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den leden van De Nationa e ssemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het 
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter 
goedkeuring. 

Paramaribo, 11 februari 2016 

Gelezen en gehoord, 

de uiteenzetting van de door de Regering uit te voeren beleid voor het dienstjaar 2016, 
de Regeringsverklaring over de Regeerperiode 2015-2020 en het Regeerakkoord van 
Regeringscoalitie 2015-2020; 

- 	

de door de Regering gepresenteerde concept begrotingen van de departementen over 
het dienstjaar 2016 en de nota van wijzigingen; 

- 	

de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale 
Assemblee; 

Overwegende, 

dat de samenleving geconfronteerd wordt met gevallen, met zeer aanneembare 
corruptie gevallen die het imago van de overheid en haar instituten emstig schaden; 
dat corruptie een samenleving ernstig verarmt, de economie uitholt en de rechtstaat 
ernstig ondermijnt; 
dat afleggen van verantwoording aan DNA, transparantie in het beleid van de 
Regering en versterking van controle instituten als de Centrale Land 's 
Accountantsdienst (Clad ) en de Rekenkamer garanties en voorwaarden zijn voor het 
tegengaan van corruptie; 
dat de Regering bij de beantwoording van vragen geen transparantie heeft kunnen 
brengen in zaken als, subsidies en schenkingen, wanprestaties van de Regering jegens 
aannemers en leveranciers, aankoop boeken voor onderwijs, naschoolse opvang njang 
patoe, EBS frauduleuze uitgaven, Carifesta verspillingen en uitgaven, en vele andere 
zeer discutabele uitgaven, etc; 
dat de President in zijn Regeringsverklaring heeft aangegeven corruptie te willen 
bestrijden; 



dat tot nog toe geen concrete en serieuze acties zijn ondemomen om dit emstig 
fenomeen aan te pakken; 

- dat een gericht beleid naar onderzoek en vervolging van corruptie gevallen en het 
ontnemen van het illegaal verkregen vermogen, preventieve werking heeft en 
ontmoedigend zal werken; 
dat op 10 december 2015 door de oppositie een motie is ingediend met bet,rekking tot 
de bestrijding van corruptie, welke motie door De Nationale Assemblee is verworpen; 

- dat hiermede is aangegeven dat aan de coalitie zijde geen belangstelling bestaat in de 
aanpak van de corruptie. 

Besluit: 

1. Arkeuring uit te spreken over het gevoerde beleid van corruptiebestrijding; 
2. De Regering op te roepen de principes van behoorlijk bestuur, te weten 

betrokkenheid, verantwoording en transparantie in acht te nemen; 
3. De Regering op te roepen om paal en perk te stellen tegen corruptie 

en op zeer kort termijn een effectief conuptie bestrijdingsplan te presenteren 
aan De Nationale Assemblee. 

En gaan over tot de orde van dag. 
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