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Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u, Icrachtens de artikelen 103 en 104 van de Grondwet, voor behandeling 
door De Nationale Assemblee toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de 
bijbehorende Memorie van Toelichting, alsmede de documenten waarop de Ontwerpwet 
betrekking heeft. 	 • 

Indien De Nationale Assemblee de voorkeur geeft aan een stilzwijgende goedkeuring 
van deze Overeenkomst, dan verneem ik zulks gaarne van u en verzoek ik u om in dat 
geval de bijgevoegde Ontwerpwet als ingetrokken te beschouwen. 

De President van de Republiek Suriname, 



WET van 	  
houdende goedkeuring van de "Vriendschap en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Republiek Suriname en de Republiek ServiCé" 

ONTWEFtP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de door de Republiek 
Suriname op 10 februari 2018 te Paramaribo, ondergetekende "Vriendschap en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek 
Servi e aan de goedkeuring van De Nationale Assemblee te onderwerpen, welke 
goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek 
Suriname bij wet moet worden verleend. 

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

Artikel 1 

De op 10 februari 2018 te Paramaribo, ondergetekende "Vriendschap en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek 
Servi e wordt goedgekeurd. 

Artikel 2  

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

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

3. De Minister belast met de zorg voor het buitenlands beleid is belast met de 
uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, 	 2018. 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



WET van 	  
houdende goedkeuring van de "Vriendschap en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Republiek Suriname en de Republiek Servir 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Deze Overeenkomst heeft als doel de samenwerkingsrelaties te verstevigen en 
verder te bevorderen tussen de twee landen op gebieden van economische, 
commerciéle, financiéle, industriéle, landbouw-, wetenschappelijke, technische, 
educatieve en culturele samenwerking. 

Ingevolge onderhavige Overeenkomst wordt de mogelijkheid geboden andere 
gebieden van samenwerking overeen te komen dan wel aanvullende 
Overeenkomsten aan te gaan op elk gebied van belangstelling. 

Op basis van deze Overeenkomst zijn Suriname en Servié overeengekomen een 
Gezamenlijke Commissie op te richten, bestaande uit vier (4) vertegenwoordigers 
van elk land en dergelijke adviseurs, die elkaar jaarlijks afwisselend ontmoeten 
in de Republiek Suriname en de Republiek Servié, teneinde complementaire 
overeenkomsten voor te bereiden en goed te keuren ter implementatie van 
onderhavige Overeenkomst en de samenwerking verder te continueren. 

Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening aan het bepaalde in 
artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname. 

Paramaribo, de 	 2018. 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



Friendship and Cooperation Agreement 

between 

The Republic of Suriname 

and 

The Republic of Serbia 

The Republic of Suriname and the Republic of Serbia, hereinafter referred to as 

"the Parties"; 

Inspired by the desire to deepen friendly relations between the two countries; 

Conscious of the presence of mutual interests and the need to coordinate efforts 

to achieve common goals; 

Convinced of the importance to develop an effective and reciprocal cooperation 

concerning areas of interest to both countries, with a view to develop their 

countries; 

Expressing their desire to consolidate and further promote the cooperative 

relations between the two countries based on the principles of respect for 

national sovereignty, equality and mutual benefit, and in accordance with 

international law and the legislation of the respective countries. 

Have agreed as follows: 



Article 1 

The Pardes commit to promote, according to their respective national 

legislations, cooperation in areas of common interest to both countries, in 

accordance with the provisions provided in this Agreement. 

Article II 

The cooperation in this Agreement shall include areas of common interest, 

including economic, commercial, financial, industrial, agricultural, scientific, 

technical, educational and cultural cooperation as well as other fields, to be 

agreed upon by the Parties. 

The Programmes and projects within the areas as mentioned in above 

paragraph shall be worked out in complementary agreements, which shall 

specify inter alia the aims of Programmes and projects, their timetable as well 

as the obligations, including the financial ones, of each of the Parties. 

The Parties will periodically hold meetings of political consultation between 

high level representatives of the Ministries of Foreign Affairs, on issues related 

to bilateral relations between the Parties, as well as international affairs. 

Article III 

This Agreement constitutes the institutional framework that regulates 

cooperation, based on which the two Parties rnay sign complementary-

agreements in each area of interest. 

