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No. 184 
VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

WET van 30 septernber 2020, houdende regels ter uitvoering van 
artikel 8 lid 5 van de Wet Uitvoering Burgerlijke 
Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) en ter afwijking van 
artikel 21 lid 2 van de Bankwet 1956. 

DE PRESIDENT VAN DE REPU LIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat in het kader van de financiering 
van de aanpak en bestrijding van de gevolgen van COVID-19 virus 
pandemie, ingevolge het bepaalde in artikel 8 lid 5 van de Wet 
Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no, 151), het 
noodzakelijk is om af te wijken van artikel 21 lid 2 van de Bankwet 
1956; 

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad 
gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: 

Artikel 1 

De Minister van Financin en Planning wordt toestemming verleend 
om ingevolge het bepaalde in artikel 8 lid 5 van de Wet Uitvoering 
Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151), af te wijken 
van het percentage genoemd in artikel 21 lid 2 van de Bankwet 
1956 (met een additioneel) maximumbedrag van 
SRD 1.500.000.000, - (Een miljard en vijfhonderdmiljoen 
Surinaamse Dollar), al dan niet gefaseerd. 
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2. De in lid 1 bedoelde afwijking is bestemd voor de financiering van 
de uitgaven in het kader van de aanpak en bestrijding van de 
gevolgen van COVID-19 virus pandemie. 

3. De besteding en verantwoording van het in lid 1 vermeld bedrag 
geschiedt conform het bepaalde in de Wet Uitvoering Burgerlijke 
Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151). 

Artikel 2 

1. Voor deze eenmalige afwijking als bedoeld in artikel 1 is het 
bepaalde in artikel 21 leden 4 en 5 en artikel 35a van de Bankwet 
1956 niet van toepassing. 

2. Met deze wet wordt toestemming verleend aan de Governor van de 
Centrale Bank van Suriname tot de verstrekking van het bedrag 
genoemd in artikel 1 lid 1. 

Artikell 3 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 
afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking de dag volgende op die van haar afkondiging. 

3. De Minister van Financin en Planning is belast met de uitvoering 
van deze wet. 

G-egeven te Paramaribo, de 30ste  september 2020, 

ClIANDREKAPERSAD SANTOKHI 

Uitgegeven te Paramaribo, de 1 ste  oktober 2020 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO 
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WET van 30 september 2020, houdende regels ter uitvoering van 
artikel 8 lid 5 van de Wet Uitvoering Burgerlijke 
Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) en ter afwijking van 
artikel 21 lid 2 van de Bankwet 1956. 

MEMORIE VAN TOELICHT1NG 

De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 
no. 151) heeft als overgangsbepaling bepaald een inschatting van de 
behoefte voor de financiering van de noodvoorzieningen in het kader 
van de verdere uitbraak en verdere verspreiding van COVID-19 te 
vertragen of te beperken. Vanwege de financieel- en economische crisis 
kan deze behoefte niet gefinancieerd worden uit de huidige 
begrotingsmiddelen en leningen en zal hiertoe een noodzakelijke 
financieringsmogelijkheid gecreerd worden door de Centrale Bank van 
Suriname. Daarom wordt van de inschatting van het bedrag van 
SRD 1.500.000.000, - aan de Minister van Financin en Planning 
toestemming verleend om af te wijken van het percentage genoemd in 
artikel 21 lid 2 van de Bankwet 1956. Ter waarborging van de macro-
economische stabiliteit is het van belang dat de trekking van dit bedrag 
plaatsvindt in overeenstemming met de Centrale Bank van Suriname. 
Met deze afwijking wordt aan de Governor van de Centrale Bank van 
Suriname toestemming verleend, opdat de consequenties verbonden aan 
de overschrijding van het percentage zoals aangegeven in de artikelen 
21 leden 4 en 5 en 35a van de Bankwet 1956 buiten toepassing blijven. 

Paramaribo, 28 septernber 2020, 

A. GAJADIEN 

M. SOEMA._R-1ÍIUUR 
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