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Verworpen in de Openbare Vergadering van 
donderdag 01 maart 2018 met 26 stemmen tegen 
en 9 stemmen voor 

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer, krachtens 
artikel 39 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee, de navolgende motie voor 

Paramaribo 19 december 2017 

Gelezen en gehoord, 

de uiteenzetting door de Regering van het te voeren beleid voor het dienstjaar 2018; 
de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in DNA. 

Overwegende, 

dat bij de uiteenzetting van de jaarrede de waarnemend President heeft bevestigt dat grove 
vormen van corruptie bestaan in de samenleving; 
dat de waamemend President toen eveneens heeft gesteld, dat de Regering ook deze corruptie 
ziet in het bestuur van het land, en dat het als een bijzondere taalc, ook van de Regering blijft, 
naast wetgeving om samen als gemeenschap op te trekken om overal corruptie te bestrijden; 
dat in het land vele schandalen zijn geïdentificeerd, die een sterk profiel hebben van emstige 
corruptie; o.a.: het Ballast Nedam Schandaal, de Carifesta uitgaven, de aankoop van de 
Cassave fabriek, het schandaal van de Naschoolse opvang, de aankoop van de EBS-
generatoren, de aankoop van het ambassade gebouw in Frankrijk etc. 
dat bij deze zaken vele honderden miljoenen usd betrokken zijn, die nu beter ingezet kunnen 
worden voor de bestrijding van de armoede van het volk; 
dat er naast moreel- ethische en ook juridische verplichtingen bestaan om vermeend handelen 
in strijd met de wet, aan een gondig onderzoek te doen onderwerpen door het daartoe 
bevoegd gezag; 
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dat het een strafvorderlijke vereiste bestaat voor aangifte of klacht in gevallen waarin kennis 
is van strafbare feiten, die gelden ook voor de Staatsorganen, waarbij de Regering daarin het 
voortouw neemt; 
dat een weigering om de justitile autoriteiten in kennis te stellen van gepleegde strafbare 
feiten, een ernstige schending van een rechtsplicht c.q. obstructie in de voorgeschreven 
rechtsgang oplevert, 

Besluit: 

Bij de Regering aan te dringen, onder aanbieding van relevante documenten, de Procureur-
Generaal bij het Hof van Justitie te verzoeken een strafrechtelijk onderzoek c.q. vervolging in te 
stellen van tenminste eerder genoemde gevallen van corruptie. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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