
WET van 	  
Tot vaststelling van de 08-E Afdeling van de begroting van 
Uitgaven en ontvangsten voor het Dienstjaar 2017 betreffende 
Het Ministerie van Handel en Industrie 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) heeft zich gebogen over het 

onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie heeft op 12 oktober 2016 gedelibereerd over het wetsontwerp. Tijdens deze 

vergadering zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten: 

1) Wat is de status van de 40 basis goederen? Hoe staat het met de voorbereidingen ten 

aanzien van de verhoging van 40 naar 60 basis goederen? 

2) Ten aanzien van het functioneren van de ECD wordt opgemerkt dat dit niet geschied op 

de correcte manier. Er is vaak sprake van overschrijding van bevoegdheden en er 

ontbreekt een structurele samenwerking tussen de verschillende departementen en 

instanties. De controle mag niet sec een bevoegdheid zijn van het Ministerie van HI. 

3) Als gekeken wordt naar de begroting wordt een grote ombuiging van het beleid van het 

Ministerie geconstateerd. De opmerkingen van DNA tijdens de begrotingsbehandeling 

2016 zijn meegenomen en er wordt aan andere zaken prioriteit gegeven. Voldoet deze 

begroting aan de aspecten van de jaarrede van de President en het jaarplan welke zal 

voortvloeien uit het nieuwe MOP? 

4) Ten aanzien van code 0707, ontwikkeling industriéle sectoren: er is een bedrag van 56 

miljoen uitgetrokken voor de ontwikkeling van de industriéle sector, hetgeen meer dan de 

helft is van alle andere programma's die uitgevoerd zullen worden. Heeft deze 

beleidsmaatregel te maken met hetgeen in de jaarrede aan ombuiging in de 

productiesector naar voren is gebracht door de President? 

5) Wat zijn de concrete plannen ten aanzien van het opzetten van industrieparken? Zijn er 

reeds locaties géidentificeerd? 

6) Is er sprake van een interdepartementale samenwerking tussen de ministeries van HI en 

LW bij het opzetten en ontwikkelen van de industriéle sectoren? Wat zijn de plannen voor 

2017? 
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7) Ten aanzien van het aantal ambtenaren is in de begroting aangegeven dat hoger kader 

zal worden aangetrokken, teneinde de uitvoeringscapaciteit te verhogen. Wat is de ratio 

achter het aantal in dienst te nemen personen? Wat zal gedaan worden met het overschot 

aan lager kader? 

De Commissieleden hadden tot uiterlijk 17 oktober 2016 de mogelijkheid om een overzicht van 

nog te rijzen vraag- en aandachtspunten te mailen naar de deskundigen. Enkele hiervan zijn: 

1. Er waren voornemens met het bedrijfsleven m.b.t. het overnemen van overtollig 

personeel, hoe heeft dit tot nu toe gewerkt? Heeft het tot nu toe gevoerde beleid van de 

regering positief hieraan bijgedragen? 

2. Wat is de reden dat tot nu toe geen interdepartementale samenwerking is aangegaan om 

de consumenten te beschermen inzake de onrechtvaardige prijsopdrijvingen? 

3. Bestaan er procedures danwel geschreven regels inzake de werkzaamheden van de 

werkarmen (ECD, DKWEZEN, IN- en UrTVOER, etc.) van het ministerie inzake de 

preventieve als de correctieve acties ter bescherming van de consument? 

4. Bestaan er geen sancties tegen ambtenaren alsook bedrijven die regels overtreden? 

Indien ja, zijn deze vastgelegd en waarom worden deze niet uitgevoerd? 

5. Zijn in de begroting danwel het beleid van het ministerie voor het dienstjaar 2017 

maatregelen opgenomen, wanneer de voorgenomen brandstofprijs verhoging en energie 

en water tarieven verhoging doorgevoerd worden, t.b.v. de opvang van de backbone van 

de economie alsook de consument? Wat zijn deze maatregelen concreet? 

6. Gaarne een overzicht presenteren van concrete targets voor het Ministerie. Er wordt 

gesproken over ease of doing business. Kan het Ministerie een target stellen, bijv. in 2017 

moeten we in de top 100 zijn? Welke andere indices zijn er waar we onze vooruitgang 

aan kunnen meten? 

7. Zijn de afzetmarkten reeds geidentificeerd? Van welke Verdragen kunnen onze 

ondernemers gebruik maken om voordelig te exporteren? 

8. Er ontbreekt een samenhang in beleid met de andere Ministeries: bijvoorbeeld pagina 11 

over internationale economische betrekkingen en financiering. Daarbij zouden onze 

ambassades in diverse landen moeten inspelen. 
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De vraag- en aandachtspunten zullen worden gestuurd naar de Minister van Handel en Industrie, 

zodat zij zich kan voorbereiden op een bespreking met de Commissie op 21 oktober 2016 

omstreeks 10.00 uur. 

Derhalve heeft de Commissie besloten om de bovengenoemde intentie voor te houden aan De 

Nationale Assemblée. 

Paramaribo, 18 oktober 2016 

S. Tsang (Vz) 	 D. Vorswijk 

J. Warsodikromo 	 W. Waidoe 

7511t/‘-:  
R.Wurmohamed 

Het 6e lid van de CvR heeft dit preadvies wegens afwezigheid 	3 
niet mede-ondertekend. 
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