Those complementary agreements shall specify cooperation programs and 

projects, their goals, objectives, financial and technical resources and working 

schedules, and specify areas in which they shall be executed. 

In addition, agencies and organizations of the Republic of Suriname and the 

Republic of Serbia may conclude documents for sectorial cooperation that they 



consider necessary to strengthen bilateral relations after coordinatiori and 

consultation with the Ministries of Foreign Affairs of both Parties. 

Article IV 

The Parties agree to establish a joint commission consisting of four (4) 

representatives of each country and such advisers as may be deemed convenient, 

to meet annually, alternately in the Republic of Suriname and the Republic of 

Serbia in order to prepare and approve complementary agreements, and to follow 

up on the implementation of this Agreement. 

The commission shall be chaired and coordinated by the respective Ministries of 

Foreign Affairs. 

Article V 

This Agreement as well the measures adopted on it, shall not prejudice either 

Partys international commitments deriving from treaties to which it is a party. 

Article VI 

Any dispute that may arise concerning the application or interpretation of the 

provisions of this Agreement shall be resolved in a friendly manner and through 

diplomatic channels. 

Article VII 

This Agreement may be modified and amended by a written agreement between 

the two Parties. The modifications and amendments shall take effect in 

accordance with the provisions of Article VIII of this Agreement. 

Article VIII 

This Agreement shall enter into force on the clate of last received notice by 

which each Party has notified the other of the completion of its necessary 

internal procedures for entry into force. 



Article IX 

This Agreement shall be effective for a period of live (5) years and automatically-

renewed for successive egttal periods, unless one of the Parties notifies the 

other Party in written form through diplomatic channels of its intention not to 

renew the Agreement, at least three (3) months before the date of expiration of 

the validity of the Agreement. 

Any of the Parties may also inform the other of its intention to terminate this 

Agreement at any time and the termination shall take effect three (3) months 

after the date of notification to the other Party. 

The termination of this Agreement shall not affect the implementation of the 

programs and projects of cooperation signed under the framec‘ork of this 

Agreement or Complementary Agreements. 

Done at Paramaribo on the 101h day of the Month of February of the Year 2018, 

in the Dutch, Serbian and English languages, all texts being egually valid and 

authentic. In case of differences in interpretation between the texts, the English 

text shall prevail. 

For the Government of the 

Republic of Suriname 

For the Government of the 

Republic of Serbia 
tip isgt<r—rsiegriPct-1 

Yldiz Pollack - Beighle 

Minister of Foreign Affairs 

Ivi 	acic 

First Deputy Prime Minister and 

Minister of Foreign Affairs 



VRIENDSCHAP EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

TUSSEN 

DE REPUBLIEK SURINAME 

EN 

DE REPUBLIEK SERVIÉ 

De Republiek Suriname en de Republiek Servi , hierna te noemen 

"de Partijen; 

GEINSPIREERD door het veriangen om vriendschappeli ke relaties tussen de 

twee landen te verdiepen; 

BEWUST van de aanwezighe d van wederzijdse belangen en de noodzaak om de 

inspanningen te cobrdineren om gemeenschappelijke doelen te bereiken; 

OVERTUIGD van het belang van een effectieve en wederzijdse samenwerking 

op het gebied van belangen voor beide landen, met het oog op de ontwikkeling 

van hun landen; 

UITDRUKKING GEVEND aan hun wens om de sarnenwerkingsrelaties tussen 

de twee landen te consolideren en verder te bevorderen op basis van de 

beginselen van respect voor nationale soevereiniteit, gelijkheid en wederzijds 

voordeel, en in overeenstemming met het intemationaal recht en de vvetgeving 

van de respectieve landen. 

Zijn als volgt overeengekomen: 



Artikel I 

De Partijen verbinden zic'n ertoe om overeenkomstig hun respectieve nationale 

wetgeving, samenwerking op gebieden van gemeenschappelijk belang aan beide 

landen te bevorderen overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst. 

Artikel II 

De samenwerking in deze overeenkomst omvat gebieden van 

gemeenschappelijk belang, met inbegrip van economische, commercièle, 

industrAe, landbouw, wetenschappelijke, technische, educatieve en 

culturele samenwerking, alsmede op andere gebieden die door de Partijen 

worden overeengekotnen. 

