
WET van 
houdende goedkeuring van de 
Overeenkomst tussen de Republiek 
Suriname en de Republiek Frankrijk 
inzake samenwerking van de politie 
aan weerszijden van de grens 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

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

Deze ontwerpwet heeft ten doel om ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van 
de Republiek Suriname goedkeuring te verlenen aan 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. 

De Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk inzake 
samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens heeft als doelstelling 
gezamenlijk te strijden tegen de grensoverschrijdende criminaliteit en misdadigheid 
waarmee beide landen worden geconfronteerd en wel aan weerszijden van de grens. 
Tevens om aan de betrekkingen die beide landen onderhouden op het gebied van 
samenwerking, en met name tussen de naburige politiekorpsen, meer diepgang te 
geven. 

Op woensdag 18 oktober 2017 heeft de Commissie van Rapporteurs (de Commissie) 
een bespreking gehad met de Minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze 
bespreking heeft de Minister een uiteenzetting gegeven over de stand van zaken 
omtrent de onderhavige overeenkomst naar aanleiding van diplomatieke afspraken 
met Frankrijk. Tevens gaf de Minister aan dat het in de bedoeling ligt om in het 
verlengde van de goedkeuring zijdens de Surinaamse Regering een voorstel te doen 
aan de Franse Repubbek om tot een samenwerkingsovereenkomst, gestoeld op een 
bredere basis op het gebied van veiligheid tussen beide landen te komen. 



Op dinsdag 24 oktober 2017 heeft de Commissie een meeting gehad, waarbij zij 
enkele wijzigingsvoorstellen aan de orde heeft gesteld mede met betrekking tot de 
verduidelijking van de werking van de wet. 

Paramaribo, 24 oktober 2017 

A. Misiek  

K. Mathoera 

M. Bee 

R. Tarnadi 

Het tweede lid van de CvR heeft dit Preadvies wegens 
afwezigheid niet mede-ondertekend. 

Het vierde lid van de CvR heeft dit Preadvies niet 
mede-ondertekend. 
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