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Paramaribo, 7  iMT 2017 

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

Onderwerp: aanbieding Eindverslag 

Neer President, 

Hierbij doe ik u toekomen het Eindverslag der Commissie van Rapporteurs voor de 

ontwerpwet houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek 

Suriname en wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw (Wet 
Maritieme Zones). 

De Voorzitter van 
De ationale Assemblée,gb,J 

"4  

imons 

c.c. 	de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 
de Minister van Buitenlandse Zaken 

Juro/FS 



WET van 	  
houdende regels inzake Maritieme 
Zones van de Republiek Suriname en 
wijziging van de Zeevisserijwet 1980 
en het Decreet Mijnbouw 
(Wet Maritieme Zones) 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

VOORONDERZOEK 

De Commissie van Rapporteurs heeft op 08 augustus 
2014 een Preadvies uitgebracht, waarin zij aangeeft 
zich unaniem te kunnen stellen achter de strekking van 
het wetsontwerp, welk tot doel heeft de omvang van 
de maritieme zones van de Republiek Suriname en de 
bevoegdheden die de Republiek Suriname bezit in 
deze zones vast te leggen conform het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee op de 
derde Conferentie van de Verenigde Naties die 
plaatsvond tussen 1973 en 1982. Op basis hiervan 
heeft de Commissie van Rapporteurs het onderzoek 
over het onderhavige wetsontwerp verder verricht. 

ONDERZOEK 

De Commissie van Rapporteurs heeft in verband met 
het onderzoek wetstechnische commentaren met de 
deskundigen van de Ministeries van Natuurlijke 
Hulpbronnen en van Buitenlandse Zaken besproken, 
waarna besloten is dat de voorgestelde en aldcoord 
bevonden wijzigingen in een Amendement 
opgenomen zullen worden. Hierna heeft de 
Commissie van Rapporteurs gehoord deskundigen 
van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, het 
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, de 
Maritieme Autoriteit van Suriname, het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, de Kustwacht, het Ministerie 
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van Defensie, het Nationaal Leger, het Nationaal 
instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, 
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt en 
dhr. H. Lim A Po, Sr. (gewezen lid van de Nationale 
Grenscommissie). (zie commissievergadering 
verslagen van dat 1.08. 2014, d.d. 06.10.2016, d.d. 
01.12.2017 en (Ld. 13.12.2017). 

De Commissie van Rapporteurs heeft zich middels 
voornoemde activiteiten in voldoende mate laten 
informeren en derhalve wederom met de deskundigen 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de 
nieuwe inzichten beraadslaagd. De Commissie van 
Rapporteurs en de deskundigen van voornoemd 
Ministerie hebben over de nieuwe inzichten c.q. 
wetswijzigingsvoorstellen overeenstemming bereikt 
(zie handelingen van d.d. 02.03.2017 en de 
commissievergadering verslagen van d.d. 11.08. 
2014, d.d. 06.10.2016, d.d. 01.12.2017 en d.d. 
13.12.2017). 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kon zich 
terugvinden in de door de Commissie van Rapporteurs 
voorgestelde wijzigingsvoorstellen, waarna de 
Commissie besloten heeft deze middels een 
Amendement aan De Nationale Assemblée voor te 
leggen. 

DE OPENBARE COMMISSIE VERGADERING 

VRAAG-EN AANDACHTSPUNTEN: 

Tijdens de Openbare Commissievergadering van d.d. 
02.03.2017 heeft de Commissie van Rapporteurs de 
volgende 	vraag-en 	aandachtspunten 	en 
wetswijzigingsvoorstellen aan de Minister van 
Buitenlandse zaken en haar deskundigen voorgelegd, 
die betrekking hadden op: 

de potentie van het Ministerie van Landbouw 
Veeteelt en Visserij inzake de verdere 
ontwikkeling van de visserij sector. 