De programma's en projecten genoemd in de gebieden van bovenstaande 

paragraaf zullen worden uitgewerkt in Aanvullende Overeenkomsten, welke 

onder meer specificeren, de doelstellingen van programma's en projecten, hun 

tijdschema en de verplichtingen, inclusief de financièle middelen, van elk der 

Partijen. 

De Partijen zullen periodieke vergaderingen houden van politiek overleg tussen 

hoge vertegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, over 

kwesties in verband met bilaterale betrekkingen tussen de Partijen als ook 

internationale aangelegenheden. 

Artikel III 

Deze Overeenkomst vormt het institutioneel kader dat de samenwerking regelt, 

op basis waarvan de twee Partijen Aanvullende Overeenkomsten kunnen 

ondertekenen op elk gebied van belangstelling. 



Dcze Aanvullende Overeenkomsten zullen spccifercn 

samenwerkingsprogramma's en projecten, hun doelen, financièle en technische 

middelen en werkszihema's en de gebieden waarin zij worden uitgevoerd. 

In aanvulling, kunnen agentschappen en organisaties van de Republiek 

Suriname en de Republiek Servi besluiten, documenten voor sectorale 

samenwerking aan te gaan, die zij nodig achten om de bilaterale betrekkingen 

te versterken, na co8rdinatie en overleg met de Ministeries van Buitenlandse 

Zaken van beide Partijen. 

Artikel IV 

De Partijen komen overeen een Gezamenlijke Commissie op te richten 

bestaande uit (4) vier vertegenwoordigers van elk land en dergelijke adviseurs, 

die geschikt worden geacht, en jaarlijks afwisselend bij elkaar komen in de 

Republiek Suriname en de Republiek Servi, teneinde complementaire 

overeenkomsten voor te bereiden en goed te keuren, en de implementatie van 

deze Overeenkomst voort te zetten. 

De Commissie wordt voorgezeten en gecoÓrdineerd door de respectieve 

Ministeries van Buitenlandse Zaken. 

Artikel V 

Deze Overeenkomst en de daarbij goedgekeurde maatregelen doen geen 

aibreuk aan de internationale verbintenissen van de Partijen die voortvloeien 

uit verdragen waar zij partij bij zijn. 



Artikel VI 

Elk geschil dat kan ontstaan betreffende de toepassing of interpretatie van dc 

voorzieningen van dcze Overeenkomst zal opgelc>st worden op 

vriendschappelijke wijze via diplomatieke kanalen. 

Artikel VII 

Deze Overeenkomst kan worden aangepast en gewijzigd middels een 

schriftelijke overeenkomst tussen de twee Partijen. De aanpassingen en 

wijzigingen zullen van kracht zijn overeenkomstig het bepaalde in Artikel VIII 

van deze Overeenkomst. 

Artikel VIII 

Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van de laatst ontvangen 

kennisgeving, waarbij iedere Partij, de andere heeft medegedeeld van de 

voltoofing van haar vereiste interne procedures voor inwerkingtreding. 

Artikel IX 

Deze Overeenkomst zal van kracht zijn voor een periode van (5) vijf jaren en 

autornansch verlengd worden voor achtereenvolgende gelijke perioden, tenzij 

één der Partijen via diplomatieke kanalen de andere Partij schriftelijk in 

kennis stelt van zijn voornemen om de Overeenkomst niet te verlengen, ten 

minste ( 3) drie maanden voor de datum waarop de geldigheid van de 

Overeenkomst is verstreken. 



Elk der Partijen kan de andere ook mededelen van zijn voornernen om deze 

Overeenkomst te allen tijde te beéindigen en de opzegging zal van kracht zijn 

(3) thie maanden na de datum van kennisgeving aan de andere Partij, 

De beeindiging van deze Overeenkomst zal geen afbreuk doen aan dc uitvocring 

van de programrna's en projecten van samenwerking die in het kader van deze 

Overeenkomst of Aanvullende Overeenkomsten zijn getekend. 

