
Kabi net van de PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

sec retar i aat . kabpres@oov. sr

Aan:
De Staatsraad

Tel efoon : (597)420102 e-mai I :

kenmerk: secpres/0309/20
Paramaribo. 27 februari 2020

Onderwerp:
aanbieding Ontwerpwet houdende
wijziging van de Wet Toezicht

Geldtransactiekantoren 20 I 2 (S.B. 20 I 2mno. I 70)

Bij schrijven d.d. 24 februari 2020 met het kenmerk DNA no. 391/20 is het
Initiatiefuetsvoorstel houdende wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012

(S.B. 20l2mno. 170), ingediend door de leden van De Nationale Assemblee A. Abdoel,
R. Ramsahai, J. Vreedzaam en D. Sumter, ter kennisneming aangeboden aan de
President.

Hierbij doe ik u volledigheidshalve, namens de President de bedoelde Ontwerpwet
voor advies zijdens de Staatsraad toekomen.
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Vicepresident
Minister van Iustitie en Politie
Minister van Financidn Secretarlaat van de

STAATS RAAD



DE
NATIONALT
ASSEMBI,f F

Ptram.ribo, 2 ( FE8. 2020

Aan de President van de
Republiek Suriname,
de heer D.D. Bouterse.

Betreft: in itiatiefwetsvoorstel

Heer President,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 82 van het Reglement van orde voor

De Nationale Assembl6e doe ik U ter kennisneming toekomen het bij De

Nationale Assembl6e ter aanvaarding ingediend initiatiefuoorstel houdende

wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S'B. 2012 no. 170

(lngediend dd. 24 februai 2020 door de leden A. Abdoel, R. Ramsahai,

J. Vreedzaam en D. Sumter)

De Voorzitter van
De Nationale Assembl6e, *

Bijlage: 1 (een)
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lnitiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B.

1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door A. Abdoel,
R. Ramsahai, J. Vreedzaam en D. Sumter allen leden van De Nationale Assembl6e,
houdende wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no.
1701.

Paramarib o, 24 februari 2020

De initiatiefnemers:

R. Ramsahai

DE NATICII'TIA Ltr ASSF:Nfi B LE E

lngek.
Agenda no.

Aan: De Nationale Assembkie
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WET van.......
houdende wijziging van Wet Toezicht
Geldtransactiekantorcn 2012 (5.8. 2012
no. 170).

ONTWERP

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat - in verband met een effectieve bestrijding van de
oneigenlijke geldtransactie- het nodig is de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren2012 (S.B. 2012
no. 170) te wijzigen;

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblde, de Staatsraad gehoord, bekachtigd de
onderstaande wet:

ARTIKEL I

In de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 201 2 (S.B.
wijzigingen aangebracht:

2012 no. 170), worden de volgende

A. Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt:
(1). Lid 2 komt te luiden:

2. Degene die een misdrijf in de zin van de artikelen 3 lid 2 en 31 lid 1 begaat, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de derde categorie, hetzij met beide
straffen.

B. Na lid 2 wordt, onder vemummering van de overige leden, een nieuw lid 3 toegevoegd luidende:

3. Degene die een misdrijf in de zin van artikel 3 1 lid 2 begaat wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste vierjaren en geldboete van de zesde categorie.

C. Na artikel 39 wordt een nieuw artikel 39a toegevoegd, luidende:

Artikel 39a
1. De in verband met overtreding van a(ikel 31 lid 2 in beslag genomen gelden en goederen
ingevolge het Wetboek van Strafuordering, worden verbeurdverklaard, ook in het geval dat ten
aanzien van bedoelde gelden en goederen door degene aan wie deze toebehoren de legale herkomst
ervan niet kan worden aangetoond.

