
WET van 	  
tot vaststelling van de 08-ste afdeling van de ontwerpbegroting 
van ultgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 
betreffende het Ministerie Handel en Industrie 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 van het Ministerie van Handel en Industrie heeft zich over de bedoelde 
ontwerpbegroting gebogen en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie van Rapporteurs kan zich stellen achter de strekking van de ontwerpbegroting, 
welke ten doel heeft de 08-ste afdeling van de begroting voor het dienstjaar 2016 betreffende het 
Ministerie van Handel en Industrie (HI) bij wet vast te stellen. 

De Commissie van Rapporteurs heeft tijdens haar eerste meeting in commissieverband op 
woensdag 26 augustus 2015 haar werkwijze en de begrotingsbestuderingswijze voor het 
dienstjaar 2016 van voomoemd Ministerie besproken. Voorts, heeft de Commissie van 
Rapporteurs gedelibereerd over de meest acute vraag-en aandachtspunten die bij de Surinaamse 
gemeenschap leeft inzake het gevoerde beleid van het ministerie. 

De Commissie van Rapporteurs heeft op vrijdag 04 september 2015 met de Minister en haar 
deskundigen een onderhoud gehad met betrekking tot de tarieven van de aangekondigde 
verhogingsmaatregelen van de water- en elektriciteitsvoorzieningen, de Govemment take en het 
nieuw te voeren beleid op het ministerie. 

De Commissie van Rapporteurs heeft zich op woensdag 14 oktober 2015 wederom in 
commissieverband gebogen over de ontwerpbegroting. Tijdens deze meeting werden er enkele 
ftmdamentele vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld die betrekking hebben op: 

• de controlerende diensten van de verschillende ministeries in clusterverband om het 
controlerend werk op landelijke niveau te laten verrichten voor de waarborging van 
kwaliteitscontrole op een effici&ite en effectieve manier; 

• de aankoop van dienstvoertuigen en alternatieve mogelijkheden om dienstvoertuigen te 
gebruiken ter uitvoering van controlewerkzaamheden; 

• het creren van economische zones ter vergemakkelijking van controle uitoefening; 

• het beleid inzake de bestrijding van corruptieve praktijken; 



• de beschrfiving van alle processen en procedures met duidelijke richtlijnen voor de 
samenleving; 

• het opzetten van een One Stop Window voor de aanvraag van nieuwe en te verlengen 
vergunningen; 

• de doorlooptijden betreffende de aanvraag en de status van de aangevraagde en 
verlenging van vergumfingen; 

• het HRM-beleid m.b.t. het overschot aan ambtenaren aangenomen tijdens de vorige 
Regering; 

• de controle uitoefening door de consument en winkeliers op de controlerende 
bestuursambtenaren (middels het o.a. plaatsen van identificatie nummer op hun badge); 

• de kwestie betreffende het sluiten van winIcels die vervallen producten kopen; 

• de naleving van vvinkelvergunningsvoorwaarden ter bescherming van de consument en 
waarborging van de gezondheid van de consument; 

• het beleid inzake de Ease of Doing Business Index in Suriname; 

• de status van de 14 ontwerpwetten die aan De Nationale Assemblée aangeboden zullen 
worden; 

• het kunnen volgen van prij zen van consumptiegoederen op intemationaal niveau en het 
publiceren hiervan via sociaal media applicaties; 

• het faciliteren van de consument middels een App-applicatie om op een snelle manier 
informatie c.q. klachten naar de afdeling Consumenten Zaken op te sturen; 

• overige alternatieve mogelijkheden om inkomsten c.q. middelen te kunnen genereren ter 
realisering de beleidsdoelen van het ministerie; 

• de actieve rol die de dienst ijkwezen zal vervullen; 

• het stimuleren van startende ondernemers middels het verzorgen van trainingen; 

• de relevante statistieken betreffende de handelshuizen ter informatie voor De Nationale 
Assemblée; 
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• de voorlichting vanuit het bedrijfsleven voor "goedkopere" financieringsmogelijkheden 

toegang; 

• opzetten c.q. versterken van samenwerkingsverbanden als Publieke Private Partnerschap 

(PPP); 

• de aandacht m.b.t. de getekende handelsverdragen door Suriname in regionaalverband op 
het gebied van de infrastructuur, handel, water etc; 

• Privaat Dialoog: waarbij het ministerie een faciliterende rol heeft ondememers toe om 
maatschappelijk verantwoord te kunnen ondememen. 

Alle gerezen vraag-en aandachtspunten op de respectievelijke bovenvermelde data zijn gelist 
geworden en toegezonden naar het ministerie ter bestudering en beantwoording. Op 28 oktober 
2015 zijn de minister en haar deskundigen, tijdens een kennismakingsbezoek, breedvoerig 
ingegaan op deze vraag-en aandachtspunten. 

Op 10 november 2015 zal er een vervolgmeeting plaatsvinden tussen de Commissie van 
Rapporteurs en de Minister, waarbij verder zal worden ingegaan op deze en overige te rijzen 
vraag-en aandachtspunten. 

De Commissie van Rapporteurs komt tot de conclusie dat overgegaan kan worden tot het 
uitbrengen van een Eindverslag. Eventueel nog te rijzen vraagpunten zullen tijdens de openbare 
behandeling aan de orde gesteld kunnen worden. 

Paramaribo, 10 november 2015 

D. Vorswijk S. Girjasing 

Het 6e 	lid van de 	heeft 
dit Preadvies, vanwege afwezigheid 

niet mede-ondertekend 
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