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2015                                              STAATSBLAD                                           No. 117 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

 

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE AFDELING 
VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR 
HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 
 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te 

worden vastgesteld; 

 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, 

bekrachtigd de onderstaande Wet. 

 

Artikel 1 

 De 05-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het 

dienstjaar 2015 betreffende het MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

wordt vastgesteld als volgt: 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

Code Kostensoort Bedrag

10 Personeelskosten                        49.000 

20 Materiele kosten                        31.000 

40 Aanschaffingen                          2.000 

Totaal Apparaatskosten                        82.000 

Bedragen x SRD 1000,-
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

Code Beleidsmaatregel Bedrag

100 Bilaterale betrekkingen                     62.630 

102 Multilaterale betrekkingen                       3.000 

103 Regionale integratie                       7.000 

104 Internationale onderhandelingen                          100 

105 Beleidsonderzoek, planning en capaciteitsversterking                        1.000 

108 Opzetten van ambassades en consulaten                       1.100 

113 Migratie en Personenverkeer                          500 

116 Residentiële kosten van lokale enbuitenlandse vertegenwoordigingen                     25.000 

Totaal Beleidsprogramma's                   100.330 

Bedragen x SRD 1000,-

 

 

TITEL III: Middelenbegroting 

 

Code Ontvangsten Bedrag

Niet-belastingmiddelen

80.50.14 Vernieuwing rijbewijs                            35 

80.50.16 Opbrengst Consulaire diensten                     16.073 

80.50.17 Kanselarijrechten                          397 

80.50.18 Legalisatie                            13 

80.50.99 Overige opbrengsten                          726 

Totaal niet-belastingmiddelen                     17.244 

Donormiddelen

90.00.01 China 59.630
Totaal donormiddelen 59.630

Totaal Middelenbegroting                     76.874 

Bedragen x SRD 1000,-
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Artikel 2 

 

Overgangsmaatregelingen  

 

1. In afwijking van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2003 no.76) wordt de begroting gesplitst: 

voor de uitgaven: in ministeries en in kostencategorieën; een kostencategorie 

bestaat uit operationele uitgaven en programma’s per directoraat en is 

onderverdeeld in artikelen. 

voor de ontvangsten: in afdelingen en naar aard uitgesplitste 

ontvangstramingen per directoraat. 

2. Bij Staatsbesluit wordt een werkdocument gepubliceerd conform de 

instructies genoemd in lid 1. De totale bedragen van de begrotingen zullen 

niet veranderen.    

Artikel 3 

  

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd  

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 

3. De Ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken zijn belast met de 

uitvoering van deze wet. 

 

Gegeven te Paramaribo, de 8 
ste

 juli 2015 

  

 DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 4
e
 september 2015 

de Minister van Binnenlandse Zaken 

 

M.F. NOERSALIM 
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WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 05-DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

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 2015 zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich, 

conform het Ontwikkelingsplan 2012-2016, concentreren op de beleidsgebieden 

Ontwikkelingsdiplomatie, Regionale Samenwerking, Internationale Samenwerking 

en Immigratiebeleid als onderdeel van het hoofdbeleidsgebied: Veiligheid en 

Internationaal beleid.  
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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, met bijzondere 

aandacht voor: landbouw, mijnbouw, gezondheidszorg, rurale ontwikkeling, 

armoedebestrijding, bescherming van het milieu, onderwijs, toerisme, 

voedselzekerheid, bescherming van opkomende bedrijven en industrieën, 

binnenhalen van kapitaalstromen en effecten van klimaatsverandering. 

Deze ontwikkelingsgerichte diplomatie zal gericht zijn om effectiviteit en 

productiviteit van onze interacties met het buitenland te optimaliseren ter 

ondersteuning van de nationale ontwikkeling en doelen én bevordering van een 

veilige en welvarende samenleving, zowel nationaal als internationaal. 

 

Er zal verdere ondersteuning worden gegeven aan de ondertussen tot stand gekomen 

Presidentiële Diplomatie, als bijzondere impuls voor de ontwikkelingsdiplomatie, en 

het vestigen en onderhouden van bilaterale relaties in het kader van de Zuid-Zuid-

samenwerking op het hoogste niveau. Deze demarches hebben inmiddels reële 

potenties in beeld gebracht, onder andere op het gebied van de ontwikkeling van de 

landbouw, industrie en infrastructuur. 

