
WET van 	  
houdende vaststelling van de Staatsbegroting 
van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2019 (Wet Staatsbegrotingen 2019) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hiema te noemen de Commissie) houdende vaststelling van de 
Staatbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2019 (Wet Staatsbegrotingen 2019) 
heeft zich over bedoelde ontwerpwet gebogen en de hierbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter het doel (hoofdbeginselen) van het wetsontwerp, namelijk 
het bij Wet vaststellen van de Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2019 (Wet Staatsbegrotingen 2019). 

De Commissie is op dinsdag 6 november 2018 bij eengeweest en heeft de bestuderings- en 
werkwijze ter voorbereiding van onderhavige ontwerpwet besproken. 

Deze bestuderings- en werkwijze ziet er als volgt uit, dat: 
• de financi6e cijfers betreffende de operationele uitgaven, programma's middelenbegroting 

van de 16 afdelingen van de onderhavige ontwerpwet door de economen van De Nationale 
Assemblée gevalueerd en in een evaluatie werkdocument uitgegooid zullen worden. Deze 
financile cij fers zullen eveneens met de realisatiecijfers voor het dienstjaar 2018, het 
flashrapport, cijfers van de staatsschuld en monetaire cijfers, gevalueerd worden; 

• de Vaste Commissies voor de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2019 hun bestuderings- en werkwijze inzake het beleids- en cijfermatige 
continueren; 

• de gerezen vraag- en aandachtspunten en wijzigingsvoorstellen van de verschillende Vaste 
Commissies uiterlijk eind november voor de Commissie opgestuurd dienen te worden; 

• na integrale bestudering van deze vraag- en aandachtspunten en eventuele 
wijzigingsvoorstellen zal de Commissie hun bevindingen in een voorlopig verslag 
presenteren aan De Nationale Assemblée; 

• de verkregen inzichten c.q. feedback van De Nationale Assemblée zullen door de 
Commissie in commissieverband wederom besproken worden met de Regering; 

• op grond van deze bestuderings- en werkwijze, uitwisseling van informatie en gemaakte 
afspraken met de Regering zal de Commissie besluiten Eindverslag uitbrengen voor de 
openbare behandeling van de onderhavige ontwerpwet. 
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Paramaribo, 12 november 2018 
•1/4 

R. Sapo 

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

(t. bdoe (Vz) 

A. Gajadien 
	

Oonsalves 

D. Pokie 
	

K. Mathoera 

C. Waterberg 
	

O. Wangsabesari 

Het 2e lid van de CvR heeft dit Preadvies niet mede-ondertekend, 
vanwege uitlandigheid. 
Het 4e lid van de CvR •heeft dit Preadvies niet mede-ondertekend, 2  
Het 14e lid van de CvR heeft dit Preadvies niet mede-ondertekendi  
vanwege ziekte. 
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