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WET van 12 januari 2011, houdende wijziging van de "Wet op
de Staatsschuld" (S.B. 2002 No. 27).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende:

-

dat er op basis van de rapportage van de daartoe bij de Wet
van 19 maart 2002, houdende bepalingen inzake het vestigen,
het delgen en het beheer van schuldverplichtingen ten laste
van de Staat (Wet op de Staatsschuld, S.B. 2002 No. 27),
aangewezen instituten, vanaf juni 2010 sprake is van
overschrijding van het obligoplafond voor de bruto
binnenlandse Staatsschuld;

-

dat tegelijkertijd onevenwichtigheid bestaat in de verhouding
van

het

obligoplafond

voor

de

bruto

binnenlandse

Staatsschuld en het obligoplafond voor de bruto buitenlandse
Staatsschuld het daarom nodig is de Wet op de Staatsschuld
(S.B. 2002 No. 27) te wijzigen.

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale
Assemblee, bekrachtigd de onderstaande Wet:
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Artikel I
A. In artikel 3 lid 1 wordt de zinsnede "15 procent" vervangen
door "25 procent".

B. In artikel 3 lid 2 wordt de zinsnede "45 procent" vervangen
door "35 procent".
Artikel II

1.

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

2.

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

3.

De Minister van Financien is belast met de uitvoering van
deze Wet.

Gegeven te Paramaribo, de 12C januari 2011,
DESIRE D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 14e januari 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken,
S. MOESTADJA
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WET van 12 januari 2011, houdende wijziging van de "Wet op

de Staatsschuld" (S.B. 2002 No. 27).
MEMORIE VAN TOELICHTING

Bij de presentatie van de ontwerpbegrotingen en de Regeringsverklaring in De Nalionale Assemblee op 1 oktober 2010, heeft de
Regering aangegeven binnen enkele weken daama, aangepaste
ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2011 te zullen aanbieden.

Naar aanleiding van de informatie vervat in het derde kwartaal
verslag van het Bureau voor de Staatsschuld van november 2010, is
geconstateerd dat het wettelijk obligoplafond van de bruto
binnenlandse Staatsschuld is overschreden.

De limiet van de bruto binnenlandse Staatsschuld is bereikt terwijl
die van de bruto buitenlandse Staatsschuld nog ruimte biedt voor het
aangaan van nieuwe leningen.

Vanwege de recente ontwikkelingen die Suriname doormaakt en de
ervaringen in de uitvoering van de Wet op de Staatsschuld
(S.B. 2002 No. 27) zijn er manco's geconstateerd, waardoor een
grondige verdere revisie van deze Wet binnen twee jaar noodzakelijk
is.

Met deze wijziging van de Wet op de Staatsschuld wordt thans
slechts de verhouding tussen de bruto binnenlandse- en de bruto
buitenlandse Staatsschuld, met handhaving van het obligoplafond
voor de totale Staatsschuld, aangepast.
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De aanpassing van het obligoplafond houdt ondermeer verband met
het toekomstig monetair- en budgettair beleid en het biedt de

Regering tevens de ruimte om een gezond financieel economisch
beleid te kunnen voeren.
Met de wijziging van artikel 3 lid 1 waarbij het obligoplafond voor
de bruto binnenlandse Staatsschuld is gewijzigd van 15 naar
25 procent wordt getracht een aanzet te geven om de binnenlandse

geld- en kapitaalmarkt daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen.
Een financieringstekort van de Staat kan via de in ruime mate in
Suriname aanwezige middelen gefinancierd worden.
In artikel 3 lid 2, wordt het obligoplafond voor de bruto buitenlandse
Staatsschuld gewijzigd van 45 naar 35 procent. In dit geval wordt
tevens gewezen op het wisselkoersrisico dat elke buitenlandsc schuld
met zich meebrengt. Dit koersrisico kan
economie als

in

een prijsdragende

de onze worden verlaagd door het percentage van de

bruto buitenlandse Staatsschuld tc verlagen.

Paramaribo, 12 januari 2011,

DESIRE D. BOUTERSE

