
Paramaribo, 3 1 AUG. 2518 

DE 
NATIONALE 
ASSEMBLÉE 
VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

DNA no: 1 4 6 8/1 B 

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

Onderwerp: aanbieding Eindverslag 

Heer President, 

Hierbij doe ik u toekomen het Eindverslag der Commissie van 
Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende nadere wijziging van 
de Wet Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2018 no. 64). 

De Voorzitter van 
De Na 'onale Assemblée, 

Drs. Síons 

c.c. De Vice-President van de Republiek Suriname 
De Minister van Justitie en Politie 
De Minister van Volksgezond 
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WET van 	  

houdende nadere wijziging van de Wet 
Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, 
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2018 no. 64) 
(Initiatiefvoorstel ingediend door J. Simons, 
A. Abdoel, K. Mathoera, C. Breeveld en M. Bee) 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de 
ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet 
Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2018 no. 64)) heeft haar 
eerste meeting gehad op 24 juli 2018, waarin zij het te 
volgen traject van het vooronderzoek van onderhavige 
ontwerpwet heeft besproken en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie haar eerste 
vergadering gehad, waarbij zij de werkwijze en het te 
volgen traject van haar onderzoek heeft besproken en 
vastgesteld. 

Op dinsdag 28 aug ustus 2018 heeft de Commissie 
Preadvies uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen 
stellen achter het doel van de ontwerpwet. (zie Preadvies 
dd. 28 augustus 2018). 

ln het Preadvies werd ten aanzien van de fundamenten 

van de ontwerpwet 1 (één) vraagpunt opgenomen, t.w.: 

het wijzigen van het tetrahydrocannabinol (THC-
gehalte) van 1.5%, zoals opgenomen in de huidige 
wetsontwerp naar een tetrahydrocannabinol (THC-
gehalte) van 0.3 %. 
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Verder was het voornemen om de volgende actoren te horen in 
het Preadvies opgenomen (zie Preadvies dd. 28 augustus 
2018). 

VOORONDERZOEK 

In de Huishoudelijke Vergadering van dd. 28 augustus 2018 (HH. 
20) heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek 
gebogen over het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De 
Nationale Assemblée heeft tijdens deze vergadering besloten 
mee te gaan met het voorstel van de Commissie om vanwege de 
eenvoud van de ontwerpwet Eindverslag uit te brengen en deze 
direct in een Openbare Plenaire Vergadering te behandelen. 

ONDERZOEK 

LITERATUUR  

Ten aanzien van de onderhavige ontwerpwet heeft de 
Commissie enkele documenten bestudeerd ter zake: 

- de WET van 13 juli 2018, houdende nadere wijziging van de 
Wet Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij S.B. 2018 no. 64); 

- Annex IX: Licit uses of the substances in Tables I and 11 of the 
1988 Convention; 

- Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties, 30-03-1961; 

- Verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen, Verenigde Naties 20-12-1988; 

Verdrag van Wenen (18-04-1961). 

Horen van Actoren: 
Conform het voornemen, zoals opgenomen in het Preadvies, 
heeft de Commissie enkele actoren gevraagd hun visie ter zake 
de ontwerpwet kenbaar te maken, t.w.: 

- Centre for Agriculture Research in Suriname 
(Faculteit der Technische Wetenschappen); 

- De Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij; 
De Suriname HEMP Association; 
Het Openbaar Ministerie 

(CELOS) 
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Schriftelijk Feedback actoren 
Op maandag 13 augustus 2018 heeft de Commissie 
schriftelijk feedback ontvangen van de Suriname Hemp 

	 •Association (Agendanummer DNA• 1342/1 8), waarin zij haar 
bevindingen inzake de ontwerpwet kenbaar heeft gemaakt. 
Ten aanzien van onderhavige ontwerpwet is opgemerkt dat er 
een limiet van 1,5 % THC dient te worden opgenomen, omdat 
een limiet van 0,3 % te laag is om de levensvatbaarheid van 
de sector te garanderen. 

Op dinsdag 21 augustus 2018 heeft de Commissie 
schriftelijk feedback ontvangen van het Centrum voor 
Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) 

(Agendanummer DNA 1394/118), waarin zij aangeeft dat er op 
dit moment geen THC analyses worden verricht. De CELOS 
is wel bereidt om een gedegen onderzoek te verrichten naar 

de THC gehalten met betrekking tot de teelt van Industriele 
hennep. 

Op woensdag 15 augustus 2018 heeft de Commissie 
schriftelijk feedback ontvangen van het Ministerie van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij (Agendanummer DNA 

1362f18), waarin zij aangeeft dat het THC gehalte be'invloedt 
wordt door een aantal factoren. Gelet op deze factoren kan 
worden aangegeven dat het THC gehalte onder Surinaamse 

omstandigheden kan varieren in vergelijking met het THC 
gehalte in andere klimaatstreken. Onder warme 
omstandigheden is het bijvoorbeeld volgens de literatuur de 
THC concentratie hoger. 

Op maandag 13 augustus 2018 heeft de Commissie 
schriftelijk feedback ontvangen van het Openbaar Ministerie, 
waarin zij kenbaar maakt dat zij geen bezwaar heeft met 
betrekking tot de wijziging van het wetsontwerp. 

Gehouden Vergadering 
Op dinsdag 28 augustus 2018 heeft de Commissie een 
meeting gehouden, waarin zij de stand van zaken aangaande 
het wetsontwerp breedvoerig heeft besproken. 
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Data gehouden vergaderingen van de 
Commissie 

De Commissie heeft in totaal 2 commissievergaderingen 
gehad op: 

- 24 juli 2018 
- 28 Augustus 2018 

BESLUITEN: 

op grond van de bevindingen komt de Commissie tot de conclusie 
dat overgegaan kan worden tot behandeling van de ontwerpwet 
in een Openbare Plenaire Vergadering; 

de Commissie stelt voor om, vanwege de eenvoudige inhoud en 
het belang van de tijdige correctie van de WET van 13 juli 2018, 
houdende nadere wijziging van de Wet Verdovende 
Middelen (S.B. 1998 no. 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 
2018 no. 64), meteen over te gaan tot behandeling van 
onderhavige ontwerpwet in een Openbare Plenaire Vergadering; 

De Commissie adviseert, na bestudering van de ontwerpwet 
alsmede op grond van het door haar verrichte onderzoek, De 

Nationale Assemblée om goedkeuring te verlenen aan de 
ontwerpwet. 
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Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de Openbare 
Plenaire Behandeling aan de orde worden gesteld. 

Paramaribo, 31 Augustus 2018 

D. Sharman 

A. Nading 

D. Pokie 

Het 4de lid van de CvR heeft dit Eindverslag niet mede-
ondertekend wegens afwezigheid. 
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