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   WET VAN…….  
HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-
DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR  HET 
DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN    BUITENLANDSE ZAKEN (S.B. 
2016  NO 79) 
 
ONTWERP    
 

PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 
 

In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden 
vastgesteld; 
 
Heeft, de Straatraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd de 
onderstaande Wet.  
 
     Suppletoire Begroting 2016  
       
      ARTIKEL 1 
 
In de Wet van 16 juni 2016 tot vaststelling van de 05- DE afdeling van de begroting van uitgaven 
en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van BUITENLANDSE ZAKEN 
(S.B. 2016 no. 79) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

 
De kostencategorieën  vermeld op pagina 1 aangaande Titel I: Operationele uitgaven worden 
alsvolgt gewijzigd: 
 
TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN                                    Bedragen x SRD 1.000,-  

       
Code Lopende uitgaven Begroting 2016 Suppletoire 

Begroting 2016 

610 Lonen en Salarissen 51,343 56,843 
611 Sociale Premies 2,200 2,200 
612 Gebruik van goederen en diensten 30,000 30,000 
  Totaal Lopende uitgaven 83,543 89,043 
       
Code Kapitaal uitgaven    
620 Inventaris 1,500 500 
621 Transportmiddelen 1,000 500 
  Totaal Kapitaal uitgaven 2,500 1,000 
       
  TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN 86,043 90,043 
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De programma’s vermeld op pagina 2 aangaande Titel II: Programma’s 
worden alsvolgt gewijzigd:  

 
TITEL II: Programma’s 
 

                                                                          Bedragen x SRD 1.000,- 

 
 
De ontvangsten vermeld op pagina 2 aangaande Titel III: Middelenbegroting blijven   
 ongewijzigd. 
 
TITEL III: MIDDELENBEGROTING                                 Bedragen x SRD 1.000,- 

Code Ontvangsten
Begroting 2016

53 Niet-belastingmiddelen
53139 Vernieuwing rijbewijs                            35 
53141 Opbrengst Consulaire diensten                     12.809 
53142 Kanselarijrechten                          379 
53143 Legalisatie                            13 
53153 Diverse vergoedingen                          580 

Totaal niet-belastingmiddelen                     13.816 
Totaal Middelenbegroting                     13.816 

Bedragen x SRD 1000,-

 
 
 
ARTIKEL 2 

  
1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd  
2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. 
3. De Minister van Financiën en Buitenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van deze wet. 

 
           

Gegeven te Paramaribo,                  2016 
 

 
 
             
                             DESIRÉ D. BOUTERSE 

Code Programma: 07 Onderzoek en ontwikkeling
Begroting 
2016

suppletoire 
Begroting 
2016

0704
Beleidsonderzoek, planning en 
capaciteitsversterking  3.749           3.076

0705
Residentiële kosten van lokale en buitenlandse
vertegenwoordigingen 3.000           2.500

1210 Migratie en personenverkeer 100              100
1404 Bilaterale betrekkingen 3.600           3.600
1405 Multilaterale betrekkingen 5.000           5.000
1406 Regionale integratie 3.500           3.500
1407 Opzetten van ambassades en consulaten
1408 Internationale Onderhandelingen 500              500

TOTAAL PROGRAMMA'S 19.449        18.276
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   WET VAN  
HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-
DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 
DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN    BUITENLANDSE ZAKEN (S.B. 
2016  NO 79) 
 

 
 

MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE SUPPLETOIRE BEGROTING 2016 
 
Oorzaken die ten grondslag liggen voor de indiening van een suppletoire begroting: 

 Het tekort op de “Lonen en Salarissen” in de begrotingen. 
 Bezuinigingsmaatregelen die moeten leiden tot efficiënter beheer van de 

Overheidsbestedingen en huidige macro-economische ontwikkelingen.  
 De maatregelen getroffen op het monetair en wisselkoersfront, fiscale en sociale 

hervormingen. 
 Het herstel en stabilisatie programma en het tussen de regering en het IMF overeengekomen 

structureel aanpassingsprogramma. 
 
 
Algemeen 

Conform de geldende tekst van het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991 no. 58, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 124), zijn de voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken bijzondere 
taken als volgt omschreven:  

a. Het onderhouden van betrekkingen met het buitenland in het algemeen, alsmede de 
coördinatie van de contacten van de overige ministeries met het buitenland; 

b.  De diplomatieke en consulaire aangelegenheden; 
c.   Het onderhouden van de betrekkingen met overheidslichamen, colleges, functionarissen en 

instellingen in het buitenland; 
d.  Het verzamelen van inlichtingen omtrent het buitenland en de doorgeleiding daarvan naar de 

daarvoor in aanmerking komende instanties; 
e.  De coördinatie inzake de voorlichting aan het buitenland; 
f.  De uitgifte en inname van reisdocumenten buiten Suriname, het een en ander in 

samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries; 
g.  De aangelegenheden betreffende het personenverkeer en de buitenlandse migratie 

(waaronder remigratie), het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking 
komende ministeries; 

h.  De coördinatie van de internationale ontwikkelingssamenwerking, het een en ander in 
samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries. 

 
Voor het begrotingsjaar 2016 zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich, conform het stabilisatie- en 
herstel programma voor de periode 2016-2018, concentreren op de beleidsgebieden 
Ontwikkelingsdiplomatie, Regionale Samenwerking, Internationale Samenwerking en Migratie.  

 
 
Ontwikkelingsdiplomatie 
In onze interacties met andere landen, regionale en internationale organisaties zal de realisatie van de 
nationale ontwikkelingsdoelen centraal staan, indachtig het beleidsuitgangspunt dat het buitenlands beleid 
zal dienen ter ondersteuning van beleidsgebieden, die essentieel zijn voor de nationale ontwikkeling. Deze 
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ontwikkelingsgerichte diplomatie zal dienen ter ondersteuning van de nationale ontwikkeling en doelen én 
bevordering van een veilige en welvarende samenleving. 
 
Er zal verdere ondersteuning worden gegeven aan de presidentiële diplomatie, als bijzondere impuls voor de 
ontwikkelingsdiplomatie, en het vestigen, onderhouden en verdiepen van bilaterale – en multilaterale relaties 
in het kader van de Zuid-Zuid-samenwerking. 
 
Grens- en buurlandenpolitiek 
Betrekkingen met de grens- en buurlanden 
In de grens- en buurlandenpolitiek zullen de inspanningen in 2016 gericht zijn op de verdere realisatie van de 
afspraken m.b.t. samenwerking met onze grens- en buurlanden. Het buitenlands beleid ten opzichte van 
Brazilië, Guyana, Frankrijk (Frans Guyana) en Venezuela zal ook in deze beleidsperiode bijzondere 
aandacht genieten, indachtig het principe van goed nabuurschap en ondermeer uit veiligheidsoverwegingen 
op politioneel gebied, continuering en verdieping van de defensierelaties met de grens- en buurlanden en ten 
behoeve van een effectievere aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugsgerelateerde 
criminaliteit, illegale visserij, mensenhandel, mensensmokkel en terrorisme in de regio. Suriname heeft voor 
de oplossing van haar grensgeschillen met Guyana en Frankrijk een integrale nationale grenscommissie 
ingesteld, die in 2016 de dialoog met de grens - en buurlanden voor de oplossing van deze geschillen zal 
voortzetten. 
 
Brazilië 
Brazilië blijft ook in deze periode een van de belangrijke strategische ontwikkelingspartners van Suriname.  
Belangrijk in de relatie met Brazilië is de technische samenwerking bij de verdere ontwikkeling van de 
agrarische sector van Suriname teneinde te kunnen dienen als de voedselschuur van het Caribisch Gebied. Er 
zal verdere invulling gegeven worden aan de agro-ecologische zonering, die Suriname in staat zal stellen 
haar landbouwarealen zo effectief mogelijk in kaart te brengen en te exploiteren. Versterking van technische 
samenwerking op het stuk van versterking van “human capacity” zal bijzondere aandacht genieten evenals 
samenwerking op  veiligheidsgebied. 
 
Frankrijk (Frans – Guyana)   
In 2016 zal het traject voor de bouw van een nieuwe veerboot met een grotere capaciteit voor het traject 
Albina - St. Laurent, worden voortgezet. Via de River Council zal de afzet van landbouwproducten uit het 
Marowijne gebied op de Frans Guyanese markt bevorderd worden. Verder zal de samenwerking met de 
Franse autoriteiten worden voortgezet in de aanpak van de illegale visserij in het grensgebied.  
 
 
 
Guyana 
In de relatie met Guyana zal verdere uitbreiding van de bestaande samenwerking op het gebied van visserij, 
sport, bestrijding van criminaliteit en veiligheid, onderwijs, landbouw, energie, watervoorziening, milieu en 
houtverwerking plaatsvinden. Eén van de belangrijkste speerpunten zal zijn de bouw van een brug over de 
Corantijnrivier. Consultaties met de relevante nationale actoren zullen gecontinueerd worden m.b.t. de status 
van de “ back-track”.  
 
 
Bolivariaanse Republiek Venezuela 
In de beleidsperiode zal de verdere uitbouw van de participatie van Suriname in het Petrocaribe Initiatief 
plaatsvinden. Met de ondertekening van de Joint Venture tussen Surfuel en PDV Caribe is een verdieping 
van de samenwerking mogelijk gemaakt. Suriname zal ook in deze beleidsperiode actief participeren in de 
consultaties om te komen tot een Petrocaribe  Economische Zone.  
 
Bilaterale betrekkingen 
Voor wat betreft het Europees continent zal bijzondere aandacht worden besteed aan de bilaterale relaties 
met onder andere België, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Georgië en Turkije.  



5 
 

 
De relatie met het Koninkrijk der Nederlanden wordt zakelijk gecontinueerd waarbij handel en 
investeringen verder zullen worden bevorderd. In dit verband zal nadere invulling worden gegeven aan 
“Public-Private-Partnerships” tussen beide landen. De bijzondere bijdrage, die de Surinaamse diaspora 
hierbij zal kunnen leveren, zal ook meegenomen worden.  

Belgiё  
Met België zullen de stedenbanden relaties en universitaire samenwerking worden voortgezet. 
 
Turkije 
Met de ondertekening van de Vriendschaps en Samenwerkingsovereenkomst en de Handels - en 
Economische  
Samenwerkingsovereenkomst, zal de relatie met Turkije worden uitgebreid.  
De in te stellen Joint Working Group zal de samenwerkingsgebieden identificeren . 
 
Georgiё 
Uitvoering zal worden gegeven aan het Memorandum of Understanding (MOU), die de bilaterale relatie 
regelt. Tevens zal samengewerkt worden bij milieuvraagstukken. 
 
Rusland 
Suriname zal verder samenwerken met de Russische Federatie (RF) op de gebieden van onderwijs, defensie, 
justitie, handel en cultuur. Door Rusland aangeboden verdragen zullen verder bestudeerd worden en, waar 
nodig afgerond.  
 
De Amerikas’s en de Caribische regio 
In het buitenlands beleid van Suriname ten aanzien van de Amerikas en de Caribische regio wordt  beoogd 
het integratieproces van Suriname in deze regio’s te vergemakkelijken en de nodige diepgang te geven, 
indachtig de principes van wederzijds voordeel, respect, en behoud van soevereiniteit. In dit verband zal 
gedurende 2016 wederom maximaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die het lidmaatschap 
van de UNASUR, CELAC, CARICOM, ACS en overige regionale - en internationale organisaties bieden. 
 
Zuid, Centraal en Noord Amerika 
Ten aanzien van Zuid-, Centraal- en Noord Amerika zal verder gegaan worden met het vervullen van de 
brugfunctie van Suriname naar  de Caribische regio. Voorts zullen de relaties met de landen van Zuid-
Amerika en Centraal Amerika zowel bilateraal, regionaal als multilateraal worden gecontinueerd en waar 
mogelijk uitgebreid en verdiept. 
 
Colombia 
De bilaterale samenwerking met Colombia zal verder geïntensiveerd worden op o.a. het gebied van 
landbouw (bloementeelt). Vanwege het succes van de in 2013, 2014 en 2015 georganiseerde Cursus in de 
Spaanse Taal in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Colombia, zal in 2016 de 
mogelijkheid worden bekeken om een vervolgproject terzake te ondernemen.  
 
 
Ecuador 
Tussen Suriname en Ecuador zal de samenwerking op o.a. het gebied van landbouw, met name de cacaoteelt, 
verder worden opgevoerd. 
 
Argentinie 
De samenwerking tussen Suriname en Argentinië zal verder worden voortgezet, indachtig de in de eerste 
helft van 2013 en daarna in 2014 en 2015 gemaakte afspraken.  
In dit verband zal dan ook de Gemengde Samenwerkingscommissie, waarin het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken een leidende rol zal vervullen, worden ingesteld.  
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Verenigde Staten van Amerika 
Met het oog op de goede bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten van Amerika zal het beleid van 
Suriname vooral gericht zijn op het verbreden  en verdiepen van de bilaterale samenwerking.  
De verdere invulling van samenwerking zal worden uitgevoerd op basis van de afspraken mede 
voortvloeiend uit het overleg tussen de VSA en de CARICOM. 
 
Canada 
Met Canada zal gestreefd worden naar het uitbreiden van de samenwerking, welke zich vooralsnog primair 
richt in o.a de mijnbouwsector, handel, transport en onderwijs. Middels haar lidmaatschap van de 
CARICOM zal Suriname gebruik blijven maken van de CARICOM-Canada CIDA ontwikkelingsprojekten.     
 
Mexico 
Met Mexico zal verdere invulling gegeven worden aan de Basisovereenkomst betreffende Technische -en 
Wetenschappelijke Samenwerking. Deze Overeenkomst zal worden aangepast aan de huidige nationale 
ontwikkelingsdoelen van Suriname.Verder zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden in het 
samenwerkingsverband tussen Mexico en CARICOM.  
 
Barbados 
Met Barbados zal de Joint Economic, Technical and Cultural Cooperation Commission concrete 
samenwerkingsvoorstellen moeten identificeren. In dit verband zal er met Barbados overlegd worden voor 
evaluatie en follow-up i.v.m. de eerder gemaakte afspraken uit hoofde van voornoemde commissie.  
 
Dominicaanse Republiek 
Met de Dominicaanse Republiek zal worden gewerkt aan de intensivering van de bilaterale handel, een 
luchtvaartovereenkomst en een visum afschaffingsovereenkomst.  
 
Cuba 
Met de Republiek Cuba zal de intensieve samenwerking op m.n. de gebieden, sport, onderwijs, toerisme, 
cultuur, handel en gezondheidszorg verder worden voortgezet. Suriname zal op regionale en internationale 
fora blijven pleiten voor de opheffing van het economische, commerciële en financiële embargo tegen Cuba. 
Voorts zal gewerkt worden aan de implementatie van overige afspraken tussen Suriname en Cuba 
voortvloeiend uit de CARICOM -Cuba samenwerking. 
 
Azië  
Op basis van de nationale ontwikkelingsdoelstellingen, vastgelegd in het Nationaal Ontwikkelingsplan 2011 
-2016 zullen de betrekkingenmet de landen op het Aziatisch continent worden voortgezet, i.h.b. met China, 
India, Indonesië, Japan en Zuid-Korea. Follow-up zal worden gegeven aan afspraken die gemaakt zijn in het 
kader van de diverse bilaterale programma’s en of mechanismen binnen de economische - en technische 
samenwerking met voornoemde landen. 
 
China 
In 2016 zullen de relaties met de Volksrepubliek China als een van de belangrijkste samenwerkingspartner 
van Suriname verder geconsolideerd en uitgebouwd worden, aangezien de diverse schenkingen en 
samenwerkingsprojecten w.o. uitbreiding luchthaven, energieprojecten, huisvesting, wegenbouw, 
gezondheidszorg, community development, vestiging van een industriepark en e-commerce zal een 
substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van de nationale ontwikkelingsdoelen.  
Ook zal gewerkt worden aande totstandkoming van een overeenkomst inzake vermijding van dubbele 
belasting en een investerings- en beschermingsovereenkomst. 
 
India 
Aan de hand van politieke consultaties zal follow-up worden gegeven aan afspraken die gemaakt zijn tijdens 
de vijfde (5e) Gemengde Commissie vergadering Suriname -India, welke in januari 2015 in New Delhi heeft 
plaatsgevonden. In 2016 zullen inspanningen erop gericht zijn om de bilatarale relaties te verdiepen op 
diverse gebieden. Eveneens zal uitvoering worden gegeven aan afspraken die zijn gemaakt tussen India en 
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de CARICOM lidlanden binnen het zogeheten mechanisme van de Joint Commission Vergadering 
CARICOM - India.  
 
 
Indonesie 
De samenwerking met Indonesie zal versterkt worden middels een intensievere samenwerking op het stuk 
van cultuur, handel en investeringen. 
 
Zuid-Korea 
Invulling van de geplande samenwerking tussen beide landen op het stuk van E-Government zal in de 
komende beleidsperiode worden nagestreefd. 
 
Afrika  
De samenwerking met landen op het Afrikaanse continent, m.n. Zuid Afrika, Ghana, Equatoriaal Guinea en 
nog nader te identificerende landen, die op grond van hun politieke en economische profilering op wereld 
niveau nuttig kunnen zijn, zal geïntensiveerd worden. 
 
Equatoriaal Guinea 
Er zal follow-up gegeven worden aan de Algemene Raamwerk Overeenkomst voor economische, 
wetenschappelijke, technische en culturele samenwerking tussen Suriname en Equatoriaal Guinea. Hiernaast 
zal eveneens ondertekening volgen van een Visumafschaffingsovereenkomst voor houders van dienst en 
diplomatieke paspoorten, een luchttransport overeenkomst, een overeenkomst voor vermijding van dubbele 
belasting, een overeenkomst ter bescherming en bevordering van investeringen, een Letter of Intent voor de 
oprichting van een regionaal kennis instituut voor Afrikaanse Diaspora.  
 
