WET van
houdende goedkeuring van de
"Inter-American Convention on
Serving Criminal Sentences Abroad"

EINDVERSLAG
DER
COMMISSIE VAN RAPPORTEURS

PREADVIES
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de ontwerpwet
houdende de goedkeuring van de "Inter-American-Convention on
Serving Criminal Sentences Abroad " heeft haar eerste meeting
gehad op 11 juni 2018, waarin zij het te volgen traject van het
vooronderzoek van onderhavige ontwerpwet heeft besproken en
vastgesteld.
Op voomoemde datum heeft de Commissie Preadvies uitgebracht,
waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het doel van de
ontwerpwet. (zie Preadvies dd. 11 juni 2018).
In het Preadvies werden de volgende vraag-en aandachtspunten
opgenomen, t,w.:
hoe verhoudt dit verdrag zich tot soortgelftke bilaterale
verdragen/bestaande wetgeving?
wat is de verhouding tussen de aspecten "overdracht" en "overlevering"
in relatie tot dit verdrag?
hoe zal het Ministerie van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie
uitvoering geven aan dit verdrag na goedkeuring?
is er een overzicht met betrekking tot het aantal vreemdelingen die
gevonnist zijn in Suriname?
de stand van zaken met betrekking tot uitlevering.
Verder was het voornemen om de volgende actoren te horen in het
Preadvies opgenomen. (zie Preadvies dd. 11 juni 2018)/ (zie verslag
Commissievergadering dd. 11 juni 2018: Cie. 51/ Inter-American
Convention on Serving Criminal Sentences Abroad 01-2018).
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VOORONDERZOEK
In de Huishoudelijke Vergadering van dd. 14 juni 2018 (HH. 015) heeft
De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek gebogen over het door
de Commissie uitgebrachte Preadvies. De Nationale Assemblee heeft
tijdens deze vergadering besloten mee te gaan met het voorstel van de
Commissie voor het verder onderzoek van de ontwerpwet.

ONDERZOEK

Literatuur
Ten aanzien van de onderhavige ontwerpwet heeft de Commissie enkele
documenten bestudeerd waarmee er raakvlakken bestaan, te weten:
a. de WET van 7 juni 2007, houdende goedkeuring van de Toetreding
van de Republiek Suriname tot de European Convention on the Transfer
of Sentenced Persons (Strasbourg, 21 maart 1983).
b. The European Convention on the Transfer of Sentenced Persons.
c. het Europees verdrag inzake overbrenging gevonniste personen
(Nederlandse versie).
d. de WET van 25 oktober 2016, houdende regels betreffende de
overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke
beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Surinaamse
strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland (Wet overname en
overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, S.B. 2016 no. 132).

Horen van Deskundigen/Actoren:
llet voomemen was om confonn het Preadvies enkele actoren te horen,
t.w.:
- een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie;
- deskundigen van het Ministerie van Justitie en Politie.

De bovengenoemde deskundigen hebben middels schriftelijk
feedback gereageerd op de ontwerpwet, t.w.:
op 03 juli 2018 heeft de Commissie commentaar ontvangen van het
Openbaar Ministerie, waarin is opgenomen dat de inhoud van het
verdrag geheel in lijn is met de intemationaal aangenomen
uitgangspunten. Ook sluit het verdrag goed aan op onze nationale
wetgeving, de Wet overname en overdracht tenuitvoerlegging
strafvonnissen (WOTS). Tevens is opgenomen dat artikel II twee maal
is opgenomen en dat er volgens artikel V een Centrale Autoriteit dient
te worden aangewezen die de verzoeken zal afhandelen (zie document:
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"Feedback Openbaar Ministerie inzake Wet Criminal Sentences
Abroad verwezen door de Griffier"/ingekomen 03 juli 2018 (agenda
no.: 1060/' 18).
Op 3 juli 2018 werd er wederom een vergadering gehouden, waarbij de
Commissie aangaf geen technische op- en aanmerkingen te hebben ten
aanzien van de ontwerpwet. Tevens bevestigde de Commissie de
ontvangst van de schriftelijke feedback van het Openbaar Ministerie.
- Tijdens bovengenoemde vergadering heeft de Commissie besloten om
gezien het eenvoudig karalcter van de ontwerpwet af te zien van een
Openbare Commissie Vergadering en Eindverslag uit te brengen. (zie
verslag Commissievergadering dd. 03 juli 2018: Cie. 69/ InterAmerican Convention on Serving Criminal Sentences Abroad 032018)
Op vrijdag 6 juli 2018 heeft de Commissie schriftelijk feedback
ontvangen van het Ministerie van Justitie en Politie (Afdeling
Wetgeving), waarin een uiteenzetting is gegeven aangaande de InterAmerican Convention on Serving Criminal Sentences Abroad en de
Wet Overdracht Tenuitvoerlegging van Strafvonnissen (WOTS). (zie
document: "Feedback Ministerie van Justitie en Politie inzake Wet
Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad
verwezen door de Griffier"/ingekomen 06 juli 2018 (agenda
no.:1086/lS).

Vergaderingen van de Commissie;
De Commissie heeft 3 Commissievergaderingen gehad (zie
Commissievergadering verslagen dd. 11 juni, 14 juni en 3 juli 2018)
BESLUITEN:
-

op grond van de bevindingen komt de Commissie in meerderheid tot de
conclusie dat overgegaan kan worden tot behandeling van de
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering;

-

de Commissie adviseert, na bestudering van de ontwerpwet alsmede op
grond van het door haar verrichte onderzoek, De Nationale Assemblee
om goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwet, waarna het proces tot
ratificatie en implementatie kan worden ingezet.
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- Eventueel nog te rijzen vraagpunten zullen tijdens de openbare
behandeling aan de orde worden gesteld.

Paramtribo, 10 juli 2018

R. Cotino (Vz)

athoera

A Nading

R. Brunswn

K. Gangraram-Panday

Het 4e lid van de Cv12 heeft dit Eindverslag niet
mede-ondertekend, wegens afwezigheid.
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