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De President van de 
Republiek Suriname, 
de heer D.D. Bouterse 

Onderwerp. aanbieding Eindverslag 

Heer President, 

Hierbij doe ik u toekomen het Eindverslag der Commissie van 
Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende goedkeuring van het 
"Akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de Regering van de 
Republiek Suriname en de Regering van de Franse Republiek met 
de Verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de 
samenwerking op maritiem gebied." 

De Voorzitter van 
De Nationale Assembiée, 

c.c. De Vice-President van de Republiek Suriname 
De Minister van Buitenlandse Zaken 

JurO/FS 



Wet van 	  
houdende goedkeuring van het 
"Akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen 
de Regering van de Republiek Suriname en de 
Regering van de Franse Republiek met de 
Verklaring tussen Suriname en Frankrijk 
inzake de samenwerking op maritiem gebied" 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de 
ontwerpwet houdende goedkeuring van het "Akkoord 
inzake Maritieme Afbakening tussen de Regering van 
de Republiek Suriname en de Regering van de Franse 
Republiek met de Verklaring tussen Suriname en 
Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied" 
heeft haar eerste meeting gehad op 07 februari 2018, 
waarin zij het te volgen traject van het vooronderzoek van 
onderhavige ontwerpwet heeft besproken en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies 
uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter 
het doel van de ontwerpwet (zie Preadvies dd. 07 februari 
2018). 

ln het Preadvies stelt de Commissie voor om, vanwege het 
eenvoudig karakter van de ontwerpwet, af te zien van het 
horen van deskundigen en/of het wisselen van stukken. 
Derhalve stelt de Commissie voor om de ontwerpwet 
meteen te behandelen in een Openbare Commissie 
Vergadering. 

(zie verslag bespreking dd. 07 februari 2018) 
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VOORONDERZOEK 

in de Huishoudelijke Vergadering van 24 juli 2018 
(HH. 21) heeft De Nationale Assemblée zich in 
vooronderzoek gebogen over het door de 
Commissie uitgebrachte Preadvies. De Nationale 
Assemblée heeft tijdens deze vergadering besloten 
mee te gaan met het voorstel van de Commissie. 

ONDERZOEK 

Gehouden bespreking/vergadering 

- Op dinsdag 10 juli 2018 heeft de Commissie een 
meeting gehad, waarbij zij de volgende besluiten 
heeft genomen: 

a. het document heeft een tweeledig karakter, 
namelijk een formeel document en technisch 
document; 

b. het niet nodig wordt geacht dat ter zake 
deskundigen worden gehoord; 

c. dat de Minister van Buitenlandse Zaken tijdens de 
Openbare Commissie Vergadering zal ingaan op de 
bestaande technische vragen omtrent het technisch 
document; 

d. om vanwege het eenvoudig karakter van de 
ontwerpwet af te zien van het horen van 
deskundigen en/of het wisselen van stukken en de 
ontwerpwet meteen te behandelen in een Openbare 
Commissie Vergadering. 

(Zie verslag Commissievergadering dd. 10 juli 
2018/ Cie 76/ "Maritieme Afbakening Suriname — 
Frankrijk"/ 02-2018) 

Data gehouden vergaderingen van de 
Commissie. 

De Commissie heeft in totaal 1 bespreking gehad op 
07 februari 2018 en 1 commissievergadering op 10 
juli 2018. 
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OPENBARE COMMISSIE VERGADERING 

Op maandag 27 augustus 2018 is een aanvang 
gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet 
in een Openbare Commissievergadering. 

