WETTEN van
houdende goedkeuring van de "Articles of Agreement
of the Islamic Corporation fort he Insurance
of Investment and Export Credit,
- houdende goedkeuring van de toetreding
van de Republiek Suriname als lid van de
International Islamic Trade Finance Corporation

EINDVERSLAG
DER
COMMISSIE VAN RAPPORTEURS

PREADVIES
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de
bovengenoemde ontwerpwetten heeft haar eerste meeting gehad
op 23 augustus 2018, waarin zij het te volgen traject van het
vooronderzoek van onderhavige ontwerpwetten heeft besproken
en vastgesteld. ln de Huishoudelijke Vergadering van d.d. 19
oktober 2018 heeft de Commissie mondeling haar Preadvies
uitgebracht, waarin zij aangaf zich in meerderheid te kunnen
stellen achter het doel van de ontwerpwetten.
ln het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.:
1. Wat is de noodzaak tot goedkeuring van de Articles of the
Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance of
Investment and Export Credit en de toetreding als lid van de
International Islamic Trade Finance Corporation voor Suriname?
2. Wat zijn de voor- en nadelen bij goedkeuring van deze wetten?
3. Zijn er contributie verplichtingen verbonden aan de
goedkeuring?
Verder was het voornemen van de Commissie om enkele
actoren te horen en derhalve heeft zij de volgende
aangeschreven ter verkrijging van schriftelijke feedback op de
voornoemde ontwerpwetten te ontvangen, t.w.:
• het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
• het Ministerie van Financin,
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• het Ministerie van Handel Industrie en Toerisme,
• de Surinaamse Bankiers Vereniging,
• de Centrale Bank van Suriname,
• Trustbank Amanah.
VOORONDERZOEK
ln de Huishoudelijke Vergadering van d.d. 19 oktober 2018 heeft
De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek gebogen over
het door de Commissie mondeling uitgebrachte Preadvies. De
Nationale Assemblee heeft tijdens deze Vergadering besloten
mee te gaan met het voorstel van de Commissie voor het verder
onderzoek van de ontwerpwetten.
ONDERZOEK
• Ontvangen feedback van actoren
De Commissie heeft enkele actoren gevraagd hun visie ter zake
de ontwerpwetten kenbaar te maken. De Commissie heeft van
alle actoren feedback ontvangen.
De Commissie van Rapporteurs heeft de schriftelijke feedback
van de actoren bestudeert en meegenomen voor behandeling.
De adviezen van de actoren zijn:
• De Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) acht de
aanname van deze ontwerpwetten van belang voor de
Republiek Suriname en heeft derhalve aanbevolen deze
aan te nemen, met dien verstaande dat de Republiek
Suriname zich wel vergewist van de condities waartoe de
aannames eventueel zullen leiden.
• Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme
verwijst naar de voordelen die deze verdragen voor
Suriname zullen opleveren, voornamelijk op het gebied
van voornamelijk de handel en intra-handel.
• De Ministeries van Financin en Buitenlandse Zaken,
de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Trustbank
Amanah zijn voorstaander van de goedkeuring van de
twee ontwerpwetten.
OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
- Op dinsdag 23 oktober 2018 is een aanvang
gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet in
een Openbare Commissievergadering.
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Tijdens de Openbare Commissievergadering zijn er
naast de aandachtspunten betreffende de
noodzaak van toetreding, de voor-en nadelen en de
contributieverplichtingen,
zijdens
de
Commissieleden ook enkele technische alsook
beleidsmatige vraag-en aandachtspunten, aan de
orde geweest, die m.n. te maken hadden met de
praktische uitvoering van deze wetten.
De Commissie van Rapporteurs vroeg aandacht
voor onder andere de volgende wetstechnische open aanmerkingen, t.w.:
m.b.t. artikel 6 lid 2, of er toetsing plaatsvindt
van het lidmaatschap en of voldaan is aan de
voorwaarden hierin gesteld;
m.b.t. artikel 10 lid 1, of er middelen
beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering
van de Verdragen;
m.b.t. artikel 17 lid 1, het investeringsbeleid;
m.b.t. artikel 22 lid 2, de berekening van de
fee;
m.b.t. artikel 46, of Suriname als lidstaat
verzekerd is aan de verplichtingen uit het
Verdrag te kunnen nakomen;
m.b.t. de artikelen 52 tot en met 57, de
rechtspositie en toekenning van immuniteit.
• ln hoeverre staat de nationale
wetgeving van Suriname dit toe en
hoe wordt dit bepaald?
• Hoe gaat men internationaal om met
zulke bepalingen?
gelet op de aard van het Verdrag wordt
voorgesteld voor het ITFC, bij artikel 2 lid 3
van de ontwerpwet, de Ministers van
Buitenlandse Zaken en van Handel, Industrie
en Toerisme, te belasten met de uitvoering
van de Wet.
de onderhavige wet toont veel gelijkenis met
de Articles of Agreement of Islamic
Corporation;
de artikelen 36 tot en met 46 zorgen ervoor
dat deze Verdragen uitdrukkehjk behandeld
zouden moeten worden. Deze artikelen
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vIn

geven uitleg nodig is over eventuele
consequenties voor Suriname.
de mogelijkheid om het lidmaatschap te
beéindigen wordt niet vermeld staat in de
Verdragen.
De Commissie van Rapporteurs vroeg
aandacht voor onder andere de volgende
beleidsmatige vraag-en aandachtspunten,
t.w.:

