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Gezamenlijke verklaring bij het bezoek van de delegatie van De Nationale 

Assemblée van Frankrijk aan De Nationale Assemblée van Suriname 

Suriname en Frankrijk zijn vanwege de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans - 

Guyana buurlanden, waarbij er intensief contact bestaat tussen de inwoners van dit deel van 

Frankrijk en Suriname. Suriname en Frankrijk hebben dus gemeenschappelijke belangen en ook 

uitdagingen die aandacht vragen van beide landen. 

De vriendschappelijke - en economische betrekkingen tussen onze landen bestaan al decennia 

en in dat verband zijn er verschillende bilaterale verdragen in werking en in voorbereiding. Het 

hernieuwd contact tussen de parlementen van Suriname en Frankrijk wordt daarom als 

bijzonder belangrijk en nuttig ervaren. 

De omstandigheden, uitdagingen en ontwikkelingen in Suriname en Frans - Guyana zijn in een 

aantal opzichten gelijk. Tijdens de ontmoeting tussen de delegaties van het Parlement van 

Suriname en Frankrijk zijn diverse onderwerpen besproken, waarbij vooral de kansen voor 

sociale, culturele en economische samenwerking tot voordeel van de gemeenschappen aan 

beide zijden van de grens aan de orde zijn geweest. 

De parlementaire delegaties zijn overeengekomen om de aangekaarte problemen en 

samenwerkingsmogelijkheden aan hun parlementen voor te leggen en met hun regeringen te 

bespreken om zo bij te dragen aan verdere uitbouw van de samenwerking tussen Suriname en 

Frankrijk ter bevordering van onder meer veiligheid, volksgezondheid aan beide zijden van de 

grens, toerisme en ontwikkeling van de handel tussen Suriname en Frankrijk. 
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ln verband hiermee zullen de delegaties hun Parlementen adviseren dat een meer structureel 

contact tussen de Parlementen van Suriname en Frankrijk kan worden bereikt door periodieke 

uitwisseling van Parlementaire delegaties tussen beide landen. 

Ondertekend te Paramaribo, 06 juli 2018 
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