
WET van 3 juni 2002, houdende instelling van het “Instituut voor Bevordering van 
Investeringen in Suriname”(Wet Investsur) (S.B. 2002 no. 41). 
 
 

HOOFDSTUK 1 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1 

 
In deze wet en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. Minister: de Minister van Financien; 
b. Investsur: het Instituut voor de bevordering van Investeringen in Suriname; 
c. Directeur: de directeur van Investsur; 
d. Raad: de Raad van Toezicht van Investsur; 
e. Faciliteiten: de faciliteiten, bedoeld in de Investeringswet 2001. 
 

Artikel 2 
 
1.  Ingesteld wordt het “Instituut voor de Bevordering van  Investeringen in Suriname”, 

afgekort Investsur. 
 
2.   Investsur is een rechtspersoon, en is gevestigd te Paramaribo. 
 

HOOFDSTUK II 
TAKEN 

 
Artikel 3 

 
1.  Investsur heeft de volgende taken: 

a. coordineren van de administratieve afhandeling van het in artikel 16 van de 
Investeringswet 2001 bedoelde verzoek om toekenning van een faciliteit; 

b. coordineren van de administratieve afhandeling van het in artikel 18 en in artikel 
19 van de Investeringswet 2001 bedoelde beroep tegen beslissingen van de 
Minister of andere bevoegde instantie; 

c.   beoordelen of het onder a bedoelde verzoek dan wel het onder b bedoelde 
beroep voldoet aan de in  respectievelijk de artikelen 16, 17, 18 en 19 van de 
Investeringswet 2001 gestelde vereisten en doet het resultaat van de beoordeling 
in een vorm van een advies onverwijld toekomen aan de Minister of voor 
zoverre vereist  andere bevoegde instantie en de sektor;   

d. de Minister adviseren over het verlenen van faciliteiten; 
e. bevorderen dat beslissingen van de Minister of andere bevoegde instanties 

binnen de daarvoor gestelde termijnen worden gegeven; 
f. tezamen met de daarvoor in de Investeringswet 2001 aangewezen instanties 

controle uitoefenen  op de juiste toepassing van verleende faciliteiten en het 
naleven van eventueel gestelde voorwaarden;  

g. de Minister adviseren over het intrekken van verleende faciliteiten; 
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h. de Minister adviseren over de wenselijkheid van andere dan in de 
Investeringswet 2001 genoemde faciliteiten ter bevordering van investeringen in 
Suriname; 

i. informatie verschaffen over investeringsmogelijkheden in Suriname en de 
regelingen ter bevordering van investeringen, alsmede het begeleiden van 
belanghebbenden bij het vervullen van alle van belang zijnde formaliteiten, die 
dienstbaar kunnen zijn aan de vlotte uitvoering van investeringsbeslissingen van 
belanghebbenden.  

 
2.   De Minister kan aan Investsur ook andere dan de in lid 1 genoemde taken opdragen, 

voor zover deze passen binnen het kader van het bevorderen van investeringen in 
Suriname. 

 
HOOFDSTUK III 
HET BESTUUR 

 
Artikel 4 

 
1.  De dagelijkse leiding van Investsur berust bij de directeur. 
 
2.  De directeur vertegenwoordigt Investsur in de buiten rechten. 
 

Artikel 5 
 
1.  De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door President van de Republiek 

Suriname. 
 
2.  De arbeidsvoorwaarden van de directeur worden door de President van de Republiek 

Suriname vastgesteld. 
 
 

Artikel 6 
 
1.  De President van de Republiek Suriname kan de directeur tijdelijk buiten functie 

stellen. Een daartoe strekkend besluit wordt, onder vermelding van de redenen, 
schriftelijk meegedeeld aan betrokkene. 

 
2.  Indien de buitenfunctiestelling geschiedt in verband met een voorgenomen ontslag 

wegens plichtsverzuim, wordt de directeur in de gelegenheid gesteld om zich binnen 
30 dagen terzake bij de President van de Republiek van Suriname te verweren. 

 
3.  De buitenfunctiestelling wordt geacht te zijn opgeheven, indien binnen 30 dagen na 

ontvangst van het verweerschrift geen besluit tot ontslag wordt genomen. 
 

