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Onderwerp: Aanbieding Nota van wijziging 

inzake Anticorruptiewet 

Geachte Voorzitter, 

Onder verwijzing naar uw schrijven van 3 november 2015 kenmerk DNA no. 

1730/15 betreffende Nota van Wijziging inzake de Ontwerpwet inhoudende 

nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2012. No.70), en regels ter preventie en bestrijding van corruptie 

(Anticorruptiewet), doe ik u bijgaand de volgende documenten toekomen. 

cc. Vice-President 

Minister van Justite en Politie 

Secretaris van de Staatsraad 



u. (3 -T9/1 -Ç 

WET van 	 
houdende regels inzake preventie en bestrijding 
van corruptie (Anticorruptiewet) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat ter preventie en bestrijding van corruptie, het nodig is regels vast 
te stellen inzake de instelling van een Corruptie Preventie Commissie en afgifte van verplichte 
verklaringen omtrent het vermogen door publieke funcfionarissen; 

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

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. President: de President van de Republiek Suriname; 
b. Minister: de Minister belast met de zorg voor justitiéle aangelegenheden; 
c. Procureur-generaal: de Procureur-generaal bij het Hof van Justifie; 
d. Commissie: de Corruptie Preventie Commissie als bedoeld in artikel 3; 
e. staatsinstelling: 1°. een door de Overheid, bij of krachtens wet, 

(a). ingestelde al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of 
autoriteit; 

(b). ingesteld al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam of orgaan; 
2°. een organisatie, autoriteit, lichaam of orgaan waarvan het beleid 

beinvloed kan worden door de overheid of een vertegenwoordiging van 
de overheid vanwege de financiéle, materiéle, personele dan wel 
deskundige bijdrage welke zij daaraan geeft; 

f. publieke functie: iedere taak, werkzaamheid, dienstverlening of activiteit welke, hetzij 
algemeen, hetzij eenmalig of regelmatig, betaald dan wel onbetaald wordt 
verricht, vervuld, uitgevoerd, volbracht, verleend of nagekomen door: 
1°. een lid van de Regering, van de Rechterlijke Macht, van een 

volksvertegenwoordigend lichaam, van de Stantsraad en van de Rekenkamer; 
2°. een landsdienaar ingevolge de Personeelswet, een orgaan van een 

staatsinstelling, of een persoon tewerkgesteld bij een staatsinstelling; 
3°. een staatsinstelling; 
4°. een openbaar lichaam of een particuliere instelling belast met openbare 

diensten, inclusief 	 water- en communicatieverzorging; 
g. publieke functionaris: iedere persoon, organisatie, autoriteit of ieder lichaam of orgaan belast 

met een publieke functie; 
h. verplichte verklaring: de verklaring als bedoeld in artikel 9; 
i. melder: degene die van een vermoeden van een misstand melding heeft gedaan. 
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Artikel 2 

Onverminderd de bepalingen van deze wet, waarin een staatsbesluit is voorgeschreven, kunnen omtrent 
de uitvoering van het bepaalde in  deze wet  nadere regels bij of krachtens staatsbesluit worden 
vastgesteld. 

De Corruptie Preventie Commissie 

Artikel 3 

Er is een Corruptie Preventie Commissie afgekort C.P.C, verder te noemen "de Commissie". 

9. De Commissie, waarvan de leden voor vijf jaren worden benoemd, bestaat uit ten minste vijf 
leden, waarvan één de voorzitter is; de voorzitter en de overige leden van de Commissie worden 
door de President benoemd en ontslagen, de Procureur-generaal gehoord. Zij zijn na beindiging 
van hun zittingstermijn onmiddellijk herbenoembaar. 

3. Leden van Commissie zijn degenen die van onbesproken gedrag zijn, niet eerder zijn veroordeeld 
wegens een misdrijf en specifieke deskundigheid bezitten met betrekking tot de preventie en aanpak 
van corruptie. 

4. Aan de Commissie wordt een secretariaat toegevoegd. De aanstelling, schorsing of ontslag van de 
medewerkers van het secretariaat geschiedt door de voorzitter van de Commissie. 

5. Bij of krachtens staatsbesluit wordt een reglement vastgesteld waarin worden geregeld: 
a. de samenstelling van de Commissie; 
b. de werkwijze en het honorarium van de Commissieleden; 
c. de taakomschrijving en het honorarium van het secretariaat; 
d. de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de Commissie met andere functies; 
e. alle overige zaken de commissie en het secretariaat rakende. 

6. De voorzitter en leden van de Commissie kunnen worden ontslagen wegens: 
a. uitsluiting van het passief- en actief kiesrecht; 
b. veroordeling voor het plegen van een misdrijf tot een onherroepelijke vrijheidsstraf; 
c. blijkende aanhoudende zielsgebreken; 
d. verklaring in staat van faillissement; 
e. ondercuratelestelling; 
f. wangedrag of onzedelijkheid, of bij gebleken voortdurende achteloosheid in de waameming van 

de functie. 

