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Onderwerp: 

aanbiedíng Ontwerpwet houdende 
wijziging van de Wet Bekwame Burgers van de Caricom 
(Wet 06 februari 2006 (S.B. 2006 no. 19, zoals 
laatstelíjk gewijzigd bij 5.8. 2008 no. 29) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee toekomen de 
Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende Memorie van 
Toelichting. 

De President van de Republiek Suriname, 

cc 	Vice- President 
Minister van Arbeid 
Secretaris Staatsraad 



WET van 	2020 
houdende wijziging van de 
Wet Bekwame Burgers van de Caricom 
(Wet van 6 februari 2006 (SB 2006 no. 19), 
zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2008 no. 29) 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat in het kader van het uitvoeren van het besluit van 
de Staatshoofden van de Caribische Gemeenschap (Caricom) het wenselijk is de Wet Bekwame 
Burgers Caricom te wijzigen; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd 
de onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

In de Wet Bekwame Burgers Caricom (Wet van 6 februari 2006 (S.B. 2006 no. 19), zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2008 no. 29) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1n artikel 6 lid 2 wordt na de aanhef de opsomming als volgt vervangen: 
a. mediawerker; 
b. sporter; 
c. musicus; 
d. artiest; 
e. verpleegkundige; 
f. ziekenverzorger; 
g. leerkracht; 
h. agrarische werker; 
i. schoonheidswerker; 
j. barbier; 
k. bewakingspersoneel. 

ARTIKEL II 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. 

3. De Minister verantwoordelijk voor arbeidsaangelegenheden is belast met de uitvoering van 
deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, 	  

DESIRÉ D. BOUTERSE 



WET van 	2020 
houdende wijziging van de 
Wet Bekwame Burgers van de Caricom 
(Wet van 6 februari 2006 (SB 2006 no. 19) 
zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2008 no. 29) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 
De Wet Bekwame Burgers Caricom legt de artikelen 45 en 46 van het Herziene Verdrag van 
Chaguaramas ten uitvoer aangaande het vrij verkeer van (bekwame) burgers van de Caricom. 
Volgens deze wet kunnen alle Caricom- staatsburgers een aanvraag doen ter erkenning van de 
status van bekwame burger van de Caricom bij de Minister belast met arbeidsaangelegenheden 
(art. 4 lid 1). De erkenning omvat: 

a. afgifte van het certificaat van erkenning van de status van Bekwame Burger aan een 
aanvrager; 

b. verificatie van een verleend certificaat door een andere Caricom- lidstaat, dat 
aangeboden wordt door een persoon die behandeling als een Caricom Bekwame Burger 
wenst. 

De wet van 2006 had eerst 4 categorieth die in 2008 werd uitgebreid naar zeven categorien 
(waarvan 1 categorie uiteindelijk uiteen viel in 2) van Caricom Bekwame Burgers. Het betrof de: 
a. academicus; 
b. mediawerker; 
c. sporter; 
d. muzikant; 
e. artiest; 
f. onderwijzer; 
g. verplegende (verpleegkundige en ziekenverzorger). 

In artikel 6 lid 1 worden de academici geregeld en de rest in lid 2. 
Bij de St Anns Declaration die in december 2018 te Trinidad werd aangenomen, is besloten deze 
lijst aan te vullen met: 'Agricultural Workers, Beauty Service Practitioners, Barbers and Security 
Guards'. In de Declaration staat: "We will include Agricultural Workers, Beauty Service 
Practitioners, Barbers and Security Guards to the agreed categories of skilled nationals who are 
entitled to move freely and seek employment within the Community;". Derhalve wordt de lijst van 
artikel 6 lid 2 weer aangevuld met nu 4 categorieth. 
De Agricultural Workers worden vertaald als de agrarische werkers. Beauty Service Practitioners 
worden vertaald als schoonheidswerkers. Barbers zijn barbiers en Security Guards worden vertaald 
als bewakingspersoneel. 

Gegeven te Paramaribo, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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