2. Het bepaalde in lid 1 taat onverlet de mogelijkheid tot teruggave van de gelden en goederen
ingevolge het Wetboek van Straflordering voor zover daartoe gronden aanwezig zijn, met dien
verstande dat indien de in beslaggenomen gelden vreemde valuta betreft, de teruggave in
Surinaamse Dollar geschiedt.
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ARTIKEL II

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

2. Zil treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.

3. De Ministers van Financien en van Justitie en Politie zijn belast met de uitvoering van deze
wet.

Gegeven te Paramaribo, de

DESIRE D. BOUTERSE
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WET van.......
houdende wijziging van Wet Toezicht
Geldtransactiekantoren 2012 (5.8. 2012
no. 170).

MEMORIE VAN TOELICHTING

Geldtransactieka:rtoren (wisselkantoren en geldovermakingskantoren) verwllen een belangrijke
rol binnen de financiele markt. Met de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren is een belangrijke
stap gezet in de ordening van deze sector en om de integriteit van het financieel stelsel van
Suriname te waarborgen, alsmede het tegengaan van met name de met de financidle sector
gerelateerde illegale activiteiten zoals moneylaundering en financiering van terorisme. Tegelijk
wordt de cliEnt beschermt bij geldtransacties nu de Centrale Bank op de venichtingen van de
geldtransactiekantoren toezicht uitoefent.

Echter is gebleken dat er illegale geldtransacties dan wel itlegaal opererende
"Geldtransactiekantoren" zijn die invloed hebben op het financieel stelsel in het bijzonder op haar
integriteit, vooral omdat deze transacties buiten het zicht van de toezichtinstituten plaatsvinden.
De gevolgen hiervan op het financieel stelsel zijn vaak niet van geringe omvang. Artikel 3l juncto
39 voorziet in de handhaving van voomoemde illegaliteit. Gelet op de emst van deze overtredingen
en de emstige gevolgen voor het financieel stelsel en mede gelet op de omvang van de middelen
die met de oveftreding van deze wet gemoeid gaat, is op de eerste plaats voorgesteld om de huidige
sanctie (twee jaren gevangenisstraf) op de overtreding van artikel 31 lid 2 te verhogen en vast te
stellen op vierjaren met een geldboete variant van de zesde categorie (SRD. 1000.000,-)

Eveneens in het kader van de aanpak van de illegale geldtransacties, is een nieuw artikel 39a
toegevoegd betreffende de in verband met de overtreding van artikel 3l lid 2 in beslag genomen
gelden en goederen. Deze in beslag genomen gelden en goederen kunnen eveneens verbeurd
worden verklaard, ook in het geval dat ten aanzien van bedoelde gelden en goederen door degene
aan wie deze toebehoren de legale herkomst ervan niet kan worden aangetoond (artikel 39a lid 1).
Behalve de in het geding zijnde strafbaar feit, dient de in beslag genomen gelden en goederen ook
niet afkomstig te zijn van enig ander strafbaar feit. Alhoewel de verbeurdverklaring in deze ook
gerelateerd dient te zijn aan het begaan hebben van enig ander strafbaar feit, levert zulks ruimte
voor verder onderzoek of ten aanzien van de in beslaggenomen gelden andere strafbare feiten in
het geding zijn, op grond waarvan de verbeurdverklaring eveneens kan worden uitgesproken.

Gelet op het feit dat bij overtreding van artikel 31 lid 2 de betrokkenheid van vreemde valuta in
het geding is, is de toevoeging van artikel 39a lid 2 opgenomen. De mogetijkheid wordt hier
opgenomen dat in het geval bij overtreding van artikel 31 lid 2 door justitie vreemde valuta
middelen in beslag zijn genomen, de eventuele teruggave in Surinaamse dollar kan geschieden.
Het voorgaande beperkt de mogelijkheid tot teruggave van de gelden en goederen ingevolge het



Wetboek van Strafvordering niet, voor zover daartoe gronden aanwezig zij n, en is een aanvulling
op het bepaalde ter zake de in beslagneming en teruggave in het Wetboek van Strafvordering.

Paramaribo, 24 februari 2020

R. Ramsahai
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