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Onderwerp: onderzoek naar overtreding van de Wet op de Staatsschuld 

Geachte heer, 

Naar aanleiding van uw brief d.d. 16 december 2016 waarin u tezamen met 9 overige leden van de 
Nationale Assemblee het verzoek heeft gedaan om onderzoek te doen naar overtreding van de Wet op 
de Staatsschuld moge ik u als volgt informeren. 

Uit verkregen informatie van het Bureau voor de Staatsschuld is gebleken dat in het jaar 2016 door de 
Minister van Financién een zestiental leningen voor de Staat Suriname werd aangegaan met buitenlandse 
kredietverschaffers waarvoor het voormeld Bureau verklaringen heeft verstrekt waaruit gebleken is dat 
voor vijftlen leningen deze vielen binnen het wettelijk obligo plafond zoals aangegeven in de Wet op de 
Staatsschuld van 2002 zoals gewijzigd bij Wet van 2011 en 2016. 
Met betrekking tot de zestiende lening viel zulks binnen de Wet van 12 december 2016 
(SB 2016 no. 63) waarin aan de Minister van Financién machtiging was verleend om in afwijking van het 
vastgestelde obligo plafond de betreffende lening aan te gaan. 

Uit de eerder aangehaalde verklaringen van het Bureau voor de Staatsschuld is voorts gebleken, 
dat die overeenkomstig de Wet op de Staatsschuld zijn verstrekt en werden die verklaringen betrokken bij 
de opstelling van de "legal opinion" behorende de voormelde leningen. 
Vooralsnog is niet gebleken dat met het aangaan van de vorenbedoelde leningen in strijd is gehandeld 
met de bepalingen van de Wet op de Staatsschuld. 

Het ingesteld onderzoek heeft zich evenwel niet uitgestrekt tot de uitgaven die de Regering heeft gedaan 
en waarvan u melding maakte in uw eerder aangehaalde brief, aangezien het tot de taak van de 
Rekenkamer van Suriname behoort om toezicht te houden op de besteding van geldmiddelen door de 
overheid alsook controle uit te oefenen op het geldelijk beheer van de overheid en terzake verslag uit te 
brengen aan de Nationale Assemblee zoals vastgelegd in artikel 151 van de Grondwet. 
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Hopende u tot genoegen te fiebén_gernformeerd, verblijf ik met gevoelens van hoogachting. 

De Procureur 	eraal 	k-,R3f van Justitie, 
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