 

Grens- en buurlandenpolitiek 

Betrekkingen met de grens- en buurlanden 

 

In de grens- en buurlandenpolitiek zullen onze inspanningen in 2015 gericht zijn op 

de verdere implementatie van de afspraken m.b.t. samenwerking met onze grens- en 

buurlanden, gericht op versnelde verwezenlijking van de nationale 

ontwikkelingsdoelen. Het buitenlands beleid ten opzichte van Brazilië, Guyana, 

Frankrijk (Frans Guyana) en Venezuela zal ook in deze beleidsperiode bijzondere 

aandacht genieten als gevolg van de behoefte van Suriname om indachtig het 

principe van goed nabuurschap en onder meer uit veiligheidsoverwegingen in de 

ruimste zin des woords, goede betrekkingen te hebben met Brazilië, Guyana, Frans 

Guyana en Venezuela. Met de instelling van de Nationale Kustwacht zal er op het 

gebied van veiligheid een verdere verdieping plaatsvinden van de 

samenwerkingsprogramma’s met buurlanden op politie 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 zullen ordehandhaving en justitiële samenwerking met de 

grens- en buurlanden worden geïntensiveerd. 
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Suriname heeft voor de oplossing van haar grensgeschillen met Guyana en Frankrijk 

een integrale nationale grenscommissie ingesteld die samen met de grenscommissies 

van deze buurlanden bezig is om deze integraal aan te pakken. In 2015 zal de focus 

gericht zijn op het bepalen van een strategie om deze naar wederzijdse tevredenheid 

op te lossen. 

 

Met betrekking tot het streven van Suriname om de voedselschuur te worden van de 

regio zijn in 2014 belangrijke stappen gezet die in 2015 zullen worden 

geconcretiseerd. Middels het operationaliseren van het Petrocaribe Bilateraal Fonds 

zullen ook in 2015 belangrijke ontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd.  

   

Brazilië 

 

Brazilië is een van de belangrijke strategische partners van Suriname, gezien het feit 

dat het in deze gaat om het grootste land in Zuid Amerika en het deel uitmaakt van 

de BRICS landen. Met de recente transformatie van de BRICS, waarbij een 

financieringsfonds operationeel is gemaakt middels de oprichting van een BRICS 

bank, blijft Brazilie een strategisch belangrijke partner voor Suriname. Speerpunt in 

de relatie met Brazilië is de verdere ontwikkeling van de agrarische sector van 

Suriname in het kader van het voornemen van Suriname om de voedselschuur van 

het Caribisch gebied te worden. In deze beleidsperiode 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. In 

augustus 2014 is dit project daadwerkelijk van start gegaan, hetgeen een belangrijke 

mijlpaal betekent in het agrarisch beleid van Suriname. Verder zal het project voor 

droogland rijstbouw verder worden uitgebouwd, hetgeen een belangrijk alternatief is 

voor de traditionele rijstbouw. Dit project heeft een trilateraal karakter, waarbij de 

belangrijkste financierder Nieuw Zeeland is. Brazilië wordt samen met de 

Volksrepubliek China gezien als strategische partners bij de implementatie van 

enkele van de grote infrastructurele projecten die in deze planperiode zullen worden 

uitgevoerd. 

 

In deze beleidsperiode zal de samenwerking met de belangrijke denktank “Fundacao 

Getulio Vargas” (FGV) worden geconcretiseerd op het gebied van Onderwijs en 

Projecten.  

 

Frankrijk (Frans – Guyana)   

 

De focus in het beleid naar Frankrijk (Frans – Guyana) zal in deze periode vallen op 

de bouw van een nieuwe veerboot met een grotere capaciteit voor het traject Albina 

– St. Laurent. Via de reguliere River Council zal de afzet van landbouwproducten uit 

het Marowijne gebied op de Frans Guyanese markt verder worden aangepakt. Verder 

zal intensief met de Franse autoriteiten de illegale visserij in het grensgebied worden 

aangepakt.  
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Guyana 

 

In de relatie met Guyana zal ook in deze beleidsperiode 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. Een van de belangrijkste speerpunten in het 

buitenlands beleid naar Guyana toe is de bouw van een brug over de Corantijnrivier 

en de creatie van additionele aanmeerfaciliteiten ten behoeve van het personen- en 

goederenverkeer. Ook zal verdere uitbreiding plaatsvinden van de CARICOM 

enterprise gedachte die in 2014 heeft geresulteerd in de export van steenslag naar 

Guyana.   

