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Preadvies 

Der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van het 
onderhavige wetsontwerp en de Memorie van Toelichting. 

Op dinsdag 14 augustus 2018 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, 
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 vast stellen van regels ter regulering van de beroepsuitoefening 
van accountants in Suriname teneinde een gedegen en integere beroepsuitoefening te 
garanderen, alsmede de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen, waarmede ook 
aansluiting bij de mondiale en andere internationale beroepsorganisaties voor 
accountants mogelijk wordt. 

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: 

1. De Commissie heeft een memo ontvangen van het Ministerie van Handel, Industrie en 
Toerisme waarin zij enkele kanttekeningen heeft geplaatst ter zake de ontwerpwet; 

2. De Commissie geeft aan enkele grammaticale fouten te hebben geconstateerd in de 
ontwerpwet, welke aangepast dienen te worden; 

3. De Commissie ziet graag nog enkele aanscherpingen in de Memorie van Toelichting, 
m.n. ten aanzien van de tuchtrechtspraak. 

De Commissie acht het daarnaast nodig om van tenminste enkele (relevante) betrokken 
actoren schriftelijke feedback te verkrijgen inzake de ontwerpwet en neemt zich voor 
daartoe de volgende actoren aan te schrijven: 

- De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) 

- De Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA) 

- De Anton de Kom Universiteit van Suriname (Studierichting Accountancy) 
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- De Rekenkamer van Suriname. 

Na ontvangst van de schriftelijke feedback zal SUVA uitgenodigd worden ter bespreking 
van het wetsontwerp en de verkregen feedback. Hierna zal de Commissie overgaan tot 
de behandeling van het wetsontwerp in Openbare Commissievergadering. 

Op basis van het gestelde vraagt de Comnnissie De Nationale Assemblée om in het kader 
van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 14a ustus 2018 

doel (Vz) 

Dc."-Siorswijk 

l  J. WarsOdikri(o/mitco '  

W. Waidoe 

R. Nurmohamed 

houdende regels inzake het accountantsberoep en instelling van een Instituut voor Chartered 
Accountants in Suriname (Wet Instituut Chattered Accountants) 

Het 4e en 6e lid van de CvR hebben dit Preadvies niet 
mede-ondertekend, wegens afwezigheid. 
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