Zuid-Afrika 
De beleidsintenties zullen erop gericht zijn om de samenwerking tussen beide landen te intensiveren. In dit 
kader zullen noodzakelijke acties ter onderekening van de bilaterale culturele overeenkomst worden 
ondernomen. 
  
Midden-Oosten 
Naast de bestaande relaties zullen de banden worden aangehaald met o.a. Bahrein, Verenigde Arabische 
Emiraten en Iran. Voor wat betreft Qatar, en Bahrein zal voornamelijk worden samengewerkt binnen de 
bancaire - en  financiële sector. De samenwerking met Iran zal gebaseerd zijn op de agrarische sector w.o. de 
export van rijst en rijstproducten naar Iran. Aan de samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten op 
het stuk van onder meer havenfaciliteiten zal verdieping plaatsvinden. worden. Ten aanzien van Israël zal 
follow-up worden gegeven aan afspraken binnen de gezondheid en agrarische sector.  
 
Verenigde Naties (VN) 
Bijzondere aandacht zal besteed worden aan vraagstukken, die hoog op de internationale 
(ontwikkelings)agenda staan, zoals armoedebestrijding, Niet Overdraagbare Aandoeningen (NCDs), het 
terugdringen van HIV/AIDS, toegang tot onderwijs, internationale vrede en veiligheid, mensenrechten en 
klimaatsverandering. In 2016 zal ook nadere invulling gegeven worden aan de implementatie van de in 2015 
aangenomen “Sustainable Development Goals” (SDGs). Suriname zal, indachtig haar beleidsintenties, actief 
blijven deelnemen aan de discussies met betrekking tot deze brandende vraagstukken, alsook een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de totstandkoming van belangrijke VN-documenten zoals resoluties, conventies, 
protocollen, rapporten, die deze vraagstukken regarderen. 
 
Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) 
De technische samenwerking met de OAS op de gebieden van democratie, goed bestuur en  integrale 
ontwikkeling zullen worden geïntensiveerd, mede voortvloeiende uit het Democratisch Handvest, waaraan 
ons land zich gecommitteerd heeft. Ook zullen concrete acties worden ondernomen voor benutting van 
mogelijkheden voor concrete projecten en programmas voor Suriname. Het e.a. binnen het kader van de 
sociale ontwikkelingsagenda van Suriname en het Sociaal Handvest van deze Organisatie.   
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Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM) 
Suriname blijft zich committeren aan de basisprincipes van de NAM, waaronder het voeren van dialoog 
tussen lidlanden ter voorkoming van conflicten op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Verder zal 
ook in NAM verband een actieve bijdrage geleverd worden met betrekking tot mondiale vraagstukken zoals 
hervorming van de Verenigde Naties en haar instituten, ontwapening en internationale veiligheid, non-
proliferatie en massa-vernietigingswapens.  
 
Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) 
Het beleid zal mede erop gericht zijn meer inhoud te geven aan het lidmaatschap van de OIC ten behoeve 
van de sociaal-economische ontwikkeling van ons land. De private sector zal tevens betrokken worden bij 
het uitdiepen van de intra-OIC economische, commerciële, financiële en handelsrelaties.  
 
Organisatie van Arabische - en Zuid Amerikaanse Landen (ASPA) 
In 2016 zal nadere invulling gegeven worden aan de uitvoering van de ruime mogelijkheden van deze bi–
regionale samenwerking waarbij o.a. aandacht besteed zal worden op de volgende  samenwerkingsgebieden; 
gezondheid, onderwijs, toerisme, landbouw, handel en investeringen, en energie. De bestaande 
mogelijkheden voor het verruimen van de handels - en investeringsstromen naar Suriname, zijn tevens 
opportuun binnen dit kader vanwege het lidmaatsschap van Suriname van de OIC en IsDB status van ons 
land.  
 
ACP-EU 
De ontwikkelingssamenwerking met de Europese Unie (EU) is vastgelegd in de Cotonou Overeenkomst die 
loopt tot en met 2020. Binnen ACP wordt middels de werkgroep “Future of the ACP” nagegaan hoe en in 
welke vorm de groep na 2020, wanneer de financiële ondersteuning van de EU stopt, zal samenwerken. 
Suriname zal blijven participeren in deze discussies. 
 
De Integrale nationale grenscommissie: 
De grenzen die nog niet exact zijn vastgesteld en waar er nog onduidelijkheid bestaat zijn:   

o De maritieme grens tussen Suriname en Frans-Guyana (Frankrijk) in het Noord Oosten; 
o De landsgrens tussen Suriname en Frans-Guyana (Frankrijk) in het Zuid Oosten; 
o De landsgrens tussen Suriname en Guyana, het zgn. Tigri gebied omvattend, in het Zuid Westen. 

De uitbreiding van het continentaal plateau is afgerond . De Commssie zal haar activiteiten continueren t.b.v. 
het bereiken van een definitieve vaststelling van de landsgrenzen. 
 
Regionale samenwerking 
Suriname zal de ontwikkelingen binnen de ACS intensief blijven volgen om zodoende een wezenlijke 
bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking op het gebied van transport, toerisme, handel en 
natuurrampen.  
Onze inspanningen zullen voorts gericht zijn op de verdere implementatie van de afspraken m.b.t. de 
samenwerking met de CARICOM. Verdere diepgang zal gegeven worden aan Surinaamse portfolio binnen 
de Caricom , m.n. Culture, Gender, Youth and Sport”.  
 
Herstelbetalingen aan nazaten van inheemsen en slaven (Reparations) 
In navolging van het besluit genomen door de CARICOM Staatshoofden zal voortgegaan worden met 
ondersteuning van de activiteiten van de Nationale Reparatie Commissie en het Kennisinstituut, alsmede met 
de uitvoering van diverse “awareness ”projecten- en activiteiten. 
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Bi-Regionale Samenwerking: ASA, ASPA EN FEALAC 

De participatie van Suriname in het kader van de bi- regionale samenwerking tussen Zuid Amerika 
(UNASUR) en respectievelijk de Arabische Landen (ASPA), Afrika (ASA) en Latijns -Amerika en Oost 
Azië (FEALAC) zal geïntensiveerd en versterkt worden.  
 
De samenwerking tussen Latijns-Amerika en Caraibische Staten in CELAC verband zal worden voortgezet 
ter verdere versterking en verdieping van het integratie proces . De participatie van Suriname in dit verband 
zal derhalve worden geintensiveerd .   
 
MERCOSUR en ALADI  
De participatie van Suriname in het kader van de economische integratie binnen latijns-Amerika en in het 
bijzonder Zuid-Amerika, zal geïntensiveerd en versterkt worden. Opteren voor het lidmaatschap van de 
ALADI zal worden nagaan als voorwaarde van toetreding tot MERCOSUR. 
 
UNASUR 
Vanwege de intensiteit van het integratieproces zal gewerkt worden aan de opzet van een Permanente 
Nationale UNASUR commissie teneinde verdere diepgang te geven aan onze participatie in dit blok. 
 
Internationale Handel 
Door gerichte interacties met regionale en internationale organisaties zal een effectieve afstemming 
plaatsvinden met lokale en internationale actoren ter vergroting van het aandeel van Suriname in het 
internationaal handelsgebeuren. 
  
Milieu en Klimaatverandering 
Vanwege de ernstige bedreiging van klimaatverandering voor Suriname zal worden gepleit voor een al-
omvattende internationale overeenkomst gebaseerd op het principe van gedeelde, maar gedifferentieerde 
verantwoordelijkheid en toegang tot internationale fondsen voor i.h.b. noodzakelijke adaptatie-maatregelen 
vanwege Suriname. 
 
Personenverkeer en Migratie 
De activiteiten met betrekking tot het personenverkeer en migratie, als onderdeel van een integraal 
bevolkingsbeleid, zullen gericht zijn op de regulering van de migratiestromen, het internationaal reisverkeer 
en de ordening van het personenverkeer. Er zal continuering van het overleg met Nederland plaatsvinden 
betreffende de op elkaars grondgebied vertoevende illegale onderdanen. Ook met Frankrijk zal verder 
overleg gepleegd worden inzake gedetineerden. Er zal een Interdepartementale Commissie Migratiebeleid 
worden geïnstalleerd in verband met het formuleren van regels en procedures ten behoeve van het 
migratiebeleid en het samenstellen van migratieprogramma’s.  In samenwerking met IOM zal verder 
gewerkt worden aan het formuleren van een migratieprofiel.  
Het diasporabeleid zal verder uitgewerkt via de PSA-regeling worden met als doel additionele expertise in te 
zetten ter ondersteuning van de realisatie van de nationale ontwikkelingsinspanningen c.q. 
ontwikkelingsdoelen.  
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TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN 
 

Overzicht raming OPERATIONELE UITGAVEN  
              Bedragen x SRD 1000,- 

Code Lopende uitgaven Vermoede- 
lijk beloop 
2015 

Raming 
2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

610 Lonen en Salarissen   42.000,0 56.843,0     
45.838,0 

46.794,0 47.259,0 48.766,0 

611 Sociale premies 1.850,0 2.200,0 2.244,0 2.289,0 2.358,0 2.428,0 
612 Gebruik van goederen 

en diensten 
27.000,0 30.000,0 36.108,0  36.830,0 37.935,0     

39.073,0 
 Totaal lopende uitgaven 70.850,0     89.043,0 84.190,0    85.913,0 87.552,0 90.267,0 
        
 Kapitaal Uitgaven       
620 Inventaris 1.250,0 500,0 836,0 853,0 879,0 905,0 
621 Transportmiddelen 500,0 500,0 2.224,0 2.268,0        

2.336,0 
2.406,0 

 Totaal Kapitaal 
Uitgaven  

1.750,0 1.000,0 3.060,0 3.121,0 3.215,0 3.311,0 

        
 Totaal Operationele 

uitg. 
      72.600,0 90.043,0  87.250,0 89.034,0    90.767,0 

 
93.578,0 

 
Toelichting op de Operationele Uitgaven 

 
Lopende Uitgaven: 
 
610.Lonen en Salarissen 

 
         Specificatie Lonen en Salarissen 
                     Bedragen x1000,00 

Code        Lonen en Salarissen  Bedrag 
61001 Ambtelijk 23 .500,0 
61002 Vakantiegelden 3.005,0 
61003 Overwerk 800,0 
61004 Bonussen en gratificaties 744,0 
61012 Detachering toelagen 10.000,0 
61013 Functionele toelagen 100,0 
61017 Waarnemingstoelage 100,0 
61021 Representatievergoeding 800,0 
61022 Huishuurvergoeding 17.000,0 
61023 Vervoersvergoeding 200,0 
61019 Overige Toelagen 353,0 
61024 Overige Vergoedingen 241,0 
 Totaal 56.843,0 
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Toelichting Lonen en Salarissen: 
Ambtelijke salarissen 
 
Het totaal personeelsbestand voor de thuisdienst is 218. Er zijn 21 vertegenwoordigingen van Suriname in 
het buitenland met een totaal personeelsbestand van 202, waarvan 98 uitgezonden personeel en 104 lokaal 
aangetrokken personeel. 
De implementatie van Fiso 1 en 2 dient nog plaats te vinden. Met het oog op de verwachte implementatie 
van de Fiso-rangen en functies op de buitenposten zijn de salaris-componenten in de begroting conform 
aangepast. De desbetreffende wijzigingen zullen op korte termijn aangeboden worden aan de Raad van 
Ministers voor goedkeuring. Verder wordt in de begroting rekening gehouden met de invulling van 
openstaande vacatures  in 2016 bij de thuisdienst van het Ministerie.  

 
Voor de thuisdienst zijn er contractanten aangetrokken op basis van hun specifieke bekwaamheden. 
De salarissen van het lokaal aangetrokken personeel bij de diverse buitenlandse vertegenwoordigingen zijn 
opgenomen onder de kostensoort contractanten. De toe te kennen salarisverhogingen aan deze groep, mede 
op basis van het minimumloon in de verschillende landen, heeft ook geleid tot een toename van de totale 
personeelskosten.  

 
Overige toelagen 
 
Hieronder zijn opgenomen de uitgaven in het kader van de uitkeringen van echtgenote toelage, detachering 
toelagen, kinder- en huishuurtoelage aan gedetacheerde ambtenaren alsook de bijdrage van de Staat inde 
nutsvoorzieningen van de Chefs d’Poste. 
 De hoogte van de huishuurtoelagen op de posten, die hierarchisch zijn vastgesteld, is in de laatste   jaren 
toegenomen, als gevolg van steeds stijgende huurtarieven in de verschillende landen. 
 
 
 611: Sociale Premies 

 
 Specificatie Sociale Premies 

 
Code       Sociale Premies  Bedrag 

61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds      800,0 
61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 1.400,0 
 Totaal 2.200,0 
 
Toelichting op het begroot bedrag: 
Als gevolg van de periodieke verhogingen en bevorderingen alsook de toename van de bezoldigingen voor 
het dienstjaar 2016, zijn ook de bijdragen van het ministerie aan de SZF- en Pensioenpremies toegenomen. 

 
   Het personeelsbestand van het Ministerie 
 
      De reëele opbouw van het personeel van de thuisdienst is als volgt: 

Directoraat/ Afdeling Hoger Midden lager Contrac-
tanten 

Totaal 

Directeur 1 0 0 0 1 
Sec. ondersteuning en logistiek 
t.b.v. de Directeur en Minister 

3 3 1 0 7 

Departementsleiding 27 2 0 0 29 
Interne controle 2 0 0 0 2 
Voorlichting 0 2 2 0 4 
Protocol 2 0 11 0 13 
Juridische zaken en verdragen 6 1  0 7 
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Onderdirecteur Administratieve 
Diensten 

1   0 1 

Secretariële ondersteuning 1 1 0 0 2 
Algmene en Huishoudelijke dienst 0 0 24  24 
Begrotings- en Financiële  Zaken 
(BFZ) 

3 7 1 0 11 

Personeelszaken 3 5 2 0 10 
ICT 0 4 0 0 4 
Documentatie Informatie 
Verzorging (DIV) en Bibliotheek 

1 9 6 0 16 

Onderdirecteur  
Regionale Integratie 

1   0 1 

Secretariële ondersteuning 0 2 0 0 2 
Caricom 4 6 0 0 10 
Regionale Integratie 8 3 0 0 11 
Onderdirecteur  
Consulaire Zaken 

1    1 

Secretariële ondersteuning 1 1  0 2 
Consulaire zaken (Conza) 3 7 8 0 18 
Onderdirecteur Internationale 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Internationale handel 

1   0 1 

Secretariele ondersteuning 0 1 0 0 1 
Internationale 
Ontwikkelingssamenwerking 

3 1   4 

Internationale Handel 1 0 0 0 1 
Secretariële ondersteuning  2   2 
Project monitoringsunit 0 0 0 0 0 
Onderdirecteur Geopolitieke 
Zaken 

1    1 

Grens- en Buurlanden 3 1 0 0 4 
Azaf 4 2 0 0 6 
Europa 5 1 0 0 6 
Amerika’s 5 1 1 0 7 
Multilaterale Aangelegenheden 7 2  0 9 
Totaal 98 64 56 0 218 

 
Opgemerkt dient te worden dat het overgrote deel van het personeel van de afdelingen Protocol en 
Consulaire Zaken tot het lager kader behoort, vanwege de Fiso-indeling. De functies van de 
functionarissen van beide afdelingen zijn ondergebracht in functiegroep 5 en 6. Deze twee functiegroepen 
behoren tot de groep van het lager kader.  

 
De reële opbouw van het uitgezonden personeel van de buitenposten is als volgt: 

Ambassades/consulaten Hoger Midden  Lager  contrac- 
tanten 

Totaal 

Ambassade Brasilia 5 3  8 16  
Consulaat -Generaal Belem 2 0  4 6 
Ambassade Caracas 2 2  5 9 
Ambassade Georgetown 4 2  5 11 
Consulaat-Generaal Willemstad 3 1  3 7 
Consulaat-Generaal Cayenne 2 6 1 7 16 
P.V. New York 3 1  7 11 
Ambassade Washington 2 1  3 6 
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P.V. OAS 3 1  3 7 
Consulaat-Generaal Miami 2 1  3 6 
Ambassade Den Haag 6 0  5 11 
Consulaat-Generaal  Amsterdam 4 2  15 21 
Ambassade Brussel 5 1  2 8 
Ambassade Port of Spain 4 1  4 9 
Ambassade China 4 1  4 9 
Ambassade India 1 1  4 6 
Ambassade Indonesia 3 1  4 8 
Ambassade Pretoria 3 1  5 9 
Ambassade Cuba 1 1  6 8 
Ambassade Parijs 6 1  4 11 
Consulaat-Generaal Haiti 3 1  3 7 

Totaal 68 29 1 104 202 
 

     
    Recapitulerend is het personeelsbestand van het Ministerie naar kader als volgt : 

     hoger Midden Lager      contractanten T totaal 
TThuisdienst (73 m en 144  98 64 56 0 218 

Buitendienst (90 m en 112  68 29 1   104 202 
Totaal 166 93 57 104 420 

 
 
De bovenstaande indeling van het kader is conform de instructie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en geschiedt op basis van de functiegroep, waarbij functionarissen dienende in functiegroep t/m 6 tot lager  
kader worden gerekend. Functiegroep 7 en 8 wordt tot middenkader en functiegroep 9 en hoger tot hoger  
kader gerekend. 
Overzicht van instroom en uitstroom van personeel over het dienstjaar 2016 
 Bestand 2015 instroom Uitstroom Bestand 

2016 
Thuisdienst 218 21 2 237 
Buitendienst 202 10 0 212 
Personeel Buza 420 31 2 449 

 
Ten aanzien van de buitendienst wordt vermeld dat in 2015niet alle vacante functies zijn ingevuld. 
De behoefte voor bemensing van nieuwe afdelingen en invulling van vacatures binnen het ministerie wordt 
in de onderstaande tabel aangegeven: 
 
Overzicht m.b.t instroom van het personeel 
Afdelingen       Aantal  

    personen 
Grens-en Buurlanden 2 
Amerika’s 2 
Regionale Integratie 2 
BFZ 2 
AZAF 2 
MA 2 
DIV 1 
ODIOSIH 2 
PROT 2 
CARICOM 2 
PZ 2 
Totaal 21 
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612: Gebruik van goederen en diensten 
 
Specificatie Gebruik goederen en diensten 
Bedragen x SRD 1000,- 

Code  Goederen en diensten Bedrag 
61201 Kosten opleidingen binnenland inclo. 