•
•

• de huidige financiéle positie van de
bevolking.
• ondersteuning van het bedrijfsleven door de
regering.
• het beleid van de Regering betreffende de
toetreding tot deze Verdragen;
• welke projecten zullen hiermee
worden uitgevoerd en wat de kosten
zullen zijn.
• welke sectoren wil de Regering
ontwikkelen; nieuwe projecten of
projecten uit het Herstel en
Stabilisatieplan.
• een presentatie betreffende de evaluatie van
het Herstel en Stabilisatieplan.
• de voorwaarden waaraan de projecten
moeten voldoen
• over de leningen van 2016 en welke
projecten uitgevoerd zijn geworden en welk
impact dit heeft voor het leningenplafond.
hoe de lening is gecommuniceerd met het
bedrijfsleven?
hoe de procedure eruit ziet na goedkeuring
van de toetreding, en binnen hoeveel tijd kan
het ge'implementeerd worden?
• de stand van zaken betreffende de lening van
USD 35 miljoen en een evaluatie van het
project over Petroleumproducten. Hoe dit
precies in zijn werk gaat met de bedrijven en
hoe zij gebruik kunnen maken van de
diensten van deze instellingen.

•

de stand van zaken betreffende het LISPproject.
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•

•
•

de stand van zaken betreffende het
confisqueren van de Surinaamse gelden in
het buitenland.
ln hoeverre Suriname nog mag lenen gelet
op het leningenplafond?.
de contributie verplichtingen van de
verschillende organisaties. (Zie verslag
Openbare Commissievergadering dd. 23 oktober
2018).

Op de gestelde wetstechnische en beleidsvraag-en
aandachtspunten deelde de Minister van Financin
mee dat:
de ITFC directe financiering biedt.
de ITFC in staat is de financiering voor wat
betreft de handel te stroomlijnen.
- de ITFC bedoeld is om de handelskosten te
verminderen.
de ITFC als geldschieter bij Banken en lidstaten
optreedt die niet instaat zijn om bepaalde
projecten te financieren.
- de ISDB voor Suriname vanaf 2014 enorm heeft
ingezet.
voor wat betreft het beéindigen van het
lidmaatschap geregeld is in de Verdragen, en
indien zich een situatie zich voordoet waardoor
Suriname zich niet kan voldoen aan de
bepalingen van de verdragen is er altijd ruimte
om te onderhandelen.
het bepaalde in de artikelen 52 tot en met 57
reeds behandeld waren bij de 01C-Wet.
het financieringsprogramma betreft onder
andere beleidsgebieden, zoals infrastructuur,
handel en concurrentie vermogen.
- Maleisié en Indonesié ondersteunen Suriname
op het gebied van landbouw.
- op verzoek van het Ministerie van Openbare
Werken en Communicatie is er een lening
aangevraagd. Voorts, is over terzake een
interdepartementale Commissie géinstalleerd.
de Ministeries van Onderwijs en van
Volksgezondheid zullen ook in aanmerking
komen voor de financiering van programma's.
de rijstsector heeft ook de nodige financiering
gekregen.
- het belijden van de Islam geen vereiste voor het
lid maatschap.
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-

de status van het AMC-project en de bouw van
de Poli's is een bepaald model ontworpen en
aangeboden aan de ISDB. De bouw van de poli
gaat gewoon door. Op 6 november 2018 zal er
overleg worden gepleegd met de ISDB ten
aanzien van dit project en alle andere projecten.

De Commissie van Rapporteurs geeft aan dat de
vraag-en
aandachtspunten
duidelijk
zijn
beantwoord, en vraagt of De Nationale Assemblee
een lijst met de volgende informatie kan ontvangen,
t.w.:
o de projecten en de bedragen die zijn
besteed aan de projecten.
o de projecten die Suriname is aangegaan
in samenwerking met de ISDB en COFIT
(ISDB instituten).
o de bedragen en de doelen die zullen
worden gerealiseerd.
o de samenwerking met de verschillende
organisaties.
o welke projecten uit het Herstel en
Stabilisatieprogramma
gefinancierd
zullen worden.
• per project een evaluatie matrix
gemaakt
kan
worden
gepresenteerd worden zodat de
samenleving in het kader van
transparantie en doelmatigheid
van de besteding van middelen uit
leningen op de hoogte is.
• over het leningenplafond; hoeveel
kan Suriname trekken en wat is de
mogelijkheid om nog te kunnen
lenen?. (Zie verslag Openbare
Commissievergadering dd. 23 oktober
2018).

De Minister gaf aan de opgevraagde informatie
ten behoeve van de ontwikkelingsprojecten aan
De Nationale Assemblée zal worden
opgestuurd.
BESLUITEN
- De Commissie kan zich stellen achter de wijze
waarop de Minister van Financién is ingegaan op de
bestaande vraag-en aandachtspunten;
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Enkele beleidsmatige vraagpunten zullen tijdens de
Openbare Plenaire Vergadering worden behandeld
door de Minister van Buitenlandse Zaken.
Op grond van de bevindingen en de gemaakte
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat
overgegaan kan worden tot behandeling van de
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering;
-

De Commissie adviseert, na bestudering van de
ontwerpwetten alsmede op grond van het door haar
verrichte onderzoek, De Nationale Assemblée om
goedkeuring te verlenen aan de ontwerpwetten;

-

Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens
de Openbare Plenaire Vergadering aan de orde
worden gesteld.
Paramaribo, 2 oktober 2018
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