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PERSCOMMUNIQUE: Strafklacht tegen Hoefdraad & Wijnennan 13-8-2018 

Na een maandenlang onderzoek is definitief vast komen te staan dat de Minister van Financien, de 

heer H.E.G. Hoefdraad, aile drie geldende obligoplafonds per 31 december 2016 heeft 
overschreden1

• Deze gedragingen betekenen dat de staatsschulden hoger zijn dan wettelijk is 

toegestaan. Er is sprak.e van substantiele hoge staatsschulden, namelijk 44 % hogere brute 
binnenlandse staatsschulden, 69 % hogere bruto buitenlandse schulden en 58 % hogere bruto totale 

staatschulden. 

Door hogere staatsschulden aan te gaan heeft de minister drie misdrijven gep/eegd waarvoor een 

gevangenisstraf van maximaallO jaren van toepassing is en/of een geldboete van SRD. 2 miljoen' . 

Ook heeft het onderzoek laten zien dat mevrouw Drs. A.D . Wijnerman verslagen op de website van 
het Staatsbureau voor de Staatschuld publiceert die een onjuiste weergave presenteren van de 

omvang van de diverse staatsschulden. De geconstateerde onjuistheden moeten als valselijk worden 
gekwa/fficeerd en dat betekent dat zij a/s Administrateur-Generaal (de officiele benaming van haar 

functie als hoofd van het Bureau voor de staatsschuld) een ernstig misdrijf heeft gepleegd door 

strijdig met een bepahng van het Wetboek van Strafrecht te hebben gehandeld. 

Gegeven het feit dat mevrouw Wijnerman, jarenlang ambtenaar is bij het Ministerie van Financien en 

zetfs de minister van hetzelfde ministerie is geweest, wordt ze geacht kennis te hebben van de Wet 
op de Staatsschuld en andere wettelijke verbodsbepalingen. Door staatschulden te publiceren die 
niet de werkelijke omvang van de schulden aangeven heeft ze het verbod van artikel 424 van het 

Wetboek van Strafrecht overtreden, namelijk "De amblenaar 0/een onder mel enige opel/bare diensl \loorldurend 
o/tijde/ijk be/asl persoon die opulleli/k boelren o/registers. lIils/uilend bestemd /0/ contro/e vall de adminislratie, valse/uk 

opmaaki 0/vervalst. wordt ges/raft met gevangenisstra/ van ten hoogste drie jare,," . 

Thans staat onomstotelijk vast dat de feiten gebaseerd op bronducumenten afkomstig van diverse 
overheidsinstanties concluderen dat de minister en de ambtenaar zich schuldig hebben gemaakt aan 

vermelde misdrijven en vergt het openbaar belang, nu het hier gaat om een zeer ernstig misdrijf dat 
de rechtsorde heeft geschokt, dat de minister en ambtenaar moeten worden vervolgd. 

L 	 De per 15 augustus 2018 (tijdstip: 08:30 uur) in te dienen aangifte en strafklacht tegen 

betreffende personen is gerechtvaardigd op grond van de bevoegdheden die mij als burger 

van Suriname worden verleend, Zowel in de Grondwet van Suriname alsook in het Wetboek 
van Strafvordering is bepaald dat iedere burger bevoegd is aangifte te doen van strafbare 

feiten en daarbij aan de Procureur-Generaal, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, 

het verzoek te doen tot strafrechtelijke vervolging van de minister en ambtenaar over te 
3 gaan • 

2. 	 Op woensdag 15 augustus 2018, tijdstip 11:00 uur, met loeatie Lallarookh gebouw 1, Lalla 
Rookhweg 54, vindt er een persconferentie plaats naar aanleiding van de ingediende aangifte 
en strafklacht en wordt de zaak voor eenieder nader uiteengezet. 

Persbericht van: Maisha E. Neus (Voorzitter STREI!) 

Onderzoeker: Drs. A. Biharie (Econoom) 
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