
WET 	  
houdende nadere wijziging van de Wet 
Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende 
tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2016 no. 118) 

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 maandag 07 oktober 2019 heeft de Commissie haar eerste bespreking gehad, waarbij 
zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken. Vanwege 
gebrek aan quorum kon deze niet worden vastgesteld. 

De Commissie is op maandag 11 november 2019 in vergadering bijeengekomen ter 
vaststelling van haar werkwijze, welke zal worden gevolgd tijdens het onderzoek van de 
ontwerpwet. 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel (hoofdbeginselen) van de 
ontwerpwet, namelijk het nader wijzigen van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no.181, 
geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 118). 

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

1. ls de software van het Ministerie van Financién (Directoraat Belastingen) gereed 
om zodoende de veranderingen in werkwijze, zoals voorgesteld, op een efficiénte 
en adequate manier te laten doorwerken in de praktijk? 

2. Wat is de relatie van deze ontwerpwet met de Wet Elektronisch Rechtsverkeer? 

De Commissie acht het nodig om van tenminste enkele (relevante) betrokken actoren 
schriftelijke feedback te verkrijgen inzake de ontwerpwet, te weten; 

- 	de Centrale Bank van Suriname; 

- 	

de Surinaamse Bankiersvereniging; 

- het Ministerie van Financin; 
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De Commissie acht het, vanwege de duidelijkheid van de ontwerpwet, niet nodig om 
actoren te horen ter zake de ontwerpwet. Gerezen vraag- en aandachtspunten zullen 
tijdens de Openbare Plenaire Vergadering aan de orde worden gesteld. 

De Commissie wenst tevens, gelet op het eenvoudig karakter van de ontwerpwet, meteen 
over te gaan tot de behandeling van de ontwerpwet in een Openbare Plenaire 
Vergadering. 

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, 12 nove ber 2019 
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