
WET van 	  

houdende regels inzake de teelt van 
Hennep ten behoeve van industriéle 
doeleinden en wijziging Wet Verdovende 
Middelen 

(Wet Industrièle Hennepteelt) 
(initiatiefvoorstel van het lid R. Hopkinson) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van het 
onderhavige wetsontwerp en de hierbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie heeft op woensdag 23 januari 2019 haar eerste commissievergadering 
gehad, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake het 
onderhavig wetsontwerp heeft besproken en vastgesteld. 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van het wetsontwerp, 
namelijk het vaststellen van regels betreffende de teelt van Hennep ten behoeve van 
industriéle doeleinden alsook het wijzigen van de Wet Verdovende Middelen. 

Echter, bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien 
van de hoofdbeginselen van het wetsontwerp, welke zij voorlegt aan De Nationale 
Assemblée: 

1. Er zal een beperking ten aanzien van het verstrekken van het aantal vergunningen 
in de wet opgenomen moeten worden. 

2. Voor de industriéle hennepteelt is het voorstel vanuit de Commissie dat een gebied 
hiervoor wordt aangewezen. 

3. Welke instantie zal de vergunningen voor de industriéle hennepteelt verstrekken? 
4. Hoe zal er worden onngegaan met de reeds verstrekte vergunningen door de 

ministeries van Volksgezondheid en Landbouw, Veeteelt en Visserij? Zijn de reeds 
verstrekte vergunningen nog rechtsgeldig? Wat is het verschil tussen deze twee 
uitgegeven vergunningen? 
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M. Jogi 

5. Beschikt Suriname over apparatuur om de zaden te testen zoals dat internationaal 

geschiedt? 

De Commissie acht het daarnaast nodig om van tenminste enkele (relevante) actoren 

feedback te verkrijgen inzake het wetsontwerp en neennt zich voor daartoe de volgende 

actoren aan te schrijven: 
- het Openbaar Ministerie; 
- het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij; 
- het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme; 

het Ministerie van Justitie en Politie; 
het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. 

Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader 
van het vooronderzoek van dit wetsontwerp bijeen te komen. 

Paramaribo, 07 februari 2019 

 

/M. bdoel (Vz) W. Asadang 

J. Kalloe 

, 

H. Sandjon 

W. Waidoe 

Het 2e en 6e lid van de Cvit hebben dit Preadvies niet mede-onden„- 
tekend. 
Het 4e lid van de CvR heeft dit Preadvies niet mede-ondertekend 
vanwege afwezigheid. 
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