Seminars en workshops excl. Reis en 
verblijfskosten 

                 
20,0 

61202 Kosten opleidingen buitenland inclo. 
Seminars en workshops excl. Reis en 
verblijfskosten 

20,0 

61203 Contractanten 2.000,0 
61204 Tijdelijk personeel        250,0 
61205 Deskundigen Binnenland 200,0 
61209 Binnenlandse Verblijfskosten 250,0 
 61210 Buitenlandse Reiskosten         500,0 
61211 Buitenlandse Verblijfskosten 3.000,0 
61214 Overige Reis- en verblijfskosten 500,0 
61215 Kantoormiddelen 2.110,0 
61221 Vergaderkosten 200,0 
61222 Verbruiksgoederen 2.500,0 
61223 Onderhoudskosten automatisering 500,0 
61226 Advertentie en bekendmaking 100,0 
61227 Radio en tv programma’s 50,0 
61230 Overige kantoorkosten 100,0 
61233 Huur gebouwen en terreinen 6.000,0 
61234 Onderhoud gebouwen en terreinen 1.000,0 
61240 Water 200,0 
61241 Electriciteit 1.500,0 
61244 Representatie 1.000,0 
61246 Verzekering 500,0 
61247 Schoonmaak 300,0 
61250 Bewaking 500,0 
61251 Voeding 200,0 
61252 Contributies 3.000,0 
61253 Vracht en porti kosten     1.500,0 
61263 Overige algemene kosten 500,0 
61283 Huur van voertuigen 500,0 
61284 Onderhoud exploitatie kosten 1.000,0 
Totaal  30.000,0 
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Toelichting Goederen en diensten 
 
Kantoorkosten  
De reguliere kantoorkosten van de thuisdienst e buitendienst zijn geraamd op SRD 2.291.000,00 
 
 
Huur gebouwen en terreinen buitendienst en thuisdienst 
Hier gaat het om de jaarlijkse huur van panden van thuisdienst en de buitendienst. Vanwege de  
toegenomen huurkosten van de panden in het buitenland, die als oorzaak hebben de algemene  
prijsstijgingen, zijn ook de kosten hiervan toegenomen.  
 
Kosten van detacheringen en mutaties 
De kosten met betrekking tot de mutatie en detachering van personeel naar de buitenposten met hun 
verhuisboedel zijn hierbij opgenomen. Ook de reguliere reiskosten van het personeel en de 
departementsleiding van het ministerie zijn hieronder opgebracht. 
 
De overige opgenomen kostenaspecten 
Hieronder vallen de kosten als nationale en internationale, manifestaties,vergaderkosten, represen- 
tatie, telefoon en contributie. 
Ook het bedrag voor de uitgaven ten behoeve van nieuwjaarsrecepties, onafhankelijksheidsviering en 
bezoeken uit het buitenland zoals van Ministers, Premiers, Staatshoofden met echtgenoten zijn hieronder 
opgebracht. 
  
  Overzicht Contributies 

Organisaties Bedragen in SRD per 
jaar 

ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea)                25.000,00  

ACP (African, Caribbean and Pacific countries)             345.000,00  

OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)               50.000,00  

CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)               30.000,00  

South Centre                60.000,00  

IOM (International Organisatie voor Migratie)                20.000,00 

VN Vredesmissies/UN Peace keeping Missions              650.000,00  

OAS                75.000,00  

OAS FEMCIDI (Special Multilateral Fund of the Inter-American 
Council for Integral Development of the Organization of American 
States) 

               53.500,00  

ACS (Associatie van Caribische Staten)              200.000,00  

OPANAL (Agency for the Prohibition of Nuclear Arms in Latin 
America) 

                5.500,00  

ACTO (Amazonian Cooperation Treaty Organization)               85.000,00  



16 
 

Pledges voor Guy, Pos en Haiti               35.000,00  

CMP (United Nations Capital Master Plan)               55.000,00  

International Seabed Authority Budget               70.000,00  

OIC/general secr.             600.000,00  

OIC/ISF (Islamic Solidarity Fund Jeddah               30.000,00  

UN Regular Budget             400.000,00  

Group-77 2014 en 2015               36.000,00  

SELA Latin American and Caribbean Economic System)               75.000,00  

CARICOM observer Missions St .Kitts & Nevis            100.000,00  

                                                                                              Totaal          3.000.000,00 
 
Kapitaal Uitgaven 
De aanschaffingen voor  zowel de thuisdienst als voor de buitendienst bestaan voornamelijk uit 
investeringen in de vervanging van kantoorinventaris, meubilair, automatisering en de aanschaf van 
transportmiddelen. Het geraamd bedrag is totaal SRD 500.000,-. 
 
620: Inventaris 
Specificatie Inventaris 
 
Code Inventaris Bedrag 
62001 Kantoor Inventaris    100,0 
62004 Computers    300,0 
62010 Overige Inventaris    100,0 
 Totaal   500,0 
 
 
Kantoor Inventaris 
Om in de behoefte van vervanging van kantoorinventaris op de thuisdienst als de buitendienst te voorzien is 
een bedrag van SRD 100.000, - opgebracht. 
 
Computer 
De automatiseringskosten van de thuisdienst en de buitendienst worden geraamd op SRD 300.000. 
 
Overige Inventaris  
Overige inventaris met betrekking tot de renovatie van het hoofdkantoor. Overige inventariskosten geraamd 
op SRD 100.000,00 
 
621: Transportmiddelen 
 
Specificatie Inventaris 
Code Transportmiddelen Bedrag 
62102 Auto’s 500,0 
 Totaal 500,0 
Auto`s 
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Het ministerie acht het van belang om ten behoeve van de specifieke diensten over een goed onderhouden 
wagenpark te beschikken en acht het wenselijk de nodige vervoermiddelen aan te schaffen voor zowel de 
thuisdienst als de buitendienst.  
 
De onderhavige begroting van het ministerie moet de realisatie van de beleidsactiviteiten en doelstellingen, 
welke in detail in de bijlagen zijn uitgewerkt, mogelijk maken. 
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TITEL II: Programma’s 
 
          Bedragen x SRD 1000,- 

Code  Vermoede 
lijk beloop 
2015 

Raming 
2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

 Programma: 07 Onderzoek  en Ontwikkeling 
 OP-Beleidsgebied: Economische Planning, Ontwikkeling en Investeringen 
0704 Beleidsonderzoek, 

planning en 
capaciteitsversterking 

600,0   3.076,0 1.050,0 1.102,5 1.168,7 1.238,8 

0705 Residentiele kosten 
van lokale en 
buitenlandse 
vertegenwoordigers 

    2.500,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 

 Sub-totaal 600,0   5.576,0 4.050,0 4.102,5 4.168,7 4.238,8 
 Programma:12 Algemeen Openbare Diensten 
1210 Migratie en personen 

verkeer 
      24,0 100,0 510,0 520.2 535,8 551,8 

 Sub-total 24,0 100,0 510,0 520,2 535,8 551,8 
 Programma: 14 Internationale samenwerking 

1404 Bilaterale 
betrekkingen  

 1.000,0 3.600,0 4.497,8 4.587,7 4.725,4 4.867,1 

1405 Multilaterale 
betrekkingen 

 1.000,0 5.000,0 4.200,0 4.410,0 4.674,6 4.955,1 

1406 Regionale Integratie 1.000,0 3.500,0 10.200,0 10.404,0 10.716,1 11.037,6 

1408 Internationale 
onderhandelingen 

0,0    500,0 102,0 104,0 107,2 110,4 

 Sub-totaal 2.000,0 12.600,0 18.999,8 19.505,7 20.223,3 20.970,2 
 Totaal Programma’s 3.624,0 18.276,0 23.559,8 24.128,4 24.927,8 25.760,8 

 
Programma: 07 Onderzoek en Ontwikkeling  
 
Code 0704: Programma Beleidsonderzoek, planning en capaciteitsversterking 
De activiteiten van dit programma zijn aangegeven in onderstaande tabel 
In het dienstjaar 2016 zullen functionarissen participeren in trainingen, cursussen en stages voor de 
kwalitatieve versterking van de onderzoeks- en planningscapaciteit. Daarnaast zal in samenwerking 
met Colombia cursussen zijn voor de spaanse taal. 
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Nr. Activiteit Bedrag in SRD 
1 Participatie van functionarissen in trainingen, cursussen en stages voor 

de kwalitatieve versterking van de onderzoeks- en planningscapaciteit.  
Capacity building . (Engels schrijfvaardiheid 7 Habbits training 
/computertraining) inclusief professionaleren van de buitenposten. 

    2.576.000, -. 

2 Organisatie Cursus in de Spaanse taal 2016 in samenwerking met 
Colombia.  

500.000,- 

      Totaal Programma Beleidsonderzoek planning en capaciteitsversterking 3.076.000,- 
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 Code 0705: Programma Residentiële kosten van lokale en buitenlandse Vertegenwoordigingen 
    In het dienstjaar 2016 zullen renovatie werkzaamheden van de panden van BUZA in zowel Suriname als 
    in het buitenland plaatsvinden.  
   De activiteiten van dit programma zijn aangegeven in onderstaande tabel 

Nr. Activiteit Bedrag in SRD 
1 Renovatiekosten Hoofdkantoor BUZA en Consulaire Zaken 2.500.000, -. 
Totaal Programma Residentiële kosten van lokale en buitenlandse 
vertegenwoordigingen 

      2.500.000,- 

 
 
 Programma: 12 Algemeen Openbare diensten 
 

Code 1210: Programma Migratie en personenverkeer 
De activiteiten met betrekking tot Consulaire zaken en Migratie over het dienstjaar 2016 lopen synchroon 
met het beleid gericht op de regulering van de migratiestromen als gevolg van de groei in het 
internationaal reisverkeer en de ordening van het personenverkeer.  
Het consulair beleid zal een integrale aanpak tentoon stellen waarbij deze gericht zal zijn op het 
bevorderen van toerisme en de ondersteuning van het investeringsklimaat c.q. de productiesectoren, 
waarbij prioriteit zal worden gegeven aan de Surinamers in de diaspora. 

 
De geplande activiteiten hebben betrekkingen op Consulaire Zaken en Personenverkeer en  
Migratie 

    
De activiteiten van dit programma zijn aangegeven in onderstaande tabel. 

Nr Activiteiten Bedrag in SRD 

1 Evaluatie Toeristenkaart en PSA   
 

50.000,- 

2 Bijwonen van buitenlandse vergaderingen in verband met Migratie meetingen in het 
kader van de ontwikkeling van een integraal bevolkingsbeleid 
 

50.000,- 

                                                 Totaal Programma Migratie en Personenverkeer 
 

100.000,- 

 
 
Programma: 14 Internationale Samenwerking 
 
Code 1404: Programma Bilaterale betrekkingen 
Tot de bilaterale betrekkingen worden gerekend die activiteiten die betrekking hebben op de grens- en 
buurlanden en de betrekkingen met landen uit diverse continenten en regio’s waar Suriname 
vriendschappelijke relaties mee onderhoudt. 
Deze activiteiten dienen te resulteren in de versterking van de economische, sociale en culturele 
weerbaarheid van land en volk respectievelijk de nationale ontwikkeling en het aanhalen van de goede 
vriendschapsbanden in het kader van de Zuid-Zuid-samenwerking. 

 
De activiteiten van dit programma Bilaterale betrekkingen zijn aangegeven in onderstaand tabel. 

 
Nr Activiteiten Bedrag in SRD 
1  Uitbreiden van de bilaterale relatie d.m.v. bijv. stedenbanden. De relatie met Wallonië 

(Franssprekend België) inhoud geven. 
38.880 

2  Bilateral Joint Commission in frankrijk 86.400 
3 Bezoek Franse Minister overzeese gebiedsdelen. 172.800 
4 Afronding  convention on mutual legal assistance in criminal matters in Frans Guyana. 38.880 
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5  Formalisering van de samenwerkingsrelatie op verschillend gebied middels het 
onderteken van overeenkomsten in Rusland 

36000 

6 Tegenbezoek aan Rusland 200.000 
7  Professional Course for Foreign Diplomats, periode augustus – september 2015” in 

Duitsland 
8.000 

8 Uitvoeringsprojecten ter uitbouwing en intensivering van de betrekkingen tussen 
Suriname en Duitsland. 

160.000 

9 Uitvoeringsprojecten ter uitbouwing en intensivering van de betrekkingen tussen 
Suriname en Nederland 

172.800,- 

10  Aanbod van de beurs Special Course on  the relations between the EU and the Caribbean 
aan de Academie van Wenen te Oostenrijk 

28.080,- 

11 Samenwerking op Onderwijs voortzetten en Renewable Energy verdiepen 43.200,- 
12 Uitdiepen van de bilaterale relatie met Turkije 86.400,- 
13 Uitdiepen van de relaties op bilateraal niveau tussen Suriname en Georgië. 86.400,- 
14 Uitbreiding van bilaterale relaties met nieuwe landen binnen Europa. 86.400,- 
15 Afronding convention on mutual legal assistance in criminal matters 

in Frans Guyana. 
38.880 

16 Instelling nationale grenscommissie (uitbetaling zitgelden)  214.000,- 
17  Regulier Minbuza Overleg – Guyana 33.500,- 
18  Regulier Minbuza Overleg –Frans-Guyana  33.500,- 
19  Verplaatsing naar Kwamalasamoetoe   250.000,- 
20 Bilateraal overleg tussen wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken 

gedurende 2016. Dit mede tegen de achtergrond van het vervolg van de Cursus in 
de Spaanse Taal in het jaar 2016 en het vervolg van de bilaterale samenwerking 
tussen Suriname en Colombia voor wat betreft de bloementeelt (bilateraal vervolg 
project Bloementeelt Suriname-Colombia 2016)  

                 67.000,- 

21 Bilateraal overleg tussen de wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken mede 
tegen de achtergrond van de op handen zijnde samenwerking op het gebied van de 
cacaoteelt. 

100.500,- 
 

22 Bilateraal overleg tussen de wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken mede 
tegen de achtergrond van de op handen zijnde samenwerking op basis van een nog 
te ondertekenen overeenkomst voor technische -en economische samenwerking 
tussen Suriname en Bolivia. 

67.000,- 
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Bilateraal overleg tussen de wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken en   
mede participatie Ministerie van BuZa in technische missies van Suriname naar 
Argentinië o.a. voor samenwerking op het gebied van volksgezondheid, toerisme, 
onderwijs en cultuur. landbouw en veeteelt, en “trainingen/capacitybuilding” op 
meerdere gebieden waaronder diplomatie. 
Voorts zal ook de operationalisatie van de Gemengde Samenwerkings Commissie 
tussen Suriname en Argentinië en de participatie van BuZa daarin,  op basis  van 
de eerder getekende bilaterale samenwerkings- overeen komst  gedurende 2016 in 
acht moeten worden genomen. 

100.500,- 
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Bilateraal overleg tussen de wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken ter 
versterking van de bilaterale samenwerking tussen beide landen. 

67.000,- 

25 Bilateraal overleg tussen wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken ter 
evaluatie en planning van de bilaterale samenwerking. 

67.000,- 

26 Inter-departementaal Overleg Panama in het kader van de optimalisering van de 
bilaterale relatie, en ter uitvoering van de speerpunten terzake, o.a. op het gebied 
van luchtvaart, consulaire aangelegenheden, maritieme en handelssamenwerking. 

67.000,- 

27 Participatie in het CARICOM-Cuba Joint Commission overleg 2015, alsmede 67.000,- 
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Bilateraal overleg tussen de wederzjidse Ministers van Buitenlandse zaken c.q. de 
wederzijdse presidenten. Dit mede tegen de achtergrond van de herstelde 
diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten van Amerika. 

28 Werkbezoeken aan landen in het Caraibisch gebied o.a. Haiti, Trinidad and 
Tobago en Barbados ter bespreking van eertijdse afspraken of voor het maken van 
nieuwe afspraken (Barbados: Uitstaand: de ondertekening van een verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting. 

150.000,- 

29  Reguliere Bijeenkomst van de Gemengde Visserij Commissie Suriname - 
Venezuela in Caracas 2016  

33.500,- 

30  Reguliere Bijeenkomst van de Gemengde Visserij Commissie Suriname - 
Venezuela in Paramaribo 2016  

33.500,- 

31  Technische Bijeenkomsten   67.000,- 
32  3 x PETROCARIBE Summit (Niveau Presidentieel)  150.750,- 
33  5 x Technische Besprekingen inzake SURINAME PETROCARIBE FONDS  83.750,- 
34  3 x PETROCARIBE Ministeriële Bijeenkomst  100.500,- 
35  Technisch Overleg Suriname - Guyana  33.500,- 
36  Regulier Minbuza Overleg - Paramaribo  33.500,- 
37  Regulier Minbuza Overleg - Guyana  33.500,- 
38  Regulier Overleg Landbouwstrategieën  16.750,- 
39  Evaluatie Vrijstelling Beloodsing GuySuco                16.750- 
40  Technische Missies Suriname - Brazilië   50.250,- 
41  Multidisciplinaire Technische Bijeenkomst Suriname - Brazilië  83.750,- 
42  Regulier Minbuza Overleg - Paramaribo  33.500,- 
43  Regulier Minbuza Overleg - Brasilia  33.500,- 
44  Technisch Overleg Illegale Visserij  16.750,- 
45  River Council - Suriname  33.500,- 
46  River Council - Frans Guyana  33.500,- 
47  P.O. Amazonia - Suriname  16.750,- 
48  P.O. Amazonia - Frans Guyana  16.750,- 
49  Joint Meeting Werkgroep Veerboot Suriname  16.750,- 
50  Joint Meeting Werkgroep Veerboot Frans-Guyana  16.750,- 
51 Fact finding mission afvaardigen naar Ghana i.v.m. voering van besprekingen 

inzake de relatie Suriname-Ghana 
45.000,- 

52 Politieke consultatie bij India op zowel ministerieel als presidentieel niveau 45.000,- 
53 Politieke consultatie bij Zuid-Afrika op ministerieel niveau 45.000,- 
                                                        Totaal Programma Bilaterale Betrekkingen  3.656.870,- 

 

 

Code 1405: Programma Multilaterale betrekkingen 

De interacties met de multilaterale organisaties (zoals de VN, OAS, NAM, OIC en EU) zijn gericht om de 
nationale ontwikkeling te ondersteunen op diverse geїdentificeerde beleidsgebieden en tevens een bijdrage te 
leveren aan het oplossen van diverse wereldvraagstukken, de bevordering van de internationale rechtsorde, 
wereldvrede en welvaart op mondiaal niveau, met inachtneming van de nationale belangen middels actieve 
participatie. Tevens zal meer aandacht geschonken worden aan onderwerpen die te maken hebben met 
internationale habdel, mensenrechten en andere issues die relevant zijn voor de duurzame ontwikkeling van 
land en volk. 
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   De activiteiten die met dit programma te maken hebben, zijn aangegeven in onderstaande tabel. 

