
VVET 	  
houdende nadere wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht 
(G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van het 
onderhavige wetsontwerp en de memorie van toelichting. 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel (hoofdbeginselen) van het 
wetsontwerp, namelijk nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, waarbij 
"grooming" strafbaar wordt gesteld. 

De Commissie heeft op woensdag 20 februari 2019 haar eerste commissievergadering 
gehad, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake de 
ontwerpwet heeft besproken en vastgelegd. Tijdens deze vergadering zijn er enkele 
vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet, te weten: 

• De Commissie wenst te vernemen wat de meest recente statistieken zijn met 
betrekking tot gevallen van "grooming". 

• De Commissie wenst te vernemen wat de stand van zaken is met betrekking tot 
de strafmaat. 

• Wat is de aanleiding van de wijziging van het Wetboek van Strafrecht, met 
betrekking tot "grooming". 

• Heeft het Korps Politie Suriname reeds onderzoek gedaan op het gebied van 
"grooming". 

• Welke maatregelen en of programma's zijn reeds in place om hulp te bieden aan 
zowel het slachtoffer als de dader? 

• In het kader van telecommunicatie is het van belang om de Telecommunicatie 
Autoriteit Suriname en andere telecommunicatiebedrijven te betrekken op het 
gebied van communicatiedienst/automatisering om procedures aangaande 
"grooming" beter te laten verlopen. Het is ook van belang om te weten welke rol zij 
hierbij te vervullen hebben. 

De Commissie acht het verder nodig om enkele relevante actoren te horen inzake de 
ontwerpwet, te weten; 

- Het Ministerie van Sport en Jeugdzaken/Afdeling Jeugdzaken; 
- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname; 
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R. Cotino, (Vz) 

Bureau Kinderrechten van de Universiteit; 
Bureau Rechten van het Kind (Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting); 
Het Openbaar Ministerie; 

- De Rechter belast met jeugdstrafzaken; 

- 	

Het Ministerie van Justitie en Politie/Afdeling Wetgeving. 

Derhalve heeft de Commissie besloten om de bovengenoemde intentie voor te houden 
aan De Nationale Assemblée. 

Paramaribo, 20 februari 2019 

K1Vlathoera 

R. Brunswi' 

K. G n rarday 

C. Breeveld 

G. Snip 
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Het 4e lid van de CvR heeft dit Preadvies niet 
mede-ondertekend, vanwege afwezigheid. 
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