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Geachte
met uw
leden dhr. A . d h r . R. Nurmohamed en mW.
heeft u bij brief dd
oktober 2019 aangifte gedaan, terzake overtreding van
Wet op
Staatsschuld door de Minister van
en is eenstrafrechtelijk onderzoek
ingesteld dat inmiddels is afgerond.
In het
van de
gehoord alsook zijn van de minister van
Finatiden dhr. G. Hoefdraad en
Administrateur Generaal van het Bureau voor de
Staatschuld, mw. A Wijnerman
ontvangen. waaruit bUJkt
in hun
optiek
- kort samengevat - geen sprake zouzi)n van overschrijding van het obligloplafond voor de
bi
staatsschuld.
Hierbij is met name gelet op dein uw
uit uw
en
m.b.t de cijfermatige
ter staving van
niet overschrijden
van
heb ik
een deskundig advies te moeten inwinnen bij
bestuur
van de Vereniging van Economisten in Suriname (yES).
CT",j'OO,-rl

Bij de beantwoording vi3n de vraag in hoeverrehet binnenlands obligloplafond in 2019 zou zijn
de VES
o.a.
van het
leiden
tot
dat de
staatsschuld, na
van de offidEHe
gedurende
gehele
binnenlandse staatschuld met de door DNA wettelijk toegestane
"""'r'lnr,,,, van januari tot en met juni 2019,
wettelijk vastgestelde binnenlands ob/igloplafond
van
van het nominale Bruto Binnenlands Product (SBP) is overschreden.

Kort na de insteliing van het strafrechtelijk onderzoek heeft DNA aan
hand van meerdere
vergadermomenten beslist tot
wettelijk wijzigen van
bepalingen in de Wet
de
(5B 2002 no.
toen
bij 58 2017 no 10),
De
wetswijziging is vervat in het
dit strafrechtelijk onderzoek met name acht is
25 en
wettelijke
(romeinse twee).

2019 ho 134 waarbij in
van
op de wijzigi ngen
zijn doorgevoerd in
verwoord in artikel
en
kelll

Uit de bovenvermelde.
voigt. dat
door
Minister
3a
geoorloofd moe ten worden
schuldverplichtingen ter financiering van de uitgaven ex
ncr'::''''''''::'rl<'T en
onder
werking van de
ons tot
dat
aanvankelijke strafdreiging welke door u als
is gehanteerd voor het doen van de aangifte is komen weg te val!en. weshalve geeh
om voort te gaan met straf nrr,rc·rCl
lndien u zulks wenst
(mw. M. Soikrotno)

op een vooraf te
dag en tijdstip met het
genomen van het strafdossier no.
I

Justitie

c.c.:

- Minister van Financien.
C.
- Minister van Justitie en Politie, Mr. S. Getrouw
- Advocaat Mr. E.

