
Wet 	  
houdende regels ter toekenning van 
fiscaal identificatienummers 
(Wet Fiscaal Identificatienummer) 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs voor ontwerp 
houdende regels ter toekenning van fiscaal 
identificatienummers 	(Wet 	Fiscaal 
Identificatienummer) heeft op maandag 11 
november 2019 voor de eerste keer vergaderd, 
waarbij de werkwijze en het te volgen traject van 
haar onderzoek is besproken en vastgesteld. 
Op voornoemde datum heeft de Commissie 
Preadvies uitgebracht, waarin zij aangaf zich te 
kunnen stellen achter het doel van de ontwerpwet 
(zie Preadvies dd. 12 november 2019). 

ln het Preadvies werden ten aanzien van de 
fundamenten van de -ontwerpwet enkeie vraag-en 
aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

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 tussen deze ontwerpwet en de 
Wet Elektronisch Rechtsverkeer? 

Verder was het voornemen om schriftelijke 
feedback te verkrijgen van: 

1. de Centrale Bank van Suriname 
2. de Surinaamse Bankiersvereniging 
3. het Ministerie van Financién 

Op basis van het gestelde vroeg de Commissie De 
Nationale Assemblée om in het kader van het 
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vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te 
komen. 
(zie Preadvies dd. 12 november 2019 en het 
verslag van de Commissie (zie verslag 
Commissievergadering dd. 12 november 2019 
Cie 139/ Belasting Wetten + Wet Toezicht 
Verzekeringsbedrijf 2018 / 03 — 2019) 

VOORONDERZOEK 

Op dinsdag 12 november 2019 is het Preadvies 
ingediend en heeft De Nationale Assemblée zich op 
dezelfde dag in Huishoudelijke Vergadering hierover 
gebogen. De Nationale Assemblée heeft tijdens 
deze vergadering besloten mee te gaan met het 
voorstel van de Commissie voor het verder 
onderzoek van de ontwerpwet. 

JURIDISCH-TECHNISCHE 
KANTTEKENINGEN 

- Artikel 1 lid 1 sub e 

"het als zodanig overeenkomstig deze wet aan 
een 	natuurlijk/rechtspersoon 	toegekend 
num mer; 

Voorstel: 

het aan een natuurlijk- of rechtspersoon 
toegekend nummer als bedoeld in artikel 2. 

- Artikel 3 te doen luiden: 

Naast de zorgplicht van de minister ook een 
bepaling op te nemen waarbij uitdrukkelijk wordt 
vastgelegd dat de aanmaak slechts een keer 
geschiedt. 

- Artikel 8 lid 1 

"wordt" te vervangen met "worden" 

Artikel 10 (citertitel) te doen luiden: 

Wet Fiscaal Identificatienummer 
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A. Gajadien 

.odizaam 

S. Somohardjo 

vise-e-eec"--1/7 

W. sadang 

BESLUITEN 

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 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; 

- De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar 
verrichte onderzoek en de hierbij verkregen 
informatie en inzichten, 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. 

Paramaribo, 18 december 2019 

R. Cotino 

G. Rusland 
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