
WET van 	  
tot vaststelling van de 09-E Afdeling van 
de begroting van Uitgaven en ontvangsten 
voor het Dienstjaar 2017 betreffende 
het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich op vrijdag 14 oktober 2016 gebogen 
over het onderhavige wetsontwerp en ingevolge artikel 18 van het Reglement van Orde van De 
Nationale Assemblée Preadvies uitgebracht, waarin enkele vraag- en aandachtspunten zijn 
opgenomen. Het wetsontwerp heeft ten doel goedkeuring te verlenen aan de begroting voor het 
dienstjaar 2017 van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 
Op basis hiervan heeft de Commissie het onderzoek van het wetsontwerp verder verricht. 

De Commissie heeft op donderdag 10 november 2016 de gerezen vraag- en aandachtspunten 
besproken met de Minister en de deskundigen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en 
Visserij. De Commissie heeft besloten om na ontvangst van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 
(OP), de ontwerpbegroting te toetsen aan het OP, met het doel na te gaan of de voorgenomen 
projecties in lijn zijn met het door de President in De Nationale Assemblée uitgestippeld beleid 
(zie verslag d.d. donderdag 10 november 2016) 

Na ontvangst van het OP, is de Commissie bijeengekomen om haar bevindingen ten aanzien van 
de toetsing van de ontwerpbegroting aan het OP te bespreken. De bevindingen zijn als volgt (zie 
verslag d.d. woensdag 07 juni 2017): 

- De programma's welke zijn opgenomen in het OP zijn eveneens opgenomen in de 
ontwerpbegroting. 
Het is belangrijk dat nagegaan wordt hoe de Minister de ontwerpbegroting denkt aan te 
passen aan de (economische) huidige situatie, met name de noodzakelijke wijzigingen 
tegen de achtergrond van het ingediende OP. 

- De nadruk dient gelegd te worden op het goedkeuren van een begroting, die realiseerbaar 
is. 
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Op grond van de bespreking met de Minister, alsmede de Commissie bijeenkomst in het kader 
van de ontwerpbegroting in relatie tot het OP, komt de Commissie in meerderheid tot de conclusie 
dat overgegaan kan worden tot Plenaire Openbare behandeling van het onderhavige 
wetsontwerp. Eventueel nog te rijzen vraag- en aandachtspunten zullen tijdens de openbare 

behandeling aan de orde worden gesteld. 

Paramaribo, 07 juni 2017 

R. Tarnadi (Vz) 

W. Waidoe 

M. Jogi 

R. Ilahibaks 

Het 4e lid van de CvE heeft dit Eindverslag niet 
mede-ondertekend. 

Het 6e lid van de CvE heeft dit Eindverslag niet 
mede-ondertekend wegens uitlandigheid. 
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