- het aantrekken van investeerders door de NV 
Staatsolie Maatschappij Suriname voor de 
exploratie en exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen in het Continentaal Plateau. 
de uiteenzetting inzake de 5 NM. Deze 5 NM 
beslaat het gedeelte dat overlapt met Barbados. 



de verklaringen inzake de no objections voor het 
claimen van de 345 NM door de buurlanden 
Guyana en Frans-Guyana. 

- het aanwijzen van de instanties die belast zijn met 
het produceren van nautische kaarten rnet de 
zuivere co&dinaten. 

- de financiCle middelen die gepaard gaan met het 
produceren van voornoemde kaarten. 

- het produceren van de nautische zeekaarten voor 
de internationale scheepvaartsector. 
het plan van de Regering inzake de bescherming 
van de maritieme zones. 
het mitigeren van rni!ieuvervuiling die 
mogelijkerwijs in de maritieme zones kan 
ontstaan. 
de instituten die door de Ministeries van 
Buitenlandse Zaken en van Natuurlijke 
Hulpbronnen aangewezen zullen worden met de 
uitvoering van deze wet. 
het garanderen van de maritieme veiligheid bij 
bilaterale overeenkomsten. 
de belangenafweging over de in de maritieme 
zones voorkomende visbodems en aardolie voor 
economische doeleinden. 
de stappen die reeds ondernomen zijn door de 
Ministeries en welke ondernomen zullen worden 
ter uitvoering van deze wet. 
het Ministerie belast met de uitgifte van de 
vergunningen (ingevolge artikel 34). 

- de opsporingsambtenaren in lijn te brengen met de 
rol van de Kustwacht. 
het recht van onschuldige doorvaart. Hoe 
Suriname handelt bij illegale praktijken in de 
maritieme zones? Als voorbeeld werd hier de 
actuele informatie aangehaald inzake de 
drugsvangst, waarbij de Amerikaanse justitile 
autoriteiten jurisdictie had op het schip in de 
Surinaamse wateren. 
de mariene wateren vervuiling. 

• welke instanties van de Ministeries 
belast zullen worden voor de 
betalingen van de kosten, en; 

• is er een samenwerkingsverband 
met de buurlanden bij eventuele 
calam iteiten?. 



WETSTECHNISCHE KANTTEKENINGEN/ 
WIJZIGINGSVOOSTELLEN: 

in artikel 1 e.v. een lijst met begripsbepalingen 
toevoegen. 
het presenteren van een plattegrond met 
dwarsdoorsnede die de informatie in de artikelen 
3 tot en met 5 behelst. Voorgesteld wordt om deze 
kaart als bijlage bij het wetsontwerp toe te voegen. 

- het aangeven van de sluitlijnen van de rivieren. De 
sluitl ijnen zijn mede afhankelijk van de 
geologische veranderingen in de maritieme zones 
(ingevolge de artikelen 3, 5 en 8). 
de ratio achter de nadere regels uit te vaardigen 
(ingevolge artikel 7 lid 2). 

- het verschil tussen: 
• de Exclusieve Economische Zone 

en de Aansluitende Zone, en; 
• de Exclusieve Econornische Zone 

en de Continentaal Plateau?. 
(ingevolge artikel 8 tot en met 12). 

• welke economische en niet 
economische activiteiten in deze 
maritieme zones plaatsvinden of 
plaats zullen vinden? 

het intrekken van vergunningen. 
• welk instituut bevoegd is tot deze 

rechtshandeling?, en; 
• wat wordt bedoeld met bijzondere 

gevallen? (ingevolge artikel 10 lid 
3.). 

