
WET 	  
houdende regels betreffende Toezicht 
op het Verzekeringsbedrijf 
(Wet Toezicht op het Verzekeringsbedriff 2018) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

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

Op maandag 07 oktober 2019 heeft de Commissie haar eerste bespreking gehad, waarbij 
zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken. Vanwege 
gebrek aan quorum kon deze niet worden vastgesteld. 

De Commissie is op maandag 11 november 2019 in vergadering bijeengekomen ter 
vaststelling van haar werkwijze, welke zal worden gevolgd tijdens het onderzoek van de 
ontwerpwet. 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel (hoofdbeginselen) van de 
ontwerpwet, namelijk het vaststellen van nieuwe regels ten aanzien van het toezicht op 
verzekeringsbedrijven. Tevens beoogt voorliggende wet een regeling in het leven te 
roepen voor het toezicht op ondernemingen die het verzekeringsbedrijf uitoefenen in 
Suriname. 

Echter, bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien 
van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De Nationale 
Assemblée te weten: 

1. in welk kader zal het toezicht verscherpt worden? 
2. Wat wordt beoogd met de verscherping van het toezicht? 
3. is deze verscherping van het toezicht bij de verzekeringsbedrijven een voorloper 

van de verscherping van het toezicht op andere financiele instellingen? 
4. ls deze verscherping noodzakelijk, vanwege inadequate controlemechanismen, in 

het kader van het National Risk Assessment programma. 

in het kader van het onderzoek van de ontwerpwet is er feedback gevraagd van De 
Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam). Deze feedback is op 
22 oktober 2019 ontvangen. 

De Commissie stelt voor over te gaan tot behandeling van de ontwerpwet in een 
Openbare Commissievergadering. 
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Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader 
van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 12 nove ,•er 2019 

A. Gajadien 

G. Rusland 
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