Wet van
houdende nadere wijziging
van de Muntwet 1960 (G.B. 1960 no. 38,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 90

Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van de onderhavige
ontwerpwet en de hierbij behorende Memorie van Toelichting.
De Commissie van Rapporteurs heeft op dinsdag 02 februari 2021 haar eerste
commissievergadering gehad, waarbij zij de bestuderings-en werkwijze en het te
volgen traject van haar onderzoek inzake het onderhavige wetsontwerp heeft
besproken en vastgelegd.
In het kader van de aanmaak van nieuwe muntbiljetten en munten van een andere
materiaal is het noodzakelijk de Muntwet 1960 (G.B. 1960 no. 38, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2003 no. 90) nader te wijzigen.
Zijdens de Commissie van Rapporteurs bestaan er enkele vraag-en aandachtspunten
ten aanzien van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De Nationale Assemblée, t.w.:
-

-

In artikel 12 lid 1 c. van de Muntwet 1960 (G.B. 1960 no. 38, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2003 no. 90) staat, dat
overal waar het woord tijksdaalder" of
"rijksdaalders" voorkomt, dat woord geacht te zijn gewijzigd in "twee-en-een-halve
dollar"of "twee-en-een-halve dollars".'De vraag is of uit hoofde van deze wetswijziging
niet nagegaan moet worden of de terminologie rijksdaalders niet consistent in de
ontwerpwet gehandhaafd dient te worden. In de Memorie van Toelichting e.v. staat,
het volgende:
om de kosten voor de aanmaak van nieuwe munten te drukken is
een studie geweest om de aanmaak van de diksdaalder, gulden, kwartje en dubbeltje
te doen geschieden in Nickel Plated Steel', en moet het begrip gulden niet gewijzigd
worden in 'SRD'.
Welke zijn de redenen c.q. oorzaken geweest dat er heden sprake is van een sterk
teruggelopen circulatiemunten in de Surinaamse economie?,
Hoe kan vervalsing van de Surinaamse munten voorkomen worden?,
Zal met deze onderhavige wetswijziging de teruggelopen circulatiemunten in de
Surinaamse economie opgelost worden?,
Waarom de keuze voor Nickel Plated Steel?,
Wat kost de aanmaak van deze nieuwe munten voor de Staat?, hoeveel nieuwe
munten zullen aangemaakt worden?, en wat zijn de kosten voor de aanmaak van de
huidige munten?
Worden de bestaande munten uit de roulatie gehaald?.

Om te komen tot de Openbare Plenaire behandeling van deze onderhavige
ontwerpwet heeft de Commissie van Rapporteurs besloten de volgende actoren aan
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te horen, t.w.: het Ministerie van Financin en Planning en de Centrale Bank van
Suriname.
Op basis van het gestelde vraagt de Commissie van Rapporteurs De Nationale
Assemblée om in het kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te
komen.
Paramaribo, 02 februari 2021
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