WET van
houdende Toetreding van de Republiek Suriname
tot de "Kim berley Process Certificate Scheme"
van de "World Diamond Council Association"
Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de
onderhavige ontwerpwet en de hierbij behorende Memorie van Toelichting.
Op dinsdag 30 oktober 2018 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad,
waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken
en vastgesteld. De Commissie kan zich stellen achter het doel van de ontwerpwet.
Echter bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten
aanzien van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De
Nationale Assemblée:
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 implementatie 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 ligt 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?
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De Commissie acht het daarnaast nodig 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
Op grond van de verkregen feedback zullen de actoren, indien noodzakelijk, worden
uitgenodigd.
Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het
kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen.
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Het 6e líd van de CvR heeft dit Preadvies niet mede-ondertekend,
wegens afwezigheid.
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