
WET van 	  
houdende tijdelijke voorzieningen voor 
de financiering van de Staatsbegroting en 
nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld 
(S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2017 no 10). 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de ontwerpwet 
houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld (S.B. 
2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no.10) heeft 
haar eerste meeting gehad op donderdag 24 oktober 2019, waarin 
zij het te volgen traject van het onderzoek van onderhavige 
ontwerpwet heeft besproken en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies uitgebracht, 
waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het doel van de 
ontwerpwet (zie Preadvies dd. 24 oktober 2019). 

In het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

1. Indien de actoren die gehoord zullen worden daadwerkelijk 
hun zienswijze zouden kunnen geven over de gevolgen die 
het wetsontwerp met zich zal meebrengen; 

2. Indien er inderdaad rapporten zijn, die aangeven of de 
leningen economisch voordeel zullen hebben. De Commissie 
wenst meer duidelijkheid hieromtrent; 

3. Met betrekking tot de strafbepalingen wenst de Commissie 
meer duidelijkheid te verkrijgen van de initiatiefnemer, welke 
wetten dit aspect zullen opvangen; 

4. De Commissie wenst een overzicht te verkrijgen van het 
Bureau Staatsschuld omtrent de leenruimte per maand vanaf 
oktober 2018 tot heden. 
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Verder was het voornemen om de volgende actoren te horen, 
t.w.: 

• Het Bureau voor de Staatsschuld; 
• Het Ministerie van Financin; 
• De Rekenkamer van Suriname; 
• Het Planbureau Suriname; 
• De Centrale Bank van Suriname (CBvS); 
• De initiatiefnemer van de ontwerpwet, dhr. A. Abdoel. 

Van enkele actoren is er schriftelijk feedback opgevraagd, t.w.: 
• De Surinaamse Bankiersvereniging; 
• De Vereniging van Economisten in Suriname (VES); 
• Het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS). 

(zie Preadvies dd. 24 oktober 2019) en het verslag van de 
Commissie (zie verslag Commissievergadering dd. 24 
oktober 2019 Cie. 132 / Nadere wijziging van de Wet op de 
Staatsschuld 01 / 2019). 

ONDERZOEK 

• Vergaderingen van de Commissie 

Op donderdag 24 oktober 2019 heeft de Commissie een meeting 
gehad, waarbij de werkwijze voor de bestudering van de ontwerpwet 
werd besproken en vastgesteld. Tevens werden er enkele vraag- en 
aandachtspunten aan de orde gesteld zijn, welke zijn meegenomen 
in het Preadvies. Verder werden ook de relevante actoren die gehoord 
zouden worden ge)dentificeerd. 

(zie verslag Commissievergadering dd. 24 oktober 2019 Cie. 132 
/ Nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld 01 / 2019). 

Conform het voornemen, zoals opgenomen in het Preadvies, heeft 
de Commissie op 28 oktober 2019 in het eerste gedeelte, een 
meeting gehad met de initiatiefnemer, dhr. A. Abdoel  waarbij de 
gedachtegang achter de wijzigingsvoorstellen, zoals opgenomen in 
de ontwerpwet alsmede het belang van deze ontwerpwet is gedeeld 
met de Commissie; 

De initiatiefnemer is ook breedvoerig ingegaan op de 
bestaande vraag-en aandachtspunten aangaande de 
ontwerpwet c. q. wijzigingsvoorstellen. 
(zie verslag Commissievergadering dd. 28 oktober 2019 / 
Cie. 133 / Nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld 02 
12019). 
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Op dezelfde dag in het tweede gedeelte van de vergadering 
hebben vertegenwoordigers van de geïdentificeerde actoren 
en deskundigen hun zienswijze kenbaar gemaakt ten aanzien 
van de Ontwerpwet. (zie verslag Commissievergadering 
dd, 28 oktober 2019 / Cie. 133 / Nadere wijziging van de 
Wet op de Staatsschuld 02 / 2019 

Data gehouden vergaderingen: 

• 24 oktober 2019 /Cie. 132 / Nadere wijziging van de Wet op 
de Staatsschuld 01 /2019). 

• 28 oktober 2019/ Cie. 133 / Nadere wijziging van de Wet op 
de Staatsschuld 02 / 2019). 

De Commissie is in totaal 2 keren bijeengekomen. 

ONTVANGEN DOCUMENTEN 

De Commissie heeft op verzoek de volgende documenten ontvangen: 

Feedback van de Surinaamse Bankiersvereniging; 
Feedback van Vereniging van Economisten in 
Suriname; 
Feedback Het Algemeen Bureau voor de Statistiek in 
Suriname (ABS); 

- Feedback van de Centrale Bank van Suriname. 

Voor nadere informatie zie onlinefolder (IBM) van de ontwerpwet. 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

Op dinsdag 29 oktober 2019 is een aanvang 
gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet 
in een Openbare Commissievergadering. De 
Voorzitter van de Commissie gaf een korte 
uiteenzetting over de gehouden hearing met de 
verschillende actoren, welke de Commissie 
heeft 	verricht 	vóór 	de 	Openbare 
Commissievergadering. Tevens heeft de 
voorzitter zijn zienswijze kenbaar gemaakt ten 
aanzien van de ontwerpwet. 