7. In het geval bedoeld in lid 6 wordt, met inachtneming van de leden 2, 3 en 5, door de President 
binnen 3 (drie) maanden voorzien in de opengevallen vacature. 
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Artikel 4 

1. Jaarlijks brengt de Commissie verslag uit aan de President en De Nationale Assemblee over haar 
werkzaamheden. De verslaglegging vindt zodanig plaats dat het vertrouwelijk karakter van de 
gegevens gewaarborgd blijft. 

2. Jaarlijks en wel uiterlijk op 30 november biedt de Commissie haar beleidsplan en begroting in het 
kader van haar taakomschrijving voor het komende jaar aan de Regering aan. 

Taken en bevoegdheden van de Commissie 

Artikel 5 

1. Tot de taken van de Commissie behoren: 
a. het onder toezicht van de Procureur-generaal registreren en het voeren van het beheer van de 

ingevolge artikel 8 lid 1 of lid 2 aan de Procureur-generaal afgegeven verklaringen; 
b. het in ontvangst nemen van meldingen van vermoedens van misstanden en het adviseren van de 

melder ter zake bedoelde meldingen; 
c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de daarvoor in aanmerking komende instanties met 

betrekking tot de te treffen maatregelen ter preventie casu quo bestrijding van corruptie; 
d. het ten behoeve van de overheid helpen ontwikkelen en uitvoeren van beleidsvoorstellen inzake 

de preventie en de bestrijding van corruptie; 
e. het in verband met effectieve preventie en bestrijding van corruptie adviseren van de overheid 

inzake te plegen aanpassingen van daarvoor in aanmerking komende wettelijke regelingen; 
f. het, in samenwerking met daarvoor in aanmerking komende organisaties en instanties, 

ontwikkelen van ethische gedragscodes. 

2. Bij staatsbesluit kunnen aan de Commissie andere aanvullende taken worden toebedeeld. 

3. Voor de toepassing van deze wet is een vermoeden van een misstand aanwezig indien het 
vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden en waarbij het maatschappelijk belang in het geding is 
bij schending van een wettelijk voorschrift. 

4. Bij of krachtens staatsbesluit kunnen met betrekking tot het beheer en de procedure van meldingen 
als bedoeld in lid 1 onder a en b nadere regels worden vastgesteld. 

Meldíng van vermoeden van een misstand 

Artikel 6 

1. Degene die van een vermoeden van een misstand kennis is bekomen, kan daarvan aan de Commissie 
een melding doen. De melding van een vermoeden van een misstand kan zowel mondeling als 
schriftelijk worden gedaan. Voor zover de melding mondeling is gedaan wordt het door de 
Commissie op schrift gesteld. 

2. De melding omvat een omschrijving van de misstand die wordt vermoed alsmede de gronden 
waarop het vermoeden is gebaseerd. De melding vermeldt eveneens de identiteit van degene(n) op 
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wie, alsmede de instantie of organisatie waarop de melding betrekking heeft. Een melding kan 
eveneens vergezeld gaan van afschriften of kopien van de op de melding betrekking hebbende 
documenten. 

3. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in de leden 1 en 2 stelt de Commissie, binnen een door de 
voorzitter van de Commissie te bepalen termijn, de melder in de gelegenheid om het verzuim te 
herstellen. 

4. De Commissie stelt de melder zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis, in ieder geval binnen dertig 
dagen nadat de melding is gedaan van het verloop van de behandeling ervan alsmede ter zake door 
de Commissie genomen beslissing. 

5. Het bepaalde in lid 1 laat de toepassing van het bepaalde in de artikelen 149 en 150 van het Wetboek 
van Strafvordering onverlet. 

Artikel 7 

1. De commissie is bevoegd om de melder, alsmede andere betrokkenen te horen met betrekking tot de 
gegrondheid van het vermoeden van de melding. De Commissie is in verband met het bepaalde in de 
eerste volzin eveneens bevoegd nadere informatie bij overheids- of andere instanties op te vragen, op 
grond waarvan bedoelde instanties verplicht zijn de gevraagde nadere informatie te verstrekken. 

2. Van de melding en het horen als bedoeld in lid 1 doet de Commissie verslag aan de Procureur-
generaal. Bij de verslaggeving worden eveneens de daarbij behorende informatie en documenten aan 
de Procureur-generaal verstrek-t. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt een melding van een vermoeden van een misstand 
waarvan door de Commissie de gegrondheid van het vermoeden reeds aanstonds kan worden 
vastgesteld, met de daarbij door de melder eventueel overgelegde documenten, onmiddellijk 
doorgeleid naar de Procureur-generaal. 

4. Het horen en de verslaglegging als bedoeld in lid 1, alsmede de daaraan verbonden procedure 
geschiedt overeenkomstig door de Procureur-generaal ter zake gegeven richtlijnen en voorschriften. 

5. Bij of krachtens staatsbesluit kunnen met betrekking tot het bepaalde in de leden 1 en 2 nadere regels 
worden vastgesteld. 