Artikel 7 
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1.  De President van de Republiek Suriname wijst een plaatsvervanger aan voor de 
directeur, die bij ontstentenis of afwezigheid van de directeur, zijn werkzaamheden 
waarneemt. 

 
2.  Bij ontstentenis of afwezigheid van de plaatsvervanger van de directeur, wordt de 

dagelijkse leiding waargenomen door de Raad, onverminderd diens bevoegdheid om 
alsdan één of meer personen, uit zijn midden, tijdelijk met de leiding te belasten. 

 
Artikel 8 

 
Het is de directeur of diens plaatsvervanger zonder schriftelijke toestemming van de 
Raad niet toegestaan nevenfuncties uit te oefenen, waaronder begrepen het lidmaatschap 
van organen van andere rechtspersonen, noch middellijk of onmiddellijk 
bedrijfsactiviteiten te ontplooien voor eigen rekening of voor rekening van derden. 
 

Artikel 9 
 
Het overig personeel wordt benoemd en ontslagen door de directeur, die, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 10, tevens de arbeidsvoorwaarden vaststelt. 
 

Artikel 10 
 
De Minister stelt bij beschikking een arbeidsreglement vast waarin de algemene 
rechtstoestand van het personeel van Investsur wordt geregeld. In dit arbeidsreglement is 
tenminste opgenomen: 
a.  de duur waarvoor arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten; 
b.  een salarisregeling; 
c.  een vakantieregeling. 
 

Artikel 11 
 
1.  De directeur stelt elk jaar een plan op, waarin het beleid van Investsur voor het 

komende kalenderjaar wordt uiteengezet (beleidsplan). 
 
2. De directeur biedt het in lid 1 bedoelde beleidsplan, vergezeld van het in artikel 16 

lid 2 bedoelde begrotingsvoorstel, uiterlijk 30 november van het jaar voorafgaand 
aan het jaar waarop het plan betrekking heeft, ter goedkeuring aan de Raad aan. 

 
3.  De directeur voert het beleid uit, zoals vastgelegd in het door de Raad goedgekeurde 

beleidsplan. 
 
4.  De directeur overlegt met de Raad over aangelegenheden het beleid van Investsur 

rakende, voor zover deze niet in het in lid 3 bedoelde beleidsplan zijn opgenomen. 
De Raad beslist over de terzake te nemen stappen. 
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5. De directeur verstrekt de Raad alle inlichtingen, die de Raad voor de uitoefening van 
zijn taak noodzakelijk acht. 

 
Artikel 12 

 
De directeur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad voor: 
a.  het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken; 
b.  het verrichten van rechtshandelingen waardoor Investsur zich als borg of hoofdelijke 

medeschuldenaar verbind, zich voor een derde sterk maakt of zich anderszins tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

c.  het aangaan van geldleningen en financiële transacties boven een door de Raad nader 
vast te stellen bedrag. 

 
HOOFDSTUK IV 

RAAD VAN TOEZICHT 
 

Artikel 13 
 
1.   Er is een Raad van Toezicht, die belast is met het toezicht op de dagelijkse leiding  

van Investsur. De Raad staat de directeur met advies terzijde. 
 
2.  De Raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden. 
 
3.  De leden van de Raad worden door de President van de Republiek Suriname 

benoemd voor een periode van twee jaren, doch kunnen tussentijds door de President 
van de Republiek Suriname worden ontslagen als zwaarwegende redenen daartoe 
aanleiding geven. 

 
4.  Benoeming tot lid van de Raad geschiedt op voordracht van: 

a.  de Minister van Financien; 1 lid 
b.  de Minister van Handel en Industrie; 1 lid 
c.  de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij; 1 lid 
d.  de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen; 1 lid 
e.  de Minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu; 1 lid 
f.  het georganiseerd particulier bedrijfsleven; 2 leden 
g.  de georganiseerde vakbeweging; 2 leden. 

 
5.  De Voorzitter van de Raad wordt aangewezen door de President van de Republiek 

Suriname. 
 
6.  De leden van de Raad kiezen uit hun midden een ondervoorzitter en verdelen de 

overige functies in onderling overleg. 
 
