
WET van 	 2018, 
houdende goedkeuring van de toetreding 
van de Republiek Suriname tot de "Convention 
Establishing a Customs Co-operation Council" 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de 
ontwerpwet houdende goedkeuring van de toetreding van de 
Republiek Suriname tot de "Convention Establishing 
Customs Co-operation Council" heeft haar eerste meeting 
gehad op vrijdag 19 oktober 2018. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies 
uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het 
doel van de ontwerpwet. 

Op grond van het verkregen juridisch-technisch advies van de 
Juridische Ondersteuning alsmede haar eigen bevindingen 
adviseerde de Commissie De Nationale Assemblée om de 
ontwerpwet niet verder te behandelen maar stilzwijgende 
goedkeuring te verlenen aan onderhavige conventie. 
(zie Preadvies dd. 19 oktober 2018) en het verslag van de 
Commissie (zie verslag Commissievergadering dd.19 
oktober 2018 Cie 121 / Convention Establishing Customs Co-
operation Councll / 01 -2018). 

VOORONDERZOEK 

In de Huishoudelijke Vergadering van dd. 23 oktober 2018 (H.32) 
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, zoals vervat in 
het Preadvies. 

BESLUITEN 
- Op grond van het advies van de Commissie heeft De 

Nationale Assemblée besloten haar stilzwijgende 
goedkeuring te verlenen aan onderhavige conventie. 
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- De Nationale Assemblée wenst ondanks de stilzwijgende 
goedkeuring van onderhavige conventie nader door de 
Regering, i.c. de ministers van Financin en Buitenlandse 
Zaken, geïnformeerd te worden ter zake. 

Para ribo, 25 oktober 2018 

Abdoel (Vz) 

A. Gajadien 

7Th 

L7)reedzaam 
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G. Rusland 

R. Cotino 

W. Waidoe 

Het 2e en 4e lid van de Cv12 hebben dit Eindverslag 
niet mede-ondertekend. 

Het 6e lid van de CvE heeft dit Eindverslag niet mede-
ondertekend, wegens afwezigheid. 
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