Bescherming melder vermoeden van een misstand 

Artikel 8 

1. Ten aanzien van de melder, alsmede degene die ten aanzien van een melding door de Commissie 
wordt gehoord of informatie aan de Commissie heeft verstrekt, wordt als gevolg van het te goeder 
trouw melden van een vermoeden van een misstand, geen besluit met nadelige gevolgen voor zijn 
rechtspositie genomen. 
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2. De werkgever of het bevoegd gezag voor zover het landsdienaren betreft, draagt er zorg voor dat de 
personen bedoeld in lid 1, niet op enige andere wijze bij de uitoefening van zijn functie nadelige 
gevolgen ondervinden ten gevolge van de melding. 

3. Onder een besluit met nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie als bedoeld in lid 1 wordt in ieder 
geval verstaan een besluit dat strekt tot: 
a. het verlenen van on-tslag, anders dan op eigen verzoek; 
b. het tussentijds beindigen of het niet verlengen van diens aanstelling in tijdelijke dienst of 

arbeidsovereenkomst; 
c. het niet omzetten van diens aanstelling in tijdelijke dienst of arbeidsovereenkomst in een 

aanstelling in vaste dienst; 
d. het verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een veizoek daartoe; 
e. het treffen van een orde maatregel; 
f. het treffen van tuchrtechtelijke en disciplinaire maatregelen; 
g. het onthouden van salarisverhoging; 
h. het onthouden van promotiekansen; 
i. het afwijzen van verlof. 

4. Een besluit genomen door een werkgever of het bevoegd gezag jegens degene die te goede trouw 
een melding van een vermoeden van een misstand als bedoeld in lid 1 heeft gedaan, of degene die 
naar aanleiding van die melding door de Commissie is gehoord of informatie aan de Commissie 
heeft verstrekt, is nietig. 

Verplichte verklaring vermogen publieke functionaris 

Artikel 9 

1. De publieke functionaris die lid is van de Regering, van De Nationale Assemblee, van de Staatsraad, 
van de Rechterlijke Macht of van de Rekenkamer, directeur of onderdirecteur is van een 
departement van algemeen bestuur of van een staatsinstel1ing of die werkzaam is bij de Dienst der 
Invoerrechten en Accijnzen is, met inachtneming van lid 3, verplicht naar waarheid een verklaring 
van zijn inkomens, bezittingen en schulden bij de Procureur-generaal in te dienen volgens een bij 
staatsbesluit vast te stellen model. De Procureur-generaal dient de op hem betrekking hebbende 
verplichte verklaring in bij de President. 

2. Bij staatsbesluit kunnen eveneens andere publieke functionarissen of g,roepen van publieke 
funcfionarissen worden verplicht de in lid 1 bedoelde verklaring bij de Procureur-generaal in te 
dienen. 

3. De verplichte verklaring wordt binnen drie maanden na de dag van aanwijzing, toelating, aanstelling 
of benoeming van de publieke functionaris als bedoeld in lid 1 of lid 2 ingediend. Indien bij de 
inwerkingtreding van deze wet de aanwijzing, toelating, aanstelling of benoeming al heeft 
plaatsgevonden, geschiedt de indiening binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet. 

4. De Procureur-generaal is bevoegd nadere gegevens van de publieke functionaris op te vragen indien 
te zijner beoordeling zulks noodzakelijk is. De publieke functionaris is verplicht de gevraagde 
nadere informatie schriftelijk binnen een door de Procureur-generaal gestelde termijn te verstrekken. 
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5. Wanneer een persoon als bedoeld in lid 1 of lid 2 ophoudt publieke functionaris te zijn, dient hij 
binnen zes maanden na de dag van beèindiging van zijn functie als publieke functionaris opnieuw de 
verklaring in. 

6. De Procureur-generaal verstrekt binnen dertig dagen na de dag van indiening, de verplichte 
verklaringen en de daarbij behorende identiteitsgegevens en nadere gegevens van de publieke 
functionarissen als bedoeld in de leden 1, 2 en 4, aan de Commissie. De eerste volzin is van 
overeenkomstige toepassing op het bepaalde in de tweede volzin van lid 1. 

Artikel 10 

1. De verplichte verklaring bevat behalve de bijzonderheden betreffende inkomens, bezittingen en 
schulden van de publieke functionaris als bedoeld in artikel 9 lid 1 mede, voor zover van toepassing, 
enig belang die de publieke functionaris heeft in rechtspersonen, vennootschappen en andere 
personen of organisaties alsmede zijn even-tuele lidmaatschap bij die rechtsp-  ersonen of organisaties. 

Bij wijziging in zijn vermogenstoestand, dient de publieke functionaris als bedoeld in artikel 	9 lid 
1 of lid 2  een nieuwe verklaring in, venneldende de wijziging van het vermogen. 

3. Een verplichte verklaring kan worden vergezeld van een door een accountant goedgekeurde 	lijst 
van baten en lasten. 

4. Publieke functionarissen die een bedrijf uitoefenen, dienen de verplichte verklaring in, 	tezamen 
met een door een accountant goedgekeurde lijst van baten en lasten. 

Artikel 11 

1. De Commissie houdt een register van registratie bij van de op grond van artikel 9 lid 1 of lid 2 
afgegeven verklaringen. 