- Tijdens de Openbare Commissievergadering zijn 
er zijdens de Commissieleden enkele technische 
alsook 	beleidsmatige 	vraag- 	en 
aandachtspunten aan de orde geweest, die m.n. 
te maken hadden met de praktische uitvoering 
van het Akkoord met de Verklaring, te weten. 

a. de stand van zaken met betrekking de 
samenwerking tussen Suriname en Frankrijk; 

b. de vraag of de verklaring ook een wettelijke 
status krijgt; 

c. de visie van de regering met betrekking tot de 
gezamenlijke aanpak van de illegale activiteiten 
binnen het samenwerkingsgebied; 

d. waar loopt de middenlijn van de Marowijne 
rivier? 

e. wat is de status van de eilanden in de 
Marowijne rivier? Wie heeft het recht op de 
eilanden? 

f. zijn er gesprekken aangevangen door de 
Grenscommissie t.a.v. de zuidgrens tussen 
Suriname en Frankrijk? 

g. is er overleg gepleegd met de doelgroepen en 
de lokale bevolking aldaar t.a.v. de grenzen? 

h. beheer van grensgebieden eist een goede 
grenslanden 	politiek. 	Wat 	is 	de 
grenslandenpolitiek van de regering? Hoe denkt 
de regering geschillen te beslechten? 

i. wat heeft de regering als richtlijn gebruikt om 
tot deze Overeenkomst te komen? 

j. welke zijn de economische voordelen van 
Suriname op basis van deze Overeenkomst? 
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Tevens zijn enkele wijzigingsvoorstellen gedaan 
door de Commissie die m.n. te maken hadden 
met grammaticale typefouten, te weten: 

a. I n de Intitule wordt met vervangen door 
"inclusief" 

b. in artikel 1 wordt worden goedgekeurd 
vervangen door "wordt goedgekeurd" 

c. in de wetstekst en de Memorie van Toelichting 
wordt de ondertekening gewijzigd in 
respectievelijk Gegeven te Paramaribo, 
de...2018 en Paramaribo, de...2018 

d. overal in de ontwerpwet wordt De Nationale 
Assemblee vervangen door De Nationale 
Assemblée 

e. in de Memorie van Toelichting wordt na de 3e  
alinea een nieuw alinea toegevoegd, luidende: 

De Verklaring tussen Suriname en Frankrijk 
inzake de samenwerking op maritiem gebied, 
maakt integraal deel uit van onderhavige 
Akkoord ingevolge punt 5 van de preambule. 
ln deze Verklaring zijn de gebieden van 
samenwerking in het maritiem gebied 
genoemd, die verder zullen bijdragen tot het 
uitdiepen van de bilaterale relatie. 

De Minister van Buitenlandse Zaken 

ging in op de aangehaalde vraag-en 
aandachtspunten zoals gesteld door de 
commissieleden; 

gaf aan dat Frankrijk deze Overeenkomst reeds 
heeft geratificeerd en heeft dus voldaan aan haar 
constitutionele verplichting; 

de geschillenbeslechting is duidelijk geregeld in 
de Overeenkomst; 

gaat akkoord met de wijzigingsvoorstellen zoals 
gedaan door Commissie. 
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- De Openbare Commissievergadering werd 
verdaagd nadat de Minister in le  ronde aan het 
woord is geweest. 

(Zie 	 verslag 	 Openbare 
Commissievergadering dd. 27 augustus 2018 
/ OCV 15/ ontwerp-wet houdende 
goedkeuring van het "Akkoord inzake 
Maritieme Afbakening tussen de Regering 
van de Republiek Suriname en de Regering 
van de Franse Republiek met de Verklaring 
tussen Suriname en Frankrijk inzake de 
samenwerking op Maritiem gebied 05-2018)." 

VOORTZETTING OPENBARE 
COMMISSIEVERGADERING 

Op donderdag 30 augustus 2018 is de Openbare 
Commissievergadering voortgezet; 

De Commissie ging in 2e ronde kort in op de 
beantwoording van de Minister in eerste ronde: 

Benadrukt werd dat te veel uitweiden bij 
onderhavig Akkoord niet nodig is omdat het in 
casu gaat om datgene dat geregeld is tussen 
Suriname en Frankrijk op zee; 

- Hoe ver is de regering met de plannen om te 
komen tot een permanent grensinstituut ter 
vervanging van de grenscommissie? 

