
WET van 	 
houdende nadere wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht (G.B. 1911 no.1, zoals laatstelijk gevvijzigd 
bij S.B. 2012 no. 70), en regels ter 
preventie en bestrijding van corruptie 
(Anticorruptiewet) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van het onderhavig wetsontweip 
en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Zij kan zich stellen achter de strekking van het wetsontwerp, dat ten doel heeft 
maatregelen te treffen om corruptie op structurele wijze en lcrachtig 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.. 

Op 12 maart 2014 is de Commissie van Rapporteurs in commissieverband 
bijeengekomen. Zij acht het naast de verdere bestudering van de ontwerpwet ook van 
eminent belang om diverse actoren, stakeholders en deskundigen uit te nodigen om hun 
visie inzake deze ontwerpwet kenbaar te maken. Het betreft in deze de volgende actoren: 

1. Vertegenwoordigers van het Hof van Justitie. 
2. Vertegenwoordigers van het OM 
3. De Deken van de Orde van Advocaten 
4. De Surinaamse Juristen Vereniging 
5. Vertegenwoordiging van het Ministerie van Justitie en Politie (Afdeling 

Wetgeving) 
6. Docentenkorps van de Anton de Kom Universiteit van Suriname(faculteit der 

maatschappij wetenschappen/ studierichting rechten) 
7. Studentenvertegenwoordiger(s) van het studentenbestuur van de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname 
8. Maatschappelijke organisaties (Projekta) 
9. Vereniging van Notarissen 

De Commissie van Rapporteurs stelt voor om voor een effectief en efficithit verloop van 
de hearings de actoren gecombineerd te horen. Dit zal geschieden in de periode 7-14 april 
2014. De bovengenoemde actoren zullen formeel uitgenodigd worden om hun visie ter 
zake de ontwerpwet Anticorruptiewet kenbaar te maken. 



Aan de actoren zal naast een mondelirtge toelichting ook een schriftelijke uiteenzetting 
van haar visie opgevraagd worden. 

   

Paramaribo, 18 december 2014 

 

 

H. Sakimin 

 

   

Het 5e  lid van de C.v.R. heeft 
dit Preadvies wegens afwezigheid 
niet mede-ondertekend 
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