Nr. Activiteiten Bedrag in SRD 
1 Participatie in de ACP- EU Raad van Ministers vergaderingen en andere 

vergaderingen in ACP  verband. 
450.000,- 

2 Voortzetting Suriname – EU politiek dialoog  440.000,- 
3 Participatie in Senior Officials Meetings and High Level Meetings met sub-

regionale  organisaties (High Level Meeting EU-SICA/High Level Meeting EU-
CARIFORUM) 

420.000,- 

4 Senior Officials Meeting of the Non-Aligned Movement (NAM)                  
10.000,- 

5 Ministerial Meeting of the Non-Aligned Movement (NAM)               525.000,- 
6 17th Summit of the Non-Aligned Movement (NAM)            395.000,- 
7 Commission on the Status of Women (CSW)                

110.000,- 
8 46th General Assembly of the Organization of American States (OAS)              75.000,- 
9 Regular Session of the Organization of Islamic Cooperation (OIC)                25.000,- 
10 43th Session of the Council of OIC Foreign                25.000,- 
11 13th OIC Summit          275.000,-  
12 Meeting of the Governmental Experts on Land Rights, Natural Resources, 

Development and Consultation: Experiences and Challenges 
            50.000,- 

13 26th Meeting of the Committee of Experts of the MESICIC           10.000,- 
14 2016 Special Session of the General Assembly on the World Drug Problem 

(UNGASS 2016) 
         10.000,- 

15 35th Session of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC) 

         20.000,- 

16 13th Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean           15.000,- 
17 18th Meeting of the Monitoring Committee of the Caribbean Development and 

Cooperation Committee (Mon Com) 
         10. 000,-  

18 71th United Nations General Assembly     375.000,- 
19 United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of Parties 

(UNFCCC COP 22) 
         250.000,- 

20 Universal Periodic Review (UPR)           25.000,- 
21 157th Session of the Inter-American Commission on Human Rights          225.000,- 
22 158th Session of the Inter-American Commission on Human Rights 225.000,- 
23 Special Session of the General Assembly of the Organization of American States 

(OAS) 
      325.000,-  

24 6th Conference of States Parties to the American Convention on Human Rights 
(Pact of San Jose) 

     124.000,- 

25 7th Conference of States Parties to the American Convention on Human Rights 
(Pact of San Jose) 

     125.000,- 

26 8th Conference of States Parties to the American Convention on Human Rights 
(Pact of San Jose) 

225.000,- 

27 International Committee of the Red Cross (ICRC) Meetings of States on  
Strengthening Compliance with IHL. 

     236.000,- 

                                                     Totaal Programma Multilaterale Betrekingen 5.000.000,- 
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   Code 1406: Programma Regionale integratie 
 

Gelet op het doel dat beoogd wordt met het proces van verder integreren in de regio (regionale integratie), 
waaronder: het vinden van een antwoord op het proces van globalisatie en het hebben van een forum van 
waaruit antwoord kan worden gevonden voor vraagstukken die grensoverschrijdend zijn op politiek, 
economisch, cultuur en technisch gebied, is participatie in de integratieprocessen gewenst. 

 
De activiteiten van dit programma zijn verduidelijkt in de onderstaande tabel. 

Nr. Activiteiten Bedrag in SRD 
1 2 Unasur Staatshoofden vergaderingen (Summits);  200.000,- 
2 4 vergaderingen Unasur Ministers van Buitenlandse Zaken; 275.000,- 
3  3 vergaderingen Unasur Vice Ministers ; 225.000,- 
4 6 vergaderingen Unasur Raad voor Afgevaardigden 250.000,- 
5 4 vergaderingen voor de werkgroep Budget; 25.000,- 
6 3 vergaderingen voor Ad Hoc Wergroep Haiti-Unasur 175.000,- 
7 4 vergaderingen werkgroep Geschillen beslechting inz. Investeringen 50.000,- 
8 3 vergaderingen Unasur Jeugd; 75.000,- 
9 2 vergaderingen Fonds voor Gemeenschappelijke Initiatieven; 50.000,- 
10 4 vergaderingen Unasur-Relaties met Derden 250.000,- 
11  Deelname aan SELA vergaderingen in 2016.              40.000 ,- 
12 Participatie in ACS vergaderingen gedurende 2016.              20.000,- 
  3 x Technische PETROCARIBE Meeting i.v.m. Petrocaribe 

Economische Zone (regionaal)  
250.250,- 

13 Meeting Ministers of Foreign Affairs with China  
(CELAC-China Forum) 

275.000,-- 

14 Meeting of High-level officials CELAC-EU 245.000,- 
15 Senior Officials Meeting on Science & Technology  15.000,- 
16 Senior Officials Meeting on Science & Technology of CELAC-EU (Joint 

iniative on research and innovation) 
15.000,- 

17 Meeting on Migration  55.450,- 
18 2 x StaatshoofdenVergadering 375.000,-. 
19 3 x Vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken  25.500,-. 
20  3x Presidentiele vergaderingen met derde landen  125.000,-. 
21  Ministeriele vergadering met derde landen  225.000,-. 
22  3x vergaderingen op( Senior) Officials niveau 25.000,-. 
23  4x caricom focalpointvergaderingen       800,-. 
24 5 x Dienstreizen tbv Reparations (lid voorzitter caricom reparations 

commission) 
7.500,-. 

25 Orientatie Stage op MERCOSUR EN ALADI HEAD QUARTERS TE 
MONTEVIDEO , 3 functionarissengedurende twee weken 

50.000,-. 

26 6x  SectoralevergaderingSocialeOntwikkeling 12.500,-. 
27 5x Sectoralevergaderinginzakeveiligheid  10.000,-. 
28 Reguliere vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken; 

ACTO-vergaderingen van de Amazon Cooperation Council (3 vergaderingen 
in een  lidland ACTO) en; 

       50.000,- 

29 Permanente Nationale Commissie (12 sessies in Suriname) 
 

50.000,- 

30 Regionale Conferentie inz. relevante aandachtsgebieden   28.000,- 
31 Nationale Workshops  m.b.t. aspecten diverse project cycli 25.000,- 
                                                         Totaal Programma  Regionale Integratie 3.500.00,- 
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  Code 1408: Programma Internationale Onderhandelingen 

De acties inzake internationale samenwerking en internationale handel beogen het om het behalen van 
optimale voordelen en resultaten uit bilaterale en multilaterale samenwerkingrelaties. In dit verband zal 
nadere aandacht besteed worden aan follow up activiteiten van diverse aangegane overeenkomsten en 
MoU’s. Het helpen bevorderen en vergroten van het marktaandeel van Surinaamse producten in het 
internationaal handelsgebeuren  ter ondersteuning van de nationale ontwikkeling zal in samenwerking met 
de relevante vakministeries geschieden. 
Deze acties hebben o.a. te maken met participatie in reguliere meetings die met internationale 
samenwerking en het bevorderen van de handel raakvlak hebben. 

 
   De activiteiten van dit programma zijn aangegeven in onderstaande tabel. 

Nr
.  

Activiteit Bedrag in SRD 

1.  Voortzetting en uitdieping van de samenwerking met de VN i.h.k.v. UNDAF-
UNDAP (Joint Steering Committee (JSC) meetings) 

100.000 

2. Direkteuren in overleg ter bepaling van de one-Government policy naar de UN en 
afstemming over de projekten 

55.000 

3. Het houden van meetings met ministeries en overige overheidsinstanties binnen 
de Programma Coördinatie Groepen (PCG’s) i.h.k.v. de implementatie van de 
UNDAP  

100.000 

4. Afstemmingsvergaderingen met de UN organisaties h.t.l. 20.000 
5. Evaluatie- en monitoringsvergaderingen PADF e.a.organisaties 10.000 
6. Implementatie van bilaterale overeenkomsten 15.000 
7. Vertaling van documenten 100.000 
8. Orientatie-en afstemmingsmomenten met het ministerie van Handel en Industrie, 

bedrijfslevenorganisaties e.a.terzake coördinatie van Buitenlandse handel, 
handelsafspraken en regelgeving 

100.000 

 Totaal Programma Internationale onderhandelingen 500.000,- 
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Tabel 2 
OP-Beleidsgebied: Veiligheid en Internationaal beleid 
OP Sub-beleidsgebied: Ontwikkelingsdiplomatie 
Programma : 14 Internationale samenwerking 
1404. Bilaterale betrekkingen 
Activiteit Gerealiseerd  

Beleid 2014 
Verwachte 
beleidsresultaten per eind 
2015 

Verwachte 
beleidsresultaten per 
eind 2016 

Vrijstelling GuySuco 
schepen 
(beloodsingsvraagstuk
)  
 

Evaluatiebijeenkomst 
tussen Surinaamse en 
Guyanese autoriteiten 
i.v.m. eventuele 
verlenging van de 
kwijtschelding en 
aanpak geconstateerde 
problemen. 

Evaluatie periode augustus 
2014- juli 2015. 

Evaluatie periode 
augustus 2015-juli 
2016. 

Grenskwestie. 
 

Consultaties en 
besprekingen inzake de 
westgrens van 
Suriname. 

Continuering van de Con 
sultaties en besprekingen. 

Continuering van de 
Consultaties en 
besprekingen  

Brazilië 
 

President Bouterse heeft 
de BRICS vergadering 
van 16 juli 2014 en de 
China-CELAC meeting 
van 17 juli 2014 
bijgewoond. 

Orientatie plaatsgevonden 
van de voordelen van 
deelname in BRICS-
verband 

Continuering van de 
acties i.h.k.v.de China-
CELAC relatie 

 
Samenwerking 
Suriname-Brazilie 
 

Uitvoering van de sa-
menwerkingsprojecten 
en vervolg bilaterale 
(technische) 
bijeenkomsten. 
 
 

Uitvoering van de 
samenwerkingsprojecten op 
het gebied van landbouw, 
economisch-ecologische 
zoning, onderwijs, defensie 
en veiligheid, etc. 
 

Uitvoering van de 
samenwerkingsproject-
en en vervolg bilaterale 
bijeen- 
komsten ter evaluatie en 
identificatie van nieuwe 
samen-
werkingsprojecten 

 Meeting tussen de 
Luchtvaartmaatschappij
en SLM van Suriname 
en GOL van Brazilie om 
te komen tot een samen- 
Werking. 

Luchtvaartsamenwerking 
tussen de SLM en GOL 
Drie wekelijks vluchten 
van GOL 
dochtermaatschappij  
VRG-Aerolinhas op 
Suriname. 

 

Trilaterale 
Samenwerking met 
Nieuw Zeeland 

Gezamenlijke Missie 
van Nieuw Zeeland en 
Brazilie (Embrapa en 
ABC) voor het 
bespreken/uitwerken 
van een 
projectdocument inzake 
“Support to the 
improvement of Upland 
Rice Cultivation in 
Suriname”. 

Vertaling en ondertekening 
van het project dossier 
“ Support to the 
improvement of Upland 
Rice Cultivation in 
Suriname “. De uitvoering 
zal in 2015 aanvangen. 

Uitvoering van het 
project: 
“Support to the 
improvement of Upland 
Rice Cultivation in 
Suriname”. 

Project “Geological/ 
Geodiversity Mapping 

Uitvoering van activiteit 
A4.1 in Paramaribo. 

Continuering  van de 
activiteiten in het kader van 

Continuering  van de 
activiteiten in het kader 
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on the Border Brazil-
Suriname 

Uitvoering van activiteit 
A5.1 in Belém. 

dit project. van dit project. 

Frans-Guyana 
River Council 

9de Bijeenkomst van de 
River Council 
 
10de Bijeenkomst van de 
River Council  

11de Bijeenkomst van de 
River Council 

12de en 13 de Bijeenkomst 
van de River Council  

PO Amazonia (Paramaribo) – Missie 
van de Prefect van Frans 
Guyana. 
Presentatie: 
-Bedrijf “La Deal” 
i.v.m. vervanging van de 
Veerboot “Gabrielle” 
-PO Amazonia  
 
 (Frans Guyana) Missie 
Dirbuza  
Presentatie: 
-PO Amazonia  
-Ondertekening Inten- 
tieverklaring voor de 
bouw van een nieuwe 
veerboot (Fase I) 
 
Oplevering van de 
eindstudies (Fase II) en 
Fase III:maaktonderzoek  

Fase IV: Vervaardiging en 
op maat snijden van de 
metalen delen in Frankrijk 
of elders in Europa. 
 
Fase V: Transport van de 
metalen onderelen vanuit 
Europa naar Suriname 
 
Fase VI: Montage, 
assemblage en uitrusting 
van de veerboot in 
Suriname 
 

 

Illegale Visserij Meeting tussen 
Surinaamse en Franse 
autoriteiten betreffende 
de illegale visserij in het 
grensgebied Suriname – 
Frans Guyana. 
Presentatie door 
Suriname van het door 
Suriname verplicht 
gestelde Vessel 
Monitoring System 
(VMS). 

Gezamenlijke aanpak van 
de Illegale Visserij in het 
grensgebied van Suriname 
en Frans Guyana. 

Gezamenlijke aanpak 
van de Illegale Visserij 
in het grensgebied van 
Suriname en Frans 
Guyana. 

Grenskwestie Galibi en Albina: 
Consultatie gesprekken 
door kernleden van de 
Nationale Grens 
Commissie. 

Continuering van de 
Consultaties en 
besprekingen in het kader 
van de oplossing het 
grensgeschil. 

Continuering van de 
Consultaties en 
besprekingen in het 
kader van de oplossing 
het grensgeschil. 

Venezuela 
Visserij- 
overeenkomst 
 

Toezending concept 
visserij overeenkomst 
aan de venezolaanse 
autoriteiten. 

Ondertekening nieuwe 
Visserij overeenkomst. 

Visserij besprekingen in 
Venezuela. 
 
 

Visserijbesprekingen in 
Paramaribo. 

Reguliere 
Visserijbesprekingen. 
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Samenwerking i.h.k.v. 
de Bilaterale 
Petrocaribe  
Overeenkomst. 

Installatie van de 
Binationale Commissie 
en de Technische 
Commissie Suriname – 
Venezuela. 

Ondertekening oprich- 
tingsactie Joint Venture 
Surfuel en PDV Caribe. 

Uitvoering werkzaam- 
heden binnen de Joint 
Venture. 

 Veldbezoeken 
Petrocaribe Technische 
Commissie naar de 
verschillende ingediende 
projecten (Coronie, 
Nickerie, Wageningen, 
Colakreek en Alliance). 

Uitvoering Petrocaribe 
projecten in het kader van 
het Petrocaribe Bilateraal 
Fonds. 

Continuering van 
activiteiten Petrocaribe 
Bilateraal Fonds 

 Werkbezoek 
Venezolaanse zijde van 
de Binationale 
commissie en de 
technische commissie. 

  

 Bezoek technische 
commissie Venezuela 
voor assistentie bij de 
aanpassingen van de 
ingediende projecten. 

  

 Meeting Technische 
Commissie Suriname – 
Venezuela in Suriname 

  

 PetroCaribe 
Extraoridinary Summit 

PetroCaribe Summit.  

 13de PetroCaribe 
Ministeriële 
Vergadering in San 
Salvador,  El Salvador. 

14de PetroCaribe 
Ministeriële Vergadering. 

 

 Petrocaribe Rijst export 
in het kader van het 
com- 
pensatie Mechanisme 

Export van 30.000 ton 
padie/witte rijst naar 
Venezuela. 

Export van een variëteit 
aan producten in het 
kader van het compen- 
satie mechanisme. 

Cuba 
 

Continuering samen- 
werking met Cuba op 
diverse gebieden o.a. de 
gebieden onderwijs en 
volksgezondheid, sport 
en jeugd alsmede 
landbouw. 

Voortgang samenwerking 
met Cuba op diverse 
gebieden o.a. de gebieden 
onderwijs en 
volksgezondheid, sport en 
jeugd alsmede landbouw. 

Continuering van de 
samenwerking met 
Cuba op meerdere 
terreinen, en 
consolidatie van de 
goede bilaterale 
betrekkingen. 

Verenigde Staten van 
Amerika: 
 

Ondertekeningovereen- 
komst inzake OpenSkies 
tussen Suriname en 
VSA.  
 
Voortzetting 
samenwerking met de 
VSA op het gebied van 
handel, toerisme, 
volksgezondheid, 
justitie, defensie 
onderwijs en 

Implementatie OpenSkies 
luchtvaart overeenkomst 
tussen VSA en Suriname. 
 
 
Verdere voortzetting 
samenwerking met de VSA 
op het gebied van handel, 
toerisme en investeringen  
alsmede multidimensionale 
veiligheid (Caribbean 
Basin Security Initiative).  

Operationalisering van 
de luchtvaart-
overeenkomst tussen 
Suriname en de VSA. 
 
