
WETTEN van 	  

- houdende regels ter uitvoering van artikel 8 lid 5 
van de Wet Uitvoering Burgerlijke Ultzonderingstoestand 
(S.B. 2020 no. 151) en ter afwijking van artikel 21 lid 2 van 
de Bankwet 1956., 

en; 

- houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld 
(S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 134). 

(initiatiefvoorstellen van de leden A. Gajadien en M. Soemar). 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van de 
onderhavige ontwerpwetten en de hierbij behorende Memories van Toelichting. 

Het doel (de hoofdbeginselen) van de ontwerpwetten is, met name (1) het vaststellen 
van regels ter uitvoering van artikel 8 lid 5 van de Wet Uitvoering Burgerlijke 
Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) en van artikel 21 lid 2 van de Bankwet 1956 
af te wijken, en (2) het wijzigen van de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 134). 

De Commissie heeft op maandag 21 september 2020 haar eerste commissievergadering 
gehad, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake de 
ontwerpwetten heeft besproken en vastgelegd. 

Zijdens de Commissie bestaan er enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien van de 
hoofdbeginselen van de ontwerpwetten, welke zij voorlegt aan De Nationale 
Assemblée, t.w.: 

• Wat is de ratio achter het indienen van de onderhavige initiatiefwetten? 
• Hoeveel bedraagt het plafond van de binnenlandse schuld van het Bruto 

Binnenlands Product momenteel? 
• Op 18 september 2020 is er een presentatie betreffende de staatsschuld 

gehouden door de Regering, i.c. het Bureau Staatschuld voor De Nationale 
Assemblée. Naar aanleiding van die informatie vraagt de Commissie: 
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o of de gepresenteerde staatsschuld als exacte staatsschuld kan worden 
gerekend?, en; 

o wat het verschil is tussen de gepresenteerde staatsschuld die 
geregistreerd is door het Bureau Staatschuld in vergelijking met die van 
de Rekenkamer van Suriname?. 

• ls er bij deze initiatiefwetten rekening gehouden met de huidige economische 
situatie tegen de achtergrond van de stijgende wisselkoers en de impact die 
COVID-19 op de economische groei en ontwikkeling heeft?. 

• Indien de Staat schulden heeft die nog niet zijn geregistreerd, wens de 
Commissie te vernemen wat de status van niet geregistreerde staatsschulden 
zijn in het kader van de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 134)?. 

• Wat zal de verhouding zijn tussen de staatsschuld en de door de Regering 
geplande unificatiekoers voor de USD en de EURO?. 

o Zal de introductie van een unificatiekoers voor stabiliteit zorgen? 

Tijdens deze vergadering zijn de initiatiefnemers breedvoerig ingegaan op de meeste 
vraag-en aandachtspunten. Echter, wenst de Commissie zich te laten informeren door 
actoren, zoals het Ministerie van Financin en Planning, het Bureau voor de 
Staatsschuld, de Centrale Bank van de Republiek Suriname, de Rekenkamer van 
Suriname, het Algemeen Bureau voor de Statistiek en de Vereniging van Economisten in 
Suriname. 

Op woensdag 23 september 2020 heeft de Commissie zich breedvoerig laten informeren 
door het Ministerie van Financién en Planning, het Bureau voor de Staatsschuld, de 
Centrale Bank van de Republiek Suriname, en de Vereniging van Economisten in 
Suriname. 

De Commissie van Rapporteurs komt tot de conclusie dat overgegaan kan worden tot 
behandeling van de ontwerpwetten in de Openbare Plenaire Vergadering. Bestaande en 
eventueel nog te rijzen vraag-en aandachtspunten kunnen tijdens de openbare 
behandeling van De Nationale Assemblée aan de orde worden gesteld. 

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, 21 September 2020 

M. Jogi (Vz) 

R. Parmessar 
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J. Vreedzaam 

R. Asabina 

/ leden von deOER heet hebben 
tepestlisalairéaleeniet rsiselegisiald 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

