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Beknopt versOag Openbare Coninissiie vergaderbir 
OCV 02/ CVR Verdrag Minamata Convention on Mercury 02/2018 

> 

van Voor de ontwerpwet houdende ratificatie van het 
"Verdrag Minamata Convention on Mercury" 

Commissie 

Rapporteurs 

Datum 2/9/2018 

Uitgeschreven voor 11:30 AM 

Aanvangstijd 12:05 AM 

Plaats Vergaderzaal DNA 

Onderwerp Voortzetting bespreking ratificatie van het Minamata verdrag 

Ambtelijke assistentie Cheung Tsoei Tjien deskundige DNA Aanwezig 
Cederboom Agatha deskundige DNA Aanwezig 
Alladin Reshma deskundige DNA 	Afwezig 

Commissieleden Aanwezig Afwezig Met 

bericht 

Zonder 

bericht 

Reden 

Afwezigheid 

MISIEKABA ANDRE Z • • 0 

BEE MARINUS G • • • 

WATAMALE0 GRACE • • • 

ETNEL PATRICIA NANCY L • • • 

HOPKINSON ROCHE I.■ • • • 

NURMOHAMED RIAD I • • • 

AFONSOEWA SILVANA I • • • 

Ouorum? Jan Nee0 

Toehoorders (DNA-leden) 

Genoffigderi - 	De Minister van N.1-- -,Jurlike , 	,' 	'--,nnen, 	: 	- 	R 	nodsori en 
zijn deskundigen 

- 	Lecien van de Co&dinatie Milieu Unit van het Kabinet van de 
President. 



Korte Inhoud 
	

Tijdens de 2de ronde van de openbare commissie vergadering hebben 
de leden van de commissie vragen gesteld omtrent de haalbaarheid van 
het uitbannen van kwik voor 2020 zoals vervat in het verdrag, gelet op 
het veelvoudige gebruik hiervan in de kleinschalige mijnbouw. 

De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft bij de beantwoording van 
de vragen aangegeven dat: 

o Het jaar 2020 in het verdrag gesteld wordt als afbouwdatum 
t.a.v. het gebruik van kwikhoudende producten. Dit jaartal is 
echter niet haalbaar voor Suriname volgens de minister. Daarom 
zal de Staat een verzoek indienen voor verlenging van 5 jaar, 
waardoor de afbouw voor Suriname in 2025 zal zijn. Dit verzoek 
wordt gedaan in het kader van de vermelding in het verdrag dat 
de afbouw van het gebruik van kwik gefaseerd dient plaats te 
vinden. 

o Suriname beschikt niet over opslag systemen voor chemische 
stoffen waardoor het opslaan van kwik en andere chemische 
afvalstoffen vooralsnog niet mogelijk is. De regering is bezig met 
Kaloti Mint House Suriname om op korte termijn kwik, welke 
gebruikt is bij het uitzuiveren van goud, op te kunnen slaan. 

o Stappen welke ondernomen worden ter vermindering van 
kwikgebruik: 

De belangrijke routes worden door de 
verschillende instanties gecontroleerd 
waarbij er beslaglegging plaatsvindt 
van illegale producten. 
in juni 2018 wordt de inventarisatie 
afgerond t.a.v. de kwikhoudende 
producten welke worden 
geImporteerd. 
De kwikhoudende producten worden 
op een vergunning plichtige lijst 
geplaatst en zullen worden 
opgenomen in het Asycuda-systeem. 

- De regering stimuleert de import van 
niet kwikhoudende alternatieven. 
De verhoging van de invoerrechten op 
kwik houdende producten. 

o Er zal een Nationaal Actie Plan (NAP) geformuleerd worden 
waarin alle acties opgenomen zullen worden. in het NAP wordt 
opgenomen hoe het gebruik en de uitstoot van kwik in de 
kleinschalige mijnbouw zal worden verminderd en waar mogelijk 
uitgebannen zal worden. De rol van de inheemsen en marron 
organisaties zullen worden meegenomen bij de formulering van 
het NAP. Deze organisaties zullen ook geconsulteerd worden bij 
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de formulering van het plan. 

Besluiten - 	De voorzitter van de vaste commissie geeft aan dat de 
commissie van rapporteurs gereed is om het verdrag in een 
Openbare vergadering te behandelen. 

Vervolg activiteiten Openbare Vergadering op dinsdag 13 februari 2018 
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