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Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek 
Suriname, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde 
de na Igende nnotie ter goedkeuring aan te bieden aan De Nationale Assemblee. 

oireci 

In 
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Paramaribo, 4 februari 2020 

De Nationale Assemblée 

Gehoord, 

• de vragen die door de leden van De Nationale Assemblee zijn gesteld; 
• de beantwoording van de regering op de gestelde vragen door leden van De 

Nationale Assemblee naar aanleiding van de ontstane situatie bij de Centrale 
Bank van Suriname. 



Overwegende: 

• de emst van de ontstane situatie en de afname van het vertrouwen in de 
monetaire autoriteiten; 

• dat na onderzoek de govemor van de Centrale Bank van Suriname is 
ontslagen; 

• dat uit de antwoorden van de regering is gebleken dat: 

o in het systeem van checks and balances er dergelijke tekortkomingen 
zijn geweest, waardoor de controle instituten het ontstaan van de 
verschillende problemen en misstanden niet op tijd hebben kunnen 
signaleren, 

o er nu een strafrechtelijk onderzoek gaande is, 

o Er met de banken in verband met de aantasting van de kasreserve een 
programma voor herstel is vastgesteld, 

o aan de recente perikelen en daarmee gepaard gaande mogelijke 
negatieve consequenties bij de Centrale Bank van Suriname, de 
hoogste prioriteit wordt gegeven om deze met voortvarendheid op te 
lossen, 

o er nog geen nieuwe govemor is benoemd, 

o er samen met de Surinaamse Bankiersvereniging maatregelen in de 
maak zijn om deze situatie in de toekomst te voorkomen. 

Besluit 

De regering op te roepen: 

• het onderzoek onverminderd voort te zetten, 

• op de meest korte termijn een govemor voor de Centrale Bank van Suriname 
te benoemen die zodanig breed vertrouwen geniet dat de bank de 
vertrouwensciris te boven kan komen, 

• in overeenstemming met de belanghebbende actoren zodanige maatregelen 
te nemen, sedat de bescherming van de monetaire reserve en de kasreserve 
van de banken gegarandeerd kan worden, 



• binnen een week na evaluatie met de actoren voorstellen te presenteren die 
de controlemechanismen binnen de Centrale Bank van Suriname versterken 
en specifiek de bewaking van de monetaire reserve garanderen, 

• het beleid met betrekking tot de kasreserveregeling wordt gecontinueerd als 
onderdeel van het monetair beleid, 

• alle maatregelen te nemen ter bevordering van de stabilittect in de waarde van 
de geldeenheid van Suriname en de ontwikkeling van een gezond bank- en 
kredietwezen in Suriname en 

gaat over tot de orde van de dag. 
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