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PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich 
gebogen over de onderhavige ontwerpwet en de hierbij 
behorende Memorie van Toehchting en heeft haar eerste 
vergadering gehad op dinsdag 7 april 2020, waarin zij het 
te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken en 
vastgesteld. 

Op dezelfde datum heeft zij Preadvies uitgebracht, waarin 
zij enkele vraag- en aandachtspunten aan De Nationale 
Assemblée heeft voorgelegd. Dit Preadvies werd in de 
Huishoudelijke Vergadering van dinsdag 7 april 2020 
behandeld. De Commissie kan zich stellen achter het doel 
van de ontwerpwet, namehjk het vaststellen van regels 
voor de bescherming van consumenten tegen gevaren 
verbonden aan alle voor verkoop beschikbare 
levensmiddelen. 

De Commissie heeft de overwegingen uit het uitgebrachte 
advies om meteen over te gaan tot de plenaire openbare 
behandeling van de ontwerpwet bestudeerd en uit hoofde 
hiervan het besluit genomen de ontwerpwet meteen in de 
Plenaire Openbare Vergadering te behandelen. 

VOORONDERZOEK 

ln de Huishoudelijke Vergadering d.d. 7 april 2020 heeft De 
Nationale Assemblée zich in vooronderzoek gebogen over 
het door de Commissie 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. 



Paramaribo, 7 april 2020 

W. A- s4adang 

J. Kalloe 

H andjon R. Ramsahai 

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. 
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