
WET van 	  
houdende Toetreding van de Republiek Suriname 
tot de "Kimberley Process Certificate Scheme" 
van de "World Diamond Council Association" 

EINDVERSLAG 
DER 

COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 

PREADVIES 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) voor de 
ontwerpwet houdende Toetreding van de Republiek Suriname 
tot de "Kimberley Process Certificate Scheme" van de 
"World Diamond Council Association" heeft haar eerste 
meeting gehad op dinsdag 30 oktober 2018, waarin zij het te 
volgen traject van het onderzoek van onderhavige ontwerpwet 
heeft besproken en vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie Preadvies 
uitgebracht, waarin zij aangaf zich te kunnen stellen achter het 
doel van de ontwerpwet (zie Preadvies dd. 30 oktober 2018). 

ln het Preadvies werden ten aanzien van de fundamenten van de 
ontwerpwet enkele vraag-en aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

1. Welke zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan Suriname 
moet voldoen op basis van dit verdrag en zijn wij nu reeds gereed 
om op korte termijn te kunnen voldoen aan de diverse 
verplichtingen op grond hiervan? 

2. Waarom is het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen niet 
opgenomen als ministerie mede belast met de uitvoering gelet op 
de plaats en positie van dit ministerie binnen het geheel van dit 
verdrag en m.n. de toetreding van Suriname tot Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI). 

3. Wat is de timeline in het kader van de impIementatie van het 
verdrag? Hoe zal dit traject/schema eruit zien na goedkeuring 
van het verdrag in aanloop naar certificering? 

4. De Commissie wenst meer duidelijkheid te verkrijgen met 
betrekking tot de productie en verdere raffinage van diamanten 
in Suriname. 



5. De Commissie wenst meer informatie m.b.t. best practices in 
andere landen w.o. Zuid Afrika en Botswana. 

6. Worden er in Suriname reeds diamanten geproduceerd? Zijn 
er reeds concessies hiervoor uitgegeven of figt het in bedoeling 
dit te doen? 

7. De Commissie wenst te vernemen in hoeverre rekening is 
gehouden met milieuaspecten bij de exploitatie en exploratie 
van diamanten in Suriname. 

8. Welke financiéle verplichtingen gaan gepaard met de 
toetreding tot dit verdrag voor Suriname? 

Verder was het voornemen om van tenminste enkele 
(relevante) betrokken actoren binnen twee (2) weken schriftelijke 
feedback te verkrijgen inzake de ontwerpwet en heeft de 
volgende actoren geschreven: 

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (Geologische 
Mijnbouw Dienst (GMD) 
Vertegenwoordiging van GLOMAC Suriname 
Vertegenwoordiging van IAMGOLD 
Vertegenwoordiging van NEWMONT 
Vertegenwoordiging van GRASSALCO 
Vertegenwoordiging van de Faculteit Delfstoffen van de Anton 
de Kom Universiteit van Suriname 

(zie Preadvies dd. 30 oktober 2018) en het verslag van de 
Commissie (zie verslag Commissievergadering dd. 30 
oktober 2018 Cie 134/ "Kimberley Process Certificate 
Scheme" van de "World Diamond Council Association" 
2018/01-2018). 

VOORONDERZOEK 

ln de Huishoudelijke Vergadering van dinsdag 30 oktober 2018 
(H.30) heeft De Nationale Assemblée zich in vooronderzoek 
gebogen over het door de Commissie uitgebrachte Preadvies. De 
Nationale Assemblee heeft tijdens deze vergadering besloten 
mee te gaan met het voorstel van de Commissie voor het verder 
onderzoek van de ontwerpwet. 
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ONDERZOEK 

Opgevraagde schriftelijke feedback te verkrijgen 
inzake de ontwerpwet 

Conform het voornemen, zoals opgenomen in het 
Preadvies, heeft de Commissie enkele actoren 
aangeschreven ter verkrijging van feedback inzake de 
ontwerpwet. 

