
Suriname heeft de Rotterdam Conventie gerattificeerd op 30 met 2000 en het is in werking getreden 

op 24 februari 2004. Zowel de Stockholm Conventie als de Basel Conventie zijn gerattificeerd op 20 

september 2011 en in werking getreden op 19 december 2011. 

 

Wat houdt de Rotterdam Conventie in? 

Rotterdam Conventie m.b.t the Prior Informed Consent Procedure voor verschillende Gevaarlijke 

Chemicaliën en Pesticiden in Internationale  Handel. Deze Conventie handelt over pesticiden en 

industriële chemicaliën die zijn verboden of onder speciale omstandigheden worden gebruikt omdat 

ze schadelijk worden geacht voor mens en milieu door de lidlanden en daardoor zijn geplaats onder 

deze conventie(Annex III). Rotterdam Conventie behelst 54 chemicaliën (37 pesticiden en 17 

industriële chemicaliën) in aanvulling op andere chemicalien welke reeds verboden of severely 

restricted zijn door lidlanden voor de gezondheid van mens en milieu. 

Doelen (Artikel 1): 

Stimuleren van gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerkings verbanden tussen lidlanden in de 

international handel van bepaalde gevaarlijke chemicaliën  

Dit in het kader van : 

Bescherming van de gezondheid van mens en het milieu van potentiële schade en meehelpen aan 

het verantwoord gebruik van hen. 

Scope: 

Chemicaliën worden onderverdeeld in 2 categoriën: pesticiden & industriële chemicaliën.  

Gelist in Annex III, of  Verboden of severely restricted door een  lidland. 

 

 

 

 

Wat houdt de Basel Conventie in? 

Basel Conventie is voor de Controle van Grensoverschrijdende Transport van gevaarlijk afval en 

verwerking daarvan Disposal. Het handelt over  gevaarlijk afval; explosieven, brandbare, reactieve, 

giftige, infectieuse, corrosieve, schadelijk voor het milieu. Basel handelt ook over “ander soortig 

afval”. 

Basel handelt over afval opgesomd in Annex I, welke verder uitgebreid is in Annexes VIII en IX, en 

afval welke de karakteristieken van gevaarlijk bezitten (v.b. explosief, brandbaar, giftig, infectisous, 

corrosief, ecotoxic), ook huishoudafval (“other wastes”of Annex II). Afval gedefinieerd als gevaarlijk 

onder nationale regelgeving kan ook hieronder vallen als het wordt aangegeven. 

Drie pillaren: 



Minimaliseren van het verkrijgen van gevaarlijk afval in termen van hoeveelheid en de gradatie van 

gevaar; 

Beheersen van grensoverschrijdende transporten van gevaarlijk afval en ander soortig afval; 

Promoten van milieuvriendelijke manier van beheren/verwerken  van gevaarlijk afval en ander 

soortig afval 

Afval zijn alle substanties of objecten welke worden vernietigd, of welke men zal vernietigen, of 

welke vernietigd moeten worden volgens de nationale wetgeving – Article 2.1.  

De manieren van vernietiging zijn uitgezet in Annex IV: handelt zowel over de vernietigingsoperatie 

als hoe die opgehaald dienen te worden 

 

 

 

 

Wat houdt de Stockholm Conventie in? 

Stockholm Conventie  m.b.t Persistent Organic Pollutants en handelt over persistent organic 

pollutants. Stockholm behelst 32 POPs: pesticiden, industriele chemicalien en bijproducten (U-

POPs). 

Doelen (Artikel 1):  

 “Met in achtneming van de voorzorgsbenadering”, om de gezondheid van de mens en het 

milieu te beschermen tegen de nadelige effecten van POPs 

Wat zijn POPs?  

 Chemicalen die zeer “persistent zijn, bio-accumuleren in vet weefsel en kunnen ophopen in 

de voedselketen “ , b.v.  Met de volgende eigenschappen 

  hoge giftigheid 

 persistentie 

 zich kunnen verplaatsen 

  hoge concentratie (bio-accumulatie) 

Scope: substanties gelist in 3 Annexes 

1) Opzettelijke vrijlating vanuit productie / gebruik (Artikel 3, Annexes A en B) 

Eliminatie 

Limitatie 

Beheer van de handel  

2) Niet opzettelijke vrijlating (Artikel 5, Annex C) 



Lidlanden dienen speciefieke maatregelene te adopteren voor het verminderen van niet opzettelijke 

vrijlating; stimuleteren van Best Available Technologies (BAT) en Best Environmental Practises (BEP).  

    3) Voorraden en afval  (Artikel 6) 

Lidlanden moeten zorgdragen voor beheer van voorraden en afval 

 

 

 

 

 

Dat betekent de rattificering van deze Conventies voor Suriname? 

Dat wij als land ons moeten houden aan de in de verdragen gestelde voorwaarden en de richtlijnen 

moeten naleven. 

 


