
WET van 	  
ter uitvoering van artikel 72 
onder c van de Grondwet met betrekking 
tot afkondiging van de burgerlijke 
uitzonderingstoestand in verband met de 
COVID-19 pandemie 

(Wet Uitzonderingstoestand COVID - 19) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de 
onderhavige ontwerpwet en de hierbij behorende Memorie van Toelichting. 

Op maandag 06 april 2020 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 in meerderheid stellen achter het doel van de 
ontwerpwet, namelijk dat - in verband met het tegengaan van ongecontroleerde 
verspreiding van het SARS-CoV-2 virus in Suriname, hetwelk de volksgezondheid, 
veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen - mede ingegeven 
ter uitvoering van artikel 72 van de Grondwet, het noodzakelijk is de burgerlijke 
uitzonderingstoestand af te kondigen en buitengewone maatregelen te treffen. 

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

1. Gelet op de bemensing van het COVID-19 Crisis Management Team is het voorstel 
om ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Associatie 
van Surinaamse Fabrikanten ASFA en de vakbeweging hierin op te nemen, mede 
gelet op het hebben van een breder draagvlak. 

2. Op basis van deze wet zal er een Covid-19 Noodfonds worden ingesteld, welke 
ondersteuning zal bieden aan m.n. het bedrijfsleven. is het niet raadzaam om 
vertegenwoordigers van het bankwezen (Bankiersvereniging), bedrijfsleven en de 
vakbeweging uit te nodigen om zodoende hun visie ter zake te vernemen, 
aangezien dit fonds van invloed zal zijn op hen. 

3. Ten aanzien van artikel 6 lid 4: De Minister informeert De Nationale Assemblée en 
de Rekenkamer door middel van de verslagen zoals in de Comptabiliteitswet 
aangegeven. Voor een goede invulling van de controlerende taken van De 
Nationale Assemblée is het van belang dat de Minister van Financién eerst een 
begroting indient met inbegrip van een bestedingsplan. 

4. Indien deze uitzonderingstoestand zich langer voordoet dan de in de wet gestelde 
Termijn hoe gaan wij hiermee om? ls het derhalve niet raadzaam om De Nationale 
Assemblée toch nog de ruimte te bieden om de termijn weer te verlengen? 



5 Deze wet ontbreekt een omschrijving voor de term "COVID-19". Wat wordt 
hieronder verstaan? 

6 Hoe zal de regering met deze wet mensen ondersteunen die op basis van medisch 
onderzoek behoren tot de kwetsbare groepen? 

7 Het verzoek om van het Ministerie van Volksgezondheid een presentatie te krijgen 
m.b.t. de actuele stand van zaken omtrent COVID-19 in Suriname? 

8. Noodfonds: is reeds bekend wat de hoogte van het bedrag in fonds zal zijn? 
9. Vanwege COVID-19 lijden vele sectoren bijzonder veel schade. ls er een 

impactstudie gemaakt hieromtrent m.n. met betrekking tot de onderdelen handel 
en productie. 

10. Het voorstel is om de feedback van diverse sectoren te vernemen met betrekking 
tot deze ontwerpwet. 

11 In welke mate zijn de bestaande wettelijke regelingen en bevoegdheden niet 
voldoende om COVID-19 aan te passen? Waar is concreet de behoefte aan met 
betrekking verruiming van bevoegdheden? Dit is niet in de ontwerpwet 
opgenomen. 

12 Wat heeft de beheersing van COVID-19 vooralsnog gekost aan de Staat 
Suriname? Wat zijn de voorspelde additionele kosten? In welke mate is er 
behoefte aan verruiming van de financiéle middelen? In welke mate wil de regering 
verruiming van de financiéle middelen ten behoeve van de aanwending van 
andere zaken? 

13. Voorstel is om een vertegenwoordiging van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), 
de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR), het Nationaal Coórdinatie Centrum voor 
Rampenbeheersing (NCCR), de Rekenkamer en het hotel-en horecawezen te 
vragen om feedback ter zake de ontwerpwet. 

14. Wat is de taakstelling van het COVID-19 Crisis Management Team, gelet op de 
bevoegdheden welke de regering heeft ingevolge deze wet. 

15. Parlementaire Crisis Commissie. Wat is de taakstelling van deze Commissie? 
16. Voorstel om in de ontwerpwet mede op te nemen de gevallen waarbij de 

uitzonderingstoestand zal worden beéindigd mede op basis van de door de Wereld 
Gezondheidsorganisatie uitgevaardigde protocollen. 

17. Bewegingsvrijheid. Moet in deze ontwerpwet niet concreet maatregelen worden 
opgenomen die reeds in werking zijn, maar geen juridische grondslag hebben (vb. 
sociale distancing) 

18. Met betrekking tot de handhaving en sancties. Moet hierin niet worden opgenomen 
een regeling met betrekking tot misbruik van middelen/hulp uit het noodfonds. 

De Commissie besluit om de geïdentificeerde actoren aan te schrijven met het 
expliciet verzoek om hun visie ter zake de ontwerpwet uiterlijk morgen, dinsdag 07 
april 2020, vóór 10.00u, schriftelijk te verkrijgen. 
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06 april 2020 

De Commissie stelt voor meteen over te gaan tot behandeling van deze ontwerpwet 
in een Openbare Plenaire Vergadering. 

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

K. Mathoera 

O. Wangsabesari 

P. Etnel 

Het 	 ld van de CyR hebben dit preadvies 
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siackevelerniet mede-ondertekend, wegens 	 
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