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PREADVIES 
De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen "de 
Commissie") heeft haar eerste meeting gehad op 
dinsdag 2 februari 2021, waarin zij het te volgen traject 
van het vooronderzoek van de onderhavige ontwerpwet 
heeft besproken c.q. vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie een 
Preadvies uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen 
stellen achter het doel van de ontwerpwet (zie Preadvies 
dd. 2 februari 2021). 

In dit Preadvies zijn met betrekking tot de fundamenten 
van het bedoelde wetsontwerp de volgende vraag-en 
aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

ln 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 
rijksdaalder" 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. ln de Memorie 
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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 rijksdaalder, 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? 
Wat zijn de kosten voor de aanmaak van de 
huidige munten? 
Worden de bestaande munten uit de roulatie 
gehaald? 

zie Preadvies dd. 02 februari 2021 en het verslag van de Commissie dd. 02 
februari 2021 ((Cie.12 / CVR Muntwet 1960/01-2021). 

VOORONDERZOEK: 
ln de Huishoudelijke Vergadering van dd. 02 februari 
2021 (HH. 02) heeft De Nationale Assemblée zich in 
vooronderzoek gebogen over het door de Commissie 
uitgebrachte Preadvies. De Nationale Assemblée heeft 
tijdens deze Vergadering besloten mee te gaan met het 
voorstel van de Commissie voor het verdere onderzoek 
van de ontwerpwet. 

ONDERZOEK 
Op donderdag 4 februari 2021 heeft de Commissie zich 
over de onderhavige ontwerpwet laten informeren door 
deskundigen van de Centrale Bank van Suriname. Zij 
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zijn ingegaan op het onderhavige wetsontwerp en de 
gestelde vraag-en aandachtspunten zijdens de 
Commissie. 

Op basis van de gehanteerde bestuderingswijze c.q. 
verkregen informatie is de Commissie tot de conclusie 
gekonnen De Nationale Assemblée in de Huishoudelijke 
Vergadering van 04 februari 2021 kenbaar te maken dat 
zij zich in meerderheid kan stellen achter het doel van 
het wetsontwerp en aan te bevelen dat wegens de aard 
c.q. het eenvoudig karakter van het wetsontwerp meteen 
over te gaan tot behandeling in een Openbare Plenaire 
Vergadering. 

Voor wat betreft de uitwisseling van informatie zal De 
Nationale Assemblée van Directoraat der Belastingen 
van het Ministerie van Financien en Planning financiele 
informatie schriftelijk ontvangen. 

(zie Preadvies dd. 02 februari 2021 en het verslag van de Commissie dd. 02 
februari 2021 (Cie. 15 / CVR Muntwet 1960/ 01-2021) 

BESLUITEN: 
Op basis van de gehanteerde bestuderingswijze, 
verkregen informatie c.q. inzichten komt de Commissie 
tot de conclusie dat overgegaan kan worden tot 
behandeling van de bedoelde wetsontwerp in een 
Openbare Plenaire Vergadering. 

De Commissie adviseert De Nationale Assemblée om 
goedkeuring aan het wetsontwerp te verlenen. 

Eventueel nog te rijzen vraag-en aandachtspunten 
kunnen tijdens de Openbare Plenaire Vergadering aan 
de orde worden gesteld. 
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A. Gajadien (Vz. 

Paramaribo, 4 februari 2021 

 

K. Ramsukul 

R. Asabina 

	 / bion de heelikaila 
daaSialeintkmelwiet madacederlekend 
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