Modernisering van wetgeving voor private sector ontwikkeling en voor
een beter investeringsklimaat in suriname (goed te keuren concept wetten)
per 13 mei 2016
Goed overheidsbestuur en transparantie

status per heden

•

Wet administratieve procedures en rechtspraak
Doel: duidelijke en transparante procedures tussen overheid en
burgers en bedrijven.
Ministerie van Justitie en Politie

•

Wet elektronische publicaties (overheid)
Doel: overheidspublicaties worden elektronisch, met dezelfde rechtskracht.
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Bespreken met min Hi en Min Biza

In behandeling bij de DNA

MarktontWikkelinG en eerlijke concurrentie
•

Wet consumentenbescherming
Doel: bescherming van consumenten tegen mogelijke oneerlijke
handelspraktijken.
Ministerie van Handel en Industrie

•

Mededingingswet
Doel: gezonde concurrentie tussen bedrijven.
Ministerie van Handel en Industrie

•

Wet op de standaarden
Doel: verbetering van de producten op de markt en waarborging van
de veiligheid van mens en milieu.
Ministerie van Handel en Industrie

•

investeringswet
Doel: stimulering van binnenlandse en buitenlandse investeerders.
Ministerie van Financiën

status per heden

Opnieuw screenen en indienen/raadsvoorstel door HI.

Hi moet vragen Staatsraad beantwoorden

In voorbereiding bij het Ministerie van Handel en Industrie

In voorbereiding bij het Ministerie van Financien

bescherMinG van eiGendoMsrechten en toeGanG tot rechtspraak

status per heden

•

Wet bescherming van industriële eigendomsrechten
Doel: bescherming en exclusieve rechten voor makers creatieve en intellectuele werken en producten zoals merken, tekeningen en uitvindingen.
Ministerie van Justitie en Politie

•

Wet bescherming traditionele kennis
Doel: bescherming van traditionele kennis en cultuur en folklore.

•

Wet alternatieve Geschillen beslechting
Snelle beslechting van geschillen.
Ministerie van Justitie en Politie

In voorbereiding bij CUS (A. Chin A Lin).

•

Wet appartementsrecht
Doel: eigendom van delen van gebouwen.
Ministerie van Justitie en Politie

In voorbereiding bij CUS

Hi in overleg met Juspol indienen aan de staatsraad

In voorbereiding bij CUS

onderneMinGsfaciliterinG en toeGanG tot kapitaal
•

nieuw bW ondernemingsrecht
Doel: nieuwe ondernemingsvormen en betere bescherming van
aandeelhouders en investeerders.

•

Wet limitatieve aansprakelijkheid vennootschap
Doel: makkelijke op te richten rechtspersoon voor kleine en
startende ondernemers.
Ministerie van Justitie en Politie

•

Wet bedrijven en beroepen
Doel: facilitering van bedrijven en beroepsuitoefening door
gemakkelijk opstarten.
Ministerie van Handel en Industrie

•

handelsregisterwet
Doel: verbeterde en uitgebreidere registratie, volgens een
internationale classificatie.
KKF

•

Wet elektronische transacties
Doel: juridisch basis voor elektronische transacties.

•

Wet roerende Zekerheidsrechten
Doel: wettelijke bescherming aan degenen die roerende goederen
als onderpand accepteren voor leningen.
Ministerie van Justitie en Politie

•

Wet op de jaarrekening
Doel: voorschriften en standaarden voor jaarrekeningen van m.n.
Organisaties van Openbaar Belang, SUVA

status per heden

Goedgekeurd door de Staatsraad en bij de President

Becommentarieerd door de Staatsraad

Vragen Staatsraad beantwoorden door JUZA HI.

In behandeling bij CUS ( revieuw door A. Chin A Lin)

Opnieuw indienen Hi Juspol
Afronding Final Draft door CUS (A. Chin A lin)

Afronding Final Draft door Surinaamse Vereniging van Accountants

www.surinamecompete.org
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Overzicht van de wetsherziening
Goed Overheidsbestuur en
Transparantie
•
•

Wet Administratieve Procedures
Wet op het College van Beroep
(Bestuursrechter)
• Wet Elektronische Publicaties
(overheid)
Markt Ontwikkeling en eerlijke
concurrentie
•
•
•
•

Mededingingsrechtwet
Wet Consumentenbe-scherming
Wet op de Standaarden
Investeringswet

Bescherming van Eigendomsrechten en Toegang
tot Rechtspraak
•
•
•

Wet Bescherming van Intellectuele
Eigendomsrechten
Wet Alternatieve Geschillen Beslechting
Wet Appartementsrecht

Ondernemingsfacilitering en toegang tot kapitaal
•
•
•
•
•
•
•

Wet Limitatieve Aansprakelijkheid Vennootschap
(Vereenvoudigde Rechtspersoon)
Handelsregisterwet
Wet Elektronische Transacties
Wet Bedrijven en Beroepen
Wet Roerende Zekerheidsrechten
Wet op de Jaarrekening