 
Uitdieping van de 
bilaterale relaties op 
geidentificeerde 
gebieden 
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investeringen  alsmede  
mult-idimensionale 
veiligheid (Caribbean 
Basin Security 
Initiative). 
Participatie Suriname in 
CARICOM-USA 
topontmoeting te 
Trinidad and Tobago 
 
Voortzetting 
samenwerking met de 
VSA inzake 
terugdringen 
Mensenhandel en 
Kinderarbeid, 
aanpakken c.q. 
bestrijden van 
kinderpornografie en 
dialoog m.b.t.  
toetreding Caribbean 
Basin Initiative 

 
 
Voortzetting dialoog en 
samenwerking m.b.t. 
rapportage zijdens de VSA 
t.a.v. kinderarbeid, en 
Mensenhandel in Suriname 
 

 
 
 
Instelling 
interdepartementale 
werkgroep TIP  

Argentinië 
Uitbreiding en 
intensivering van de 
bilaterale 
samenwerking 
 

Operationalisatie 
Ambassade van 
Argentinië in Suriname 
 
Ondersteuning 
Argentinië aan Suriname 
inzake Voorzitterschap 
Suriname UNASUR 
 
Voortgang 
Implementatie Defensie 
samenwerking Suriname 
met Argentinië middels 
afvaardiging 
vertegenwoordiger t.b.v. 
de  CEED (permanent 
strategisch orgaan van 
UNASUR) in Buenos 
Aires. 

Benutting van door 
Argentinië gesponsorde 
diplomaten training. 
 
Samenwerking tussen 
Suriname en Argentinië op 
de gebieden van 
Volksgezondheid en 
Toerisme geïnitieerd.  
 

Verdere voortzetting 
van de samenwerking 
tussen Suriname en 
Argentinië op meerdere 
terreinen, in 
samenwerking met de 
Ambassade van 
Argentinië h.t.l. 
 
Invulling van de 
samenwerking tussen 
Suriname en Argentinië 
uit hoofde van de 
overeenkomst voor 
technische samenwer- 
king, en eventueel en 
operationalisatie van de 
gemengde samenwer- 
kingscommssie  
Suriname-Argentinië.  

Colombia 
 

Landbouw:  
Ontvangst van de 4 man 
tellende diagnostische 
missie uit Colombia in 
Suriname ter 
voorbereiding van de 
samenwerking op het 
gebied van de landbouw. 

De samenwerking tussen 
Suriname en Colombia ten 
aanzien van de cursus in de 
Spaanse Taal wordt verder 
voort gezet. 
 
Uitvoering van de bilaterale 
samenwerking op het 
gebied van de landbouw 
met Colombia. 
 

Uitnodiging van de 
Minister van 
Buitenlandse Zaken van 
Suriname aan zijn 
Colombiaanse 
counterpart, voor 
politiek overleg ter 
bespreking en evaluatie  
van de samenwerkings 
projecten. 
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Chili  
Uitbreiding en 
intensivering van de 
bilaterale 
samenwerking op 
diverse gebieden 

 
 

Missie naar Chili i.v.m. het 
verder gestalte geven aan  
samenwerking met Chili op 
o.a. het gebied van de 
mijnbouw en overige 
gebieden van 
samenwerking. 

Implementatie van 
gemaakte afspraken 
voor bilaterale 
samenwerking 

India 
 

5e Gemengde 
Commissie Sur. – India 
(GCS-I ) in New Delhi  
 
 
 
 

Bilaterale consultaties met 
Ambasade India h.t.s. en 
Ambassade Suriname India 
i.h.k.v. concrete 
effectuering samenwerking 

Follow-up geven aan 
afspraken in dit kader. 
Voorts benutting van de 
aangeboden kredietlijn, 
door de Regering van 
India, groot US$ 50 
miljoen, met de 
mogelijkheid tot 
uitbreiding daarvan 

 Inaugurele  Joint 
Commission Meeting 
CARICOM – India 
actieve participatie in  
voornoemde 
vergadering  in Guyana 
 

 Uitvoering geven aan 
afspraken die in dat 
kader zijn gemaakt. 
m.n. afspraken in de 
sectoren: 
Agribusiness    
Development and Food 
Security 
 
Volksgezondheid 
 
Small Business 
Development Marine    
Development 
 
Disaster Management 
 
ICT 
 
Multilaterale 
samenwerking o.a. 
UNSC Reform; Post -
2015 Sustainable 
Development Goals; 
Klimaatverandering;  
Financiering for 
Development and   
Graduation; etc. 

 MoU tussen het 
Surinaams Standaarden 
Bureau en de Indiase 
couterpart 

 Uitvoering geven aan 
afspraken welke in 
voornoemd document 
zijn vastgelegd 
waaronder  

 5e GC samenwerking 
(Bilaterale 
samenwerking op het 
gebied van onderwijs) 
De voorgenomen 

In samenwerking met het 
Ministerie van Onderwijs 
dit projecten afronden  

Uitvoering geven aan de 
inhoud van voornoemde 
overeenkomst 
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samenwerking met als 
doel, het opzetten van 
een Center of 
Excellence in IT (CEIT) 
is in een concept MoU 
vastgelegd 

 Agriculture Joint 
Working Group (JWG) 
Suriname – India 
(Bilaterale 
samenwerking op het 
gebied van landbouw) 

Besprekingen tussen 
counterparts gevoerd 

Concretisering 
landbouw 
samenwerking 

 Agriculture Joint 
Working Group (JWG) 
(Bilaterale 
samenwerking op het 
gebied van medicinale 
planten ) 

 Ondertekening van 
terzake MoU 

 5e GC Samenwerking 
(op het gebied van 
Farmacie) 

 Uitvoering geven aan 
afspraken in dit kader  

 5e GC vergadering (in 
het kader van de 
investeringen in de 
landbouw sector) 

Opstarten van 
bedrijfsactiviteiten op de 
ter beschikking gestelde 
grond door desbetreffende 
investeerder 

Uitvoering bedoeld 
project  

 Schenking ter waarde 
van US$ 154,806.29 
ontvangen van de 
Regering van India t.b.v. 
het ’s Lands Hospitaal  
voor de renovatie van 
het Mortuarium 

Gerealiseerd Evaluatie voor 
mogelijke follow - up 
en upgrading 

 5e GC vergadering 
(Bilaterale 
samenwerking op het 
gebied van onderwijs 
m.n. distance learning). 

 Ondertekening van 
terzake MoU en 
vervolgens openstellen 
van een Open 
University in Suriname  

 Versterking  van de 
samenwerkingsbanden 
tussen Suriname en 
India op basis van de 
getekende MoU op het 
gebied van archiefwezen 

Voorgenomen bezoek van 
de Directeur van het 
Nationaal Archief  van  
India (NAI), dhr. 
PromodJain aan Suriname 
in 2015 

 

 Optimalisering 
personenverkeer 
middels visum 
afschaffingsovereen- 
komst voor houders van 
Diplomatiek, Dienst/ en 
Officiele paspoorten 
tussen Suriname en 
India 
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Zuid- Afrika. 
 

Concept MoU voor het 
mechanisme van 
politieke consultatie 
door Zuid Afrika 
aangeboden en 
ondertekend 

 Intensivering van de 
relatie tussen Suriname 
en Zuid Afrika 

 Visum afschaffings 
overeenkomst 
voorhouders van 
diplomatieke, Dienst/ 
Officiele paspoort tussen 
Suriname en Zuid 
Afrika 

Ondertekening van 
onderhavige overeenkomst 

 

 Concept MoU voor het 
mechanisme van 
politieke consultatie 
door Zuid Afrika 
aangeboden 

Ondertekening van het 
MoU  

Invulling geven aan het 
MoU 
 
 
 

 Culturele overeenkomst 
tussen Sur. – en Zuid 
Afrika ondertekend 

 Implementatie van de 
overeenkomst 

Equatoriaal Guinee 
 

Algemene Raamwerk 
Overeenkomst voor 
Economische, 
Wetenschappelijke, 
technische en Culturele 
samenwerking tussen 
beide landen is 
ondertekend in 2012 

Bilaterale bezoeken van 
autoriteiten van beide 
landen 

Follow-up activiteiten 
ter uitvoering van 
gemaakte afspraken 

België 
 

Stedenbanden: 
Er zijn 3 stedenbanden 
met België 
Evaluatie stedenband 
Para-Leuven, november 
2013- maart 2014   

De mogelijkheden voor het 
aangaan van meerdere 
stedenbanden worden actief 
bekeken 

Verder inhoud geven en 
uitbreiding van de 
bestaande 
samenwerking tussen 
steden in Suriname en 
België 

Frankrijk  
 

PO Amazonia: 
Project bouw van de 
nieuwe grote 
capaciteitsveerboot voor 
de internationale 
verbinding Saint Laurent 
du Maroni 

Werkgroep vergaderingen 
gevoerd 

Ingebruikname van de 
nieuwe veerboot 

River Council  Voorbereidende 
Meetings  9de en 10de 
River Council   
 
9de River Council 
Meeting te Moengo, 
Suriname 
(ondersteunend) 
 
10de River Council 
Meeting te St. Laurent, 
Frans Guyana 

Voorbereiding en 
participatie in de 11de River 
Council Meeting 

Voortzetting van de 2 
jaarlijkse River Council 
Meetings, ter facilitering 
van de gedachten- 
wisseling tussen de 
autoriteiten aan 
weerszijden van de 
Marowijne rivier, met 
bijzondere aandacht 
voor het welzijn van de 
rivieroever bewoners en 
duurzame bescherming 
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(ondersteunend) van het milieu. 
 
Voorbereiding en 
participatie 
(ondersteunend) in de 
12de en 13de River 
Council Meeting  

Samenwerking op het 
gebied van veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiding van “the 
draft convention on 
mutual legal assistance 
in criminal matters 
between the government 
of the French Republic 
and the Government of 
the Republic of 
Suriname 
 
Organiseren van interne 
sessies met de terzake 
actoren 

De eerste meeting inzake 
the draft convention on 
mutual legal assistance in 
criminal matters between 
the government of the 
French Republic and the 
Government of the 
Republic of Suriname  
 
Tekenen van de Agreed 
Minutes   
 

Vervolg meeting in 
Frans Guyana 
 
Ondertekening van de 
convention on mutual 
legal assistance in 
criminal matters 
between the government 
of the French Republic 
and the Government of 
the Republic of 
Suriname 

 Werkbezoek Minister 
van Buitenlandse Zaken 
aan de Minister van 
Franse Overzeese 
gebiedsdelen  
 
Overeenkomst inzake 
samenwerking van de 
politie aan weerszijden 
van de grens  
 
Voorbereiding en 
planning werkbezoek 

Relevante afstemmingen 
met nationale autoreiten 

Nadere uitvoering van 
gemaakte afspraken 

Turkije 
 

  Samenwerking op het 
gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg en 
landbouw. 
Het schenken van 
plantkassen aan 
Suriname.  
Samenwerking op het 
gebied van toerisme en 
de sieraden industrie. 
Zonder erfgoed geen 
toerisme. Een 
samenwerking aangaan 
mede ter ondersteuning 
van het erfgoed 

 De ondertekening van 
de Handels en 
Economische 
Samenwerkingsovereen
komst in Turkije 

Het samenstellen van een 
Joint Working Group  
 
Het bezoek van een Turkse 
Handels delegatie aan 
Suriname alsook een 

Implementatie van 
strategische 
partnerschappen op het 
niveau van instituten en 
vakministeries 



34 
 

bezoek van de Turkish 
Cooperation and 
Coordination Agency  
(TIKA) aan Suriname.  

 Aanbieding van de 
conceptovereenkomst 
inzake Reciprocal 
Promotion and 
Protection of 
Investments aan het 
Ministerie van Financiën 
voor bestudering 

Het versturen van de 
commentaren op de 
concept overeenkomst naar 
Turkije 

Ondertekening van deze 
Investerings-
overeenkomst 

 Verzending van de  
Surinaamse acceptatie 
nota inzake de Air 
Services Agreement naar 
Turkije  

Ondertekeningsklaar 
maken van de Air Services 
Overeenkomst 

Ten uitvoer brengen van 
de Overeenkomst 
inzake de 
samenwerking op 
luchtvaartgebied  
 

 Wederzijdse acceptatie 
van de 
Visumafschaffingsovere
enkomst inzake 
Diplomatieke, 
Dienst/Officiele 
dienstpaspoorten. 

Bestudering van het 
eventueel hanteren van de 
Toeristenkaart als reciproke 
arrangement op het aanbod 
van de E-Visa regeling 
door Turkije 

Ondertekening van de 
visumafschaffingsovere
enkomst  
 

 Aanbieding 
Geloofsbrieven 
Ambassadeur Alibux 
aan de President van 
Turkije 

Diverse bezoeken van 
autoriteiten aan Turkije 

Mogelijke vestiging van 
een Ambassade of 
Consulaat van Suriname 
in Istanbul of Ankara 

 Aanbod van Turkse 
Beurzen 

Benutting van de Beurzen 
op BSc, MSc, Masters en 
PhD niveau aangeboden 
door Presidency for Turks 
Abroad and Related 
Communities 

 

 Leningen via de EXIM 
Bank van Turkije  
 
Ondertekening MoU 
voor sociale 
woningbouw voor een 
bedrag van US$ 15 mln 

Implementeren van 
programma’s en projecten 
van andere sectoren 
middels de leningen van de 
EXIM bank 

Continuering van 
noodzakelijke acties 
voor implementatie  
 
 
 
 

Azerbaijan 
 

Verdieping bilaterale 
betrekkingen 

Aanbieding vriendschaps 
en 
samenwerkingsovereenkom
st 

Het opgang brengen van 
samenwerking op het 
gebied van olie en gas 

Georgiё 
 

The Draft Agreement on 
Visa Abolition for 
holders of Diplomatic, 
Official or Service 
passports; 
 
The Draft Memorandum 

Bestudering van genoemde 
concept overeenkomsten 

Ondertekening van de 
overeenkomst  
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of Understanding 
regarding the 
Cooperation in the Area 
of the Environment 
 
De regering van Georgiё 
heeft beide genoemde 
concept overeenkomsten 
aan Suriname 
aangeboden.  

Polen 
 

Inhoud geven aan 
samenwerking Sur – 
Polen middels aangaan 
overeenkomst 
 
Gesprek tussen 
MinBuZa en Ambassa- 
deur Piotr Kaszuba van 
de Republiek Polen in 
Caracas 

In bestudering in Polen: 
concept Overeenkomst 
betreffende Economische 
en Technische 
samenwerking tussen 
Suriname en Polen aan 
Polen aangeboden. 

Follow-up acties 
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Programma: 14 Internationale samenwerking 
1405. Multilaterale betrekkingen 
Activiteit Gerealiseerd  

Beleid 2014 
Verwachte 
beleidsresultaten per 
eind 2015 

Verwachte 
beleidsresultaten per 
eind 2016 

Verenigde Naties (VN) Er is invulling gegeven 
aan de afspraken 
gemaakt tijdens de 68ste 
AVVN. 
Voorts hebben een 
Ministeriële - en een 
werkdelegatie 
geparticipeerd in de 69ste 
AVVN ,waarbij het 
vervolg traject om te 
komen tot de 
Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) en de Third 
International 
Conference on 
Financing for 
Development, is uitgezet 
 
 

Er is invulling gegeven aan 
de afspraken gemaakt 
tijdens de 69ste AVVN.  
 
Zijdens de Permanente 
Vertegenwoordiging van 
Suriname en de Centrale 
Bank van Suriname is er 
geparticipeerd in de  
Third International 
Conference on Financing 
for Development , Addis 
Ababa, Ethiopië), waarbij 
een bijdrage is geleverd bij 
het totstandkomen van het 
Slotdocument. 
 
Tevens is er actief 
geparticipeerd in de 
Summit ter aanname van de 
VN Post-2015 
Ontwikkelingsagenda en de 
70ste Algemene 
Vergadering. Bij 
laatsgenoemde vergadering 
is tijdens de 
onderhandelingen om te 
komen tot de verschillende 
resoluties, waarnodig het 
nationaal beleid en de 
positie van Suriname als 
uitgangs-punt gehanteerd  

Er is invulling gegeven 
aan de gemaakte 
afspraken tijdens de 
70ste AVVN. 
 
Participatie in de 71ste 
Algemene Vergadering, 
waarbij er een actieve 
bijdrage zal jnz 
geleverd aan de 
totstandkoming van 
resoluties, indachtig het 
Surinaams belang 
 

Organisatie van 
Amerikaanse Staten 
(OAS) 

Er is invulling gegeven 
aan de gemaakte 
afspraken tijdens de 
44ste Reguliere Sessie 
van de Algemene 
Vergadering van de 
OAS welke in Paraguay 
werd gehouden 

Met de participatie van de 
Permanente 
Vertegenwoordiging van 
Suriname bij de OAS in de 
45ste Algemene 
Vergadering van de 
Organisatie van 
Amerikaanse Staten,( 
Washington, D.C.), is o.a. 
de visie van Suriname naar 
voren gebracht m.b.t. 
hervorming van de OAS 
 
 
 

Er is uitvoering gegeven 
aan de gemaakte 
afspraken tijdens de 
45ste AVOAS. 
 

Suriname is gastland 
geweest van de OAS 
vergadering van 
Governmental experts 
on land Rights, Natural 
Resources, 
Development and 
consultation: 
Experiences and 
Challenges. 
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Het hoofddoel van deze 
vergadering was het 
uitwisselen van 
informatie, ervaringen 
en lessons learned, 
m.b.t. het voorkomen en 
de management van 
conflicten ontstaan door 
de uitvoering van 
mijnbouw activiteiten, 
in het belang van een 
integrale ontwikkeling 

Beweging van Niet-
Gebonden Landen 
(NAM) 

Middels participatie in 
de 17th Non-Aligned 
Movement (NAM) 
Ministerial Conference 
is er een bijdrage 
geleverd bij de 
totstandkoming van 
resoluties, de Draft 
Final Document en de 
Algiers Declaration 
“Enhanced Solidarity 
for Peace and 
Prosperity, waarbij erop 
is toegezien dat 
nationale vraagstukken 
aan de orde zijn gesteld 

Er is invulling gegeven aan 
de gemaakte afspraken 
zoals opgenomen in de 
Draft Final Document en 
de Algiers Declaration 
“Enhanced Solidarity for 
Peace and Prosperity”. 
 
