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Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de cinArbij behorende Memorie 
van Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter de streklcing van het wetsontwerp, wellce ten doel heeft de 
vaststelling van de 05-e afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Op vrijdag 30 oktober 2015 heeft de Commissie een kennismakingsbezoek gehad met de 
Minister en haar deskundigen, waarbij enkele vraag-en aandachtspunten het beleid van de 
Minister rakende aan de orde zijn gesteld, waaronder: 

1. de beleidsdoelen welke de Minister wenst uit te voeren binnen het ministerie, zoals het 
aanpassen van de organisatiestructuur; 

2. investeringen in human capital binnen het ministerie, 
3. de drie belangrijke peilers waarop het ministerie zich zal concentreren, namelijk het 

onderhouden van internationale contacten en het uitvoeren van het buitenlancis beleid, de 
coòrdinatie van de intemationale ontwikkelingssamenwerking en de 
verantwoordelijkheid voor het personen-en migratieverkeer. 

4. de grenskwesties tussen Suriname en Guyana, Suriname en Frans-Guyana en Suriname 
en Braziliò; 

5. de coòrdinatie van het buitenlands beleid vanuit het ministerie gelet op het gegeven dat 
President primair verantwoordelijk is hiervoor; 

6. de stand van zaken met betrekking tot rechtshulpverdragen die Suriname is aangegaan 
met landen; 

7. het beleid van de Minister met betrekking tot de uitgifte van diplomatie paspoorten; 
8. de ondersteuning vanuit het ministerie aan delegaties van De Nationale Assemblée die 

participeren aan intemationale conferenties; 
9. het beleid van de Minister met betreklcing tot buitenlandse posten. 



Op woensdag 18 november 2015 heeft de Commissie wederom een onderhoud gehad met de 
Minister en haar deskundigen waarbij er een presentatie is verzorgd over betreffende 
ontwerpbegroting. Zijdens de Commissie zijn er enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde 
zijn gesteld die onder andere betrekking hadden op: 

1. capaciteitsversterking binnen het ministerie; 
2. onderhoud-en renovatiewerlczaamheden binnen het ministerie; 
3. mogelijke mutaties van de buitenlandse posten; 
4. de uitvoering van de beleidsprogramma's zoals opgenomen op de begroting voor het 

dienstjaar 2016 door middel van rationalisatie; 
5. de versterking van de economische diplomatie; 
6. de voordelen welke Suriname heeft (gehad) aan het lidmaatschap van diverse 

intemationale organisaties; 
7. diverse cursussen die aangeboden worden aan het ministerie, waarvan Surinamers haast 

geen gebruik maken; 
8. het bemannen van lokale en buitenlandse posten op basis van competenties. 

De Commissie ziet af van wisseling van stukken en stelt voor een Eindverslag uit te brengen. 

Paramaribo, 19 november 2015 

 

A. Misiekaba (Vz) 

C. Santokhi 

W. Waidoe 

Het 2e, 4e en 6e lid van de CvR 
hebben dit Preadvies niet mede-
ondertekend, vanwege afwezigheid 
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