WET van
houdende goedkeuring van de
Raamovereenkomst voor Economische,
Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Samenwerking tussen de Regering van de
Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinea

Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs heeft op 18 april 2017 in commissieverband kennis genomen
van het onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting.
De grondslagen voor deze samenwerking zijn ter bevordering van de uitvoering van
ontwikkelingsprojecten, maatschappelijke dienstverlening en andere gebieden van
gemeenschappelijk belang. Deze samenwerking is gebaseerd op de principes van gelijkheid,
soevereiniteit en onafhankelijkheid zoals vermeld in het handvest van de Verenigde Naties.
Verder wordt er gestreefd naar het verschaffen van mogelijkheden binnen de Zuid- Zuid relatie.
De Commissie van Rapporteurs kan zich stellen achter de strekking van het wetsontwerp, welk
ten doel heeft de economische, wetenschappelijke, technische en culturele samenwerking tussen
beide landen te regelen en te versterken.
De Commissie van Rapporteurs heeft gedelibereerd over bedoeld ontwerpwet. Tijdens dit
onderhoud zijn enkele fundamentele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, t.w.:
Wat zijn de beweegredenen geweest voor deze samenwerking?
11.

Zijn er al specifieke programma's en of plannen uitgewerkt in het kader van deze
samenwerking op elk aangehaald gebied?

III.

Indien er specifieke programma's zijn, hoe kan de private sector hieruit proffteren?

IV.

ls er onderzoek verricht m.b.t. het rendement van de samenwerkingsovereenkomst?

V.

Wat zijn de economische voordelen van deze samenwerking en hoe kan dat vertaald
worden naar de Surinaamse samenleving?

Vl.

Equatoriaal Guinea heeft een corruptie index van 19 en een menselijk ontwikkeling
indexcijfer van 0,592. Hoe zal worden omgegaan met deze feitelijkheden, aangezien het
een erg onzeker gevoel schept om zaken te doen met zo een land. Hoe zal het
Surinaams belang gewaarborgd blijven onder deze omstandigheden?

VII.

Artikel 7 geeft aan dat de Gemengde Commissie samengesteld zal zijn uit Ministers en
ambtenaren van beide partijen en hun deskundigen. Wie zijn de ambtenaren c.q. leden
van zo een Gemengde Commissie, betreft het ambtenaren van Buitenlandse Zaken en/
of betreft het een interdepartementale samenstelling en/ of deskundigen van de private
sector en /of het maatschappelijk middenveld?

VIII.

Artikel 13 geeft aan dat elke partij zal zorgdragen voor de vertaal diensten van Spaans
en Engels tijdens de zittingen van de Gemengde Commissie. De vraag is waarom geen
Nederlands, aangezien het de moedertaal is van een der partijen en bij een bilaterate
overeenkomst er degelijk rekening hiermee dient te worden gehouden.

X.

Artikel 14 geeft aan dat op vriendschappelijke wijze via de diplomatieke kanalen
conflicten dienen te worden opgelost, echter rijst de vraag wat de terminologie van
"vriendschappelijke" inhoud, omdat ook via de diplomatie er een grensbepaling is, wat
houdt die grensbepaling in? Welke van de partijen geeft die grensoverschrijding aan?

X.

ls artikel 15 lid 3 als een remedie, ingeval er een conflict situatie optreedt zoals
aangehaald in artikel 14?

Xl.

Artikel 16 geeft aan dat de overeenkomst voorlopig in werking treedt op de datum van
ondertekening en definitief op de datum van uitwisseling van de akten van
bekrachtiging. Wat betekent de voorlopige inwerkingtreding? De wet kan pas in werking
treden indien het door het parlement goedgekeurd is en gepubliceerd is in het
Staatsblad.
De Commissie van Rapporteurs heeft besloten, deze vragen en algemene opmerkingen
met betrekking tot het voornoemd ontwerpwet, met de regering verder te bespreken.
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Het 4e lid van de CvR heeft dit Preadvies
niet mede-ondertekend.