Tijdens de Openbare Commissievergadering 
zijn er zijdens de commissieleden enkele 
technische alsook beleidsmatige vraag-en 
aandachtspunten, aan de orde geweest, die 
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m.n. te maken hadden met de praktische 
uitvoering van deze wet. 

ALGEMEEN 
De volgende onderwerpen werden o.a. aan de 
orde gesteld, t.w.: 

• De kwestie met betrekking tot het 
overschrijden van het obligoplafond 
conform artikel 1 van de ontwerpwet; 

• Wat is de behoefte om de Wet op de 
Staatsschuld nader te wijzigen; 

• Uit de hearing met de diverse actoren is 
komen vast te staan dat aanpassing van 
de huidige wet noodzakelijk is. Het is 
gebleken dat enkele artikelen en met 
name artikel 3a van de huidige wet niet 
uitvoerbaar is; 

• De kwestie met betrekking tot de 
strafbepalingen dient nader bekeken te 
worden; 

• De totstandkoming van leningen dient te 
worden verduidelijkt in de ontwerpwet; Er 
is conform de huidige wet reeds een rol 
opgenomen voor de Administrateur 
Generaal en bij deze dient er ook voor de 
Rekenkamer van Suriname een duidelijke 
rol te worden opgenomen; 

• Kwestie met betrekking tot het opnemen 
van een schuldsaneringsplan in de 
ontwerpwet, waarbij de minimale 
voorwaarden om een lening aan te gaan 
en hoe ook af te lossen in de ontwerpwet 
worden opgenomen; Ook dient er te 
worden meegenomen dat het Planbureau 
en de Rekenkamer worden gehoord 
alvorens het wordt aangeboden aan het 
Parlement; 

• Kwestie met betrekking tot intrekking van 
de ontwerpwet; 

• De vaststelling van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP); 



• Inbouwen van een checklist; 
• De zuiverheid van de ontwerpwet. 

WETSTECHNISCH 
• Artikel 1 als 2 scherper formuleren, 

zodat het niet voor verschillende 
interpretaties vatbaar is. 

• Artikel 2 lid 2; het is niet duidelijk met 
hoeveel het maximum overschreden 
kan worden en hoe er goedkeuring zal 
worden verleend. Duidelijk formuleren. 

• Inbouwen van een checklist in de 
ontwerpwet; 

• Opnemen van een schuldsaneringsplan 
in de ontwerpwet. Dat er wel een 
sanctionering 	hiervoor 	wordt  
vastgesteld; 

• De totstandkoming van een lening dient 
te worden verduidelijkt in de 
ontwerpwet; 

Op deze vraag-en aandachtspunten 
is dhr. A. Abdoel, initiatiefnemerl, 
breedvoerig ingegaan. De Minister 
van Financiijn is ook ingegaan op 
de gestelde vraag- en 
aandachtspunten. Veder gaf de 
Minister aan zich te kunnen 
verenigen 	met 	de 
wijzigingsvoorstellen gedaan door 
de Commissie. Ten aanzien van de 
wijzigingsvoorstellen zal er een 
nota van wíjziging worden 
ingediend. 

(zie 	verslag 	Openbare 
Commissievergadering dd. 29 
oktober/ OCV 19 / Nadere wijziging 
van de Wet op de Staatsschuld 03 
2019. 

1  De initiatiefnemer A. Abdoel. 
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DISCUSSIEPUNTEN 

Enkele vraagpunten die ter discussie aan de Openbare Plenaire Vergadering zullen 
worden voorgelegd zijn o. a.: 

De noodzakelijkheid van het horen van de Rekenkamer 
en het Planbureau alvorens het schuldsaneringsplan 
wordt aangeboden aan het ParIement; 

BESLUITEN 

De meerderheid Commissie kan zich stellen achter de 
wijze waarop de heer A. Abdoel (initiatiefnemer) en de 
Minister van Financin zijn ingegaan op de bestaande 
vraag-en aandachtspunten; 

Met betrekking tot de voorgestelde en 
overeengekomen wijzigingsvoorsteIlen heeft de 
Commissie met de Minister overeenstemming bereikt, 
dat deze zullen worden verwerkt in een Nota van 
Wijziging. 

Op grond van de bevindingen en de gemaakte 
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat 
overgegaan kan worden tot behandeling van de 
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering; 

De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar 
verrichte onderzoek op basis van de verkregen 
documenten en de hierbij verkregen informatie en 
inzichten, De Nationale Assemblée om goedkeuring te 
verlenen aan de ontwerpwet; 
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- Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de 
Plenaire Openbare Vergadering aan de orde worden 
gesteld. 

(Zie verslag Openbare Commissievergadering dd. 29 oktober 2019 2019/ OCV 19 / 
Nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld 03 / 2019 

Pa amaribo, 31 oktober 2019 

O. Wangsabesari (Vz) 

R. Nurmohamed 

reedzaam 

R. Brunswijk 

S. Somohardjo 

Ht4 	 van de Oólt hettien ditpofttes/ 
sindverelag niet mede-ondedekend, wegert. 	 

Htt. 	, lid I bien de CyR hed I hettien 

dil pmethies I eindwrslog niet mede-ondertekend 

 

R. Zeeman 
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