WET van
houdende goedkeuring van de toetreding
tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst
van 's-Gravenhage betreffende de
Internationale Inschrijving van Tekeningen
of Modellen van Nijverheid
Eindverslag
der
Commissie van Rapporteurs
PREADVIES
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich
gebogen over de onderhavige ontwerpwet en de daarbij
behorende Memorie van Toelichting heeft haar eerste
vergadering gehad op vrijdag 10 januari 2020, waarin zij het
te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken en
vastgesteld.
Op dezelfde datum heeft zij Preadvies uitgebracht, waarin zij
de bestuderings-en werkwijze alsmede enkele vraag-en
aandachtspunten aan De Nationale Assemblée heeft
voorgelegd. Dit Preadvies werd in de Huishoudelijke
Vergadering van d.d. 10 januari 2020 behandeld.
De Commissie heeft de overwegingen uit het uitgebrachte
advies betreffende de uitdrukkelijke goedkeuring van deze
Overeenkomst bestudeerd. Uit hoofde hiervan komt de
Commissie tot de conclusie deze Overeenkomst meteen in
de Plenaire Openbare Vergadering te behandelen.
De Commissie wenste echter, hieraan voorafgaand, van
tenminste het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme,
i.c. het Bureau Intellectuele Eigendommen feedback te
verkrijgen inzake deze Overeenkomst. (Zie verslag
Commissievergadering dd. 10 januari januari 2020ICie
01/ Goedkeuring v.d. toetreding Akte van Geneve / 01 —
2020).

VOORONDERZOEK
ln de Huishoudelijke Vergadering van d.d. 10 januari 2020 heeft
De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek gebogen over het
door de Commissie mondeling uitgebrachte Preadvies. De
Nationale Assemblée heeft tijdens deze Vergadering besloten
mee te gaan met het voorstel van de Commissie voor het verder
onderzoek van de ontwerpwet.
ONDERZOEK
De Commissie zal op 22 januari 2020 van het Ministerie van
Handel, Industrie en Toerisme, i.c. het Bureau Intellectuele
Eigendommen feedback ontvangen. De Commissie zal de
schriftelijke feedback bestuderen en meenemen voor
behandeling in de Plenaire Openbare Vergadering.
BESLUITEN
-

De Commissie komt tot de conclusie dat gelet op het
eenvoudig karakter van de ontwerpwet meteen
overgegaan kan worden tot behandeling van de
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering;

-

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

- Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens
de Openbare Plenaire Vergadering aan de orde
worden gesteld.
Paramaribo, 17 januari 2020
R. Nurmohamed
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