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Gezien het feit dat na het gebruik de bestrijdingsmiddelenverpaldcingen veelal nog { ST| 
geringe resten bestrijdingsmiddelen bevatten, wordt het taalkundig juister geacht het — 

0 van dc 

yvoord "1edige" te vervangen door “gebruikte".
l 

REPUBLIEK SURINAME 

"ARTIKEL 1 ONDERD 

Voor de juiste toepassing van de wet is het noodzakelijk om bij overtreding van de 
` WET 

,. 

febmmi 2005’ houdcndc Wijziging vm de 

regels sancties toe te passen. Met verwijzing naar de inflatie van onze nationale 
I Bestmdi-HgSm1dd€l€HW€t 1972 (GB- 1972 UO- 151)- 

jmunteenheid de laatste jaren is het raadzaam om de maximale geldboete te
` 

verhogen. j 

. _ 

- 

` 

j 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Paramaribo, 24 februari 2005,

I

_ 

` 

R. R.VENET[AAN In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de 

j 

Bestrijdingsmiddelenwet 1972 (G.B. 1972 no. 151) te wijzigen; 

Heeit, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale 

` 

1 
Assemblée, belqachtigdde onderstaande wet:

` 
· 

- Am*u<;EL 1 

A 

A 

In de "Bestrijdingsmiddelenwet; 1972" (G.B. 1972 no. 151) Worden de 
volgende 

j 

wijzigingen aangebracht: 

A. Aan artikel 9 wordt na lid 4 twee nieuwe leden respectievelijk 5 en 6 

L 

toegevoegd, luidende als volgt: 

5. Het is verboden bestrijdingsmiddelen die zijn opgenomen op de negatieve lijst 

g 

van de Food and Agriculture Organization in te voeren, te vervoeren, in 

voorraad te hebben, te verkopen en te gebruiken ten behoeve van ondermeer 

: 

.j 

V 

_ 

landbouwdoeleinden. 

. _ 
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A
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· 
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6. De Minister kan, in overeenstemming met de Munsters belast met de zorg voor 

1 _ 

' A 

Volksgezondheid en Milieu, bij staatsbesluit andere bestrijdingsmiddelen 

verboden verklaren.
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` WET van 24 februari 2005, houdende wijziging van de Bestrijdings- 

B. In artikel 13 leden l en 2 wordt het woord "ledige" vervangen door: gebruikte. 
middolonwot 1972 (G-B- 1972 no 151) 

C. In artikel 17 wordt het cijfer "8" vervangen door "l34” 
MEMORIE VAN TOELICHTHVG 

D. Artikel 19 lid l wordt als volgt gewijzigd: 
ALGEMENE TOELICHTING 

. 
- - — 

Overtreding van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 3 lid 1, 9, 10, Gezten do liboroliooao Van do internationale handels mor inoohmomios Van do 

11, 12, 13 en 16 wordt gestme met hechtenis van ren hoogsre zes maanden or een villlsotollios von do sozondhoid voor moos oo dior on tor bosohormiog von hot 

geldboete zoals dat is vastgelegd in de vierde categorie van de Algemene Geldboete oohou, is net Van boloos dnt Surioomo bosohikt 9Vet een bestrtjdnlgsmtddelen Wat 

wet (S.B. 2002 no. 73), terwijl· als bijkomende straf kan worden opgelegd me ooomfomofiooolo netmen Vemeet 
2

. 

verbeurdverklaring van roerende lichamelijke zaken, waarmede of met betrekking lo de_ loop dor ioroo is door do wetenecnappenjke entwtkkenngen do kailllls Vall 

tot Wclke het stmlbaar fellls bcgaam 
- bestrijdmgsmiddelen sterk vergroot door, onder andere aangepaste en verbeterde 

Met bctmkldng tot mlkel 9 lld _5 bclmlzfcnde dc lnvocr van vcrbodcn onderzoeksmethoden. De nadelige effecten van een aantal van deze middelen op de 

bestrijdingsmiddelen, kunnen als bijkomende straffen worderr toegepast:het in genenttttem Ven mens en dior en hot miliou zijn dank Zi] dit 0¤deFZ0€k vool 

beslag nemen van de verboden goederen en het vemietigen daawan of het dmdenlket sowordoo- o

_ 

rctoumercn van deze goedercn nam. hat land van hcrkomstj Op kostan Wm dc Hierdoor en vooral ook door de opgedane ervaringen is men intemationaal in staat 

`évcmcdmt geweest om een lijst met namen van bestrijdingsmiddelen samen te stellen, die zeer 

,De rechter kan bij veroordeling wegens overtreding van de in de eersteovolzin 
'van omsfiso Sohodo teebrengell aail mms, dia? ¢1l llliliall. 

dit lid vermelde voorsehriiien openbaarmalcing van het vonnis door plaatsing van 

een uittreksel daarvan in het Staatsblad van de Republiek Suriname en in één der in 
Om vordoro schadc to bepetkell dallwel to V00fk0Ill¢1l €ll Zodoende de 

Suriname vcrschjjncnde nicuwsbladen bcvelcnj Op kostcn Wm de vcroordceldg volksgezondheid te garanderen is het zeer wenselijk om deze middelen niet meer te 
" 

gebruiken. De negatieve lijst van de Food and Agriculture Organization (FAO) 

ARTIKEL II wordt al jaren in de praktijk toegepast.
I

` 
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Het ontbreken van een goede bestrijdingsmiddelenwet brengt de afzet van groente, 

l. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
mnt en andere lendbenwpmdneten omstig in geVam' · Hot niot loosor illV0€Y€ll Vail 

_ 
_ 

Q 

_ 
bepaalde bestrijdingsmiddelen, vormt een onderdeel van het beleid ter verhoging 

2.
I 

Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar 
Van voiliso V°ed$etPY9dnetle· . 

aikondiging. 
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__ 
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ARTKELSGEWIJZE TOELICHTING 

, 3.2 o De Ministers belast met de zorgvoor landbouw, volksgezondheid en` milieu 
.. zijn belast met de uitvoering van deze wet. 

ARTIKEL I ONDERA 

Gcgcvcn tc pmmmlbol dc 24ste fcbmarl 2005, De bestrijdingsmiddelen die op deze lijst zijn geplaatst, zjn verboden in verband 

, 

met hun persistentie (lange atbreek termijn), hun hoge giftigheidgraad en 

R_ 
kankerverwekkende eigenschappen. Ze komen ook voor op de Prior Informed 

` ` A 
· 

‘ 
I `

· 
. . . Consent (PIC) lijst van de Food and Agriculture Organization (FAO). Voor deze

I 

Ullgggcvcn tc pammarlbo, dc 
gm mam 2005 . 

V 

lijst van bestrndingsmiddelen kan men terecht bij het Ministerie belast met de zorg 

A Dc Minister wm Bllmcnlandsc Zakm, voor Landbouw m.n. de afdeling Bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van deze 
bestrijdingsmiddelen voor landbouwdoeleinden is reeds door vele landen verboden 

U_ J0ELLA_ SEWNUNDUN gesteld, maar de mogelijkheid om een van deze middelen in noodgevallen te 
importeren voor andere doeleinden dan de landbouw is opengelaten, b.v. het gebrujlg 
van DDT voor malaria bestrijding. -`