Vanwege het organiserend 
land Venezuela, is de 17de 
NAM Summit en de 
daaraan voorafgaande 
voorbereidings-
vergaderingen, verschoven 
naar het jaar 2016 

Er is actief 
geparticipeerd in de 17de 
NAM Summit in 
Venezuela 
 
 

Economic 
Commission for Latin 
America and the 
Caribbean (ECLAC) 

Middels participatie in 
de 35ste ECLAC 
vergadering, is er een 
bijdrage geleverd bij de 
totstandkoming van 
resoluties, waarbij erop 
is toegezien dat 
nationale vraagstukken 
aan de orde    zijn 
gesteld 

Er zijn afstemmingen 
gepleegd met diverse 
instanties over 
vraagstukken en afspraken 
en aan de in ECLAC 
verband  

Er is actief 
geparticipeerd in de 
36ste ECLAC 
vergadering en verdere 
invulling gegegeven aan 
de in ECLAC verband 
gemaakte afspraken 

United Nations 
Framework 
Convention on Climate 
Change (UNFCCC) 

Participatie in de 
UNFCCC COP 20  heeft 
plaatsgevonden  

Intensief volgen van 
ontwikkelingne gerelateerd 
aan COP21 vraagstukken 

Participatie in de 
UNFCCC COP 21  
Parijs, Frankrijk en 
toegankelijkheid tot 
adaptatie fondsen 
bewerkstelligd 

Organisatie van de 
Islamitische 
Conferentie (OIC) 

Er is invulling gegeven 
aan de afspraken 
gemaakt tijdens de 41ste 
Sessie van de Raad van 
Ministers van 
Buitenlandse Zaken, 
welke van in Jeddah, 
Saudi Arabië werd 

Er is verdere invulling 
gegeven aan afspraken 
gemaakt in OIC verband en 
is gebruik gemaakt van 
financiële middelen en 
technische assistentie 
aangeboden door de OIC  

Participatie in de 
Reguliere Vergadering 
van de OIC en de 
Reguliere Vergadering 
van de Raad van 
Ministers van 
Buitenlandse Zaken. 
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gehouden 
 
 

Verdere invulling geven 
aan gemaakte afspraken 
en technische assistentie 

Mechanism for 
Follow-Up on the 
Implementation of the 
Inter-American 
Convention against 
Corruption 
(MESICIC) 
 
 

MESICIC on-site visit  
aan Suriname. 
Sub-group meeting 
tussen Suriname, 
Brazilie, Paraguay en de 
MESICIC Experts 
gehouden. 
 
Er is uitvoering gegeven 
aan de rapportage 
verplichting door 
Suriname door indiening 
van haar rapport i.h.k.v. 
de 4e beoordelingsronde 
van de MESICIC, 
tijdens de 24ste 
Committee of Experts 
Meeting van de 
MESICIC 

Er is geparticipeerd in de 
25ste Committee of Experts 
Meeting van de MESICIC,  
waarbij er afsluiting heeft 
plaatsgevonden van de 4e 
beoordelingsronde en van 
start is gegaan met de 5e 
beoordelingsronde 

Rapportage i.h.k.v. de 
5e beoordelingsronde  
Participatie in de 26th 
Meeting of the 
Committee of Experts 
of the MESICIC 

International 
Humanitarian Law 
Workshop 

Naar aanleiding van de 
Workshop inzake 
Internationaal 
Humanitair Recht (IHL/ 
IHR), welke in 
Paramaribo werd 
gehouden, is het 
bewustzijn inzake 
Internationaal 
Humanitair Recht 
vergroot en het begrip 
van de deelnemers m.b.t. 
de verschillende 
vereisten voor nationale 
implementatie van IHR 
gerelateerde verdragen 
verbeterd. 
 
Ook zijn de 
mogelijkheden bekeken 
en tools aangereikt t.b.v. 
het instellen van een 
dergelijk Comité in 
Suriname 
 
Voorts zijn in 
werkgroep verband 
voorbereidingen 
getroffen voor de 
instelling van een 
Nationaal IHR/IHL 
Comité 

De voorbereidingen voor 
instelling van een nationaal 
IHL comité zijn in 
vergevorderde fase. Het 
voorstel m.b.t. het mandaat, 
de doelstellingen, de 
bevoegdheden en de 
juridische grondslag van 
voornoemd comité is 
gefinaliseerd door de 
werkgroep 
 

Het nationaal IHL 
comité is ingesteld. 
 
Relevante IHL en 
daaraan gerelateerde 
verdragen zijn 
bestudeerd en er is 
advies uitgebracht ter 
zake het al dan niet 
ratificeren van of 
toetreding tot de 
respectieve verdragen 
 
Voorts is er 
geparticipeerd in 
vergaderingen van het 
International 
Committee of the Red 
Cross (ICRC) Meetings 
of States on  
Strengthening 
Compliance with IHL 
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Universal Periodic 
Review (UPR) 
 

Finaliseren en indiening 
nationaal rapport i.s.m. 
het Ministerie van 
Justitie en Politie 
 

Er is een aanvang gemaakt 
met de voorbereidingen 
t.b.v. de Universal Periodic 
Review, welke Suriname 
zal ondergaan.  
In dit kader is er een UPR 
seminar georganiseerd en 
zijn stakeholders 
geconsulteerd t.b.v. de 
samenstelling van het 
nationaal UPR rapport.  
 
Er is middels financiering 
en op uitnodiging van de 
VN geparticipeerd in de 
Regional Workshop on the 
Universal Periodic Review 
(UPR) in  Bridgetown, 
Barbados. 
 
De ervaringen en 
lessons learned gedurende 
voornoemde workshop zijn 
mede in acht genomen bij 
de voorbereiding van de 
UPR van Suriname (2de 
cyclus).   

Het Nationaal Rapport 
van Suriname is 
ingediend. 
 
Suriname heeft de 2de 
UPR cyclus doorlopen. 
 
Het mensenrechten 
beleid is aangescherpt 
o.b.v. de aanbevelingen 
die tijdens de 2de UPR 
cyclus door Suriname 
zijn geaccepteerd. 
 
Het proces tot 
implementatie van de 
aanbevelingen van de 
2de UPR cyclus is 
ingezet. 
 
 

ACP-EU (African, 
Caribbean and Pacific 
countries-European 
Union) 
 
Samenwerking 
ACP/ACP-EU op 
verschillend gebied, 
zoals aangegeven in de 
Cotonou Overeenkomst 

Participatie Suriname in 
ACP vergaderingen op 
het niveau van Senior 
Officials, Ministers en 
Presidenten.  
 
Participatie Suriname in  
ACP/ACP-EU Joint 
Parliamentary 
Assembly, het 
consultatieve orgaan 
binnen de ACP-EU 
samenwerking 
 
 
 
 

Middels ACP werkgroep 
Future of the ACP wordt 
nagegaan hoe en in welke 
vorm de groep na 2020, 
wanneer de financiële 
ondersteuning van de EU 
stopt, zal samenwerken 

Participatie in ACP 
vergaderingen. 
 
In bestudering de 
samenwerking tussen 
ACP landen en ACP-
EU na 2020.  
 
De Cotonou 
Overeenkomst loopt af 
in 2020. Het is nog niet 
duidelijk hoe de ACP/ 
ACP-EU post Cotonou 
samenwerking eruit zal 
zien.  De EU  heeft haar 
“Agenda for change” 
ingevoerd, bijna 
simultaan met 
andersoortig 
handelsbeleid. De ACP 
groep werkt aan the 
future of the ACP 
Group, en het is 
duidelijk dat het 
samenwerkingsverband 
met de EU er heel 
anders zal uitzien 
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ACP Het NIP is getekend 
voor een bedrag van 
13.9 miljoen Euro. De 
agrarische sector is 
gekozen als focalpoint  

Het kokosproject afronden. 
De bananenwerkgroep 
revitaliseren. Duidelijke 
countouren voor de 
voortgang van de ACP als 
organisatie na 2020 rond 
hebben.  De contouren voor 
een regionale 
samenwerking voor rijst in 
elkaar zetten.  

Extra Banana 
Accompanying 
Measures voor Bananen 
rond hebben.  
Samenwerking in 
regionaal verband 
inzake rijst 
 

EU-LAC (European 
Union-Latin American 
countries) 
 
 

Participatie Suriname in 
CELAC staatshoofden 
vergadering en eens in 
de twee jaar in EU-
CELAC staatshoofden 
vergadering 
 

Participatie Suriname in 
CELAC activiteiten 
Er zijn inmiddels 11 
beleidsdomeinen benoemd 
waarop de CELAC actief 
is. Het is van belang dat er 
focalpoints worden 
benoemd voor de 
verschillende gebieden 
opdat Ambassade Brussel 
steeds gevoed kan worden 
met informatie.   

 De Cotonou 
Overeenkomst loopt af 
in 2020. De laatste jaren 
wordt het accent 
voornamelijk gelegd op 
het verder uitbouwen 
van de regionale 
samenwerking. Verdere 
integratie in andere 
blokvormingen zoals 
het CARIFORUM, de 
EU-CELAC bi-
regionale 
samenwerking, 
UNASUR, South-South 
samenwerking is van 
belang.  
Participeren in de 
CELAC-EU Summit.  

COMCEC Samenstellen van de 6 
thematische 
werkgebieden: toerisme, 
handel, transport, 
landbouw, armoede 
bestrijding en financiën. 

Project aanbod van de 6 
thematische gebieden per 
instituut of ministerie en 
mogelijke implementaties 

Implementatie van 
geentameerde projecten 

Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittaniё 
en Noord-Ierland 
 
Toetreding tot de 
Commowealth. 

Gesprekken tussen de 
High Commissioner van 
het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannie en 
Noord-Ierland en 
MinBuza aangaande de 
toetreding tot de 
Commonwealth 

Het voeren van verdere 
inhoudelijke gesprekken 
aangaande de toetreding 

Daadwerkelijke 
toetreding tot de 
Commonwealth 

Programma 14: Internationale Samenwerking 

1406. Regionale Integratie 

Activiteit Gerealiseerd  
Beleid 2014 

Verwachte 
Beleidsresultaten per eind 
2015 

Verwachte 
Beleidsresultaten per 
eind 2016 

CARICOM-Mexico Third CARICOM-
Mexico Summit 
gehouden ter herdenking 
van het 40 jarig bestaan 

Voortgang en versterking 
van de samenwerking op de 
3 prioriteitensgebieden: 
 Rampen 

Versterking en 
continuering van 
programma’s voor 
samenwerking. 
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van de speciale band en 
samenwerking tussen 
Mexico en de 
CARICOM. 
 
Verdere ontwikkeling 
van regionale integratie 
heeft plaatsgevonden 

beheersingstechnieken 
 Ontwikkeling van de 

agrosector 
 Versterking van de 

wetenschappelijke en 
technische 
samenwerking 

 
Het identificeren van 
nieuwe gebieden van 
samenwerking die van 
belang  zijn voor het 
caribisch gebied. 
 
De Fourth Caricom 
Mexico Summit 

CARICOM – Spanje  Versterking regionale 
samenwerking met 
Spanje. 
 
De regering van Spanje 
heeft een aantal 
studiebeurzen 
aangeboden voor de 
opleiding Dipomacy and 
International Relations 
aan de Surinaamse 
regering 

Samenwerking  met Spanje 
en bestaande 
samenwerkingsmecha- 
nismen zullen worden 
versterkt c.q. verdiept 
 

 

Continuering  van 
programma’s voor 
samenwerking en het 
identificeren van 
nieuwe 
samenwerkingsgebie 
den die van belang zijn 
voor het Caribisch 
gebied 

CARICOM-Turkey 
 
 
 
 

Deelname van een 
gemengde delegatie van 
het Ministerie van 
Financien, Buitenlandse 
Zaken en het Kabinet 
van de President aan de 
First Turkey CARICOM 
Cooperation and 
Consultation Mechanism 
Meeting in Istanbul, 
Turkije. 
 
Onderwerpen die werden 
besproken: 
-Politieke betrekingen 
tussen Turkije en 
CARICOM ; 
Economische 
vraagstukken; 
Investeringen; Milieu en 
klimaatverandering: 
Ontwikkelingssamenwer
king; 
Instelling van transport 
verbinding tussen het 
Caribisch gebied 
enTurkije 

Het geven van uitvoering 
aan conceptovereenkomsten 
tussen Suriname en Turkije 
 
Finalisering 
luchtvaartovereenkomsten  
tussen de republiek 
Suriname en Turkije 
 
Ondertekend visa- 
afschaffingsovereenkomst 
tussen Suriame en Turkije 
 
Op het regional vlak 
continuering c.q. uitbreiding 
van de samenwerking 

Continuering en 
uitdieping van de 
bestaande 
samenwerking op de 
verschillende 
gebieden. 
 
Participatie in de 
World Horticultural 
exposition: expo 2016 
Antalya 
 
Verhoging van het 
milieubewust zijn; 
bespreking vam lokale 
en mondiale 
milieuproblemen door 
middel van conferen 
ties en seminars; aan- 
dacht voor her- 
nieuwbare 
energiebronnen en het 
belang van bio- 
diversiteit en 
ecologische landbouw 
propageren. 
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CARICOM-Japan 
 
 

Versterking  van de  
samenwerkingsrelatie 
met name op de 
gebieden cultuur, handel 
en Toerisme  
 
Commemoratie 
“ Japan-Caricom 
Friendship Year 2014 en 
organisatiespeciale 
festiviteiten in Japan en 
in de Caricom lidstaten. 
 
Bezoek Special Envoy 
bij de VN, Ambassadeur 
Ken Shimanouchi en 
delegatie  naar Suriname 
voor een werkbezoek in 
het kader van” japan –
Caricom Friendship year 
2014 
 
Ondertekend Japan 
Caribbean Climate 
Change Partnership 
Agreement 
 
Participatie in de 17 th 
CARICOM-JAPAN 
Consultation en 4 th 
Ministrial Meeting 

Verdere versterking 
eventuele uitdieping van de 
relatie tussen CARICOM - 
Japan 
 
 

Verdere versterking 
eventuele uitdieping 
van de relatie tussen 
CARICOM - Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commnity Council 
vergadering  

De 33ste en 34ste 
Community Council 
hebben in Guyana 
plaatsgevonden. 
 
Op onderhavige 
vergaderingen stond de 
herziening van de 
verdeelsleutel inzake 
contributie van lidstaten 
centraal. Ook werd de 
financiele situatie van 
het CARICOM 
secretariatbesproken 
De CARICOM heeft een 
strategisch plan voor de 
regio ontwikkeld. 

De 35ste en 36ste  
Community Council hebben 
in Guyana plaatsgevonden. 
 
Oprichting Permanent 
Committee of CARICOM 
Ambassdors (PCCA).  
 
Het vijfjarig Strategisch 
plan 2015 -2019 
goedgekeurd door de 
Staashoofden  

Participatie Sur in de 
37ste en 38ste Com- 
munity Council verga- 
dering. Tijdens de 
Community Council 
vergaderingen in 2016 
zal follow up worden 
geven aan activiteiten 
uit deze en overige 
vergaderingen in 
CARICOM verband. 
Effectieve uitvoering 
van het Strategisch 
plan op nationaal en 
regionaal niveau 
gecoordineerd door 
PCCA 

Intersessional Meeting 
of the Conference of 
Heads of States and 
Government  

De 25ste Intersessional 
Meeting  heeft  in St. 
Vincent and the 
Grenadines 
plaatsgevonden. 
 

De 26ste “Inter –Sessional 
Meeting” heeft van 26-27 
februari 2015 
plaatsgevonden op de 
Bahamas.  
Hierbij werden o.a. 

Er zal geparticipeerd 
worden in de 27ste 
Intersessional Meeting 
of the Conference of 
Heads of Government 
in 2016, en zal er 
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Hierbij kwamen o.a. de 
navolgende  issues aan 
de orde:1.-Onderwijs en 
“Human Resource 
Development : In de 
Regio word een 
inefficient verspillend 
beleid gevoerd tav het 
onderwijs. Hierbij 
werden en 
aanbevelingen en 
adviezen uitgebracht 
door de “CARICOM 
Commission on 
Economy” voor 
duurzame strategieen 
voor de gemeenschap. 
 
Tijdens de 25ste 
Intersessional Meeting 
werd de volgende 
vraagstuk behandeld: 
-1.Aanwending en 
legalisatie  van 
marihuanagebruik voor 
medicinale en andere 
handelsgerelateerde 
doeleinden: Hierbij werd 
aangegeven dat het 
bezitten en recreatief 
gebruiken van kleine 
hoeveelheden marihuana 
door burgers uit de 
criminele sfeer gehaald 
moet worden.  
2. Reparations for Native 
Genocide and Slavery 
kwam ook aan de orde. 
Reparations for Native 
Genocide: het 
herstelbetalingenvraagst
uk: Aanname van een 10 
puntentellend  Plan 
getiteld het “Caribbean 
Reparatory Justice 
Programme (CRJP) - 
Action Plan”  
3. Lancering  van het " 
Champion for Youth 
Development Fund" op 
intiatief van Suriname  
en storting van een 
initiele bijdrage van 
USDollar 50.000 door 

navolgende issues 
besproken: 
-1.Ontwikkeling van de 
culturele en creatieve 
industrieën en ontwikkeling 
sportsector op dusdanige 
wijze dat dit de economie 
van  de totale CARICOM  
ten bate valt. Concreet is 
afgesproken om 
noodzakelijke wetgeving 
aan te nemen ter 
bevordering van de 
creatieve industrieën en om 
een duurzaam 
financieringsmechanisme op 
te zetten voor deze sectorin 
samenwerking met de " 
CARICOM Development 
Fund", "de Caribbean 
Development Bank" en de 
private sector. 
 
