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No. 98 

WET van 15 november 2017, houdende goedkeuring van de Overeenkomst 
tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk inzake 
samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens. 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de op 29 juni 2006 te 
Saint Laurent-du-Maroni, Frans Guyana, gesloten Overeenkomst tussen de 
Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk inzake samenwerking van de 
politie aan weerszijden van de grens aan de goedkeuring van De Nationale 
Assemblee te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van 
de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet moet worden verleend; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, 
bekrachtigd de onderstaande wet: 

Artikel 1 

1. De op 29 juni 2006 te Saint Laurent-du-Maroni, Frans Guyana, gesloten 
Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk inzake 
samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens wordt goedgekeurd. 

2. Bij de uitoefening van de waamemersstatus als bedoeld in artikel 3 van 
betreffende Overeenkomst bij gezamenlijk uit te voeren patrouilles op 
Surinaams grondgebied oefenen de daarbij betroldcen agenten van Frankrijk hun 
bevoegdheden slechts uit onder volledig gezag van de Surinaamse politie. De 
uitoefening van deze bevoegdheden strekt niet verder uit dan de loop van de 
Marowijnerivier en binnen een strook van twee kilometer landinwaarts, waarbij 
de daarin voorkomende dorpsgemeenschappen eveneens volledig onder de 
jurisdictie van Suriname vallen. 
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3. Na de ratificatie van de Overeenkomst wordt nog vóór de implementatie 
hiervan, door partijen uitvoeringsprotocollen vastgesteld. 

4. Door de Regering wordt met betrekking tot de werking van deze 
Overeenkomst voorlichting verschaft aan de samenleving en in het bijzonder 
aan de bewoners van het bedoeld grensgebied. 

Artikel 2 

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

2. Zij treedt inwerking met ingang van de dag volgende op die van haar 
afkondiging. 

3. De Ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en van Justitie en 
Politie zijn belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 15e november 2017, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

Uitgegeven te Paramaribo, de 22" november 2017 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

M.M.F. NOERSALIM 
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In dit kader mogen de agenten van de Staat op wiens grondgebied wordt 
gepatrouilleerd al hun wettelijke bevoegdheden uitoefenen. De agenten van de 
andere Staat mogen slechts als waamemers deelnemen aan de gezamenlijke 
patrouilles. Zij nemen deel aan de gezamenlijke patrouilles gekleed in hun 
nationaal unifom-i. 

Een andere mogelijkheid die de Overeenkomst biedt is het ter beschildcing 
stellen van agenten. Deze worden als waarnemers opgenomen in de bevoegde 
dienst van de andere partij en mogen geen operationele hulp verlenen. 
Dit houdt in dat de agenten van Frankrijk geen jurisdictie en 
opsporingsbevoegdheden hebben in Suriname, maar mogen wel meelopen met 
de Surinaamse collega's binnen de afgebakende veiligheidszone en omgekeerd 
geldt dat ook. De agenten mogen stage lopen bij de aangrenzende korpsen. Zij 
wisselen informatie uit op het gebied van wetgevingsproducten en 
organisatiecultuur. 

Deze agenten kunnen elkaar helpen bij de coiirdinatie van gemeenschappelijke 
maatregelen van bewaking in het grensgebied en op de Marowijnerivier, alsook 
het maken van operatieplannen. 

Deze vorm van samenwerking past bij het grensbeleid tussen de beide landen, in 
de interstatelijke politierelatie, in het verhogen van de gemeenschappelijke 
veiligheid in het grensgebied tussen twee bevriende Staten, die al jaren met 
elkaar samenwerken en de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende 
criminaliteit hoog op hun agenda hebben. 

Het ligt namelijk in de bedoeling dat na goedkeuring en ratificatie van deze 
Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk 
wederom een samenwerkingsovereenkomst wordt onderhandeld,waarbij 
meerdere dimensies m.b.t. veiligheid en de bestrijding van grensoverschrijdende 
misdaad tussen beide landen aan de orde zullen zijn. Het is echter van belang 
dat deze Overeenkomst die reeds door beide partijen is ondertekend en door de 
Republiek Frankrijk is geratificeerd, ook door Suriname wordt geratificeerd. 

De onderhavige wet is noodzakelijk ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname. 

Paramaribo, 15 november 2017, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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WET van 15 november 2017, houdende goedkeuring van de Overeenkomst 
tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk inzake 
samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens. 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk 
inzake samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens heeft ten doel 
gezamenlijk te strijden tegen de grensoverschrijdende criminaliteit en 
misdadigheid waarmee beide landen worden geconfronteerd en wel aan 
weerszijden van de grens. 

Aan de betrekkingen die beide landen onderhouden op het gebied van 
samenwerking tussen de naburige politiekorpsen wordt meer diepgang gegeven. 

Bij de uitvoering van deze Overeenkomst zijn de volgende bevoegde diensten 
betrokken: 

Voor wat Suriname betreft: 
- het Korps Politie Suriname; 
- andere opsporingsdiensten aangewezen door de Minister van Justitie en 

Politie die rechtsbevoegd zijn in de districten Marowijne en Sipaliwini. 

Voor wat Frankrijk betreft: 
- de rijkspolitie; 
- de nationale gendannerie. 

De bevoegde diensten initi&en en voeren elk onder hun hi&archische autoriteit 
de gezamenlijke acties uit. Deze Overeenkomst is van toepassing in het 
grensgebied dat als volgt wordt omschreven: 
a. de Marowijnerivier, 
b. een strook van twee kilometer breed op het grondgebied van elk der partijen, 
gerekend vanaf de oever van de Marowijnerivier. 

Door deze Overeenkomst is de mogelijkheid geopend voor gezamenlijke 
patrouilles op de Marowijnerivier en binnen een strook van twee kilometer 
landinwaarts vanaf de oever van de Marowijnerivier aan weerszijden van de 
grens. Benadrukt wordt dat de werkingssfeer van deze overeenkomst beperkt is 
tot de loop van de Marowijnerivier en dat het omstreden gebied in het zuiden 
buiten deze werkingssfeer valt. 
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