
Wet van 	  
houdende vaststelling van de Staatsbegroting 
van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 
2019 (Wet Staatsbegrotingen 2019) 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen "de 
Commissie" ) voor de ontwerpwet houdende vaststelling van 
de Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2019 (Wet Staatsbegroting 2019) heeft haar 
• eerste meeting gehad op dinsdag 06 november 2018, waarin 
zij het te volgen traject van het vooronderzoek van 
onderhavige ontwerpwet heeft besproken en vastgesteld. 

De Commissie heeft op 12 november 2018 Preadvies 
uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter 
het doel van de ontwerpwet (zie Preadvies dd. 12 
november 2018). In het Preadvies is de bestuderings-en 
werkwijze van de Commissie besproken en vastgelegd. (Zie 
verslag Commissievergadering dd. 06 november 2018: 
Cie. 139/ Wet Staatsbegroting 2019/01-2018). 

VOORONDERZOEK 

In de Huishoudelijke Vergadering van dinsdag 20 november 
2018 (H.35) heeft De Nationale Assemblée zich in 
vooronderzoek gebogen over het door de Commissie 
uitgebrachte Preadvies. De Nationale Assemblee heeft 
tijdens deze vergadering besloten mee te gaan met het 
voorstel van de Commissie voor het verder onderzoek van de 
ontwerpwet. 

ONDERZOEK 
Op grond van het voornemen zoals vervat in het Preadvies 
hebben de Vaste Commissies van de 16-Afdelingen het 
onderzoek inzake de ontwerpwet verricht. Hierbij hebben zij 
zich breedvoerig laten informeren door diverse actoren, m.n. 
de Ministers en hun deskundigen en andere relevante 
stakeholders. Tevens, heeft er tussen de Vaste Commissies 



en de Ministeries uitwisseling van informatie c.q. 
documentatie plaatsgevonden. 

ln de Huishoudelijke Vergadering van dinsdag 04 december 
2018 (H.37) heeft de Commissie verslag uitgebracht, waarin 
zij de stand en de verdere bestuderings-en werkwijze 
voorgehouden. 

Op 12 december 2019 heeft de Commissie een 
evaluatiemeeting ter bespreking van de stand van zaken 
betreffende het onderzoek van de onderhavige ontwerpwet. 
Met betrekking tot nog te verduideIijken vraag-en 
aandachtspunten heeft de Commissie deze voor de 
Regering van de Republiek Suriname opgestuurd. (Zie 
verslag Commissievergadering dd. 12 december 2018: 
Cie. 190/ Wet Staatsbegroting 2019/02-2018). 

Op 25 maart 2019 heeft de Commissie met de Regering over 
ter zake vergaderd. 

Feedback van deskundigen/Actoren: 

De Nationale Assemblée heeft antwoord op de gestelde 
vraagpunten c.q. schriftelijke feedback van de volgende 
Ministeries ontvangen: 

het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
- het Ministerie van Financin 
- het Ministerie van Openbare Werken, Transport en 

Communicatie 
- het Ministerie van Arbeid 
- het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme 

het Ministerie van Sport en Jeugdzaken 

Meeting met deskundigen/Actoren: 

Op 25 maart 2019 zijn de volgende Ministers ingegaan op 
gestelde vraag-en aandachtspunten van de Commissie, t.w.: 

- het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
- het Ministerie van Openbare Werken, Transport en 

Communicatie 
- het Ministerie van Financin 
- het Ministerie van Arbeid 

het Ministerie van Handel, Industrie en Toerism 
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- het Ministerie van Wetenschap, Onderwijs en Cultuur. 
Staande deze vergadering heeft de Commissie enkele 
documenten ontvangen van diverse ministeries. 

De Regering zal nog voor de aanvang van de Openbare 
Plenaire Vergadering de relevante, nog niet opgestuurde 
informatie, de Commissie doen toekomen. (Zie verslag 
Commissievergadering dd. 25 maart 2018: Cie. 139/ 
Wet Staatsbegroting 2019/01-2018). 

Data gehouden vergaderingen van de Commissie 

De Commissie heeft in totaal 4 commissievergaderingen 
gehad op: 

- 06 november 2018 
- 04 december 2018 
- 12 december 2018 
- 25 maart 2019 

BESLUITEN 

- De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter de 
wijze waarop de Regering is ingegaan op de gestelde 
vraag-en aandachtspunten; 

- De Regering zal De Nationale Assemblée nog voor de 
aanvang van de vergadering de volgende financiele 
cijfers doen toekomen: 

• de realisatiecijfers van het begrotingsdienstjaar 
2018. 

• de stand van zaken betreffende de lopende 
aflossingen en staatsschuld. 

• het flashrapport. 

- De Regering en De Nationale Assemblée zijn voorts 
overeengekomen dat van de overige Ministers hun 
schriftelijke feedback op 25 maart 2019, uiterlijk 26 maart 
2019 zullen opsturen. 

- Op grond van de bevindingen en de gemaakte afspraken 
komt de Commissie tot de conclusie dat overgegaan kan 
worden tot behandeling van de ontwerpwet in de 
Openbare Plenaire Vergadering; 



A. Gajadien 

D. Pokie 

De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar verrichte 
onderzoek op basis van de verkregen documenten, De 
Nationale Assemblée om goedkeuring te verlenen aan de 
ontwerpwet; 

Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de 
openbare behandeling aan de orde worden gesteld. (Zie 
verslag Commissievergadering dd. 06 november 
2018: Cie. 139/ Wet Staatsbegroting 2019/04-2018). 

Paramaribo, 25 maart 2018 

M. Abdoel 	 G. Rusland 

R. S 

C. Gonsalves Jardin de Ponte 

Cotino 

K. Mathoera 

C. Breeveld 
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O. Wangsabesari 

W. Waidoe 
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