2. De Commissie verstrekt aan de Procureur-generaal op diens vordering gegevens uit het in lid 1 van 
dit artikel bedoelde register. Onverminderd het bepaalde in de eerste volzin, wordt door de 
Commissie, indien daartoe geg,ronde redenen bestaan, ambtshalve gegevens uit de register aan de 
Procureur-generaal verstrekt. 

3. Het verstrekken van de in lid 2 bedoelde gegevens en het beheer door de Commissie van de op grond 
van artikel 9 afgegeven verklaringen, geschiedt volgens de door de Procureur-generaal gegeven 
richtlijnen en voorschriften. 

4. Bij of krachtens staatsbesluit worden regels vastgesteld betreffende de inrichting van het in lid 1 
bedoelde register. 
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Geheimhoudingsplicht 

Artikel 12 

Het is degene die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van de krachtens deze wet 
uitgevaardigde regelingen of genomen besluiten enige taak vervult, verboden om geQevens of 
inlichtingen, die op grond van deze wet zijn verstrekt of ontvangen, verder of anders gebruik te maken, 
daaraan verder of anders bekendheid te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet 
ge6st. 

Opsporing en strafbepalingen 

Artikel 13 

In het kader van de opsporing van strafbare feiten, is de Procureur-generaal bevoegd, informatie over de 
inkomens, bezittingen en schulden van een publieke functionaris op te vorderen bij de Commissie. 

Artikel 14 

1. De publieke functionaris die niet voldoet aan de verplichting op grond van artikel 9 lid 1 of  artikel 
10 lid 2, alsmede de werkgever of het bevoegd gezag die niet voldoet aan artikel 8, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de derde categorie, hetzij met een 
van beide straffen. 

2. De publieke functionaris die opzettelijk onjuiste informatie over zijn inkomens, bezittingen en 
schulden in de verplichte verklaring opneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren en geldboete van de vierde categorie. 

3. Overtreding van het bepaalde in artikel 12 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren en geldboete van de vierde categorie. 

4. De werkgever of het bevoegd gezag die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 8 lid 2, alsmede in 
geval van overtreding van de overige bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, wordt gestraft 
met geldboete van de derde categorie. 

Artikel 15 

1. Het in artikel 14 lid 4 strafbaar gestelde feit is een overtreding. 
2. De in artikel 14 leden 1, 2 en 3 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. 

Slotbepaling 

Artikel  16 

1. Deze wet wordt aangehaald als: Anticorruptiewet. 

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
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3. Zij treedt inwerking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. 

4. De Ministers van Justitie en Politie en van Binnenlandse zaken zijn belast met de uitvoering van 
deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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WET van 	 
houdende regeis inzake preventie en bestrijding 
van corruptie (Anticorruptiewet) 

MEMORIE VAN TOELICHT1NG 

A. ALGE1VIEEN 

Het is van algemene bekendheid dat corruptie in verdergaande mate en op structurele wijze ingrijpt in 
haast alle delen van onze samenleving. 
De groeiende corruptie heeft zich op zodanige wijze ingeworteld in de samenleving dat het remmend 
werkt op de nationale ontwikkeling. Deze zorgwekkende trend geeft meer dan voldoende aan dat 
effectieve bestrijding van corruptie, waaronder ook het preventieve optreden tegen dit fenomeen, in deze 
tijd eerder gebiedend is dan gewenst. 

De internationale conventies betreffende preventíe en bestrijding van corruptie in het bijzonder het Inter-
Amerikaans Verdrag en het VN verdrag inzake corruptie, nopen tot het treffen van maatregelen ter 
beteugeling en voorkoming van corruptie in al haar verschijningsvormen. De bij de intemationale 
organisaties aangesloten lidstaten demonstreren, door ratificatie van deze conventies en het 
daadwerkelijk nakomen van de in gemeenschap tot s-tand gekomen afspraken, hun solidariteit en een 
sterk signaal van bereidheid om de strijd tegen corruptie aan te gaan. 
Door het steeds meer wegvallen van grenzen wordt eenduidige regelgeving op universele 
criminaliteitsgebieden als corruptie, money laundering en terrorisme, steeds belangrijker, omdat onder 
meer vanwege het grensoverschrijdende karakter dat vaak een van de kenmerken van deze 
criminaliteitsgebieden is, het voor een effectieve bestrijding noodzakelijk is dat wetgeving van de 
verschillende lidstaten op elkaar is afgestemd. 

In het Wetboek van Strafrecht zijn in boek 2 titels 7, 15 en 28 betrekking hebbende op de misdrijven 
tegen het openbaar gezag, bedrog en ambtsmisdrijven, specifieke corruptieve handelingen strafbaar 
gesteld. Bij de herziening van het Wetboek van Strafrecht (in werking getreden op 14 april 2015 
(S.B. 2015 no. 44)) zijn de bepalingen met betrekking tot anti-comiptie verder aangescherpt. 
De nieuwe bepalingen, alsmede de aanscherping van de bestaande bepalingen met betrekking tot anti-
corruptie in het herziene Wetboek van Strafrecht waren onderdeel geweest van deze wet. Gelet op het 
feit dat het herziene Wetboek van Strafrecht eerder haar goedkeuring heeft verkregen van De Nationale 
Assemblee, is het belang om het deel met betrekking tot de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in 
de wet te handhaven niet meer aanwezig en is dan ook geschrapt. 

