
WET van 	  
houdende ontkoppelen van het maandelijks inkomen 
van de President en de Vice-President van de Republiek 
Suriname van de maandelijkse schadeloosstelling van 
een Minister 

en 

WET van 	  
houdende ontkoppelen van de maandelijkse 
schadeloosstelling van de Ministers van de 
maandelijkse bezoldiging van een 
Directeur van een departement 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de 
onderhavige ontwerpwetten en de daarbij behorende Memories van Toelichting. 

Op vrijdag 12 oktober 2018 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, 
waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken 
•en vastgesteld. De Commissie kan zich stellen achter het doel van de ontwerpwetten. 

Echter bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten 
aanzien van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De 
Nationale Assemblée: 

1. is er rekening gehouden met de schadeloosstelling bij een eventuele verdere 
geldontwaarding van onze munt (SRD), aangezien in de wet expliciet bedragen zijn 
genoemd? Het opnemen van bedragen in een wet brengt risico's met zich mee. 

2. Meer duidelijkheid gewenst met betrekking tot de datum van de terugwerkende 
kracht bij de inwerkingtreding van deze wetten, zoals opgenomen. 

3. Loon is gekoppeld aan een zekere prestatie. Op basis waarvan is deze 
"ontkoppeling" geschied? 

4. is de regering bevoegd het loon van een Minister tot een vaststaand feit te maken 
en eigendunkelijk te bepalen? 
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De Commissie acht het daarnaast nodig om tenminste enkele (relevante) betrokken 
actoren uit te nodigen om hun visie ter zake de ontwerpwetten kenbaar te maken aan 
de Commissie, te weten: 

- het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Afdeling Formatie); 
- het Pensioenfonds Suriname 

Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het 
kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 12 oktober 2018 

D. Sharman 

K. Gangaram Panday 

Het 3de Lid van de CvR heeft dit Preadvies 
niet mede-ondertekend, wegens afwezigheid. 
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