
• 

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer, krachtens art. 39 van het 

Reglement van Orde, de navolgende motie aan De Nationale Assemblee ter goedke ing aan te bie 

Paramaribo, 10 september 2015 

De Nationale Assemblee, 

Overwegende, 

• dat de regering onlangs heeft besloten een brandstofbelasting te verhogen c.q. in te voe n en de 

tarieven voor elektriciteit en water drastisch te verhogen; 

• dat de regering deze besluiten met vergaande gevolgen voor de hele samenleving nam zonder 

voorafgaande dialoog met De Nationale Assemblee en de sociale partners, en de besluiten via de 

media werden bekendgemaakt; 

• dat de oppositionele politieke partijen vertegenwoordigd in DNA de regering om informatie hebben 

gevraagd; 

• dat de oppositionele partijen in DNA deze werkwijze van de regering hebben afgewezen en de 

regering opgeroepen om de genomen besluiten terug te draaien, omdat uitvoering ervan zal leiden 

tot een vergroting van armoede van de armen, verlies van welvaart van de middenklasse, en 

verslechtering van het concurrentievermogen van ondernemers, zonder vooruitzicht op 

verbeteringen, de indicatoren voor het vaststellen van armoede ontbreken; 

• dat de besluiten en de gevolgen daarvan in strijd zijn met wat de huidige regeringspartijen in de 

aanloop naar de algemene verkiezingen afgelopen mei aan het volk hebben beloofd; 

• dat de wijze waarop deze besluiten zijn genomen in strijd zijn met de beginselen van goed bestuur, 

namelijk participatie, draagvlak en zorgvuldigheid, waarbij rekening wordt gehouden met de 

kwetsbare groepen in de samenleving; 

• dat de voorgestelde verhogingen van de tarieven van elektriciteit en water procentueel hoger zijn 

voor kleinverbruikers, waar de armsten voorkomen, dan voor grootverbruikers; 

• dat de invoering c.q. verhoging van de brandstofbelasting in strijd is met het feit dat 

brandstofprijzen in de hele wereld een dalende trend vertonen; 
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• dat bij de uitvoering van deze maatregelen uitvoerige informatie naar de samenleving is 

uitgebleven en het volk hierop niet tijdig is voorbereid; 

• dat de Surinaamse samenleving, die van augustus 2010 tot juni 2015 een inflatie van 35% heeft 

moeten verwerken, nu weer aankijkt tegen forse en schoksgewijze prijsverhogingen van water, 

elektriciteit en brandstof, goederen die iedereen hard nodig heeft; 

• dat de samenleving niet de veroorzaker is van de slechte financiéle staat van de overheid, maar nu 

door de regering verplicht wordt om daarvoor te betalen; 

• dat abrupte en gtholeerde verhogingen van prijzen en tarieven niet zullen leiden tot duurzame 

ontwikkelingen van werkgelegenheid, productie, en een leefbaar land, integendeel, zij zullen de 

kosten voor levensonderhoud van het volk doen stijgen en een groter deel van het volk zal onder 

de armoedegrens terecht komt; 

• dat van de regering wordt verwacht een samenhangend pakket met structurele maatregelen met 

een goed balans tussen inkomsten verhogende en uitgaven vermeerderende maatregelen; 

• dat uit de informatie verstrekking van de regering aan De Nationale Assemblee geen garanties zijn 

gegeven aan het volk en dat de extra inkomsten uit de verhoging zorgvuldig, verantwoord en 

doelmatig zullen worden besteed; 

Besluit: 

1. Af te wijzen het beleid van de regering met betrekking tot verhoging van brandstofbelasting en 

tarieven voor elektriciteit en water; 

2. De regering op te roepen de genomen maatregelen terug te draaien; het te voeren beleid goed 

met sociale partners door te praten; maatregelen zorgvuldig door deskundigen te doen 

doorrekenen rekening houdend met het draagvermogen van de bevolking; vooraf gerichte 

voorlichting naar de samenleving; duidelijkheid te verschaffen over opvangmaatregelen; aan te 

geven hoe een dergelijke financile crisis in de toekomst te voorkomen; landelijk een prijs 

controle in te voeren door de regering. 

3. Het te voeren beleid te brengen op de begrotingen en voor te leggen aan DNA, zoals de 

Grondwet dat voorschrijft. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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