Voorts werd tijdens de 26ste 
“Inter –Sessional Meeting” 
gedelibereerd over: 
2. Herschikken van het 
onderwijs op het gebieden 
van cultuur, en sport waarbij 
de "CARICOM Commision 
on Human Resource 
Development” een sleuterol 
zal vervullen. 
3. “Regional Security”: 
Uitgifte van een verklaring  
waarin verwerkt is dat de 
lidstaten continue zullen 
blijven werken aan 
versterking van de 
veiligheid van de regio. 
 

follow –up gegeven 
worden aan 
activiteiten uit deze en 
overige vergaderingen 
in CARICOM 
verband. 
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President D.D. Bouterse. 
Dhr. D. Boetoe is 
nationaalFocalpoint 

ASPA (South America-
Arab countries) 
 

XIe ASPA Vergadering 
van Hoge 
Functionarissen, 26 febr 
Egypte. Geen 
participatie zijdens 
Suriname 
ASPA Min BuZ 
Vergadering gepland . 

Geen participatie zijdens 
Suriname ASPA 
vergaderingen 

Actieve participatie in 
vergaderingen en het 
verder uitdiepen van 
de bestaande 
samenwerkingsverban
den met de ASPA 
lidlanden. 

ASA (Africa-South 
America) 

Geen vergaderingen 
uitgeschreven voor dit 
jaar  

Geen participatie zijdens 
Suriname ASA 
vergaderingen in Ecuador 
en Uruguay 

Actieve participatie in 
vergaderingen en het 
verder uitdiepen van 
de bestaande 
samenwerkingsverban
den met de ASA 
lidlanden. 

FEALAC (Forum for 
East Asia-Latin 
America Cooperation) 
 

Geen  participatie 
Suriname in de 
FEALAC Cyber 
Secretariat Workshop,  
Seoul-Zuid Korea en de 
15th FEALAC SOM, 
WG and related 
Meetings,  Bangkok, 
Thailand  

Geen vergaderingen . De 7 
th FEALAC Foreign 
Ministers Meeting (FMM) 
and 16th FEALAC SOM 
zullen in SAN JOSE 
COSTA RICA worden 
gehouden. 

Actieve participatie in 
vergaderingen, het 
belang van het 
lidmaatschap voor 
Suriname bestuderen 
en verder uitdiepen 
van de bestaande 
samenwerkingsverban
den met deze regio’s 
en de lidlanden. 

ACTO (Amazon 
Cooperation Treaty 
Organization) 
 

Implementatie van de 
door de Ministers van 
Buitenlandse Zaken 
genomen besluiten en de 
Strategische Agenda van 
de ACTO. 
 
 
 

Participatie in Vergadering 
van Ministers van 
Buitenlandse Zaken 
 
Implementatie ACTO 
Strategische Agenda en 
overige projecten en 
programma’s. 
 

Intensievere 
implementatie van de 
ACTO Strategische 
Agenda en overige 
projecten en 
programma’s m.a.g. 
intensievere integratie 
met de overige 
lidlanden 

 Voorbereidende 
werkzaamheden terzake 
de voordracht van een 
kandidaat Secretaris 
Generaal en verkiezing 
van de kandidaat. 

Actievere participatie in 
vergaderingen tegen de 
achtergrond van ons 
Secretaris Generaalschap. 
 
 

Continuering actieve 
participatie Suriname  
 
 

 Reactivering van de 
Permanente Nationale 
Commissie 
 

Coördinatie van 
werkzaamheden PNC met 
als doel effectieve 
implementatie van ACTO 
doelstellingen. 
 

Institutionele 
versterking PNC en 
intensivering van 
werkzaamheden PNC 
met als doel effectieve 
implementatie van 
ACTO doelstellingen. 

UNASUR (Union of 
South American 
Nations) 
 

De vergaderingen van de 
Zuid Amerikaanse Raad 
van Staats- en 
Regeringshoofden heeft 

Tijdens  deIXvergadering 
van Zuid Amerikaanse Raad 
van Staats- en 
Regeringshoofden  zal de 

.De overdracht van het 
Pro-Tempore 
Voorzitterschap van 
Venezuela aan 
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Zuid Amerikaanse 
Raad van Staats- en 
Regeringshoofden 
 
 

onder het 
voorzitterschap van 
Suriname de volgende 
resultaten opgetekend 
nml.: 
De hereniging van 
UNASUR met de 
wedertoelating van 
Paraguay tot de Unie 
 
De benoeming van dr. 
Ernesto Samper, 
voormalig president van 
Coloumbia tot de nieuwe 
secretaris generaal van 
UNASUR 
 
De eenduidige visie met 
betreking tot het 
vredesproces in 
Columbia en de illegale 
bezetting van de 
Malvinas eilandengroep 
 
De inwerkingtreding van 
het aanvullend protocol 
voor bescherming van de 
democratie inde regio en 
het proces ter 
ondersteuning van een 
vreedzaam en 
constructief dialoog 
tussen de regering van 
de bolivariaanse 
Republiek van 
Venezuela en alle 
nationale politieke en 
sociale groepen met het 
doeleen vreedzame 
samenleving in 
Venezuela te doen 
wederkeren. 
 
Het instellen van de 
werkgroep inzake de 
samenwerking 
UNASUR-Haiti 
 
Het bepalen van 
standpunt inzake 
mensenrechten en andere 
voor de regio relevante 
thema’s 
 

overdracht van het Pro –
Tempore 
Voorzitterschapvoorzittersc
hap van Uruguay aan 
Venezuela plaats gevonden. 
 
De reguliere en 
buitengewone 
vergaderingen van de Zuid 
Amerikaanse Raad van 
Ministers van Buitenlandse 
Zaken zullen zich verder 
buigen over de ontwikkeling 
van Zuid Amerikaanse 
integratie , waarbij o.a 
gedacht wordt aan: 
 
De betekingen met derde 
landen zoals de FAO –
UNASUR 
samenwerkingsrelatie 
 
De herziening van het 
reglement voor Fonds voor 
gezamenlijke Initiatieven 
Jongeren Orgaan  
 
De goedkeuring van de 
posities en het organogram 
van het Algemeen 
Secretariaat voor 2015 
 
De formulering van een 
administratief en financieel 
reglement 
 
De vaststelling van de quota 
contributie van lidlanden 
 
De synchronisatie bij de 
samenstelling van de 
begrotingen van CEED en 
ISAGS 
 
Goedkeuring van het 
UNASUR budget 2016 
 
De consolidatieven een 
technische 
eenheidvoorelectorale 
assistentie in Zuid-Amerika 
en eventueel Afrika 
 
De samenstelling van de 

Argentinie in de 
vergadering van de 
Raad van 
Staashoofden, waarbij 
contemporaire 
mondiale en regionale 
ontwikkelingen ook 
aan de orde komen 
 
De vergadering van de 
Zuid-amerikaanse 
Raad van 
afgevaardigden zal de 
coördinatie 
continueren van de 
aspecten die het 
integratie proces 
begeleiden zoals de: 
 
De aanleg van een 
verbinding tussen 
Venezuela, Brazilie, 
Guyana,en Suriname( 
inclusief de bouw van 
een brug over de 
corantijn rivier). 
 
De finalisering van de 
gesprekken voor 
verbeterde 
connectiviteit 
 
De operationalisering 
van het virtueel 
regionaal netwerk van 
onderwijsinstellingen 
voor de militaire 
strijdkrachten. 
 
De formulering van 
een regionaal 
standpunt bij de 
komende Wereld Top 
Conferentie over het 
Drugsprobleem in het 
jaar 2016 
 
De operationalisering 
van een Technische  
Electorale unit. 
De implementatie van 
het samenwerkings-
model overeengeko 
men door de 
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De initiering van het 
overleg omtrent jongeren 
betrokkenheid binnen 
het functioneel 
raamwerk van UNASUR 
 De coördinatie van de 
Zuid Amerikaanse Raad 
van Ministers van 
Buitenlandse Zaken en 
de vergaderingen van de 
ZuidAmerikaanse Raad 
van Afgevaardigden 
heeft in de coördinatie 
van de sectorale raden 
bijgedragen tot 
hogervermelde 
resultaten. 

nationale burgerparticipatie 
raden en organisatie van een 
workshop 
 
De finalisering van de 
handleiding voor 
wederzijdse asssistentie 
tussen de unasur lidlanden 
in het bijzonder bij situaties 
agv klimaatverandering 

 
De vergaderingen van 
Onder-Ministers van 
Buitenlandse Zaken zal 
afhankelijk van de instructie 
van de Raad van de 
ministers van Buitenlandse 
Zaken zich verder buigen 
over de nadere uitwerking 
en/of formulering van een 
strategische visie 
 
De vergaderingen van de 
Zuid Amerikaanse Raad van 
afgevaardigden zal de 
coördinatie continueren van 
de aspecten die het 
integratie proces begeleiden 
zoals de implementatie van 
de verklaringen en besluiten 
van de Staashoofden, 
Ministeriele Resoluties en 
de werkplannen van de 
diverse raden 
 
Werkgroep cooperatie 
Haiti-UNASUR zal zich 
richten op de het 
samenwerkingsmodel welke 
geïdentificeerd is door de 
respectieve actoren. 

werkgroep cooperatie 
Hairi-UNASUR 
Goedkeuring van de 
algemene UNSUR 
begroting voor 2017 

 
 
De voornoemde 
aandachtspunten  
zullen ter goedkeuring 
van de reguliere en 
buitengewone 
vergaderingen van de 
Zuid Amerikaanse 
Raad van Ministers 
van Buitenlandse 
Zaken worden 
voorgelegd. 

MERCOSUR Deelname aan de 46ste 
Summit van de 
MERCOSUR te caracas 
, Venezuela  

De Surinaamse Ambassade 
te Brasilia heeft gedurende 
het voorzitterschap van 
brazilie deelgenomen aan de 
vergaderingen van de 
Mercosur welke in Brasilia 
zijn gehouden. 

Mede participatie 
vanuit HQ en opteren 
voor het lidmaatschap 
van de ALADI 

 Vergadering van 
Ministers van 
Binnenlandse Zaken, 
Justitie en Veiligheid te 
Buenos Aires. 
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Zuid Amerikaanse Raad 
voor Onderwijs 

De navolgende 
onderwerpen zijn in de  
technische en de 
ministeriële vergadering 
van de Raad in Lima, 
Peru van april 2013 
gerealiseerd: 
 
Het formulering van een 
vijfjarig  Actie Plan; 
 
Het samenstelling van 
het  Statuut van de Raad; 
 
De goedkeuring van 
projecten in te dienen 
voor goedkeuring van 
het Fonds voor 
Gemeenschappelijke 
Initiatieven. 

Participatie heeft vanuit het 
vakministerie/relevante 
instantie plaats gevonden ter 
invulling van 
overeengekomen 
verplichtingen in het 
vijfjarig  Actie Plan. 

Participatie zal vanuit 
het 
vakministerie/relevant
e instantie moeten 
plaatsvinden. 

Zuid Amerikaanse Raad 
voor Energie  

Tijdens de vergadering, 
in welke participatie 
zijdens BuZa heeft 
plaatsgevonden is  o.m 
het volgenda aan de orde 
geweest: 
 
Het vaststellen van de 
richtlijnen betreffende de 
Zuid-Amerikaanse 
Energie Strategie 
 
Het verder uitzetten van 
het Actie Plan voor de 
integratie van het 
Energie beleid in de 
Regio; 
 
De aanname van het 
Energie verdrag. 

Participatie heeft vanuit de 
vakministerie/relevante 
instantie plaats gevonden 
i.v.m. een nadere bepaling 
van posities en het 
overeenkomen van een 
gezamelijke strategie. 
 

Participatie zal vanuit 
het 
vakministerie/relevant
e instantie moeten 
plaatsvinden. 

Zuid Amerikaanse Raad 
voor Wetenschap, 
Technologie en 
Innovatie 

Het  resultaat  van de 
Forum gehouden in 
Bolivia . 
 
Het initiëren van een 
bezoek in  juli 2014 aan 
het Europees centrum 
voor Nuclear Onderzoek, 
waarbij een 
overeenkomst zal 
worden getekend voor  
wetenschappelijke 
samenwerking. 

Participatie heeft vanuit het 
vakministerie/relevante 
instantie plaats gevonden ter 
formulering van een Actie 
Plan.  

Participatie zal vanuit 
het vakministerie 
/relevante instantie 
moeten plaatsvinden. 
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 Werkgroep Zuid 
Amerikaanse 
Bugerschap 

In juni, is Buenos Aires 
besloten om te vragen naar 
een uitbreiding van het 
mandaat aan de Raad van 
Ministers van Buitenlandse 
Zaken, opdat alle relevante 
aspecten t.a.v. dit 
onderwerp incl.het 
migratievraagstuk worden 
meegenomen. Er is 
eveneens een concept paper 
geformuleerd, welke zal 
worden voorgelegd aan de 
Ministers van Buitenlandse 
Zaken ter overweging. Er 
zullen minimaal 2 
vergaderingen in dit kader 
plaatsvinden.  

Participatie zal vanuit 
een multi -disciplinaire 
verantwoordelijkheid   
moeten plaatsvinden, 
waarbij BuZa 
betrokken is. 

 Werkgroep Wereld 
Drugs Probleem 

In Caracas, Venezuela mede 
- geparticipeerd  zijdens 
BUZA in een vergadering 
van deze werkgroep waar 
o.a. besproken werd : 
 
Het vastleggen van een 
eenduidigbeleid m.b.t. de 
wijze van aanpak en 
bestrijding van drugs binnen 
de Unasur lidlanden; 
 
De creatie van een 
informatiesysteem voor 
drugsgerelateerde 
onderwerpen binnen de 
Regio. 
Er zal minimaal nog 1 
vergadering in dit kader 
plaatsvinden. 

Participatie zal vanuit 
het 
vakministerie/relevant
e instantie moeten 
plaatsvinden ter 
invulling van 
overeengekomen 
verplichtingen in het  
Actie Plan. 

Werkgroep Disaster 
Risk Management  

In Lima, Peru, werd het 
reglement in concept aan 
de lidlanden 
gepresenteerd ter 
overweging .  

Participatie zal vanuit het 
vakministerie/relevante 
instantie moeten 
plaatsvinden ter formulering 
van een Actie Plan. 

Participatie zal vanuit 
het 
vakministerie/relevant
e instantie moeten 
plaatsvinden. 

WerkgroepGeschillen 
beslechting 
Investeringen 
 

 In juni 2014 
werdzijdensBuzageparticipe
erd in de 
onderhandelingenom 
tekomen tot 
eenverdragvooreen Centrum 
voorGeschillenBeslechtingi
nzakeInvesteringen van 
UNASUR. Het doel van het 
Centrum is het waarborgen 
van een klimaat dat invest- 

Participatie zal vanuit 
het 
vakministerie/relevant
e instantie moeten 
plaatsvinden ter 
realisering van eerder 
overeengekomen 
doelen. 
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Teringen binnen UNASUR 
zal bevorderen en een 
grotere participatie van 
investeerders bij de 
uitvoering van regionale 
productieprojecten zal 
stimuleren.Er zullen 
minimaal nog 2 vergade- 
ringen in dit kader plaats- 
vinden. 

BugerParticipatie  
Forum 

In Bolivia, in november 
2013,werd nader 
ingegaan op het 
raamwerk van dit Forum 
en besloten dat voor het 
eind van het 
voorzitterschap van 
Suriname het Forum 
wordt geconvoceerd. 

 Participatie zal vanuit 
de  
vakministeries/relevan
te instanties moeten 
plaatsvinden ter 
formulering van een 
Actie Plan. 

 
Algemeen Openbare Diensten 
1210. Migratie en personenverkeer 

Activiteit Gerealiseerd  
Beleid 2014 

Verwachte 
Beleidsresultaten per eind 
2015 

Verwachte 
Beleidsresultaten per 
eind 2016 

Versoepeling 
Visumbeleid 

Toevoegen van 
Duitsland, België en 
Groot- Brittannië en 
Ierland 
 
Evaluatietoeristenkaart 
t/m maart 2012 
 
Voorbereidingen i.h.k.v. 
e – visa  

Toevoeging van Australië 
aan de landen lijst die in 
aanmerking komen voor een 
toeristenkaart. In 
bestudering toevoeging van 
landen als Turkje en 
Columbia aan de landenlijst 
die in aanmerking komen 
voor een toeristenkaart. 
 
In bestudering visa 
afschaffing voor dienst- en 
diplomatiek paspoort voor 
burgers van Rusland, 
Turkije en Singapore.  
 
Voorbereidingen en 
bestudering i.h.k.v. e- visa 

Toevoeging van 
Columbia en Turkije 
om in aanmerking te 
komen voor een 
toeristenkaart 
 
Visa afschaffing voor 
dienst- en 
diplomatieke 
paspoorten voor 
Rusland en Singapore. 
 
Continuering van de 
voorbereidende 
activiteiten i.h.k.v. e-
visa. 

Implementatie 
grensbewakings-
systeem (BMS, Border 
Management System)  

Ondertekening 
overeenkomst op 3 
februari 2012 voor het 
aanschaffen van een 
border Management 
controle System 
 
Instelling 
Interdepartementale 
Commissie 

Actualiseren van het Border 
Management System en 
verdere uitwerking van de 
Watchlisten en de connectie 
met het Interpol systeem. 
 
Invoeren van het Advance 
Passengers Information 
System voor het Border  
Management System in 

Evaluatie Border 
Management System 
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Implementatie BMS samenwerking met de 
IMPACS/JRCC 
 
Verlenging van de 
zittingstermijn van de 
Commissie Border 
Management System. 

