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VAN DE

REPUBLIEK SURINAME

WET van 14 maart 2011, houdende goedkeuring van de
toetreding van de Republiek Suriname tot het Verdrag van
Basel inzake beheersing van de grensoverschrijdende
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering
ervan.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de toetreding
van de Republiek Suriname tot het Verdrag van  Basel inzake
beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van
gevaarlijke afvalstoffen  en de verwijdering ervan aan de
goedkeuring van De Nationale Assemblée 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
Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

Artikel 1

Het op 22 maart 1989 te Basel, Zwitserland tot stand gekomen
Verdrag van Basel inzake beheersing van de grensoverschrijdende
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan,
wordt goedgekeurd.
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Artikel 2

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

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

3. De Minister verantwoordelijk voor milieuaangelegenheden is
belast met de uitvoering van deze wet.

Paramaribo, de 14e maart 2011,

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo de 22ste maart 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken,

S. MOESTADJA
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WET van 14 maart 2011, houdende goedkeuring van de
toetreding van de Republiek Suriname tot het Verdrag van
Basel inzake beheersing van de grensoverschrijdende
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering
ervan.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Het  verdrag van Basel  inzake beheersing van de
grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en
de verwijdering ervan (hierna te noemen verdrag van Basel)  kwam
tot stand om het groeiende verkeer van giftig of anderszins
gevaarlijk afval vanuit geïndustrialiseerde landen naar
ontwikkelingslanden en landen uit het Oostblok, te beheersen. Deze
grensoverschrijdende overbrenging was ingegeven door de strenger
wordende milieuregels waardoor het alsmaar moeilijker en duurder
werd voor vele bedrijven om hun gevaarlijk afval te verwijderen of
te (laten) verwerken. De geïndustrialiseerde landen gingen  meer en
meer gevaarlijk afval verschepen naar en dumpen in landen met veel
minder strenge milieuregels en- controles, wat een groeiend gevaar
voor het milieu en de gezondheid van de bevolking in die landen
opleverde.

De doelstellingen van dit verdrag zijn onder meer:
- de uitvoer en het vervoer tussen landen van gevaarlijk afval

tot een minimum beperken;
- het gehalte van gevaarlijke stoffen in afval tot een minimum

beperken;
- het gevaarlijke afval zo dicht mogelijk bij de bron

verwerken;
- de ontwikkelingslanden bijstaan om gevaarlijk afval zo

milieuvriendelijk mogelijk te verwerken.
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Dit verdrag werd op 22 maart 1989 ondertekend op een
internationale diplomatieke conferentie in Basel (Zwitserland). Zij
trad in werking op 5 mei 1992.

Suriname is geen partij bij dit verdrag. Geen partij zijn bij het
verdrag van Basel houdt in dat Suriname, gezien het feit dat zij geen
verwerkingsfaciliteiten heeft voor giftig of anderszins gevaarlijk
afval, zij deze stoffen niet kan exporteren naar een land dat deze
faciliteiten wel bezit.
Suriname zal dus voor het transporteren van giftig of anderszins
gevaarlijk afval een bilaterale overeenkomst moeten sluiten met een
ander land.
Zulke bilaterale overeenkomsten echter blijven een adhoc oplossing.
Toetreding tot het verdrag van Basel is voor Suriname van eminent
belang.

Paramaribo, 14 maart 2011

DESIRÉ D. BOUTERSE.
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