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WET van 	  
houdende goedkeuring van de toetreding 
van de Republiek Suriname tot de "Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

VOORONDERZOEK: 
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft op 
woensdag 18 januari 2017 ingevolge artikel 18 van het 
Reglement van -Orde van De Nationale Assemblée 
Preadvies uitgebracht, waarin zij aangaf zich in 
meerderheid te kunnen stellen achter de strekking van de 
ontwerpwet. De ontwerpwet heeft ten doel goedkeuring te 
verlenen aan de toetreding van de Republiek Suriname tot 
de op 17 oktober 2003 te Parijs tot stand gekomen 
"Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage". Deze conventie stelt de bescherming van het 
immaterieel cultureel erfgoed centraal. Op basis hiervan 
heeft de Commissie het onderzoek van de ontwerpwet 
voortgezet 

ONDERZOEK: 

De Commissie heeft op woensdag 18 januari 2017 haar 
eerste commissievergadering gehouden, waarbij de 
werkwijze van de Commissie is vastgelegd (zie verslag 
Commissievergadering dd.18 januari 2017). De Commissie 
heeft toen besloten om de volgende actoren uit te nodigen, 
te weten: 



1. de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en 
zijn deskundigen; 

2. de vertegenwoordiger van UNESCO in Suriname. 

Op maandag 23 januari 2017 heeft de Commissie een 
onderhoud (hearing) gehad met: 

1. de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en 
zijn deskundigen; 

2. de vertegenwoordiger van UNESCO in Suriname. 

Tijdens deze meeting hebben bovengenoemde actoren hun 
visie ter zake de conventie kenbaar gemaakt aan de 
Commissie, alsmede het belang hiervan voor Suriname. 
Voorts is er ingegaan op de bestaande vraag-en 
aandachtspunten van ontwerpwet c.q. de conventie (zie 
verslag Commissievergadering dd. 23 fanuari 2017). 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING: 

Op dinsdag 14 februari 2017 is de ontwerpwet in een 
Openbare Commissievergadering behandeld. 

Tijdens deze vergadering heeft de Commissie enkele vraag-
en aandachtspunten aan de orde gesteld, die onder andere 
te maken hadden met: 

- de wijze waarop de inventarisatie en selectie van 
Suriname's erfgoed moet geschieden om zodoende te 
komen tot een representatieve lijst voor Suriname; 

- de criteria voor het nomineren en selecteren van ons 
immaterieel cultureel erfgoed; 
de procedure om een immaterieel cultureel erfgoed op 
de werelderfgoed lijst van de Unesco te plaatsen; 

- de verplichtingen die gepaard gaan met de 
implementatie van de conventie, waaronder de 
contributieverplichting en de rapportageplicht; 
het bedrag dat thans aan contributie wordt betaald; 

- de vraag of Suriname, na aanname van de ontwerpwet, 
ook de verplichting heeft om andere specifieke nationale 
wetten aan te nemen; 
artikel 18: programma's, projecten en activiteiten voor 
de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed: 



a. hoe zal Suriname hieraan invulling geven? 
b. is er al nagedacht over programma's die eventueel 

uitgevoerd kunnen worden ter behoud en 
bescherming van ons cultureel erfgoed 

beleid ter vergroting van het bewustzijn en de waardering 
van ons immaterieel erfgoed; 
de globaliserende effecten op onze culturele diversiteit; 
de verhouding tussen het erkennen van immaterieel 
erfgoed en de rechten van de mens, aangezien deze 
twee aspecten niet op gespannen voet mogen zijn met 
elkaar; 
de meerwaarde van dit verdrag in relatie tot bedreigde 
talen; 
artikel 19: internationale samenwerking en bijstand: 

a. zal de regering na aanname van deze wet 
internationale bijstand inroepen? 

b. welke zijn de voorwaarden die hieraan verbonden zijn 
mogelijk? 

wordt er rekening gehouden met de juridische aspecten 
die een rol (kunnen) spelen bij digitaliseren van erfgoed 
collecties in Suriname? 

ALGEMEEN: 

Suriname heeft na toetreding tot de onderhavige UNESCO 
conventie geen verplichting om nog andere specifieke 
nationale wetten in het leven te roepen. 
de jaarlijkse contributie voor toetreding tot deze conventie ligt 
in de orde tussen USD 125 en USD 150 per.  jaar. Suriname 
betaald thans een jaarlijkse contributie aan UNESCO voor 
wereld erfgoed, voor een bedrag van rond de USD 20.000. 
Suriname heeft tot nu toe keurig voldaan aan deze 
contributieplicht en bestaat er derhalve geen achterstand. 
Suriname zal gebruik maken van het bepaalde in artikel 18 
van de conventie, door programma's dan wel projecten in te 
dienen ter goedkeuring en financiering. Het kunnen zijn: 
onderzoeksprojecten, capaciteit versterking programma's 
alsook ondersteuning bij de samenstelling van 
beleidsprogramma's. 
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- het Directoraat Cultuur heeft een jurist aangenomen die zich 
specifiek bezighoudt met nationale archieven en 
digitalisering. 

BIJZONDER: 
de Commissie kan zich verenigen met de beantwoording van 
de Minister ad interim, de heer P. Pengel MBA, op de 
gestelde vragen. 
de Commissie is het unaniem eens dat er geen bezwaar 
bestaat tegen de goedkeuring van de ontwerpwet. Derhalve 
adviseert zij kamerbrede goedkeuring van de ontwerpwet. 
(zie verslag en handelingen van de Openbare 

Commissievergadering dd. 14 februarl 2017). 

BESLUITEN: 

de Commissie kan zich in meerderheid stellen achter de wijze 
waarop de Minister ad interim, is ingegaan op de bestaande 
vraag-en aandachtspunten. 
de Commissie is gereed voor behandeling van de ontwerpwet 
in de Openbare Plenaire Vergadering. 
eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen in de Openbare 
Plenaire Vergadering aan de orde worden gesteld 

Op grond van de beantwoording door de Minister en de 
gemaakte afspraken komt de Commissie in meerderheid tot de 
conclusie dat overgegaan kan worclen tot behandeling van het 
wetsontwerp in de Openbare Plenaire Vergadering. 

Het 6e lid v/d CvR heeft het 
Eindverslag niet mede-ondertekend, 
wegens afwezigheid. 
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