
DE 
N ATION A LI  
ASSEM BLÉE 

WETTEN VAN 	  

houdende nadere wijziging van de 
Wet Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no, 112, 
geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2020 no. 18), 

en, 

- houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting 
(S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16) 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 
De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de 
Commissie') voor de bovengenoemde ontwerpwetten heeft 
haar eerste vergadering gehad op donderdag 13 augustus 
2020. 

De doelen van de onderhavige ontwerpwetten zijn, met name 
het nader wijzigen van: 

o de Wet Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 
112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals 

• laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 18), 

en; 

o de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, 
geldende tekst S.B. 1985 no.10. zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16). 

De Commissie heeft op dezelfde datum haar werkwijze c.q. 
het te volgen traject van haar onderzoek inzake de 
onderhavige ontwerpwetten besproken en vastgelegd. 
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ln het Preadvies zijn met betrekking tot de fundamenten van 
de ontwerpwetten de volgende vraag-en aandachtspunten 
opgenomen, t.w.: 

O de Commissie wenst breder geinformeerd te 
worden door het Ministerie van Financin en 
Planning en het Directoraat Belastingen met 
betrekking tot de verhouding tussen de huidige 
belastingschijven op de diverse loonreeksen en de 
invloed van de doorwerking van de onderhavige 
wetten hierop; 

o de huldige belastingschijven op de diverse 
loonreeksen en de invloed van de doorwerking van 
de onderhavige wetten hierop; 

o welke zijn de compenserende maatregelen jegens 
de doelgroepen die vallen onder de werking van 
deze wetten?; 

O is er een deadline voor de aanname van de 
onderhavige ontwerpwetten? 

(zie Preadvies dd. 13 augustus 2020 en het verslag van de Commissie 
dd. 13 augustus 2020 (Cie. 18/ CVR Wet Loonbelasting en 
Inkornstenbelasting 1922/01-2020). 

Dit Preadvies werd in de Huishoudelijke Vergadering (H. 21-2020) 
van donderdag 10 december 2020 behandeld. 

VOORONDERZOEK 
In de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 
10december 2020 (H.21-2020) heeft De Nationale 
Assemblée zich gebogen betreffende het door de Commissie 
uitgebrachte Preadvies. De Nationale Assemblée heeft 
tijdens de Huishoudelijke Vergadering besloten mee te gaan 
met het voorstel van de Commissie betreffende het te 
verrichten onderzoek van de onderhavige ontwerpwetten. 

ONDERZOEK 
Vergaderingen 

- Op donderdag 13 augustus 2020 heeft de Commissie 
haar eerste meeting gehad, waarbij zij haar werkwijze c.q. 
bestuderingswijze van de onderhavige ontwerpwetten 
heeft besproken c.q. vastgesteld, en enkele vraag-en 
aandachtspunten aan de orde gesteld die opgenomen 
zijn in het Preadvies. 

Om te komen tot behandeling van de onderhavige 
ontwerpwetten in de Plenaire Openbare vergadering 
heeft de Commissie volgens haar bestuderingstraject 
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vastgesteld zich op donderdag 20 augustus 2020 te laten 
informeren door de Minister van Financièn en Planning, 
en vertegenwoordigers van het Directoraat Belastingen 
betreffende de voorgestelde en hieraan gerelateerde 
maatregelen van de wetsontwerpen, teneinde meer 
inzichten te verkrijgen betreffende het onderwerpelijke. in 
dit kader heeft de Commissie het Ministerie van Financièn 
en Planning gevraagd om schriftelijk, voorafgaand aan de 
bovengenoemde presentatie ter zake relevante informatie 
(cijfermateriaal) met betrekking tot het huidig 
belastingsysteem en de invloed van de doorwerking van 
onderhavige wetten hierop aan hen te doen toekomen. 
Op basis van de verkregen informatie uit de 
bovengenoemde presentatie heeft de Commissie zich op 
donderdag 11 december 2020 laten informeren door de 
volgende actoren, t.w.: 

- Vertegenwoordigers van het Ministerie van 
Financièn en Planning, i.c. het Directoraat 
Belastingen), 

- Vertegenwoordigers van het Bedrijfsleven, 
- Vertegenwoordigers van de Vakbeweging, 
- Vereniging van Economisten in Suriname, 
- Vereniging van Belastingadviseurs, 
- Vereniging van Uitzendbureaus. 

Tijdens deze meeting hebben de genodigden met 
de Commissie hun visie ter zake de ontwerpwetten 
gedeeld. De genodigden hebben betreffende 
technische vraag-en aandachtspunten c.q. de 
uitvoering van de onderhavige wetsontwerpen 
meteen, op praktische wijze, breedvoerig ingegaan. 
(zie versiag van de Commissie dd. 11 december 2020 (Cie. 112/ Wet 
Loonbelasting en Inkomstenbelasting 1922/02-2020). 

Tussen de Commissie en het Ministerie van Financièn en 
Planning heeft er uitwisseling van informatie c.q. 
documentatie plaatsgevonden. 

Data gehouden vergaderingen 

- De Commissie heeft in totaal 3 commissievergaderingen 
gehouden, t.w.: 13 augustus 2020, 20 augustus 2020, en; 
11 december 2020. 

BESLUITEN 
- De Commissie kan zich in meerderheid stellen 

achter de wijze waarop het Ministerie van Financièn 
en Planning en diens deskundigen, en de 
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genodigden zijn ingegaan op de gestelde vraag-en 
aandachtspunten; 

Naar aanleiding van de diverse gehouden meetings, 
alsmede de verkregen informatie komt de 
Commissie tot de conclusie dat overgegaan kan 
worden tot de Openbare Plenaire behandeling van 
de bedoelde ontwerpwetten; 

De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwetten alsmede op grond van het door haar 
verrichte onderzoek De Nationale Assemblée, 
goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwetten; 

Het Ministerie van Financin en Planning zullen de 
wijzigingen De Nationale Assemblée doen 
toekomen; 

- De Commissie stelt voor dat eventueel nog te rijzen 
vraag-en aandachtspunten tijdens de Plenaire 
Openbare behandeling aan de orde gesteld kunnen 
worden. 

Paramaribo, 28 december 2020 , 

A. Gajadien (Vz) 

J. Vreedzaam 
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