Deze aanscherping en uitbreiding van de anticorruptie bepalingen in het herziene Wetboek van 
Strafrecht zullen erin moeten resulteren dat aan de vervolging meer armslag en ruimte worden geboden 
om corruptie effectiever te kunnen aanpakken. Nieuwe bepalingen hebben onder andere betrekking op 
de strafbaarstelling van ook de begunstiging van ambtenaren, uitbreiding van de niet ambtelijke 
omkoping alsmede van de ambtsmisdrijven. Daarbij is bijvoorbeeld de ongeoorloofde verrijking (illicit 
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enrichment) door een ambtenaar strafbaar gesteld, mede ingegeven door het Inter-Amerikaans verdrag 
inzake corruptie. 

De aanpak van corruptie zal echter niet beperkt blijven tot de strafrechtelijke benadering. Naast 
voornoemde strafrechtelijke aanpak zal dan ook gewerkt moeten worden aan het ontwikkelen dan wel 
versterken van preventieve maatregelen (het flankerend beleid) die noodzakelijk zijn om de bestrijding 
van corruptie effectief te kunnen aanpakken. 

De onderhavige wet vormt dan ook een onderdeel van door de overheid te treffen maartegelen om 
corruptie op structurele wijze en krachtig te bestrijden, hetgeen onder meer moet leiden tot herstel van 
morele waarden en normen binnen onze samenleving en tot herstel en behoud van de rechtsstaat. 

B. ARTLKELGEWIJS 

Artikel  
In artikel 1 zijn de definitiebepalingen opgenomen. De term "publieke functionaris wordt ruim 
gedefinieerd. Daaronder vallen ook de personen die werkzaam zijn bij de zogenaamde parastatale 
bedrijven. 

Artikel 2  
Artikel 2 behelst een algemene delegatiebepaling. Deze algemene delegatiebepaling is opgenomen om te 
voorkomen dat voor onvoorzien maar wel noodzakelijk te treffen regelingen ter uitvoering van deze wet, 
een wettelijke grondslag ontbreekt. 

Artikel 3  
In artikel 3 wordt de basis gelegd voor de instelling van de Corruptie Preventie Commissie (C.P.C.). De 
leden van de Commissie worden door de President voor een termijn van vijf jaren benoemd. Er is 
gekozen voor een zittingstermijn van vijf jaren voor de 1eden hetgeen niet een te korte termijn is, maar 
eveneens niet te lang. De mogelijkheid bestaat eveneens tot herbenoeming van de leden wiens 
zittingstermijn is geeindigd. Gelet op de vereiste integriteit van de leden van de Commissie is voor het 
lidmaatschap vereist dat de leden van onbesproken gedrag moet zijn en niet eerder is veroordeeld 
wegens een misdrijf (zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk). Voorts is voor de benoeming tot lid 
van de Commissie specifieke deskundigheid vereist met betrekking tot de preventie en aanpak van 
corruptie. 
Voor wat betreft de samenstelling van de Commissie worden ter zake bij staatsbesluit vastgesteld. 
Daarbij wordt gedacht aan personen die specifieke deskundigheid bezitten met betrekking tot aanpak 
van corruptie. 

Artikel 4  
Artikel 4 betreft de jaarlijkse verslaggeving die de Commissie verplicht is te doen aan de President en 
De Nationale Assemblee. Het betreft een overzicht van de verrichtte werkzaamheden in het afgelopen 
jaar, zulks in het kader van de uitvoering van haar taakstelling. De verslaglegging geeft inzicht in 
verrichtte werlczaamheden van de Commissie en vindt zodanig plaa-ts dat het vertrouwelijk karakter van 
de gegevens gewaarborgd blijft. De bereikte resultaten van de Commissie zullen steeds getoetst worden 
aan het doel dat met deze wet beoogd wordt. In het verlengde hiervan ligt eveneens de toetsing van aan 
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de Regering aan te beiden beleidsplan en begroting, die jaarlijks voor 30 november dient te geschieden. 
Het beleidsplan omvat onder meer het voomemen van de Commissie voor het komend jaar. 

Artikel 5  
In artikel 5 zijn de -taken van de Commissie opgenomen. Zoals eerder in het in1eidend stuk aangegeven, 
is de aanpak van corruptie niet alleen een strafrechtelijke aangelegenheid. Het strafrecht komt pas aan de 
orde wanneer de feiten reeds gepleegd zijn, dus meer repressief van karakter. De preventieve aanpak van 
corruptie is eveneens van grote importantie, omdat daardoor juist voorkomen -wordt dat misstanden 
plaatsvinden en schade wordt berokkend. In dit kader heeft de Commissie onder meer tot taak de 
overheid en daarvoor in aanmerking komende instanties gevraagd en ongevraagd te adviseren in 
verband met effectieve preventie en bestrijding van corruptie. Het is voorts de taak van de Commissie 
om ten behoeve van de overheid beleid te helpen ontw-ikkelen ter preventie en bestrijding van corruptie. 
In het verlengde hiervan zullen ook de bestaande wettelijke regelingen in het kader van een effectieve 
aanpak van corruptie of misstanden steeds aan een evaluatie moeten worden ondenvorpen, hetgeen 
eveneens een taak is van de Commissie. 

