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Partijen bij onderhavige Overeenkomst zullen zich moeten . STAATSBLAD 
committeren aan een handels- liberalisatieprogramma, waarbij VAN DE 

il 

goederen en diensten onderhevig zullen zijn aan (gefaseerde) 
{ 4 

reductie van belastinghefting in het kader van het principe van REPUBI-[EK SURINAME 
"Meest Begunstigde Natie", rekening houdend met de specifieke

1 

V€I`SCl'l.lll€l'1 in OI`llZWll{l{€llI'lgSI'1lV€8l,l UISSCH de Dominicaanse 
_ van maart |’ hgudgndg gggdkguring Van dg 

Rapubliak en de "Mi¤d<=r Onmflkkalda L¤¤d¤¤” van de 
D 

Overeenkomst inzake de Instelling van de Vrijhandelszéne 
CARICOM- 

} 

tussen de Caraibische Gemeenschap (CARICOM) en de 
Goselecteerde goederen aikomstig uit de agrarische sector krij gen

i 

Dgminicaanse Ropubliok (Santo Domingo, 22 augustus 1998). 
een speciale behandeling op basis van daartoe ingestelde handles- 

regelingen, teiwijl er met betrekking tot het tijdelijk verblijf van 
0 

DE PRESIDENT V AN DE REPUBLIEK SURINAME 
zakenlui ook speciale maatregelen zullen worden getroffen. 
De cormviitering aan de Oniwikkciing van anderc Sam€¤W€Ykl¤SS· ln overweging genomen hebbende dat het wenselijk is de op 
gebieden inclusief promotie op basis van reciprociteit, bescherming 

D 
22 augusms 1993 tc Santo Domingo door dg Comibigoho 

van investeringen en overheidsbemiddeling, zal wederom moeten Gomooosohop (CARICOM) en dg Domjojooonso Ropubliok 
W0Yd€h b€V€STiSd· . i getekende Overeenkomst inzake de lnstelling van de 

I 

Vrijhandelszone aan de goedkeuxing van De Nationale 
Het onderhavige wetsontwerp is noodzaklijk, ter voldoening aan het l Asggmblég to ondolwol-pon, welke ggedkeuring ingovolgo 
bepaalde lI1 HI`tll(€l 104 lid l V3.I'1 de G1‘O1'1ClWC[ V311 de Répllbllék gytikgl 104 lid ] van de Grgndwet bij wet mget Worden 
Suiinama 

. verleend.

J 

. 
Paramribo, 03 augusms 2004. Heeft, de Staatsraad gehoord, na uitdrukkelijke goedkeuring 

_door 

De Nationale Assemblée, bekrachigd de onderstaande 
R. R. VENETIAAN. wo; 

· 

A 
Artikel 1

b 

» - De op 22 augustus 1998 te Santo Domingo door de Caraibische 
R l 

. Gemeensehap (CARICOM) en de Domjnicaanse Republiek 
i 

getekende Overeenomst inzake de lnstelling van de 

Vrijhandelszone, wordt goedgekeurd.
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WET van 21 maart 2005, houdende goedkeuring van de 
_ 

Overecnkomst inzake de Instelling van de Vrijhandelsziine 

1. Deze wet wordt afgekondigd 1n het Staatsblad van de tugsgn dg (jarnibische Gemccnschap (CARICOM) en de 
R€Publi€k Suriname- Dominicaanse Republiek (Santo Domingo, 22 augustus 1998). 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op
· 

‘ 

din van hw nflwndigine- 0 0 0 0 ivnnvromn VAN ToEL1c11T1Nc 

3. Met de uitvoering van deze wet zijnbelast de Minister van Met het fimdamentccl doe] hun wederzij dse handels— en
- 

Handel en Indusnic cn dn Minister van Buifcninndse Zakcn- economische beeeidungen aan te halen hebben de cmibische 
` Gemeenschap (CARICOM) en de Dominicaanse Republiek op 

22 augustus 1998 te Santo Domingo met elkaar een Vrijhandels- 

G¤g¢v¢n *9 P3mmaTib9= d 21* mgmt 2005 zone Overeenkomst getekend. 

Vooral het groeiend proces van economische globalisatie en de 

R- R- VENETIAAN 0 intensivering van de regionale en sub—regi0na1e economische 

_ 

‘ integratieprocessen hebben daarbij een beslissende rol gespeeld. 

Uitgegeven te P&1‘3111€11‘ib0» d6 149 KPYH 2005 2 Het streven is dan erop gericht adequate integratie in deze 

D6 Minismf Van Biimenlandsc Znken, processen te verkrij gen en een meer signiticante gezamenlijke 

_ 

aanwezigheid op hun onderhandelingsfora. 

U- JOLLA · SVVNUNDUN Door de Vrijhandelszone zotiden de Overeenkomstsluitende 
i Partij en hun marlcten kumen verbreden, teneinde schaal economieen 

te verwerven die dan ten goede zullen komen voor betere niveau’s 

_ 

van efficiency, productiviteit en concurrentiepositie. 

A 

i_ Met de supervisie van de implementatie en administratie van de 
" 2- 

‘ Overeenkomst en haar Annexen en, Appendices en andere 

uitvoeringsdocumenten, waaronder de betreffende Memorandum of 
Understanding en het Protocol, die tezamen een integraal deel 
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uitmaken van de Overeenkomst, zal zijn belast een Gezamenlijke 
‘ 
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" ‘ Raad, bestaande uit vertegenwoordigers van beide Partijen.


