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2012                                    STAATSBLAD                              No. 180
VAN DE

REPUBLIEK SURINAME

WET van 22 november 2012, houdende goedkeuring van de
toetreding van de Republiek Suriname tot de “Agreement
Establishing The Caribbean Disaster Emergency Management
Agency (CDEMA)”

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is de op
13 maart 2009 in Belize getekende “Agreement Establishing The
Caribbean Disaster Management Agency (CDEMA)” aan de
goedkeuring van De Nationale Assemblee te onderwerpen, welke
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
Assemblee, bekrachtigd de onderstaande wet:

Artikel 1

De op 13 maart 2009 getekende “Agreement Establishing The
Caribbean Disaster Management Agency (CDEMA)” wordt
goedgekeurd.
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Artikel 2

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

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

3. de Minister van Defensie en de Minister van Buitenlandse
Zaken zijn belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 22ste november 2012,

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 29ste november 2012
De Minister van Binnenlandse Zaken,

S. MOESTADJA
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WET van 22 november 2012, houdende goedkeuring van de
toetreding van de Republiek Suriname tot de “Agreement
Establishing The Caribbean Disaster Emergency Management
Agency (CDEMA)”

MEMORIE VAN TOELICHTING

Binnen de Caricom is besloten de Caribbean Disaster Emergency
Management Agency (CDEMA) op te richten, als regionale
organisatie die zich bezig houdt met de beheersing van rampen.
Daartoe is de “Agreement Establishing The Caribbean Disaster
Emergency Management Agency” opgesteld, die op 13 maart 2009 te
Belize is ondertekend door de President van de Republiek Suriname.
Het verdrag regelt de onderlinge ondersteuning van de deelnemende
staten ter preventie van, voorbereiding op, en bestrijding van rampen
en ook de nazorg nadat er zich een  ramp heeft voorgedaan in een van
de deelnemende staten. Het verdrag geeft de organisatiestructuur van
CDEMA aan en legt de verantwoordelijkheden van de verschillende
organen van CDEMA vast, evenals de wijze hoe het budget wordt
vastgesteld en de contributie van de deelnemende staten bepaald
wordt. Ook zijn de financiële consequenties vastgelegd voor zowel de
hulpverlenende als de hulpontvangende staten in geval er zich een
ramp voordoet. De staten, partij bij dit verdrag, zetten zich in om
verschillende strategieën en tactieken voor te bereiden en te
implementeren ter voorkoming of verlichting van de gevolgen van de
rampen. Om uitvoering te kunnen geven aan de verplichtingen
voortvloeiende uit het verdrag, zal het Nationaal Coördinatie Centrum
voor Rampenbeheersing (NCCR), welke reeds als
rampenbeheersingsinstituut functioneert, bij wet als coördinerend
instituut worden ingesteld.

Paramaribo, 22 november 2012,

DESIRÉ D. BOUTERSE


