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Allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het 
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter 
goedkeuring. 

Paramaribo, 7 november 2016 

De Nationale Assemblee, 

Gelezen en gehoord, 

het Regeeraldcoord van de Regeringscoalitie 2015-2020; 
- het Stabilisatie- en Herstelplan 2016- 2018; 
- de Jaarrede van de President d.d. 30 september 2016 voor het dienstjaar 2017; 

de inzichten en antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale 
Assemblee, 

Overwegende, 

- dat de Grondwet in artikel 156 lid 3 stelt dat de begroting jaarlijks in een of meer 
wetsvoorstellen in overeenstemming met de wet en het ontwikkelingsplan door de Regering aan 
De Nationale Assemblee wordt aangeboden; 

- dat de Grondwetgever eveneens heeft aangegeven in artikel 40, dat het nationaal 
ontwikkelingsplan bij wet dient te worden vastgesteld, met inachtneming van de nationale en 
sociaal- economische doelstellingen van de Staat ter bevordering van de sociaal- economische 
ontwilckeling naar een sociaal rechtvaardige samenleving; 

- dat er thans geen ontwikkelingsplan is behandeld en goedgekeurd door DNA, geldend voor het 
dienstjaar 2017 en daarna; 

- dat blijkt dat de opstelling van de begrotingen onder behandeling voor het dienstjaar 2017 is 
opgesteld in strijd met de vereiste door de Grondwet en is derhalve een nietige handeling van de 

Regering; 

dat één van de door de Grondwet aangegeven doelstellingen van de Staat gericht moet zijn op 

het garanderen van een politiekvoering die strekt tot verhoging van welzijn en welvaart van de 
samenleving en gericht op de integrale en evenw chtige ontwikkeling van de Staat; 

DE NAT 	E.:IONPI ASSEMBI.E.E. 

ingek 4N_OVErlij2 - 	20 Ikk 
Agenela no. 4:20.33p  6 
Verwezen 
Naar 



- dat bovendien ook niet door de regering concreet is aangegeven op welke wijze duurzame 
economische groei zal ontstaan, met als resultaat verhoging van welzijn en welvaart voor de 
samenleving in 2017 zoals de Grondwet dit voor de begrotingen van 2017 vereist. 

Besluit: 

Vast te stellen dat de ingediende begrotingen voor het dienstjaar 2017, zijn opgesteld in strijd 
met de Grondwet en derhalve nietig zijn en roepen op dat de Regering dwingend binnen wet en 

recht handelt. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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