Beknopt verslag Commissie vergadering
Naam Commissie

voor de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het
Surinaams Wetboek van Koophandel
(G.B. 1936 no. 115, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2003 no. 93) (Initiatiefvoorstel van de leden: J. Simons, M. Bouva, S.
Samidin en W. Asadang)
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Zonder bericht

Reden

Toehoorders (DNAleden)
Genodigden

G. Watamaleo, afwezig

-

De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
en zijn team van deskundigen.
De deskundigen van de Afdeling Wetgeving van het Ministerie van
Justitie en Politie.
De Minister van Handel en Industrie en haar wetgevingsjurist.
De Voorzitter en de penningmeester van de Associatie van
Surinaamse Fabrikanten (ASFA), en;
Een vertegenwoordiger van Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
(VSB).

Korte Inhoud

De Commissie van Rapporteurs kan zich stellen achter de strekking van het
initiatiefvoorstel dat ten doel heeft de bevordering van het investerings- en
het ondernemingsklimaat in Suriname en de oprichting van
vennootschappen te vereenvoudigen. Om de daarmee gepaard gaande
kosten te verlagen en de aansprakelijkheid van bestuurders te verscherpen is
het noodzakelijk om het Wetboek van Koophandel te wijzigen. De
Commissie heeft zich laten informeren door bovengenoemde actoren c.q.
stakeholders. Tijdens deze meetings zijn er enkele vraag- en
aandachtspunten aan de orde gesteld, zoals: het schrappen van regels die
onnodig belemmerend of ineffectief zijn en de vermindering van
administratieve lasten, de betere bescherming van crediteuren door
verscherping aansprakelijkheid en tekstuele fouten c.q. zinsconstructie.

Besluiten

De Commissie van Rapporteurs zal Preadvies uitbrengen en zal zich laten
informeren door de Bankiers Vereniging, de Vereniging van Notarissen en
de Associatie en Kleine Middelgrote Ondernemingen in Suriname
(AKMOS)

Vervolg activiteiten

Op maandag 27 juni 2016 zal de Commissie van Rapporteurs zich laten
informeren door de Bankiers Vereniging, de Vereniging van Notarissen en
de Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname
(AKMOS).