Gedaan te Paramaribo, op de 10de dag van de maand februari van het jaar 

2018, in de Nederlandse, Servische en EngeIse taal, alle teksten zijnde 

gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie tussen de teksten, 

zal de Engelse tekst prevaleren hebben. 

Voor de Regering van 

de Republiek Suriname 

Yidiz Pollack - Beighle 

Minister van Buitenlandse Zaken 

Voor de Regering van 

de Republiek Servié 

/4--2 	 4111 

Ivica Daèié 

Eerste Vice - Premier en 

Minister van Buitenlandse Zaken 



Coopa3ym o npojaTe.Thersy n capaimm 

H3mehy 

Penyilmwe Cymmama 

Peny6.-ance Cp6Hje 

Peuy6.-anca CypiHama u Peny6;nuca Cp6nja. y naiem Texcry .,cTpaHe--; 

flOEICTalCHyTe ACCSBOM na npoay6e iipujaece onnoce H3mehy ase 3emn,e; 

CsecHe nocTojafba 3ajeann-HKnx HHTepeca n noTpe6e na ycKaa,ne nanope 3a nocTn3arbe 
3ajeaffH9Kux ulubesa: 

YsepcHe y Bail:110CT pa3sHjafba e4nixacHe 14 peunnpoyHe capanfbe y o6.3acTuma oJi nwrepeca 3a 
o6e aemsbe, a y uns,y 1134X0BOT paisoja: 

143pascasajyhu >Ke.sy Koacoannyj■,' 1.3 aarbe yHaupeae mebycoGne onnoce eapaarbe Ha ocHosy 
upnHuuna nourrosarba Hanuonannoi CyBepeHilTeTa. pasHonpasnoeTn 11 o6ocTpaHe KOpkICT14, 11 y 
cwiany ca NrebyHapomium npanom n 3aKOH(UaBCIBONI 0;1HOCHI1X 3ema..-ba. 

Carlacime cy ce o sAsiehem: 

4.3aH 1. 

CTpaHe ce o6ase3yjy a y CMJ111,a): ca csojnm HaunoHaTunm 3aKoHonascTsom yaanpebyjy capanfby 

y o6.3acTuma o.i 3ajelifunixor nwrepeca 3a 06e 3eN1:6C, y cKaaay ca oapen6ama OBOF clloPa3Yma. 

113aH 2. 

Osaj cnopa3ym o capanffin o6yxsaTa o6aacTH on 33iC1-11111KOF HuTepeca, yx.rBytiyjyrin exonomcKy. 

Tprornincxy, cpuHaHcHjeKy, HELayerpHjeKy, nwhonpnspenny, Hay‘my, TCX111191<y, o6pa3osHy 

KyaTypny capanlby, Kao n apyre ofinacTH o Kojnma ce eTpane ycarnace. 

flporpamn fl npojeKTH 113 o6aacTn nomeHyr3D. y npemonnom crasy aecimpunny ce nonyHexilm 

cnopa3ympfma Kojn inmeby OCTa1101" 6:1H>Ke 011payiy 1111.1,CBC nporpama F1 npojeKaTa. 11,14X0B 

pacnopen 11 o6ase3e o6ejy eTpana. ynyHyjyhn 1D1411a111:14iCKC. 

(Tpane na HHBoy BlICOKUX npeacTamnixa mlumerapcTasa C110:14111X nocaosa nepHoninmo 

oap)Kasajy 11011HT111-11W-KOHCy/fraTHBIle cacTaHxe o rurrarbuma y sem ca 6HaaTepaannm oaHocmma 

cTpaHa. Kao H o mebynapoannm rinTaibmma. 



Llaan 3. 

OBaj coopanym opencrawka mrcrwrymmonwow OKBHp KO.P1 perynome capaan.y, a Ha OCHOBy icor 

eirpane mory 	HOTHHIHY.20nYHCKC cnopa3yme y cBaKoj 06.33c111 O. mrrepeca. 

OBH flOrlyHCKH crwpa3ymo (5,13r,KC actInowory oporpame m opojeKre capanwe, H,HKOR HH.To, 

namepe, chnnamtenjeKe 11TCXHWIKC pecypcc, Kao H unamone pana, H opennwpajy o6nacm y xojwma 

he GHTH coposcnenn. 

