
WET van 	  
houdende goedkeuring van de toetreding 
van de Republiek Suriname tot de "Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage" 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) heeft zich gebogen over het 

onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Het wetsontwerp heeft ten doel goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de Republiek 

Suriname tot de op 17 oktober 2003 te Parijs tot stand gekomen "Convention for the Safeguarding 

of the Intangible Cultural Heritage". Deze conventie stelt de bescherming van het immaterieel 

cultureel erfgoed centraal. 

De Commissie heeft op 18 januari 2017 voor de eerste maal gedelibereerd over het wetsontwerp. 

Tijdens deze vergadering zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten: 

1. Wie van de Ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Buitenlandse Zaken 

zullen belast worden met de uitvoering van de wet? 

2. Heeft de regering in de ontwerpbegroting van 2017 het budget gereserveerd voor de 

uitvoering van de wet? Moet er contributie betaald worden? 

3. Is dit wetsontwerp noodzakelijk en welke voordelen heeft Suriname aan de Conventie? Er 

moet een prognose gemaakt worden van hoe Suriname maximaal voordeel hieruit kan 

halen. 

4. Welke maatregelen zal Suriname treffen of heeft Suriname reeds getroffen om ons 

immaterieel cultureel erfgoed te beschermen? 

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het project welke nu in uitvoering is in 

Suriname ter versterking van de implementatie van de Conventie? 
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R. Sapoen 

P. Etnel 

S. Samidin 

Verder heeft de Commissie de werkwijze voor bestudering van het wetsontwerp vastgesteld. 

Besloten is om de volgende actoren te horen op maandag 23 januari 2017: 

1. De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en zijn staf; 

2. De vertegenwoordiger van UNESCO in Suriname. 

De Commissie besluit dat zij, na de actoren gehoord te hebben, in Openbare Commissie 

Vergadering te zullen gaan gevolgd door de Plenaire Openbare Vergadering. Het verzoek zal 

gedaan worden aan de Voorzitter van De Nationale Assemblée om, gelet op het karakter van dit 

wetsontwerp, direct over te gaan tot de Plenaire Openbare Vergadering. 

Paramaribo, 18 januari 2017 

R. Cotino (Vz) 

Sti/X 

R. Nurmohamed 

E. Linga 

D. Pokie 

Het vilfde lid van de CvR heeft dit Preadvies 
niet mede-ondertekend, wegens afwezigheid. 

Het zesde lid van de CvR heeft dit Preadvies 
niet mede-ondertekend. 2 
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