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Paramaribo, 28 oktober  2014 

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het 

Investeringsklimaat: 

Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een ‘Efficiency Driven’ 
Economie zit zowat in de middenmoot. Om op te klimmen naar de hogere categorie van 
‘Innovation Driven’ economieën zijn daarom meer maar vooral ook nieuwe initiatieven nodig. 
De Competitiveness Unit Suriname is daarom in samenwerking met diverse instituten gestart 
met de coördinatie van activiteiten gericht op modernisering van het wettelijk kader voor m.n. 
de ontwikkeling van de private sector en verbetering van het investeringsklimaat. 
 

Verouderde wetgeving zal namelijk leiden tot spanningen tussen de moderne beleidsdoelen 
en de verouderde instituties en een ernstige belemmering vormen voor de groei van 
bedrijven en de economische vooruitgang van Suriname. Wanneer er geen adequaat 
institutioneel kader bestaat zal ook het noodzakelijk vertrouwen tussen overheid en 
ondernemers - zowel lokaal als buitenlands - afnemen. Dit noodzaakt dus tot een acute 
ingrijpende hervorming van wetgeving om de ontwikkelingsdoelen te bereiken. 
 
Inmiddels rapporteert de Competitiveness Unit als volgt: 

Goedgekeurd door de Raad van Ministers en in behandeling bij de Staatsraad: 

- Wet Bedrijven en Beroepen (modernisering van het vergunningenstelsel) 

- Wet Elektronische (overheids-)Publicaties Wet Limitatieve Rechtspersoon (Limited 

Stock Corporation)  

- Mededingingswet  

 

In concept gereed: 

- Handelsregisterwet (inclusief ISIC in voorbereiding)  

- Wet Industriële Eigendomsrechten voor modernisering en bescherming 

- Wet Elektronische Transacties 

- Wet Algemeen Bestuursrecht en Bestuursrechter 

- Wet Roerende Zekerheidsrechten (Secured Transactions Act) 

- Wet op de Jaarrekening 

- Wet Consumenten Bescherming 

- Wet Alternatieve Geschillen Beslechting 
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In voorbereiding: 

- Auteurswet en naburige rechten 

- Wet bescherming Traditionele Kennis 

- Standaardenwet 

- Wet Appartementsrecht 

- Investeringswet 

 

 
 

De strategie van de onderhavige activiteiten gericht op hervorming van wetgeving is gestoeld 
op het principe van modernisering en onderlinge harmonisatie van de minimum vereisten om 
Suriname's ondernemingsklimaat te verbeteren. Aan de hand van deze basisvereisten zijn 
de activiteiten ingedeeld in vier subgroepen (vier-assen strategie), die de verschillende 
gebieden van de strategie weerspiegelen, welke noodzakelijk zijn om de doelstellingen ter 
versterking van de nationale concurrentie te bereiken n.l.  
(zie figuur 1): 
 

1. Goed Bestuur en Institutionele versterking (pillar 1 GCI: Good Governance and 

Institutions); 

2. Investeringsbescherming en Rechtshandhaving (pillar 1 GCI: Investment Protection 

and Access to Justice);  
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3. Facilitering van Ondernemerschap en Toegang tot Krediet (DB report WB + GCI 

pillars 1+8) Access to Business, Business Facilitation and Access to Finance;  

4. Marktontwikkeling en Mededinging (pillar 6 GCI: Goods market Efficiency and 

Competition).  

 

Figuur 1: Overzicht van de wetsherziening 

Goed Overheidsbestuur en 

Transparantie  

 

 Wet Administratieve Procedures  

 Wet op het College van Beroep 

(Bestuursrechter) 

 Wet Elektronische Publicaties 

(overheid) 

 

  

 Bescherming van Eigendomsrechten en 

Toegang tot Rechtspraak 

 

• Wet Bescherming van Intellectuele 

Eigendomsrechten 

• Wet Alternatieve Geschillen 

Beslechting 

• Wet Appartementsrecht 

Markt Ontwikkeling en eerlijke 

concurrentie 

 

• Mededingingsrechtwet 

• Wet Consumentenbescherming 

• Wet op de Standaarden  

• Investeringswet 

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 
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Indicator Criteria

Starting a business Procedures,Time and Cost

Dealing with construction permits Procedures,Time and Cost

Getting electricity Procedures,Time and Cost

Registering property Procedures,Time and Cost

Getting credit Strength of legal rights index , Depth of credit 

information index, Credit registry coverage and 

Credit bureau coverage

Protecting minority investors Extent of conflict of interest regulation index,  

Extent of shareholder governance index and 

Strength of minority investor protection index

Paying taxes Payments and  Time 

Trading across borders Documents to export , Time to export, Cost to 

export , Documents to import, Time to Import, 

and  Cost to Import

Enforcing contracts Procedures,Time and Cost

Resolving insolvency Time,  Cost, Outcome, Recovery rate and  

Strength of insolvency framework index
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The Global Competitiveness Index Suriname 

 

 

 



 
 

 

  
 
 

 

       : +597 474580 

       

 :       : Dr. Sophie Redmondstraat 116-118   

          Paramaribo, Suriname,  South America 

 

      : cus@surinamecompete.org 

               

              : www.surinamecompete.org 

  

 

 

 