Flpea rora. arenunje H oprann3aumje PenyeinnKe Cyponama H Peny6mtKe C:p6mje mory na 

nornm ruy aoxymCHTe 3a CCKTOpCKy capaarby Koje cmarpajy neonxownim 3a jamawe 6wrarepawmx 

onmoca HaKOH ycKnahmsawa H Koncynrawija ca Mworcrapcmoma CF10MHIIK nocnosa o6ejy 

crpana. 

itiau 4. 

Crparre cy carnacne na ocnyjy 3ajennw4Ky Kommcmjy Koja ce cacrojn on no mernpm (4) 

npeacrasorwa 313 csaKe 3em.The H onronapajyhmx caserowca. Koja he ce cacrajam na roanaubem 

HHBOy. HaH3MCH04110 y Penyóminn Cyprthamy H y Peny6nnun Cp6m111, KaKo tim uppowemwm H 

ano6pwrin nonyncKe coopasyme n npanum cnposohethe oBor cnopaayima. 

Komucrijom he npenceaasarn n Koopnwmparn H,CH pa n oaroBapajyha m ncrapcma cnownnx 

nocnosa. 

11..-ta6 5. 

OBaj cnopa3ym n mepe ycsojene y se3n ca ftwm y BC3H rre upejywnwpajy MebyFiapQaHc o6ase3e 

fmnno KojC crpane Koje npon3J1a3e 113 yroBopa wrje cy norrmcnnue. 

thaft 6. 

EBCHTya.11HH coopowl Kojm mory na nacrany y BC311 ca opmmenom H.1l1 rymamerbem onpen6m oBor 

enopaayma pewaBahe ce Ha npnjaren,crw nagnn, ilinTOMBTCKHNI Kanannma. 

thlaH 7. 

OBaj cnopa3ym MOACC CC 113MeHHTH H aPITyMITH criopa3ymno H3Meby crpana y ITHCallej 11)0pMH. 

143mene H fronyne crynajy na criary y cwrany ca oapea6ama nnana 8. osor cnopa3yma. 

ijaan 8. 

OBaj cnopa3ym cryna ua cmary aanom opmjema nocnearber rowanor o6aseurrewa KO_PIM crpane 

o6aseurraBajy jeana apyry na cy 3m3pmeme CBC ymyrpamwe npouenype mconxoane 3a rteroso 

crynan,e rla cnary. 



ilias 9. 

Osaj cnopauym Ba-Affi flel (5) lo:aisa ii BylOMUICKN CC CylCUCCHIBIO othiasma na 11CTC nepsoac. 
oçnm y c,jy9ajy,  2a.jç,llaçTpasa ,srulomarcspim Kaliaill1MB, y saçasom 06iHK . o6asecTn apyry 
crpasy 	samepasa ;ta npoapss cnopasym, sajmaspe TpH (3) mecesa npe flana UCTCKB 

BBiKHOCTH cnoNnyma. 

bltio soja crpasa Tasolje mowe aa o6aseers apyty crpany o samcpn rta pacsuse osaj cnopa3ym 
y 614;lo som Tpenyrsy. a paciat. ryna na csary Tps (3) meceua 	aasa oebaseurres,a apyre 
crpane o TOMC. 

Paciata osor enopasyma yruse na enposobeffie nporpama H npojesara capaaibe nomscassx y 
ossspy OBOF 111111:1011yUCKMX cnopaayma. 

CBBHH,CHO y Flapamaps6y, .aasa 10. the6pyapa :7[se xs,rha4c ocamsaecre (2018) FOHHC, na  

xomasacsom. cpncsom especsom jemsy. nps memy cy csa rps rescra noajeasaso sawelia H 

sepo:Jocrojsa. Y cslysajy paaAuse y rym aserby, MCp01BIBBH je TeRCT 	esrmecsom jC3H}Cy. 
A-9>  

3a Ba• y Penyo f e pnnama 	 3. •. aay Peny6anke Cininje 
Ilaam lloaate-Beja 	 14nuna )3aonh 
mmineTapKa C110.1,1111X nocaosa 	 ninin nompeaceanine Baaae 

n mnnnerap Cf10J1,1111X nocaona 
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