PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME
Telefoon: (597) 420102

e-mail: secretariaat@president.gov.sr
Aan:

De Voorzitter van
De Nationale Assemblee,
Mw. Drs. Jennifer Simons
ons kenmerk: secpres/0197/17
Paramaribo, 14 februari 2017

Onderwerp:

aanbieding Ontwerpwet houdende
ratificatie van het Verdrag
"Minamata Convention on Mercury"

Geachte Voorzitter,
Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee
toekomen de Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende
Memorie van Toelichting.

De President van de Republiek Suriname,
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Vice - President
Minister Natuurlijke Hulpbronnen
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WET van
houdende ratificatie van het Verdrag
" Minamata Convention on Mercury"

ONTWERP
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het nodig is de ratificatie van het Verdrag "Minamata
Convention on Mercury" aan de goedkeuring van De Nationale Assemblée te onderweipen, wellce
goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet moet
worden verleend;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, belcrachtigd de
onderstaande wet:
Artikel 1
Goedgekeurd wordt de ratificatie van het Verdrag "Minamata Convention on Mercury"
Artikel 2
1.Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Zij treedt inwerIcing met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
3. De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen zijn belast
met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de
DESIRÉ D. BOUTERSE

WET van
houdende ratificatie van het Verdrag
" Minamata Convention on Mercury"

MEMORIE VAN TOELICHTING
Kwik is een zvvaar metaal data vele toepassingen heeft. Echter, het niet verantwoord gebruiken
van kwik kan leiden tot kwikvergiftiging. De negatieve effecten van blootstelling aan kwik zijn
onder andere hersenletsel, nier-, en longbeschadiging. Verder kan het ook leiden tot
verschillende ziekten, zoals de Minamataziekte met als symptomen onder meer karakteristieke
achteruitgang van zintuigen (zien, horen), spraak, verstoord gevoel en gebrek aan coòrdinatie.
Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de grootste hoeveelheid kwik afkomstig is uit de
ambachtelijke en lcleirtschalige goudtnijnbouw sector. Ter bestrijding van de negatieve effecten
van kwik op de mens en het milieu is in 2013 het Minamata verdrag geformuleerd. Het doel van
dit verdrag: "het beschermen van de tnenselijke gezondheid en het milieu tegen antropogene
uitstoot van kwik en kwikverbindingen." Middels internationale samenwerking en door het
inzetten van voldoende en adequate financiòle middelen, overdracht van teclmologie aan de
ontwikkelingslanden en landen met economie in transitie zullen deze landen in staat gesteld
worden om aan hun verplichtingen uit hoofde van het verdrag te kunnen voldoen.
De economische waarde van de kleinschalige goudsector in Suriname is niet te miskennen en
momenteel niet weg te denken. De kleinschalige goudwinning is een belangrijke inkomsten bron
voor niet alleen de personen werkzaam in de sector, maar ook verschillende annverwante
groepen en sectoren.
Echter moet er voor worden gewaalct dat door gebruik van kwik zowel de werkers in de sector
alsook de rest van de Surinaamse bevollcing de onomkeerbare schadelijke gevolgen op de
gezondheid voelen. Suriname is een land in ontwikkeling en het is daarom belangrijk dat er een
geleidelijke uitfasering van het gebruik van het kwik plaatsvindt. Suriname kan ter ondersteuning
van het gefaseerd uitbannen van kwik gebruik tuaken van ervaring, kennis en best practices
(beschikbare technieken) die wereldwijd beschikbaar zijn. Intemationale samenwerking in dit
kader wordt ook gestimuleerd door middel van dit verdrag. Door samenwerking met onder
andere onze buurlanden kan er toezicht worden uitgevoerd op illegale grensoverschrijdende
verplaatsing en het illegaal vervoer van kwik voor met name de kleinschalige goudwinning. Het
is daarom van eminent belang dat er een gecontroleerde en goed doordachte aanpak is voor de
uitbanning van kwikgebruik in Suriname.
Middels het ratificeren van dit verdrag erkent Suriname, zoals andere partij en, dat het onjuist
gebruik van kwik negatieve effecten heeft op het milieu en de menselijke gezondheid en dat

1. •

Suriname middels internationale ondersteuning het gebruik van kwik geleidelijk aan wenst uit te
bannen.
De onderhavige wet is noodzakelijlc, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de
Grondwet van de Republiek Suriname.

Paramaribo, de
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Voorwoord
Kwik is een wereldwijde bedreiging voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het verminderen van
de huidige antropogene bronnen van kwik is dan ook van essentieel belang om de hoeveelheid kwik dat
vrijkomt in het milieu te minimaliseren. Internationaal wordt gepleit voor een mondiaal wettelijk bindend
instrument voor het reguleren van het gebruik van kwik, om de risico's voor de menselijke gezondheid en
het milieu aan te pakken. ln oktober 2013 is de tekst van dit mondiaal bindend instrument, het Minamata
verdrag, aangenomen en staat thans open voor ratificatie door Staten.
Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, als milieu technisch adviesorgaan van het
Kabinet van de President, tracht met dit document richting te geven aan de Regering van de Republiek
Suriname bij het nerpen van een weloverwogen besluit inzake het ratificeren van het Minamata verdrag.
Dit document besTaat uit beleidsgebieden en een stappenplan inhoudende de activiteiten die
gdimplementeerd moeten worden om het gebruik van kwik in Suriname gefaseerd uit te bannen.
Onze dank gaat uit naar de World Wildlife Fund Guianas (WWF), voor het co-financieren van de
werkzaamheden om te komen tot het adviesdocument. Voorts danken wij de Commissie Ordening
Goudsector (OGS), de consultant, het NIMOS personeel en anderen die een bijdrage hebben geleverd
aan de totstandkoming van het document.

Paramaribo, juli 2014

Wnd. Algemeen Directeur NIMOS
Cedric Nelom

111

