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Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de onderhavige 
ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Op dinsdag 03 juli 2018 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, waarbij zij de 
werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken en vastgesteld. De 
Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van ontwerpwet, namelijk het nader 
wijzigen van de Wet Notarisambt (geldende tekst G.B. 1963 no. 39, zoals laatstelijk gewijzigd 
bij S.B. 2006 no. 28). 

Echter, bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien van de 
hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De Nationale Assemblée: 

1. Zijn er reeds eventuele mistanden gemeld bij het Openbaar Ministerie? Zal het Openbaar 
Ministerie, uit praktische overwegingen, de verhoging van het aantal van 20 naar 50 notarissen 
aankunnen? 

2. Wat is de ratio achter de uitbreiding van 20 naar 50 notarissen? Waarom 50? De Commissie 
ziet dit graag in de Memorie van Toelichting vermeld. 

3. Hoe groot is de behoefle voor een dergelijke uitbreiding? 

4. Hoe wordt omgegaan met de bevolkingsgroei in districten? Is het raadzaam om de 
uitbreiding op basis van wijziging in demografie te baseren? 

5. Wat wordt de standplaats van de bijkomende 30 notarissen? 

6. De Commissie stelt voor na te gaan indien er nog concrete relevante zaken zijn die 
aanpassing behoeven in de moederwet en deze mee te nemen in de ontwerpwet. 

De Commissie acht het daanmast nodig om tenminste enkele (relevante) betrokken actoren uit 
te nodigen ter verhijging van hun visie inzake de ontwerpwet en neemt zich voor daartoe de 
volgende actoren aan te schrijven: 

• Het Openbaar Ministerie 
• Het Hof van Justitie 
• De Vereniging van Notarissen en Kandidaat — Notarissen in Suriname 
• De initiatiefnemers van de ontwerpwet 
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Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader van 
het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 03 juli 2018 

K. Mathoera 

A. Nading 

R. Bruns 

K. G 	m-Panday 

C. Breev ld 

G. Snip 

Het 4e en 7e lid van de CvR •hebben dit Preadvies niet 
mede-ondertekendt wegens afwezigheid. 
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