Een andere belangrijke taak van de Commissie is het onder toezicht van de Procureur-generaal voeren 
van het beheer van de ingevolge artike1 9 lid 1 of lid 2 aan de Procureur-generaal afgegeven verplichte 
verklaringen (verklaringen omtrent het vermogen en schulden van de publieke functionarissen zoals 
genoemd in artikel 9). De Procureur-generaal geeft ter zake het beheer door de Commissie richtlijnen en 
voorschriften. Het beheer omvat onder meer werkzaamheden van de Commissie om de verplichte 
verklaringen en de daaraan gerelateerde documenten en informatie steeds in goede staat en op correcte 
wijze ten behoeve van de Procureur-generaal te bewaren, met behoud van het vertrouwelijk karakter 
ervan. 

Het in ontvangst nemen van meldingen van vermoedens van misstanden behoort eveneens tot een 
belangrijke taak van de Commissie. Een ieder die kennis heeft van een vermoeden van een misstand kan 
daarvan bij de Commissie een melding doen. Benadrukt dient te worden dat het in deze gaat om een 
‘`vermoeden" van een misstand. Eveneens dient benadrukt te worden dat de bevoegdheid van iedere 
burger die kennis draagt van een strafbaar feit, daarvan aangifte of klacht te doen, onverlet blijft 
(art. 149 Wsrv). Eveneens blijft onverlet de verplichting van openbare co1leges of ambtenaren die kennis 
draagt van een strafbaar feit om daarvan aangifte te doen bij de opsporings- of vervolgingsinstituten 
(art. 150 Wsrv). 
Ten aapzien van het begrip "vermoeden van een misstand" is in artikel 5 lid 3 opgenomen, zulks mede 
in het kader van de toepassimz van artikel 8 (bescherming klokkenluiders). Het moet gaan om een op 
redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand binnen bijvoorbeeld de organisatie waar de 
werknemer of landsdienaar werkzaam is of is geweest. Deze situatie zal zich het meest voordoen omdat 
degene die binnen de organisatie zelf werkzaam is vaak kennis draagt van de misstanden die daarin 
plaatsvinden. 
Ook dient het te gaan om een misstand waarbij het maatschappelijk belang in geding is bij schending 
van een wettelijk voorschrift. Er is hièr gekozen voor het ruime begrip "wettelijk v-oorschrift" hetgeen 
betekent dat niet alleen wettelijke regelingen (wetten, staatsbesluiten en districtsverordeningen) 
daaronder vallen. Hierop aansluitend heeft de Commissie ook tot taak de melder te adviseren met 
betrekking tot de door deze gedane melding. Niet uitgesloten moet worden dat de melder onzeker kan 
zijn met betrekking tot de gegrondheid van de melding of onzeker kan zijn met betrekking tot de 
melding zelf. 
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Artikel 6  
Ingevolge artikel 6 kan iedere burger die kennis draagt van een vermoeden van een misstand bij de 
Commissie een melding doen. Wat onder een vermoeden van een misstand wordt verstaan is bij de 
bespreking van artikel 5 reeds aan de orde geweest. Elke melding zal met de nodige confídentialiteit 
behandeld moeten worden, zo ook met betrekking tot de identiteit van de melder. De richtlijnen en 
voorschriften van de Procureur-generaal ingevolge artikel 7 lid 4 zullen daarbij in acht genomen moeten 
worden. 
Aan de melding zelf zijn er enkele vereisten verbonden. In de melding moet zijn omschreven wat de 
misstand inhoud die vermoed wordt te zijn gepleegd (bijvoorbeeld: een indicatie welk wettelijk 
voorschrift overtreden wordt, welke handelingen gepleegd zijn, de betrokken organisaties en personen). 
Daarbij is het van belang dat de gronden waarop het vermoeden is gebaseerd eveneens moeten worden 
vermeld. Daarom is het van belang dat een melding eveneens vergezeld gaan van afschriften of kopieen 
van de op de melding betrekking hebbende bescheiden en documenten, maar het kan eveneens andere 
zaken zijn die het vermoeden zouden kunnen staven of die zouden kunnen dienen om het vermoeden 
van de misstand te kunnen onderbouwen. De melding vermeld eveneens de identiteit van degene(n) op 
wie, alsmede de instantie of organisatie waarop de melding betrekking heeft. 
Bovenvermelde eisen zijn van belang om te voorkomen dat meldingen worden gedaan die enig 
grondslag mist, maar die slechts bedoeld is om personen of organisaties in een kwaad daglicht te stellen. 
De bepalingen van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot smaad, smaadschrift of laster zijn in 
deze gevallen onverkort van toepassing. 

