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De Commissie van Rapporteurs heeft op dinsdag 8 februari 2022

haar eerste commissie vergadering gehouden en heeft kennis

genomen van de onderhavige ontwerpwet, en de hierbij

behorende Memorie van Toelichting.

De Commissie van Rapporteurs heeft op dinsdag 22 februari

2022 Preadvies uitgebracht, waarbij de Commissie zich kon

stellen achter de doelstelling van de ontwerpwet.

Vervolgens zin er enkele actoren gelist, opdat ziin

aangeschreven en zijn uitgenodigd om hun visie c.q. inzichten

met de commissie te komen delen.

De Commissie heeft in huishoudelijke vergadering van donderdag

3 maart 2022 (H.10) verslag uitgebracht aan De Nationale

Assembl6e het vooronderzoek rakende.

De commissie heeft aangegeven, dat zij nog niet zover zijn om

het wetsontwerp in het openbaar te behandelen. Er is besloten

om nog twee actoren te horen te weten : het Ministerie van

Financi€n & Planning en het Ministerie van Justitie en Politie,

Actoren
Zoals opgesomd in het Preadvies zijn enkele actoren

aangeschreven, uitgenodigd en gehoord terzake het

wetsontwerp.
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Gehouden vergaderingen
Met diverse actoren is er vergaderd omtrent het onderhavige
wetsontwerp. De dagen waarop er is vergaderd met de diverse

actoren zijn:
* Op woensdag 23 februari 2022 heeft de commissie

vergaderd met de NAMLAC en de gewezen Procureur-
Generaal, hr, Mr, Baidjnath Panday (als vertegenwoordiger
van Suriname bij CFATF). NAMLAC is breedvoerig ingegaan

op het wetsontwerp. En verder ook wat de Finance lntelligence

Unit dagelijks doet,

* Op vrijdag 25 februara 2022 heeft de commissie vergaderd

de vereniging cambiohouders en de vereniging van

notarissen. De vertegenwoordigers hebben hun

aandachtspunten met de commissie gedeeld en hebben

aangegeven dat het wetsontwerp een aantal vaagheden en

onduidelijkheden bevat. Ook zijn er een aantal zaken in het

wetsontwerp opgenomen waaraan de notarissen moeilijk aan
zouden kunnen voldoen,

* Op dinsdag 1 maart 2022heeftde commissie vergaderd met

de vereniging van casinohouders. De voorzitter van de

vereniging is breedvoerig ingegaan om het wetsontwerp. De

vereniging heeft verder wat vraag- en aandachtpunten onder

de aandacht van de commissie gebracht.

* Op woensdag 2 maart 2022heeft de commissie vergaderd

met het Ministerie van EZ, de Belastingdienst en de

Bankiersvereniging. Door de actoren is er aangegeven, dat de

reikwijdte van die ontwerpwet niet duidelijk is, dat het

wetsontwerp enkele missers c.q. onvolkomenheden heeften

dat het wetsontwerp een moderne wet is met enkele breuken.

* Op donderdag 3 maart 2022 heeft de commissie vergaderd

met de Deviezencommissie. De deviezencommissie heeft de

nadruk gelegd op de restricties die zijn opgelegd vanaf 1 maart

2021 om zodoende het inzicht te verkrijgen in de geldstroom

in Suriname. De gelden die in en uit het land gaan via de

airport.
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BESLUITEN

R. Mangre (Vz)

S. Tsang

E. Jones
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n Op maandag 7 maart 2022is er vergaderd met het Ministerie

van Financi6n & Planning en het Ministerie van Justitie en

Politie, waarbij enkele wijzigingsvoorstellen door de

deskundigen van de ministeries zijn aangedragen.

De Commissie heeft op 8 maart 2022 in commissieverband

besloten om eindverslag uit te brengen.

De Commissie komt tot de conclusie dat er kan worden

overgegaan behandeling van de ontwerpwet in een plenaire

openbare vergadering.

De overige nog te rijzen vraag- en aandachtspunten zullen

tijdens de plenaire openbare vergadering aan de orde worden

gesteld.

Paramari b o, I maart 2022
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R. Asabina
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