
WETvan ..... 	..... ............. ........... 
houdende wijziging van Wet Toezicht 
Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 
no. 170). 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de ontwerpwet 
houdende wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 
2012 (S.B. 2012 no. 170) (Initiatiefvoorstel van de leden: A. Abdoel, 
R. Ramsahai, J. Vreedzaam en D. Sumter) heeft haar eerste meeting 
gehad op maandag 09 maart 2020, waarin zij het te volgen traject 
van het onderzoek van onderhavige ontwerpwet heeft besproken en 
vastgesteld. 

op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies uitgebracht, 
waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het doel van de 
ontwerpwet (zie Preadvies dd. 09 maart 2020). 

In het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

1. Vanwege het belang van de verscherping van de naleving van 
controle en toezicht op de geldende regels is aanpassing van 
bestaande wet- en regelgeving noodzakelijk; 

2. Het is van belang statistieken te verkrijgen van de ter zake 
relevante instanties voor wat betreft de import en export van 
goud en andere goederen; 

3. Welke zijn de opvattingen en ideen om middels wet- en 
regelgeving een verbeterde financièle situatie te 
bewerkstelligen, met name met betrekking tot de perikelen 
inzake de wisselkoersen. 

Verder was het voornemen om de volgende actoren te horen, t.w.: 
1. De initiatiefnemers van de ontwerpwet (de leden: A. Abdoel, 

R. Ramsahai, J. Vreedzaam en D. Sumter); 



2. Een vertegenwoordiging van de Centrale Bank van Suriname 
(CBvS); 

3. Een vertegenwoordiging van het Ministerie van Handel, 
Industrie en Toerisme (m.n. de Afdeling Economische 
Controle Dienst (ECD); 

4. Een vertegenwoordiging van het Ministerie van Justitie en 
Politie; 

5. Een vertegenwoordiging van het Algemeen Bureau voor de 
Statistiek. Aan hen zal het verzoek worden gedaan ter zake 
relevante statistieken met betrekking tot importen/exporten 
aan de Commissie te doen toekomen; 

6. Een vertegenwoordiging van de Deviezencommissie; 
7. Een vertegenwoordiging van Cambiohouders; 
8. Een 	vertegenwoordiging 	van 	de 	Surinaamse 

Bankiersvereniging; 
9. Een vertegenwoordiging van de Douane; 
10. Een vertegenwoordiging van de Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven (VSB); 
11. Een vertegenwoordiging de Associatie van Surinaamse 

Fabrikanten (ASFA). 

(zie Preadvies dd. 09 maart 2020) en het verstag van de 
Commissie (zie verslag Commissievergadering dd. 09 
maart 2020 Cie. 20 / Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 
/02-2020). 

VOORONDERZOEK 

ln de Huishoudelijke Vergadering van dd. 13 maart 2020 (HH 06) 
heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek gebogen over 
het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De Nationale 
Assemblee heeft tijdens deze vergadering besloten mee te gaan met 
het voorstel van de Commissie voor het verder onderzoek van de 
ontwerpwet. 

ONDERZOEK 

Vergaderingen van de Commissie 

Op maandag 9 maart 2020 heeft de Commissie een meeting gehad, 
waarbij de werkwijze voor de bestudering van de ontwerpwet werd 
besproken en vastgested. Tevens werden er enkele vraag- en 
aandachtspunten aan de orde gesteld, welke zijn meegenomen in het 
Preadvies. Verder werden ook de relevante actoren die gehoord 
zouden worden geYdentificeerd. 
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(zie verslag Commissievergadering dd. 09 maart 2020 Cie. 20 / 
Wet Toezicht Geldtransactiekantoren /02-2020). 

- Op woensdag 11 maart 2020 heeft de Commissie een meeting 
gehad met diverse actoren en deskundigen, waarbij zij hun zienswijze 
omtrent de onderhavige ontwerpwet kenbaar hebben gemaakt. 
Tijdens deze vergadering is er gedelibereerd over vraag- en 
aandachtspunten die zijdens de Commissieleden en de 
initiatiefnemers als de diverse actoren en deskundigen aan de orde 
werden gesteld. (zie verslag Commissievergadering dd. 11 maart 
2020 Cie. 21 / Wet Toezicht Geldtransactiekantoren /03-2020). 

- Op maandag 16 maart 2020 heeft de Commissie wederom een 
meeting gehad met de overige relevante actoren die ook hun visie 
kenbaar hebben gemaakt en ook enkele voorstellen hebben gedaan 
ten aanzien van het wetsontwerp. Verder zijn ze breedvoerig 
ingegaan op de vragen van de commissieleden die aan de orde 
werden gesteld. (zie verslag Commissievergadering dd. 16 maart 
2020 Cie. 23 / Wet Toezicht Geldtransactiekantoren /04-2020). 

Data gehouden vergaderingen: 

- 09 maart 2020 Cie. 20/ Wet Toezicht Geldtransactiekantoren /02-
2020). 

- 11 maart 2020 Cie. 21 / Wet Toezicht Geldtransactiekantoren /03- 
2020). 
16 maart 2020 Cie. 23 / Wet Toezicht Geldtransactiekantoren /04-
2020). 

De Commissie is in totaal 3 keren bijeengekomen. 

ONTVANGEN DOCUMENTEN 

De Commissie heeft op verzoek de volgende documenten ontvangen: 

- Feedback van de Vereniging van Cambiohouders; 
- Feedback van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven 

(VS B); 
- Feedback van het Algemeen Bureau voor de Statistiek 

in Suriname (ABS); 

Voor nadere informatie zie onlinefolder (IBM) van de ontwerpwet. 
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D. Pokie 

vvc.- 

midin 

S. Somohardjo 

V\T.-Ksadang 

Het  2- 	1  Q   lid 1 leden van de C‘fRbeeft / hebben 
dipeflies / eindverslag niel mede-ondertekend 

BESLUITEN 

Gelet op het karakter van de ontwerpwet zal de 
Commissie geen Openbare Commissie vergadering 
houden; 

Op grond van de bevindingen en adviezen, alsmede 
gemaakte afspraken komt de Commissie tot de 
conclusie dat 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 op basis van de verkregen 
documenten en de hierbij verkregen feedback en 
eventuele wijzigingsvoorstellen, De Nationale 
Assemblée om goedkeuring te verlenen aan de 
ontwerpwet; 

Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de 
openbare behandeling aan de orde worden gesteld; 

Paramaribo, 18 maart 2020 

O. Wangsabesari (Vz) 

A. Gajadien 

0,71/2 
R. Ilahibaks 

Het 	lid van de CRlhSdt mjasl  
eindverslag niet rnede-ondertekend, 	a(4a.i.fr 4 4-4) 	
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