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PREADVIES 
De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen "de 
Commissie") heeft haar eerste meeting gehad op 28 
december 2020, waarin zij het te volgen traject van het 
vooronderzoek van de onderhavige ontwerpwet heeft 
besproken c.q. vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie een 
Preadvies uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen 
stellen achter het doel van de ontwerpwet (zie Preadvies 
dd. 28 december 2020). 

In dit Preadvies zijn met betrekking tot de fundamenten 
van het bedoelde wetsontwerp de volgende vraag-en 
aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

Meer informatie over de verhoging van het tarief van 
omzetbelasting met 2 % punten die een 
doorwerkingseffect zal hebben naar onder andere de 
consumenten prijzen; 
Zal de Regering met de bedoelde verhoging het 
uiteindelijke doel die de wet beoogd bereiken; 

- De stand van zaken betreffende de achterstanden 
die bedrijven nog aan belastingen moeten afdragen 
aan de Belastingdienst, en hoe zal de uitvoering in de 
praktijk geschieden?; 
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fk. 



- Wat is het beleid betreffende het verlenen van 
ontheffingen en welke sectoren is de overheid 
voornemens ontheffing te verlenen. 

zie Preadvies dd. 28 december 2020 en het verslag van de Commissie dd. 28 
december 2020 ((Cie.115 / CVR Wet Omzetbelasting 1997/ 01-2020). 

VOORONDERZOEK: 
ln de Huishoudelijke Vergadering van dd. 11 januari 
2021 (HH. 01) heeft De Nationale Assemblée zich in 
vooronderzoek gebogen over het door de Commissie 
uitgebrachte Preadvies. De Nationale Assemblée heeft 
tijdens deze Vergadering besloten mee te gaan met het 
voorstel van de Commissie voor het verdere onderzoek 
van de ontwerpwet. 

ONDERZOEK 
Op maandag 28 december heeft de Commissie zich over 
de onderhavige ontwerpwet laten informeren door de 
Directeur van het Directoraat der Belastingen met zijn 
deskundigen. Zij hebben hun visie ter zake het 
wetsontwerp kenbaar gemaakt en zijn ingegaan op de 
gestelde vraag-en aandachtspunten zijdens de 
Commissie. 

Op basis van de gehanteerde bestuderingswijze c.q. 
verkregen informatie is de Commissie tot de conclusie 
gekomen De Nationale Assemblée in de Huishoudelijke 
Vergadering van 11 januari 2021 kenbaar te maken dat 
zij zich in meerderheid kan stellen achter het doel van 
het wetsontwerp en aan te bevelen dat wegens de aard 
c.q. het eenvoudig karakter van het wetsontwerp meteen 
over te gaan tot behandeling in een Openbare Plenaire 
Vergadering. 

Voor wat betreft de uitwisseling van informatie zal De 
Nationale Assemblée van het Directoraat der 
Belastingen van het Ministerie van Financin en 
Planning financiéle informatie schriftelijk ontvangen. 

(zie Preadvies dd. 28 december 2020 en het verslag van de Commissie dd. 28 
december 2020 (Cie.115 / CVR Wet Omzetbelasting 1997/ 01-2020) 
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A. Gajadien (Vz.) 

R. Parmessar 

J. Vreedzaam 

Paramaribo, 13 januari 2021 

 

R Mangre 

BESLUITEN: 
Op basis van de gehanteerde bestuderingswijze, 
verkregen informatie c.q. inzichten komt de Commissie 
tot de conclusie dat overgegaan kan worden tot 
behandeling van de bedoelde wetsontwerp in een 
Openbare Plenaire Vergadering. 
Voor wat betreft de uitwisseling van informatie deelt de 
Commissie aan De Nationale Assemblée mee dat het 
Directoraat der Belastingen van het Ministerie van 
Financién en Planning de opgevraagde financiéle 
informatie aan De Nationale Assemblée zal doen 
toekomen. 

De Commissie adviseert De Nationale Assemblée om 
goedkeuring aan het wetsontwerp te verlenen. 

Eventueel nog te rijzen vraag-en aandachtspunten 
kunnen tijdens de Openbare Plenaire Vergadering aan 
de orde worden gesteld. 
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