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Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer 
krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie v or te leggen 
aan De Nationale Assemblee ter soe 

Paramaribo, 10 december 2015 

Gelezen, 

de uiteenzetting door de Regering van het te voeren beleid voor het dienstjaar 2016, 
de regeringsverklaring voor de regeerperiode en het regeerakkoord van 
regeringscoalitie. 
de door de president op 30 november jl. in De Nationale Assemblee gepresenteerde 
beleidsmaatregelen voor de opvang van de negatieve gevolgen voor het volk als 
gevolg van het gevoerd beleid in de afgelopen 3 nnaanden van dit jaar. 

Gehoord, 

- de inzichten en de antwoorden van de regering op de gestelde vragen, 

Overwegende, 

• dat de Regering bij monde van de President, in zijn jaarrede heeft gesteld, dat het 
doel van het beleid van de Regering is, dat Suriname een welzijnssannenleving zal 
zijn; 

• dat deze belofte van de President in de afgelopen jaren vaker is gehoord, maar feit 
is dat het welzijn van het volk steeds afneemt; 

• dat ondanks de grote inkomsten die de Regering heeft gehad in de afgelopen 
periode, er geen beleid is ontwikkeld en uitgevoerd ter duurzame realisering van het 
beloofde; 

• dat het bestedingspatroon van de Regering een zeer verspillend karakter heeft 
gehad met als resultaat het opmaken van alle inkomsten en zorgen voor een 
enorme staatsschuld, waarvan de aflossingen en rentebetalingen zwaar drukken op 
de ontwikkelingskansen van ons land; 



• dat de Regering in de afgelopen 3 maanden, naast dit wanbeleid, ook maatregelen 
heeft getroffen, waardoor ontwikkelingskansen van het volk niet alleen zijn 
ontnomen, maar waardoor ook de leefbaarheid van het volk ernstig is verslechterd; 

• dat de Regering tarieven van de nutsvoorzieningen, zoals water en elektra en de 
prijs van brandstof substantieel heeft verhoogd, zonder de doorwerking ervan door 
te berekenen naar de consumenten toe; 

• dat bijna tegelijk met deze verhogingen, de Regering de devaluatie van onze munt 
heeft doorgevoerd, en wel met 25%, waardoor alle inkomsten en spaar tegoeden, in 
een slag met meer dan 25% zijn verloren; 

• dat dit beleid leidt tot verhoging van invoerrechten en de prijzen voor inputs voor de 
productie, vervoermiddelen, onderdelen, bouw-, verf- en electramaterialen, import 
kleding en textiel, schoenen, medicijnen en medische zorgmiddelen, 
voedingsnniddelen, meststoffen en pesticiden, halffabrikaten, etc, met meer dan 
25%; 

• dat deze maatregelen de bestaande armoede in het land verder ernstig vergroot; 
• dat de adviezen van deskundigen om de maatregelen eerst door te rekenen en de 

meer ontvangsten voor de staat uit deze maatregelen in beeld te brengen, niet zijn 
overgenomen door de Regering; 

• dat adviezen van deskundigen om de verhogingen van de water- en electratarieven 
te doorvoeren, pas na saneringen, bezuinigingen en efficiéntie verbeteringen in de 
betrokken bedrijven, ook niet zijn opgevolgd door de Regering; 

• dat de Regering enige voorzieningen heeft aangekondigd, die heel erg vaag en 
onsamenhangend zijn, en onvoldoende in verhouding staan met de lasten die 
gelegd zijn; 

• dat deze voorzieningen niet duurzaam zullen bijdragen aan vergroting van onze 
verdiencapaciteit, integendeel zullen die leiden tot vergroting van de subsidiéring, 
waardoor een duurzaam ontwikkelingsvooruitzicht uitblijft; 

• dat metnstematiek van onbehoorlijk bestuur bijzonder grote, niet te 
rechtvaardigen, risico's voor de gehele samenleving wordt genomen; 

• dat de hoop die het volk had op bescherming tegen neergang van de economie, 
tegen de ontwaarding van de Surinaamse munt, en op duurzame maatregelen voor 
de aanpak van armoede, zijn uitgebleven; 

• dat door dit beleid geen concreet uitzicht wordt geboden op de door de President, op 
heden en vaker in het verleden, beloofde welzijnssamenleving. 



Besluit: De Regering wederom op te roepen om: 

aan het volk aan te bieden een concreet korte en middellange termijn visie met 
beleid met betrekking tot verhoging van de productie c.q. product diversificatie 
waardoor nieuwe banen worden gecreéerd; 

de Sociaal Economische Raad met gepaste spoed aan het werk te zetten voor 
advisering m.b.t. beleidsontwikkeling; 

alsnog te doen doorrekenen de gevolgen van eerder gemelde kostenverhogende 
maatregelen en van de devaluatie van onze munt, voor de burger en voor het 
bedrijfsleven, waardoor duidelijk wordt welk beleid noodzakelijk is om de neergang 
in leefbaarheid, verlies van werkgelegenheid en productie te stoppen met het doel 
het bereiken van de door de President beloofde welzijnssamenleving. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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