wat wordt hieronder verstaan? 

- Hoe zal de regering met deze wet mensen 
ondersteunen die op basis van medisch 
onderzoek behoren tot de kwetsbare groepen? 

- Het verzoek om van het Ministerie van 
Volksgezondheid een presentatie te krijgen m.b.t. 
de actuele stand van zaken omtrent COVID-19 in 
Suriname? 

- Noodfonds: is reeds bekend wat de hoogte van 
het bedrag in fonds zal zijn? 

Vanwege COVID-19 lijden vele sectoren bijzonder 
veel schade. Is er een impactstudie gemaakt 
hieromtrent m.n. met betrekking tot de onderdelen 
handel en productie. 

- Het voorstel is om de feedback van diverse 
sectoren te vernemen met betrekking tot deze 
ontwerpwet. 
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ln welke mate zijn de bestaande wettelijke 
regelingen en bevoegdheden niet voldoende om 
COVID-19 aan te passen? Waar is concreet de 
behoefte aan met betrekking verruiming van 
bevoegdheden? Dit is niet in de ontwerpwet 
opgenomen. 

Wat heeft de beheersing van COVID-19 
vooralsnog gekost aan de Staat Suriname? Wat 
zijn de voorspelde additionele kosten? ln welke 
mate is er behoefte aan verruiming van de 
financiéle middelen? In welke mate wil de regering 
verruiming van de financiéle middelen ten 
behoeve van de aanwending van andere zaken? 

Voorstel is om een vertegenwoordiging van de 
Stichting Staatsziekenfonds (SZF), de Nationale 
Ziekenhuis Raad (NZR), het Nationaal Coérdinatie 
Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), de 
Rekenkamer en het hotel-en horecawezen te 
vragen om feedback ter zake de ontwerpwet. 

Wat is de taakstelhng van het COVID-19 Crisis 
Management Team, gelet op de bevoegdheden 
welke de regering heeft ingevolge deze wet? 

Parlementaire Crisis Commissie. Wat is de 
taakstelling van deze Commissie? 

Voorstel om in de ontwerpwet mede op te nemen 
de gevallen waarbij de uitzonderingstoestand zal 
worden beéindigd mede op basis van de door de 
Wereld Gezondheidsorganisatie uitgevaardigde 
protocollen. 

Bewegingsvrijheid. Moet in deze ontwerpwet niet 
concreet maatregelen worden opgenomen die 
reeds in werking zijn, maar geen juridische 
grondslag hebben (vb. sociale distancing). 

Met betrekking tot de handhaving en sancties. 
Moet hierin niet worden opgenomen een regeling 
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met betrekking tot misbruik van middelen/hulp uit 
het noodfonds. 

Verder was het voornemen om de volgende 
actoren aan te schrijven, ter verkrijging van 
schriftelijke feedback: 

het bedrijfsleven (VSB) 
de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) 

- de Associatie van Surinaamse Fabrikanten ASFA 
de vakbeweging 
de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) 
de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) 

- de Nationale Ziekenhuis Raad(NZR) 
- het Nationaal 	Coürdinatie 	Centrum 	voor 

Rampenbeheersing (NCCR) 
- de Rekenkamer 
- hotel-en horecawezen 

De Commissie heeft het expliciet verzoek gedaan aan 
de bovengenoemde actoren om hun visie ter zake de 
ontwerpwet uiterfijk, dinsdag 07 april 2020, vóór 
10.00u, aan de Commissie te doen toekomen. 

(zie Preadvíes dd. 06 april 2020 en verslag van de 
Commissie dd. 06 apríl 2020) 

VOORONDERZOEK 
De Nationale Assemblée heeft zich op dinsdag 07 
april 2020 (H.08) in Huishoudelijke Vergadering 
hierover gebogen. De Nationale Assemblée heeft 
tijdens deze vergadering besloten mee te gaan met 
het voorstel van de Commissie, namelijk om meteen 
over te gaan tot behandeling van deze ontwerpwet in 
een Openbare Plenaire Vergadering. 

ONTVANGEN FEEDBACK 
De Commissie heeft op basis van haar schrijven dd. 
06 april 2020 feedback ontvangen van de volgende 
actoren: 

- de Associatie van Surinaamse Fabrikanten 
(ASFA) 

- de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) 
- de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) 
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Op maandag 06 april 2020 heeft de Voorzitter van De 
Nationale Assemblée een schrijven ontvangen van de 
Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) met als Ref. 
no: SBV.EFR.cvd/20-019 waarin zij enkele op- en 
aanmerkingen inzake onderhavige ontwerpwet 
hebben opgenomen. 

(Zie online IBM folder voor detailinformatie) 

ONDERZOEK 

De Commissie heeft op dinsdag 07 april 2020 
een meeting gehad ter bespreking van de 
ontvangen feedback van de aangeschreven 
actoren. 

BESLUITEN 

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 
ontvangen feedback en de hierbij verkregen 
informatie en inzichten, De Nationale 
Assemblée om goedkeuring te verlenen aan 
de ontwerpwet; 
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- Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen 
tijdens de openbare behandeling aan de orde 
worden gesteld. 

K. Mathoera 

I. Bink 

O. Wangsabesari 

R. Cotino 

leden van de 	heetthetben 
dimmilatehiambe riet medielied 
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