
WET van 
houdende de goedkeuring van de Agreement 
for the Encouragement and Protection of Investment 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

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

Op vrijdag 20 december 2019 en donderdag 31 januari 2020 heeft de Commissie 
vergaderd, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft 
besproken en vastgesteld. De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het 
doel van ontwerpwet, namelijk het bevorderen van de economische ontwikkeling door 
het stimuleren van productieve particuliere ondernemingen en het ondersteunen van 
de ontwikkeling van lokale kapitaalmarkten. Door deze overeenkomst zullen 
mogelijkheden beschikbaar zijn voor private ondernemingen alsook voor financiéle 
instellingen ten behoeve van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. 

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: 

welke zijn de specifieke voor-en nadelen die gepaard gaan met de 
goedkeuring van deze ontwerpwet voor de Republiek Suriname?, 
hoe verhoudt deze ontwerpwet zich met de eerdere goedkeurde wetten, t.w. 
de wetten (1) houdende goedkeuring van de "Articles of Agreement of the 
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, en (2) 
houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname als lid 
van de International Islamic Trade Finance Corporation, 
wat is of zal de rol zijn van INVESTSUR?, 
wat is de rol van de Ministeries van Handel, Industrie en Toerisme en van 
Buitenlandse Zaken ten aanzien van de uitvoering van deze wet? 

De Commissie wenst ten aanzien van deze ontwerpwet schriftelijke feedback op de 
te ontvangen van enkele ter zake relevante actoren, t.w.: 

• het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
• het Ministerie van Financin, 
• het Ministerie van Handel Industrie en Toerisme, 
• de Surinaamse Bankiers Vereniging, 
• de Centrale Bank van Suriname, 
• Trustbank Amanah, 
• VSB, 
• VES, 
• SUFA, 
• AKMOS. 



Op grond van de bestudering van de ontwerpwet c.q. Overeenkomst en de verkregen 
feedback van de actoren vraagt de Commissie aandacht voor de volgende 
wetstechnische op-en aanmerkingen ter zake, t.w.: 

de Bankiers Vereniging van Suriname expliciet aandacht vraagt naar de impact 
van artikel 7 van de overeenkomst betreffende EXEMPTION FROM 
TAXATION'. 
de Centrale Bank van Suriname aandacht vraagt voor het schrappen van artikel 
9.04, waarbij partijstaten afstand dien van hun recht op immuniteit. Voorgesteld 
wordt om dit artikel te schrappen, omdat het beschikken van immuniteit juist 
extra bescherming biedt aan Staten. 

(Zie verslag van de Commissievergadering dd. 30 januari 2020) (Cie. 10 Agreement for the 
Encouragement and Protection of Investment 02-2020). 

De Commissie stelt tevens voor Eindverslag uit te brengen. Bestaande en eventueel 
nog te rijzen vraag-en aandachtspunten kunnen tijdens de Plenaire Openbare 
behandeling van De Nationale Assemblée aan de orde worden gesteld. 

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, 30 januari 2020 

O. Wangsabesari 

A. Gajadien 
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D. Sumter 

R. Ilahibaks 
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