WET van
houdende vaststelling van regels betreffende
de aanbestedingen van de Overheid
(Aanbestedingswet 2019)
(Initiatiervowstel van de leden:
J. Simons en O. Wangsabesarij

Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de
onderhavige ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting.
Op donderdag 07 februari 2019 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, namelijk het vaststellen van nieuwe regels voor het behouden
van aanbestedingen en gunningen voor werken, leveringen en diensten, waarmede
een transparant en efficiént financieel beleid voor de Staat wordt gestimuleerd.
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:
het initiatiefvoorstel met ter zake deskundigen opnieuw op structuur en inhoud
bekeken moet worden.
het initiatiefvoorstel is niet vergezeld van een Memorie van Toelichting. Aan de
initiatiefnemers zal gevraagd worden deze omissie middels een Nota van
Wijziging te corrigeren.
de inhoud van het initiatiefvoorstel moet in lijn worden gebracht met het
initiatiefvoorstel Comptabiliteitswet, de Wet op de Jaarrekening, de Wet
Instituut Wet Instituut Chartered Accountants, en het Surinaams Wetboek van
Koophandel.
of de inhoud van het initiatiefvoorstel in lijn is met het IFMIS-systeem?.
welke juridische consequenties artikel 2 lid 2 voor de Surinaamse rechtsorde
heeft? Artikel 2 lid 2 handelt over '[...] de verdragen of internationaal
verbMdende bepalingen die betrekking hebben op aanbestedingen en
gunningen met betrekking tot werken, diensten of leveringen, waar Suriname
partij bij is'.
voor welk bedrag de overheid conform artikel 10 van het initiatiefvoorstel direct
mag contracteren?
hoe de aanbestedingen bij de Ministeries aan toe (zullen) gaan?
het Ministerie van Financin een presentatie betreffende het IFMIS-systeem
voor De Nationale Assemblée houdt.
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In afwachting op de Nota van Wijziging en de presentatie van het Ministerie van
Financién zal de Commissie zich op een nader te bepalen tijdstip laten informeren door
de initiatiefnemers en de Regering van Suriname.
De Commissie acht het tevens nodig om van tenminste enkele (relevante) betrokken
actoren schriftelijke feedback te verkrijgen inzake de ontwerpwet, te weten:
- De Vereniging van Economisten in Suriname (VES);
- De ASFA;
- De VSB;
- ADEK;
- SUVA.
Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het
kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen.
Paramaribo, 07 februari 2019

Abdoel

A. Gajadien

W. Waidoe

G. Rusland

Het 2e, 4e en 6e lid van de CvR hebben dit Preadvies
niet mede-ondertekend vanwege afwezigheid.
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