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Beknopt  verslag Openbare Commissie  vergaderijnç 
ocvoii CVIZ Verdrag Minamata Convention on Mercury 01/2018 

Z 

Commissie van 

Rapporteurs 

Voor de ontwerpwet houdende ratificatie van het 
"Verdrag Minamata Convention on Mercury" 

Datum 2/6/2018 

Uitgeschreven voor 10:00 AM 

Aanvangstijd 10:49 AM 

Plaats Vergaderzaal DNA 

Onderwerp Bespreking ratificatie van het Minamata verdrag 

Ambtelijke assistentie Louis Joyce deskundige DNA Aanwezig 
Cederboom Agatha deskundige DNA Aanwezig 
Alladin Reshma deskundige DNA Aanwezig 

Commissieleden Aanwezig Afwezig Met 

bericht 

Zonder 

bericht 

Reden 

Afwezigheid 

MISIEKABA ANDRE Zl Eil • 

BEE MARINUS M • • • 

WATAMALE0 GRACE • • • 

ETNEL PATRICIA NANCY I • • • 

HOPKINSON ROCHE • • • 

NURMOHAMED RIAD > • • • 

AFONSOEWA SILVANA I • • • 

Quorum? Ja .. Nee• 

Toehoorders (DNA-leden) 

C,enodiqcien - 	De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Dhr. P. Docison en 
zijn deskundigen 

- 	De Minister van Buienlandse Zaken, Mw. Y. Pollaca- Belg hie 
en haar deskundigen 

Korte Inhoud - 	De leden van de Commissie van Rapporteurs zijn tijdens 
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hun spreekbeurt breedvoerig ingegaan op de noodzaak 
voor ratificatie van het verdrag. 

- 	Tijdens de vergadering werden belangrijke vraag- en 
aandachtspunten aan de orde gesteld. 

- 	De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen is tijdens de 1sth  
ronde van de regering ingegaan op de vragen omtrent; 

o het gebruik van kwik in de mijnbouwsector 
o de vergunningplichtigheid omtrent het 

bezitten van kwik 
o de import en bezit van kwik, welke niet 

verboden en niet strafbaar is 
o de samenwerking met de buurlanden Guyana 

en Frans-Guyana omtrent de route die 
gebruikt wordt om kwik in Suriname binnen te 
halen. 

o het onderzoek naar de gezondheid van de 
binnenlandbewoners en hun kinderen. 

o de trainingen die kleine ondernemers gehad 
hebben t.a.v. het kwikvrij mijnen van goud 

o de kwikvrije methoden die Multinationals 
toepassen bij het winnen van goud. 

o de rol van de organisatie Ordening 
Goudsector Suriname (OGS) 

o de inventarisatie van kwikhoudende 
producten en processen anno 2018. 

Besluiten - 	De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen zal de vragen van de 
leden omtrent een gedetailleerde aanpak t.a.v. de toepassing 
van het verdrag schriftelijk aan de commissie doen toekomen 
voor aanvang van de voortzetting van de openbare commissie 
vergadering. 

- 	De Openbare Commissievergadering wordt verdaagd naar een 
nader te bepalen tijdstip. 

Vervolg activiteiten Vervolg voortzetting Openbare Commissievergadering op een nog 
te bepalen datum. 
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