Vermeldenswaard is dat de Commissie slechts feedback 
heeft ontvangen van GLOMAC NV dd. 12 november 2018, 
waarbij zij het belang en de noodzakelijkheid van de 
toetreding tot dit verdrag puntsgewijs heeft aangegeven. 
Hierbij worden minimale voorwaarden gesteld waaraan de 
Staat moet voldoen: 

1. Beschikken over een Mijnbouw wet die wordt 
gehandhaafd; 
2. Een bevoegde autoriteit heeft voor de export van 
mineralen; 
3. Controle uitvoert op de winning van diamanten; 
4. Statistieken verzameld voor alle mede participanten; 
5. De diamant handel vergunning plichtig maken. 

(zie ingekomen document 18-1934- desk. Cie Wet 
KPCS- Glomac NV Toek. Bevindingen). 

Gehouden Commissievergaderingen 

Op dinsdag 19 februari 2019 heeft de Commissie een 
meeting gehad, met als doel bespreking van de stand van 
zaken van de opgevraagde feedback. 

De Commissie constateerde dat zij slechts feedback heeft 
ontvangen van GLOMAC NV. 

De Commissie is van oordeel en heeft besloten dat zij breder 
ge•informeerd wenst te worden over de bestaande 
vraagpunten door de actoren, m.n. de regering (lees 
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen/GMD). Derhalve zal 
de Commissie wederom een verzoek richten aan de 
gefdentificeerde actoren ter verkrijging van feedback. 

(zie verslag Commissievergadering dd. 19 februari 2019 
Cie 30/ "Kimberley Process Certificate Scheme" van de 
"World Diamond Council Association" 01-2019). 
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De Commissie heeft op dinsdag 5 maart 2019 een meeting 
gehad met deskundigen van het Ministerie van Natuurlijke 
Hulpbronnen (Directeur en deskundigen GMD). Tijdens deze 
meeting zijn de deskundigen breedvoerig ingegaan op de 
bestaande vraag-en aandachtspunten. Het betrof m.n.: 

a. de actuele stand van zaken m.b.t. de exploitatie van 
diamanten in Suriname; 

b. de institutionele inbedding (lees de verplichtingen van 
Suriname op basis van dit verdrag, zowel financieel-
economisch als infrastructureel). 

c. Gezien de rol van het Ministerie van Natuurlijke 
Hulpbronnen (GMD) is het voorstel dit ministerie ook op te 
nemen in de ontwerpwet als ministerie mede belast met de 
uitvoering hiervan (artikel 2 lid 3). 

(zie verslag Commissievergadering dd. 05 maart 2019 Cie 
42/ "Kimberley Process Certificate Scheme" van de 
"World Diamond Council Association" 03-2019). 

BESLUITEN 

- Vanwege het eenvoudig karakter van de 
ontwerpwet zal de Commissie geen Openbare 
Commissie vergadering houden; 

- Op grond van de bevindingen en de gemaakte 
afspraken komt de Commissie tot de conclusie dat 
overgegaan kan worden tot behandeling van de 
ontwerpwet in de Openbare Plenaire Vergadering; 

- De Commissie adviseert De Nationale Assemblée, 
na bestudering van de ontwerpwet alsmede op 
grond van het door haar verrichte onderzoek op 
basis van verkregen documentatie en de hieruit 
verkregen informatie en inzichten, alsmede de 
gehouden meetings, om goedkeuring te verlenen 
aan de ontwerpwet; 
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M. Bouva (Vz) 

V\Ai  

G. Sapoen 

Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens 
de openbare behandeling aan de orde worden 
gesteld. 

Paramaribo, 07 maart 2019 

C. Breeveld 

E. Linga 

R. Brunswijk 

W. Asadang 

Het 2e lid van de CvR heeft dit Eindverslag 
niet mede-ondertekend vanwege uitlandigheid. 	 5 

Het 6e lid van de CvR heeft dit Eindverslag 

niet mede-ondertekend vanwege afwezigheid. 
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