Volgens welke modaliteit zal de Minister de 
Verklaring loskoppelen van het wetsontwerp, ter 
voorkoming dat het verheven wordt tot een 
wetsproduct met als gevolg dat bij wijziging 
hiervan de gang naar De Nationale Assemblée 
wederom moet worden ingezet? 

De Minister van Buitenlandse Zaken 

- Ging in 2e ronde verder in op de zijdens de 
commissieleden 	aangehaalde 	vraag-en 
aandachtspunten: 

- De ontwikkeling van het Grens en Buurlanden 
beleid is een essentieel deel van het 
buitenlandsbeleid en daarin is tevens vervat de 
ontwikkeling van de grensgebieden. in dit geval 
streeft de Regering van Suriname een effectieve 
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en duurzame samenwerking na met al haar 
grens en buurlanden. Onderdeel hiervan is dan 
ook het gezamenlijk optreden alsook het 
brengen van ontwikkeling op de volgende 
samenwerkingsgebieden: 	bestrijding 	van 
misdaad, het reguleren van personen en 
goederen verkeer met het oog op het stimuleren 
van de handel. 

- Ook de Overeenkomst inzake Wederzijdse 
Rechtshulp bevindt zich in de afrondende fase, 
teneinde ondertekening te realiseren. 

- Suriname heeft nu het momentum in de relatie 
met Frankrijk en zal deze relatie aanscherpen. in 
dit licht zal een ontmoeting met de Minister van 
Overzeese gebieden volgende week 
plaatsvinden, 	waarbij 	er 	verschillende 
onderwerpen aan de orde zullen komen inclusief 
volksgezondheid, veiligheid en ontwikkeling in 
het grensgebied. 

indien er nog vraag-en aandachtspunten zijn 
omtrent de Overeenkomst wenst de Minister 
tijdens de Openbare Plenaire Vergadering 
hierop in te gaan; 

BESLUITEN 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter 
de wijze waarop de Minister van Buitenlandse Zaken is 
ingegaan op de bestaande vraag-en aandachtspunten; 

De Commissie en de Minister van Buitenlandse 
hebben overeenstemming bereikt ten aanzien van de 
wijzigingsvoorstellen en de beleidsmatige vraag-en 
aandachtspunten; 

Met betrekking tot de voorgestelde en 
overeengekomen wijzigingsvoorstellen heeft de 
Commissie met de Minister van Buitenlandse Zaken 
overeenstemming bereikt dat deze verwerkt zullen 
worden in een amendement, welke vervolgens zal 
worden aangeboden aan De Nationale Assemblée; 
de Commissie heeft besloten voorafgaand aan de 
Openbare Plenaire Vergadering een Amendement in te 
dienen waarin de wijzigingsvoorstellen zijn vervat. 
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- Op grond van deze bevindingen en afspraken komt de 
Commissie van Rapporteurs unaniem tot de conclusie 
dat overgegaan kan worden tot Openbare Plenaire 
behandeling van de ontwerpwet; 

De Commissie adviseert, na bestudering van de 
ontwerpwet alsmede op grond van het door haar 
verrichte onderzoek, De Nationale Assemblée om 
goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwet, zodat het 
proces om te geraken tot daadwerkelijke ratificatie en 
implementatie van het verdrag kan worden ingezet. 

Ten aanzien van nog openstaande vragen is besloten 
deze tijdens de Openbare Plenaire behandeling van de 
ontwerpwet aan de orde te stellen; 

Parama o, 30 augustus 2018 

A. Nal ekeh-8—  

C. Santokhi 

440' 
atamaleo 

G. Rusland 

S A onsoewa 

W. Wai oe 

A. Nading 

Het 2de, 4de en 6de lid van de Cvlt hebben dit Eindverslag niet 
mede-ondertekend. 	 7 
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