DE
NATIONALE
ASSEMBLÉE
v,,V4 Di KtilAVIKI■til$3NA gt

Beknopt verslag Openbare Commissie vergadering
Cie 098/ CVR Wet Spaar en stabilisatiefonds Suriname 2016/ 06-2017

CI

Voor de ontwerp-wet houdende vaststelling van regels
betreffende de Wet Spaar en Stabilisatiefonds Suriname 2016
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De Minister van Financin, Dhr. G. Hoefdraad

Korte Inhoud
De commissieleden zijn tijdens hun betoog breedvoerig ingegaan op de
noodzaak voor de goedkeudng van het wetsontwerp. Het wetsontwerp
werd artikelsgewijs becommentarieerd door de commissieleden.
De belangrijkste redenen voor het instellen van een spaar en stabilisatie
fonds zijn:
- Grondstoffen raken uitgeput
- Inkomsten uit de non renewable resource sector kunnen maar
1 keer uitgegeven worden.
- De inkomsten moeten geThvesteerd worden in duurzame
sectoren
- De verkregen inkomsten moeten ook ten goede komen voor de
toekomstige generaties. De staat heeft een morele verplichting
dat de toekomstige generaties meegenieten van de
opbrengsten.
- Suriname als exporteur van grondstoffen bepaald niet de prijs
van de grondstoffen. De staat is een price taker, wat betekent
dat de prijs wordt bepaald door de wereld markt.
- De regering te beschermen tegen de fluctuerende wereld markt
prijzen.
- Het fonds moet een buffer vormen voor de ontwikkeling van het
land ten tijde van verminderde inkomsten als gevolg van de
daling van de wereld markt prijs voor de geèxporteerde
grondstoffen.
De minister heeft de vragen van de leden artikelsgewijs beantwoord. De
minister is breedvoerig ingegaan op de gestelde vragen en heeft zoveel
als mogelijk de onduidelijkheden t.a.v. het wetsontwerp weggewerkt.
Voorstellen die gedaan zijn geworden door de leden van de commissie
zijn zoveel als mogelijk meegenomen en worden verwerkt in het
amendement.
Besluiten

Vervolg activiteiten

-

Uitbrengen van het eindverslag
De commissie komt tot de conclusie dat er overgegaan kan
worden tot de Openbare Behandeling van het wetsontwerp

Openbare Plenaire Vergadering op donderdag 4 mei 2017.