• Voorgesteld wordt om in het 
wetsontwerp 	 een 
beroepsinstantieprocedure op te 
nemen. 

artikel 11 lid 2b. en lid 2d. dezelfde betekenis 
hebben. 
het updaten van informatie betreffende de 
co&dinatoren voor het Continentaal Plateau 
(ingevolge artikel 13 lid 2). 
het toevoegen van het woord verkenning' 
(ingevolge artikel 14 lid 1 sub a. gelet op Decreet 
E-58 (Mijnbouwwet). 
het strafbaar stellen van degenen die zonder een 
vergunning in het Continentaal Plateau exploiteert 
(ingevolge artikel 15). 
de sancties gekoppeld aan de internationale 
sancties en/of deze eveneens in lijn met het 



Wetboek van Strafrecht (ingevolge de artikel 21 
en 22). 
het aspect van verbeurdverklaren (artikel 25 van 
het wetsontwerp). 
door wie zal dit geschieden? 

- wat gebeurt met de opbrengst van de verkochte 
goederen? 
de bevoegdheden voor de handhaving van de 
Kustwacht ook op te nemen (ingevolge artikel 27). 

- het opzettelijke overtreding straffen te schrappen 
(ingevolge artikel 21). 
een profiel waaraan de mensen moeten voldoen 
(ingevolge artikel 28). 
het toelichten van de zinsnede (plaatselijke 
gebruikeni (ingevolge artikel 29). 
artikel 31 sub c: lid 4 anders te formuleren. 
de maritieme aangelegenheden bij Staatsbesluit te 
regelen (artikel 32). Voorgesteld wordt om het 
woord iregeling te wijzigen met 'bepaling'. 
een instantie waar een ieder terecht kan voor 
informatie betreffende maritieme grenzen. 
In de eerste alinea van de Memorie van 
Toelichting (pagina 1.), in hoeverre is onze 
wetgeving in overeensternming met het 
Zeerechtverdrag?.(zie detail informatie de 
handelingen van d.d. 02.03.2017). 

Op boven gestelde vraag-en aandachtspunten en wetstechnische kanttekeningen deelde 
de Minister van Buitenlandse Zaken het volgende mee, dat: 

ALGEMEEN 

de begrippen gecomplementeerd zullen worden in 
de begrippenlijst. 

- de 	voorgestelde 	wijzigingsvoorstel len 
meegenomen zullen worden. 
de kwesties betreffende de uitbreiding tot en met 
345 NM en de overlapping van 5 NM tijdens de 
Plenaire vergadering breedvoerig toegelicht zullen 
worden. 
in het mandaat van de te her activeren 
Grenscommissie de kwestie van 5 NM met 
Barbados besproken zal worden. 

BIJZONDER 

- de buurlanden Guyana en Frans-Guyana geen 
bezwaar hebben aangetekend dat Suriname 145 
NM mag claimen. 
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de argumentatie over de uitbreiding tot en met 345 
NM. 
de cobrdinaten in de nautische kaart duidelijk 
gepresenteerd zullen worden tijdens de Plenaire 
Vergadering. 

(Zie ook de handelingen van die vergadering en het 
beknopte verslag van de Openbare 
Commissievergadering d. d. 01.03.2017). 

BESLUITEN: 

De Commissie van Rapporteurs kan zich in 
meerderheid stellen achter de wijze waarop de 
Minister van Buitenlandse Zaken antwoord heeft 
gegeven. 

M.b.t het onderhavige wetsontwerp is de 
Commissie van Rapporteurs met de Minister 
overeengekomen, dat: 

de wetswijzigingsvoorstellen in een schone versie 
en in het amendement van de Commissie zullen 
opnernen. 

de schone versie aan de deskundige(n) van De 
Nationale Assemblee aangeboden zal worden. 

de 	nog 	te 	verduidelijken 	vraag-en 
aandachtspunten tijdens de Plenaire Vergadering 
zullen worden verduidelijkt. 

Op grond van deze bevindingen en afspraken komt de 
Commissie van Rapporteurs in meerderheid tot de 
conclusie dat overgegaan kan worden tot Plenaire 
behandeling van het onderhavige wetsontwerp. 

Par. aribo, 03 maart 2017 

11.11. 
"Youva 

G. Rusland 

6 



Linga 

R. Nurmohammed 

G. SaCpcif  

C. Breeveld 
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