7.  Bij beëindiging van het lidmaatschap van de Raad zal de Minister, met inachtneming 

van het bepaalde in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden, 
voor de duur van de resterende zittingsperiode van de Raad in de vacature voorzien. 
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8.  De leden van de Raad genieten een door de Minister vast te stellen vergoeding ten 

laste van de begroting van Investsur. 
 

Artikel 14 
 
1.  De leden van de Raad hebben toegang tot alle bescheiden van Investsur, met 

uitzondering van, onder Investsur berustende, dossiers betreffende verzoeken om 
toekenning van faciliteiten. 

 
2. De Raad is bevoegd bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, zich voor rekening 

van Investsur te doen bijstaan door een of meer deskundigen. 
 

Artikel 15 
 
1.  De Raad vergadert tenminste eenmaal per maand en verder zo vaak als tenminste 

twee leden of de directeur daartoe het verzoek doet. 
 
2.   De vergaderingen van de Raad worden door of namens de voorzitter bijeengeroepen, 

onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. 
 
3.  De directeur wordt voor alle vergaderingen van de Raad uitgenodigd. Indien het 

onderwerp van die vergadering evenwel de directeur persoonlijk betreft, kan de Raad 
hem verzoeken deze geheel of gedeeltelijk niet bij te wonen. 

 
4  De Raad kan besluiten nemen, indien de meerderheid van het aantal leden ter 

vergadering aanwezig is. 
 
5.  De Raad besluit bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
6.  Een lid van de Raad kan bij de stemming door middel van schriftelijke machtiging 

als gemachtigde van een ander lid optreden, doch niet van meer dan één lid voor de 
dezelfde vergadering. 

 
HOOFDSTUK V 

GELDELIJK BEHEER 
 

Artikel 16 
 
1.  De directeur voert het beheer over de geldmiddelen van het Investsur. 
 
2.   De directeur stelt voor elk jaar een begroting op van de inkomsten en uitgaven van 

Investsur en biedt deze uiterlijk 30 november van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarop de begroting betrekking heeft, aan de Raad ter goedkeuring aan. 

 
3.  De inkomsten bestaan uit: 
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a.  door de Minister bij beschikking vast te stellen vergoedingen voor aan derden te 
verlenen diensten; 

b.  bijdragen ten laste van de begroting van het ministerie van Financien; 
c.  andere inkomsten. 

 
4.  De uitgaven van Investsur worden bestreden uit de inkomsten zoals bedoeld in lid 3. 
 
5.  De directeur doet aan de Raad regelmatig verslag over de realisatie van de begroting. 

Indien verandering in de feiten en omstandigheden tot wijziging van de 
goedgekeurde begroting noodzaken, kan de directeur een voorstel tot wijziging ter 
goedkeuring aan de Raad voorleggen. 

 
Artikel 17 

 
1.   De directeur brengt, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 5, elk jaar, uiterlijk 

30 juni, aan de Raad verslag uit van de financiële verrichtingen van Investsur in het 
voorafgaaande kalenderjaar. 

 
2.  Het in lid 1 bedoelde verslag wordt gedaan door overlegging van de balans en verlies- 

en winstrekening, voorzien van een toelichting van de directeur, alsmede een 
verklaring van een in Suriname gevestigde registeraccountant, waarin een oordeel 
wordt gegeven over het in het afgelopen jaar gevoerde financieel beleid. 

 
3.  De Raad stelt na onderzoek de balans en verlies- en winstrekening vast. 
 
4.   Vaststelling van de balans en verlies- en winstrekening door de Raad strekt, tenzij 

uitdrukkelijk anders wordt bepaald, tot decharge van de directeur voor de door hem 
verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

 
HOOFDSTUK VI 

GEHEIMHOUDINGSPLICHT 
 

Artikel 18 
 
Een ieder, die is betrokken bij de uitvoering van deze wet en daarbij de beschikking krijgt 
over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan 
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift 
terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding 
van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling 
verplicht. 
 

HOOFDSTUK VII 
SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 19 
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1.  Deze wet kan worden aangehaald als: Wet Investsur. 
 
2.  Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
 
3.  Zij treedt in werking op de dag volgende op die van haar afkondiging. 
 
4.  De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze wet. 
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