Ontwikkelen van 
Diasporabeleid 

 Formulering relevante 
wetgevingsproducten 
 
Installatie interdepartemen- 
tale Commissie 
 
Formuleren van beleid 

Aanstellen van 
Honorair consuls van 
Surinaamse Origine 
voor strategische 
sectoren 

Migratieprogramma’s 
 

Werkbezoek zijdens 
Nederland 

Her-activeren van de 
onderhandeling i.h.k.v.  
Terugname wederzijds 
onderdanen Suriname- 
Nederland 
 
Werkbezoek zijdens 
Suriname 
 
Voorbereiden en ter 
discussie stellen van het 
Strategische Migratiebeleid 
 
Voorbereiden van het 
project “ Mapping of 
Diaspora” in samenwerking 
met IOM 

Wetgevingsproducten 
t.a.v. arbeidsmigratie 
 
Speciale programma’s 
inzake arbeidsmigratie  
t.b.v. Chinezen, 
Indiërs, Afrikanen, 
Haïtianen. 

Toetreding tot 
Internationale 
Organisatie voor 
Migratie (IOM, 
International 
Organization for 
Migration) 

Overleg met Min. ATM 
en Min. Jupo 
 
Voorbereiding van het 
Raadsvoorstel 
betreffende de toetreding 
voorbereid 

In samenwerking met Min. 
JUPO en IOM voorbereiden 
Regionale Mensenhandel 
Conferentie 
 
Country specific projecten 
en trainingen over migratie 
en diaspora i.s.m. IOM. 

Voortzetting van de 
technische 
samenwerking met de 
IOM. 

 
OP-Beleidsgebied: Veiligheid en Internationaal beleid 
Internationale Samenwerking 
1408. Internationale onderhandelingen 

Activiteit Gerealiseerd 2014 Verwachte Beleids- 
resultaten per eind 2015 

Verwachte Beleids- 
resultaten per eind 
2016 

Implementatie 
getekende bilaterale 
overeenkomsten 

 Inventarisatie van de 
getekende bilaterale 
overeenkomsten en 
afstemming plegen met de 
daarvoor in aanmerking 
komende ministeries en 
overige stakeholders 

Intensievere aanpak 
van de implementatie 
van de getekende 
bilaterale 
overeenkomsten 
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South South 
Cooperation (SSC) 

 Start nationale registratie 
over alle SSC activiteiten. 

Overzicht over het 
SSC beleid dat is 
gevoerd. 

UNDAF-UNDAP 
coördinatie en 
monitoring (JSC en 
PCG meetings) 

2e jaarlijks UNDAF-
UNDAP 
voortgangsrapport voor 
jaar2 

3e jaarlijks UNDAF-
UNDAP voortgangsrapport 
voor jaar 3. 

4e jaarlijks UNDAF-
UNDAP 
voortgangsrapport 
voor jaar 4 

 Halfjaarlijkse UNDAF-
UNDAP evaluatie voor 
jaar 3. 

 

Halfjaarlijkse UNDAF-
UNDAP evaluatie jaar 4. 

Jaarlijkse UNDAF-UNDAP 
voortgangsrapporten voor 
jaar 1, 2 en 3 ingediend bij 
de RvM 

Halfjaarlijkse 
UNDAF-UNDAP 
evaluatie jaar 5. 

 

 Trainingen aan de PCG’s 
w.o. HACT 
(Harmonized approach 
to cash transfer) en TSA 
(Treasure Single 
Account) en Gender. 

Assessment ter voorberei- 
ding van curriculum 
 capaciteitsversterking 
PCG’s. 
 
Trainingen verzorgd aan de 
PCG’s en personeel BuZa 
w.o. RBM (Results Based 
Management). 
 

Curriculum verbetert. 
capaciteitsversterking 
PCG’s en personeel 
BuZa 
Capaciteit van de 
genoemde groepen 
versterkt. 

 Suriname Millennium 
Development Goals 
(MDG)  rapport 
gepubliceerd 

Development Agenda 
awareness en educatie. 
Voorbereidingen i.v.m 
implementatie SDG’s 

Start Implementatie 
Sustainable 
Development Goals 
(SDG’s) 

 Mid-term review 
(tussentijdse evaluatie) 
UNDAF 2012-2016 
cyclus uitgevoerd, 
waarbij de evaluatie en 
aanbevelingen zijn 
gericht op de structuur, 
programma’s en de 
samenwerking tussen de 
Surinaamse overheid en 
de VN.  

Transformatie en 
voorbereiding nieuwe 
UNDAF-UNDAP cyclus in 
Multi-country Development 
Framework op regionaal 
niveau.  
 

Evaluatie UNDAF 
cyclus 2012-2016. 
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 Implementatie IP 
(Initiation Plan) i.s.m. de 
UNDP, waarbij 
ondersteuning is gegeven 
aan de trainingen en 
workshop t.b.v. de 
PCG’s en JSC meeting; 
geen optimale uitvoering 
van het IP vanwege de 
niet-volledige 
ondersteuning van de 
leidinggevende 
(Dir.BuZa), die heeft ge-
zorgd voor vertragingen 
bij de project uitvoering. 

  

  Assessment Health 
inequities ter voorbereiding 
van de Health in All Policies 
(HiAP), waarbij het belang 
van gezondheid in alle 
beleidsgebieden wordt 
meegenomen.  

Multi-country 
Development 
Framework en 
nationaal aktieplan  
geformuleerd. 

 

Directeuren in overleg Het principe van “one 
government” benadering 
naar de UN toe 
aangenomen. 
Concept reglement 
overleg aangenomen. 
Faciliering in issues 
terzake uitvoering 
UNDAP, w.o. AWP 
(Annual Workplan)met 
UNICEF. 

Het principe van “one 
government” benadering 
naar de UN toe bevorderd op 
leidinggevend en technisch 
niveau. 

 
Continuering Faciliering in 
issues terzake uitvoering 
UNDAP, w.o. AWP 
(Annual Workplan) 2015 
met UNICEF, MICS5 
uitvoering en introductie 
HiAP.  

Het principe van “one 
government” 
benadering naar de 
UN toe bevorderd op 
leidinggevend en 
technisch niveau, ook 
in relatie met andere 
donoren, partners. 

Participatie in CELAC 
meetings m.b.t de Zuid-
Zuid samenwerking in 
overleg met de daarvoor 
in aanmerking komende 
functionarissen c.q. 
instanties 

Deelname aan de IIe 
meeting of the CELAC 
International 
Coöperation Working 
Group te San Jose, Costa 
Rica. Dit, mede ter 
voorbereiding van de 
CELAC National 
Coördinators meeting. 

Deelname aan de IIIe 
meeting of the CELAC 
International Cooperation 
Working Group  
Dit, mede ter voorbereiding 
van de CELAC National 
Coördinators meeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1407. Opzetten van ambassades en consulaten 
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Activiteit Gerealiseerd 2014 Verwachte 
Beleidsresultaten per eind 
2015 

Verwachte 
Beleidsresultaten per 
eind 2016 

Vestiging Ambassade 
in Equatoriaal Guinee 
 
 
 
 
 
Vestiging Ambassade  
te Duitsland 

 
 
 
 
 
 
 
Relevante acties 
ondernom 

Tijdens Staatsbezoek 
President Bouterse  aan 
Equatoriaal Guinee zijn 
concrete afspraken gemaakt 
voor vestiging Ambassade in 
EG. 
 
Continuering intensivering 
relaties met Duitsland 

Bouw Ambassade- 
gebouw en residentie 
 
 
 
 
 
Bouw Ambassade- 
gebouw en residentie. 

0704. Beleidsonderzoek, planning en capaciteitsversterking 

Activiteit 
 

Gerealiseerd 2014 Verwachte 
Beleidsresultaten per eind 
2015 

Verwachte 
Beleidsresultaten per 
eind 2016 

Participatie van 
functionarissen in de 
diverse trainingen 
aangeboden door UN 
organisaties en 
instituten 

 - Buza en de daartoe 
betrokken ministeries en 
overheidsinstanties 
binnen de PCG’s worden 
versterkt voor een 
optimale coördinatie, 
monitoring en 
implementatie van de 
UNDAF-UNDAP.  

- Integrale en structurele 
benadering 
capaciteitsversterking 
PCG’s en Buza middels 
een curriculum. 

Buza en de daartoe 
betrokken ministeries 
en overheidsinstanties 
binnen de PCG’s 
worden structureel 
versterkt voor een 
optimale coördinatie, 
monitoring en 
implementatie van de 
UNDAF-UNDAP 
2012-2016 en 
voorbereiding 
planning volgende 
UNDAF-UNDAP 
cyclus. 

Capaciteitsversterking 
functionarissen en 
infrastructuur van Buza 

 Versterking UNDAF 
Secretariaat op de afdeling 
IOS middels het aantrekken 
van een medewerker voor 
één jaar op kosten van de 
UNICEF en UN RC Office. 
Voor de duurzaamheid de 
mogelijkheid bieden om 
betrokkene na het contract  
in dienst te nemen bij Buza. 

Secretariaat UNDAF 
versterkt. 

Participatie van 
functionarissen in de 
diverse trainingen 
aangeboden door 
Maleisië, China, Japan, 
India, Zuid-Korea, 
Thailand en Singapore 
 
 
Participatie van 

 Een functionaris heeft reeds 
deelgenomen aan de door 
China aangeboden 
trainingen. Deelname voor 
de overige trainingen zullen 
nog plaatsvinden. 

 
Deelname moet nog 
plaatsvinden. 
 

Benutting van de 
aangeboden trainingen 
door minstens twee 
functionarissen. 
Voortzetting van de 
capaciteitsversterking 
 
 
 
Voortzetting van de 
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functionarissen in 
diverse trainingen 
aangeboden door 
UNITAR (w.o. Law of 
Treaties) 

capaciteitsversterking 
door minstens twee 
functionarissen 
 

Cusus in de Spaanse 
Taal i.s.m. het 
ministerie van 
Buitenlandse Zaken van 
Colombia en de 
universidad Externado 
de Columbia  

Afsluiting Cursus Spaans  Vervolg cursus Spaans Continuering van dit 
project in het kader 
van de regionale 
integratie 

Cursus in de Portugese 
taal 

 Cursus in de Portugese taal 
voor 
overheidsfunctionarissen 
 
Afleveren van overheids- 
functionarissen die de 
Portugese taal machtig zijn  
 
Functionarissen die het 
celpibras examen kunnen 
maken 

Continuering van dit 
project. 

Cursussen voor 
diplomaten 

Jaarlijkse “ Course for 
South American 
Diplomats” te brasilia en 
rio de janeiro 
 
Jaarlijkse “ course for 
Caribbean Diplomats te 
rio de Janeiro 

Jaarlijkse “ Course for South 
American Diplomats” te 
Brasilia en Rio de Janeiro 
 
 
Jaarlijkse” Course for 
Caribbean Diplomats te Rio 
de Janeiro 

Jaarlijkse “ Course for 
South American 
Diplomats” te Brasilia 
en Rio de Janeiro 
 
Jaarlijkse” Course for 
Caribbean Diplomats 
te Rio de Janeiro 
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TITEL III   Middelenbegroting 
      Bedragen x SRD 1000,- 
 
 

 
Specificatie van het bovenstaande per buitenlandse vertegenwoordiging en de thuisdienst is als volgt: 

Bedragen x SRD. 1000 
Ambassades/consulaten vern. 

rijbewijs 
consulaire kanselarij 

rechten 
lega- 
Lisatie 

overige 

ambassade Brasilia  8,0 1,0 2,0 1,0 
Consulaat Belem  35,0 21,0 1,0 2,0 
ambassade Caracas  34,0   2,0 
ambassade Georgetown  392,0 0 0 0  
consulaat-generaal Willemstad  59,0 34,0 0 18,0 
consulaat-generaal Cayenne  1.055,0   177,0 
ambassade Washington  400,0 2,0 1,0 4,0 
consulaat-generaal Miami  645,0   122,0 
consulaat generaal Amsterdam 35,0 7.344,0 259,0 2,0 108,0 
ambassade Brussel  173,0 48,0 1,0 0 
ambassade China  254,0 10,0  153,0 
ambassade Pretoria  34,0 3,0 5,0  
Ambassade India  46,0 1,0 1,0 3,0 
thuisdienst  2.330,0 0 0  

  Totaal 35,0 12.809,0 379,0 13,0 580,0 
 
 

Code Ontvangsten Realisa- 
tie 
2014 

Vermoe 
delijk 
beloop 
2015 

Raming 
2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 
 

53139 vernieuwing 
rijbewijzen 

0 0 35,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

53141 Opbrengst 
consulaire 
diensten 

8.602,0 0 12.809,0 18.500,0 18.500,0 18.500,0 18.500,0 

53142 Kanselarij- 
rechten 

  18,0 0      379,0      486,5 486,5 486,5 486,5 

53143 Legalisatie 0 0        13,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

53153 Diverse 
vergoedingen 

0 0      580,0 617,0 617,0 617,0 617,0 

Totaal 
niet- 
belasting
middelen 

 8.620,0 0 13.816,0 
 

21.208,0 21.209,0 21.209,0 21.209,0 
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Consulaire diensten 
De geldelijke vergoedingen voor het verlenen van consulaire diensten worden ontvangen via de diverse 
ambassades, consulaten en de afdeling Consulaire Zaken. De consulaire opbrengsten voor het dienstjaar 
2015 zijn in vergelijking met voorgaande jaren teruggelopen. Op basis daarvan is de raming voor 2016 
aangepast. Verwacht wordt dat de inkomsten zullen toenemen alsgevolg van de implementatie van de 
nieuwe kanselarijwet. 
 

De tarieven, conform de Wet Heffing Kanselarijrechten, zijn alsvolgt: 
 Tarief in € Tarief in $ 
Verkort of uitgebreid uittreksel van geboorte, overlijden of huwelijk 20 30 
Verklaring van burgerlijke staat 20 30 
Verkrijging van inlichtingen omtrent woonplaats of inschrijving in de registers van 
de burgerlijke stand van Suriname 

20 30 

Aangifte nationaliteitsbewijs t.b.v. een Surinamer 20 30 
Verkrijging van inlichtingen uit het testamentenregister van Suriname/ 
nalatenschap 

50 75 

Verkrijgen van een bewijs van goed gedrag of stuk inhoudende voor zover bekend 
niet wegens strafbare daad veroordeeld 

30 45 

Legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een vingerafdruk muv 
van HQ. 

15 20 

Verlenging rijbewijs of Duplicaat rijbewijs 30 45 
Vakantievisum single/multiple (2mnd.) 40 45 
Vakantievisum bij overlijdensgevallen (2 mnd.) 20 28 
Vakantievisum (3 jr.) 165 200 
Multiple entry toeristenvisum (12 mnd.) 150 210 
Zakenvisum (2mnd.) 50 60 
Zakenvisum (2 jr.) 300 360 

Doorreisvisum (3 dgn.) 10 15 
Aanvraag van een paspoort (ten hoogste 5 jaar) t.b.v. een Surinamer 65 100 
Reguliere paspoort  40 100 
Zakenpaspoort  60 200 
Toeristenkaart Single Entry (3mnd.) (ingegaan op 25/11/2011) 20 25 
Voor het tot stand komen van een huwelijk 30 45 
Visum (KV) kort verblijf   (3mnd.) 40 45 
Visum (KTV) kort termijn visum 40 45 
 

 
Gegeven te Paramaribo,                                          2016 

 
 
 
 

                                      DESIRÉ D. BOUTERSE 
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Lijst van gebruikte afkortingen van samenwerkingsverbanden 
 
 

ACP:   African, Caribbean and Pacific countries 
 
ACS   Association of Caribbean States 
 
ACTO:  Amazon Cooperation Treaty Organization 
 
ALADI:  Asociación Latinoamericana de Integración  

Latin American Integration Association 
 
ALBA:  Alternativa Bolivariana para las Américas of 
   Bolivarian Alternative for the Americas 
 
ALBA-Alimentos: Food program of ALBA and PETROCARIBE member countries 
 
ASA:   Africa-South America 
 
ASPA:  South America-Arab countries  
 
CARICOM:  Caribbean Community 
 
CBI:   Caribbean Basin Initiative  
 
CBSI:   Caribbean Basin Security Initiative 
 
CBTPA:  Caribbean Basin Trade Partnership Act 
 
CBERA:  Caribbean Basin Economic Recovery Act 
 
CELAC:  Communidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños of 
   Community of Latin American and Caribbean States 
 
CMP:   United Nations Capital Master Plan 
 
CTBTO:  Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 
 
EU:   European Union 
 
EU-LAC:  European Union-Latin American Countries 
 
FEALAC:  Forum for East Asia -Latin America Cooperation 
 
GRULAC:  Group of Latin American and Caribbean countries 
 
G-77 and China: Group of 77 and China 
 
IOM:   International Organization for Migration 
 
IRMCT:  International Residual Mechanism for Criminal Tribunals 
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IIRSA: Iniciativa para la Integracion de la Infrastructura Regional 
Suramericana  
Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South 
America 

 
ITLOS:  International Tribunal for the Law of the Sea 
 
NAM:   Non-Aligned Movement 
 
OAS:   Organization of American States 
 
OAS FEMCIDI: Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el  
   Desarello Integral 

Special Multilateral Fund of the Inter-American Council for Integral 
Development of the Organization of American States 

 
OIC:   Organization of Islamic Cooperation 
 
OIC/ IIFA:  International Islamic Fiqh Academy 
 
OIC/ ISF  Islamic Solidarity Fund 
 
OIC/ IUT  Islamic University of Technology  
 
OIC/ SESRIC: Statistical, Economic and Social Research and Training Center for 
   Islamic Countries 
 
OPANAL:  Agency for the Prohibition of Nuclear Arms in Latin America 
 
OPCW:  Organization for the Prohibition of Chemical Weapons  
 
PDV-CARIBE: Petróleos de Venezuela-Caribe 
 
PDVSA:  Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 
 
PO Amazonia: Programme Opérationnel Amazonie 
   Operational Program Amazonia 
 
RSA:   Regional Sports Academy 
 
SELA:  Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe  
   Latin American and Caribbean Economic System 
 
SURFUEL:  Suriname Fuel Import & Distribution N.V. 
 
UN:   United Nations 
 
UNAMID:  United Nations African Union Mission in Darfur 
 
UNASUR:  Unión de Naciones Suramericanas 
   Union of South American Nations 
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UNDAF:  United Nations Development Assistance Framework 
 
USAID:  United States Agency for International Development 
 
VN:   Verenigde Naties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


