
WET van 	  
houdende regels inzake de instelling en de 
organisatie van de Rekenkamer van Suriname, 
ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van 
de Grondwet van de Republiek Suriname 
(Wet Rekenkamer Suriname 2018) 
(Initiatiefvoorstel van de leden: 
J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de 
onderhavige ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Op donderdag 07 februari 2019 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, 
waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken 
en vastgesteld. De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van 
ontwerpwet, namelijk het vaststellen van nieuwe regels met betrekking tot de 
instelling, samenstelling, inrichting en werkwijze van de Rekenkamer van Suriname. 

Echter bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien 
van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De Nationale 
Assem blée: 

de Commissie wenst géinformeerd te worden in hoeverre de Regering van 
Suriname, i.c. het Kabinet van de Vice-President van de Republiek Suriname, 
zich achter het doel van dit initiatieNoorstel kan stellen. 
hoe zal het rechtsmatigheidsonderzoek conform Hoofdstuk 4 van het 
initiatiefvoorstel tussen de CLAD en de Rekenkamer van Suriname in de praktijk 
geschieden?. 

De Commissie acht het nodig om tenminste enkele (relevante) betrokken actoren uit 
te nodigen voor een hoorzitting om hun visie ter zake de ontwerpwet kenbaar te 
maken aan de Commissie, te weten; 

- de initiatiefnemers 
- het Kabinet van de Vice-President van de Republiek Suriname 
- de Rekenkamer van Suriname. 



Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het 
kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 07 februari 2019 
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R. Nurmohamed 
	

W. Waidoe 
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" 	Sandjon , 

D. Vorswijk 

Het Se en 6e lid van de Cvit hebben dit Preadvies 
niet mede-ondertekend vanwege afwezigheid. 
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