In het kader van goed bestuur is het van belang dat de melder op de hoogte wordt gesteld van het 
verloop van de behandeling van de melding, alsmede van de daarop betrekking hebbende beslissingen. 
De beslissingen van de Commissie kunnen betrekking hebben op de ongegrondheid van de melding en 
indien uit de melding eníge gegrondheid bestaat, de doorverwijzing van de zaak naar de Procureur-
generaal. 

Artikel 7 
Artikel 7 heeft betrekking op het horen van de melder en andere belanghebbenden. De commissie is 
namelijk bevoegd om degene die een melding van een vermoedens van een misstand heeft gedaan, 
alsmede andere betrokkenen te horen met betrekking tot de gegrondheid van het vermoeden van de 
melding. Daarbij is het van belang dat de Commissie eveneens bevoegd is nadere informatie bij 
overheids- en andere instanties op te vTagen, op grond waarvan bedoeide instanties verplicht zijn de 
gevraagde nadere informatie te verstrekken. 

Benadrukt dient te worden dat door de Commissie geen strafrechtelijk onderzoek wordt verricht. Dit is 
een aangelegenheid van het Openbaar Ministerie en de bestaande gespecialiseerde politiele instituten. 
Het horen van de melder en de daarbij van belang zijnde betrokkenen, die op grond van de richtlijnen en 
voorschriften van de Procureur-generaal geschiedt, is slechts bedoeld om te kunnen vaststellen of er 
enige gegrondheid aanwezigheid is met betrekking tot de melding. Uiteraard wordt er vanuit gegaan dat 
er meldingen zullen zijn waarvan de gegrondheid van het vermoeden reeds aanstonds kan worden 
vastgesteld. Dit soort gevallen zullen door de Commissie onmiddellíjk worden doorgeleid naar de 
Procureur-generaal. 

Artikel 8  
De melder van een vermoeden van een misstand dient beschermd te worden, vooral indien de melder 
werknemer is. Artikel 8 heeft betrekking op de bescherming van degene (de werknemer) die een 
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vermoeden van een misstand melding heeft gedaan. Wel is vereist dat de melding door de melder te 
goeder trouw moet zijn gedaan. Hiervan is geen sprake indien de melder weet dat de melding niet op 
waarheid berust of bedoeld is om personen of organisaties in een kwaad daglicht te stellen. 

Artikel 8 is gericht op degene die bevoegd is beslissingen te nemen met betrekking tot de rechtspositie 
van de melder die werknemer is. Dit is op de eerste plaatst in het algemeen de werkgever zelf. Binnen 
het ambtelijke heeft het bepaalde in artikel 8 betrekking op het bevoegd gezag. Dit is het gezag dat 
bevoegd is besluiten te nemen met betrekking tot de rechtspositie van Landsdienaren (artikel 3 
Personeelswet). De werkgever of het bevoegd gezag dient en,00r zorg te dragen dat naar aanleiding van 
het te goeder trouw melden van een misstand, ongeacht of de melding betrekking heeft op misstanden 
binnen de eigen organisatie of andere gevallen, geen besluiten worden genomen met nadelige gevolgen 
voor de rechtspositie van de werknemer (Landsdienaar). Zulke besluiten zijn van rechtswege nietig (lid 
4). In lid 3 is aangegeven om welke besluiten het gaat. Echter betreft lid 3 geen limitatieve opsomming 
(zie "in ieder geval-). Er kunnen dus ook andere besluiten van de werkgever of het bevoegd gezag zijn 
op grond waarvan de rechtspositie van de werknemer benadeeld zouden kunnen worden. 

Artikelen 9 en 10 (verplichte verklaring)  
Artikel 9 betreft de verklaring betreffende het vermogen die bepaalde of groepen van publieke 
functionarissen bij de procureur-generaal moeten indienen (verplichte verklaringen). Het betreft een 
verklaring waarin een overzicht wordt gegeven van de inkomens, schulden en bezittingen van de 
publieke functionaris die onder die verplichting valt. Het betreft alle inkomens, bezittingen en schulden 
van de betrokken publieke functionaris. Ingevolge artikel 10 moet in de verklaring eveneens worden 
vermeld enig belang die de publieke -functionaris heeft in rechtspersonen, vennootschappen en andere 
personen of organisaties alsmede zijn eventuele lidmaatschap bij die rechtspersonen of organisaties. Op 
de eerste wordt gedacht aan aandelen in vennootschappen of andere belangen in rechtspersonen (artikel 
10 lid 1). 

Wat onder publieke functionaris bedoeld wordt is opgenomen in de definitiebepalingen van artikel 1. De 
publieke functionarissen die de verplichte verklaring moeten indienen, zijn duidelijk aangegeven in lid 
1. Het betreft leden van de Regering, van De Nationale Assemblee, van de Staatsraad, van de 
Rechterlijke Macht of van de Rekenkamer, directeur of onderdirecteur van een departement van 
algemeen bestuur of van een staatsinstelling of degenen die werkzaam zijn bij de Dienst der 
Invoerrechten en Accijnzen. De mogelijkheid bestaat dat bij staatsbesluit ook andere publieke 
functionarissen of groepen van publieke functionarissen de verplichte verklaring moeten indienen. 

