WET van
houdende nadere wijziging van de Rijwet
1971 (G.B. 1971 no. 65, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2007 no. 92).
Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van het
onderhavige wetsontwerp en de hierbij behorende Memorie van Toelichting.
De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel (de hoofdbeginselen) van
het wetsontwerp, namelijk het nader wijzigen van de Rijwet.
De Commissie heeft op dinsdag 12 november 2019 haar eerste commissievergadering
gehad, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake de
ontwerpwet heeft besproken en vastgelegd. Tijdens deze vergadering zijn er enkele
vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld ten aanzien van de fundamenten van de
ontwerpwet, te weten:
> Overzicht van de cijfers m.b.t alcoholgebruik in het verkeer vanaf 2015 tot en met
heden;
> Een overzicht van de cijfers m.b.t het overschrijden van de maximale toegestane
snelheid met dodelijke afloop vanaf 2015 tot heden;
> Welke andere maatregelen zullen er nog getroffen worden om de
verkeersveiligheid te garanderen;
> Wat is de noodzaak van de wijziging van de Rijwet;
> In hoeverre kan de aanscherping van de Rijwet in het bijzonder bijdragen tot
verkeersveiligheid als het gaat om alcoholgebruik in het verkeer;
> Zijn deze wijzigingsvoorstellen voldoende om de verkeersveiligheid te
garanderen?
> Hoe secure zijn de apparaten. Hoe vaak worden de apparaten gekalibreerd?
De Commissie wenst zich te laten informeren door het Ministerie van Justitie en Politie,
het Korps Politie Suriname (Afdeling Verkeer) en de Vereniging van verkeersslachtoffers.
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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, november 2019
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