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STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME

No. 185

WET van 30 september 2020, houdende nadere wijziging van de
Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2019 no. 134).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK VAN SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is de Wet op de
Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019
no. 134) nader te wijzigen;
Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad
gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:
ARTIKEL 1
In de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2019 no. 134), worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
A. Artikel 3a komt te luiden:
1. Indien bij de inwerkingtreding van deze wet het obligoplafond
van de Staatsschuld als bedoeld in artikel 3 is overschreden,
wordt voor die overschrijding geacht goedkeuring te zijn
verleend, overeenkomstig artikel 3 lid 5.
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2. Indien door een negatieve groei van het nominaal bruto
binnenlands product, door stijging van de wisselkoers of bij het
aangaan van nieuwe schuldverbintenissen de totale bruto
Staatsschuld ten opzichte van het bruto binnenlands product het
obligoplafond als bedoeld in artikel 3 lid 4 overschrijdt, wordt
geacht goedkeuring te zijn verleend overeenkomstig artikel
3 lid 5.
3. Door de Minister wordt bij de indiening van de Staatsbegroting
bij De Nationale Assemblée een staatschuldenplan ingediend,
inhoudende een overzicht van de totale Staatsschuld, de nog te
geldelijke
vestigen
schuldverplichtingen,
waarborgverplichtingen ten laste van de Staat en de uitgangspunten
volgens welke de totale Staatsschuld onder het obligoplafond zal
worden gehouden of teruggebracht zal worden onder het niveau
van het wettelijk vastgestelde obligoplafond. Bij een eventuele
schuldsanering moet het verloop van de Staatsschuld onder
normale, gunstige, alsmede tegenvallende economische
omstandigheden worden aangegeven. In het staatsschuldenplan
wordt eveneens het tijdspad en de mate van het aangaan en
delgen van schuldverplichtingen opgenomen die moeten leiden
tot schuldvermindering, totdat het niveau van de Staatsschuld is
teruggebracht onder het obligoplafond. Het staatsschuldenplan
wordt jaarlijks aangepast, dat eveneens wordt ingediend bij en
goedgekeurd door De Nationale Assemblée.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 kan de Minister in
spoedeisende gevallen geldelijke schuldverplichtingen en
waarborg-verplichtingen vestigen ten laste van de Staat,
waarvan de goedkeuring van De Nationale Assemblée binnen
twee maanden vereist is.
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B. Artikel 10a wordt geschrapt.
ARTIKEL 11
Overgangsbepaling
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3a lid 1 en met inachtneming
van artikel 3a lid 4 wordt door de regering terzake de schuldenlast
zodanige financieel — economische maatregelen getroffen dat
binnen een periode van zes jaren na inwerkingtreding van deze wet
een totale obligoplafond van 60% wordt gerealiseerd.
2. Het staatsschuldenplan, zoals bedoeld in artikel 3a lid 3, wordt voor
de eerste maal binnen twee maanden na de inwerkingtreding van
deze wet ter goedkeuring ingediend bij De Nationale Assemblée.
ARTIKEL BI
1.

Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.

2.

Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van
haar afkondiging.

3.

De Minister van Financin en Planning is belast met de
uitvoering van deze wet.
Paramaribo, de 30sle september 2020,
CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI
Uitgegeven te Paramaribo, de lste oktober 2020
De Minister van Binnenlandse Zaken,
BRONTO S.G. SOMOHARDJO
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WET van 30 september 2020, houdende nadere wijziging van de
Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2019 no. 134).

MEMOR1E VAN TOELICHT11G
Na het aantreden van de Regering is onmiddellijk een trend ingezet om
de staatsfinancian weer op orde te brengen. Met name de Staatsschuld zowel de binnenlandse als de buitenlandse - vertonen een trend die niet
meer past binnen de door de Wet op de Staatsschuld gegeven kaders.
De daarop recente lage noteringen door verschillende gezaghebbende
internationaal ratingagentschappen spreken voor zich. Daarbovenop zal
het voor de Staat vanwege de dalende staatsinkomsten een immense
opgave zijn om budgettaire en monetaire maatregelen te treffen die op
structurele wijze het hoofd zullen kunnen bieden tegen eerder
genoemde trend.
In de afgelopen korte periode is daartoe een beleid dan wel
aanpassingsbeleid doorgevoerd en is reeds zeer streng op de
uitgavenzijde gelet, alsook zijn inkomstenverhogende maatregelen
voorbereid en ingezet. In de huidige economische conjunctuur vormen
deze strenge aanpassingen een juist kader voor macro-economische
stabiliteit en wordt er via structurele hervormingen getracht om de
staatsfinancian op de korte-, medium- en lange termijn duurzaam op
orde te brengen.
Benadrukt wordt dat het voor de Regering reeds een immense
inspanning is om de juiste omvang en samenstelling van de totale
Staatsschuld vast te stellen. De huidige stand ten aanzien van de
Staatsschuld is dat de schuldratio bijkans 105% van het BBP bedraagt,
terwij1 de geldende norm 60% is.
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In het kader van transparantie is in de overgangsbepaling een
overgangsfase ingebouwd van zes jaar, om zodoende de regering
voldoende tijd en ruimte te geven om zodanige financieel —
economische maatregelen te kunnen treffen, welke kunnen resulteren in
het terugbrengen van het obligoplafond naar de norm van 60% als
bedoeld in artikel 3 lid 4.
In deze wet zijn voorzieningen getroffen in het geval dat de totale
Staatsschuld bij de inwerkingtreding van deze wet boven de
vastgestelde obligoplafonds ligt (artikel 3a lid 1) en in het geval door
een negatieve groei van het nominaal bruto binnenlands product, door
stijging van de wisselkoers of bij het aangaan van nieuwe
schuldverbintenissen de totale bruto Staatsschuld ten opzichte van het
bruto binnenlands product het totale obligoplafond als bedoeld in artikel
3 lid 4 overschrijdt (artikel 3a lid 2).
Jaarlijks wordt door de Minister bij de indiening van de Staatsbegroting
bij De Nationale Assemblée een staatschuldenplan ingediend. Dit plan
bevat een overzicht van de totale Staatsschuld. Tevens is hierin
opgenomen de nog te vestigen geldelijke schuldverplichtingen,
waarborg-verplichtingen ten laste van de Staat, alsook de
uitgangspunten volgens welke de totale Staatsschuld onder het
obligoplafond zal worden gehouden, of teruggebracht zal worden onder
het niveau van het wettelijk vastgestelde obligoplafond.
In lid 4 is een voorziening getroffen voor spoedgevallen welke nog niet
opgenomen zijn in het Staatschuldenplan zoals het op dat moment geldt
en waarbij door de Staat schuldverbintenissen moeten worden
aangegaan en waarborg-verplichtingen moeten worden gevestigd en die
overschrijding van het obligoplafond als bedoeld in artikel 3 lid 4 tot
gevolg heeft. Die overschrijding zal ook door het Bureau voor de
Staatsschuld moeten worden vastgesteld en de Minister zal binnen twee
maanden na die vaststelling de goedkeuring van De Nationale
Assemblée moeten verkrijgen.
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Vanwege het korte tijdsbestek voor het indienen van een gedegen
staatsschuldenplan wordt besloten voor de eerste maal zulks binnen
twee maanden na inwerkingtreding van deze wet ter goedkeuring in te
dienen bij De Nationale Assemblée.

Paramaribo, 28 september 2020,
A. GAJADIEN
M. SOEMAR-HUUR