De indiening van de verplichte verklaring met betrekking tot het vermogen van de publieke functionaris 
is niet alleen ingegeven vanwege het Inter-Amerikaans verdrag inzake corruptie, maar is met name van 
belang in het kader van artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht. In artikel 20 van het Inter-
Amerikaans verdrag wordt gesproken van "illicit enrichment: ... that is a significant increase in the 
assets of a public official that he or she cannot reasonable explain in relation to his or her lawful 
income". 
In dit kader stelt artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht strafbaar degene die opzettelijk een 
significante verhoging van zijn vermogen vergaart, waaraan geen aannemelijke rechtmatige verkrijging 
te grondslag ligt. 
In de memorie van toelichting met betrekking tot dit artikel is aangegeven dat de bepaling van artikel 
430a van het Wetboek van Strafrecht gepaard moet gaan met flankerend bestuurlijk beleid waarbij wordt 
aanbevolen dat ambtenaren bij hun aantreden een overzicht overleggen van hun financile posities. De 
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indiening van de verplichte verklaring aan de Procureur-generaal van het vermogen van de publieke 
functionaris is daarvoor bedoeld. 

Het bovenstaande geeft duidelijk aan dat voor de vaststelling of er sprake is van "illicit enrichment" als 
bedoeld in artikel 20 van het Inter-Amerikaans verdrag en "ongeoorloofde verrijking" als bedoeld in 
artikel 340a van het Wetboek van Strafrecht, vaststelling moet plaatsvinden van een "begin" van de 
financi&e positie van de publieke functionaris. Ten aanzien hiervan dient de verplichte verklaring 
binnen drie maanden na de dag van aanwijzing, toelating, aanstelling of benoeming van de publieke 
functionaris. Ten aanzien van de gevallen die bij de inwerkingtreding van deze wet de aanwijzing, 
toelating, aanstelling of benoeming al heeft plaatsgevonden, geschiedt de indiening eveneens binnen drie 
maanden na de inwerkingtreding van deze wet. De termijn van drie maanden voor indiening van de 
verplichte verklaring, zowel in het geval de aanstelling van de publieke functionaris bij de 
inwerkingtreding van deze wet reeds heeft plaatsgevonden (drie maanden na de inwerkingtreding van 
deze wet) alsmede in het geval de aanstelling geschiedt na de inwerkingtreding van deze wet (drie 
maanden na de aanstelling), kan als een redelijk termijn worden beschouwd. 

Gekoppeld aan de indiening van de verplichte verklaring dient elke verandering in het vermogen van de 
publieke functionaris die daarna plaatsvindt, getoetst te worden aan de rethtmatige inkomsten (artikel 10 
lid 2). Deze verplichting geldt eveneens indien de publieke -functionaris zijn functie als publieke 
functionaris beindigt heeft. De indiening hiervan dient binnen zes maanden na beindiging van de 
functie plaats te vinden. 

Artikel 11 (Register van verplichte verklaringen)  
De Commissie heeft ingevolge haar taakstelling mede tot taak het voeren van het beheer van de aan de 
Procureur-generaal ingediende verplichte verklaringen. Daarbij houdt de Commissie een register bij van 
registratie van de op grond van artikel 9 lid 1 of lid 2 afgegeven verklaringen, waaruit op vordering van 
Procureur-generaal dan wel ambtshalve gegevens aan de Procureur-generaal worden verstrekt. De 
vordering door de Procureur-generaal zal in elk geval plaatsvinden indien zulks van belang is in het 
kader van ter zake ingesteld strafrechtelijk onderzoek. 
Geheimhoudingsplicht 

Artikel 12 (Geheimhoudingsplicht)  
Ingevolge artikel 12 is het degene die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van de krachtens 
deze wet uitgevaardigde regelingen of genomen besluiten enige taak vervult, verboden gegevens of 
inlichtingen, die op grond van deze wet zijn verstrekt of ontvangen, verder of anders gebruik te maken, 
daaraan verder of anders bekendheid te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet 
ge6st. Deze geheirnhoudingsplicht is van belang, mede gelet op het feit dat het in deze betreft gevoelige 
informatie. Deze geheimhoudingsplicht is met name gericht op de leden van de Commissie en personeel 
van het secretariaat. 

Artikel 13, 14 en 15 (Opsporing en strafbepalingen)  
Artikel 13 geeft de Procureur-generaal de bevoegdheid in het kader van de opsporing van strafbare 
feiten om informatie over de inkomens, bezittingen en schulden van een publieke functionaris op te 
vorderen bij de Commissie. Deze be.voegdheíd is van belang in het bijzonder in verband met de 
opsporing van feiten strafbaar gesteld in deze wet alsmede in artikel 340a van het Wetboek van 
Strafrecht. 
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Ten aanzien van de handhaving is gekozen voor de strafrechtelijke sancties. Het betreft zowel 
misdrijven als overtredingen (art. 14 en 15). 

Paramaribo, de 	  

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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