 

Bolivariaanse Republiek Venezuela: 

 

Suriname onderhoudt heel goede vriendschaps- en samenwerkingsrelaties met de 

Bolivariaanse Republiek Venezuela. In haar buitenlands beleid wordt Venezuela 

gerekend tot buurland. In deze beleidsperiode zal een verdere uitbouw van de 

participatie van Suriname in het Petrocaribe Initiatief plaatsvinden. Suriname zal ook 

in deze beleidsperiode actief participeren in de consultaties om te komen tot een 

Petrocaribe Economische Zone. In deze beleidsperiode zal de bestaande relatie 

worden uitgebreid met andere sectoren, t.w. mijnbouw, cultuur, onderwijs en sport.   

 

Bilaterale betrekkingen 

In 2015 zal Suriname blijven zoeken naar nieuwe samenwerkingsgebieden in 

Europa. Zoals in de beleidsnota is aangegeven richten we ons op dit moment 

voornamelijk op het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. 

De bestaande bilaterale relaties worden nauwgezet opgevolgd, verstevigd en 

uitgebreid zoals die met België, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Georgië en Turkije. 

Door de opening van onze Ambassade te Parijs worden de bilaterale relaties met 

Frankrijk en haar overzeese gebiedsdelen thans verder geïntensiveerd en 

waarmogelijk uitgebreid. 

 

Op dit moment wordt gewerkt aan het uitbreiden c.q. herbekijken van de bilaterale 

relaties met het koninkrijk Spanje, de Tsjechische Republiek, Polen en Oostenrijk. 

Hiervoor wordt een bedrag begroot.  

De Surinaamse regering is voornemens een Ambassade in Duitsland op te zetten. Dit 

zal resulteren in verdere uitbreiding en versteviging van de bilaterale relaties tussen 

beide landen. 
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Belgiё:  

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

en België. Op dit moment zijn er 3 actieve stedenbanden met Belgiё. De 

mogelijkheden voor het aangaan van meerdere stedenbanden wordt actief bekeken. 

Verder inhoud geven en uitbreiden van de samenwerking met Vlaanderen op het 

gebied van o.a. Onderwijs (stagiaires, Universitaire samenwerking), Toerisme en de 

private sector. 

Uitbreiding van de samenwerkingsmogelijkheden met geheel België, dus ook met 

Wallonië, op zoveel mogelijke gebieden zoals investeringen, cultuur en exposities. 

 

Turkije: 

Op 7 maart 2013 werden in Ankara, Turkije de Vriendschaps en 

Samenwerkingsovereenkomst en de Handels en Economische 

Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Suriname en Turkije. In afwachting 

van de ratificatie van beider overeenkomsten wordt er een Consultation Mechanism 

ingesteld op instigatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de 

werkgebieden die door Suriname als relevant zijn geïdentificeerd. Een Joint Working 

Group zal in dit kader de monitoring en implementatie hiervan ter hand nemen. De 

eerste meeting is gepland voor het laatste kwartaal van 2014. Inmiddels is de 

Overeenkomst inzake Vriendschaps en Samenwerking tussen Suriname en Turkije 

bekrachtigd.  

 

De Air Services Agreement werd door het betreffende vakministerie aan een 

gedegen analyse onderworpen. De uitvoering hiervan zal van belang zijn bij de 

uitvoering van de bovenvermelde Handelsovereenkomst.  

In Ankara werd inmiddels een Honorair Consul benoemd en in Suriname werd 

AmbassadeurAlibux benoemd ter behartiging van de wederzijdse bilaterale 

betrekkingen. Ambassadeur Alibux heeft inmiddels zijn geloofsbrieven aangeboden 

aan de President van Turkije op 13 november 2013. 

De E-Visa is ondertussen geïntroduceerd op 3 maart 2014, waarbij Surinamers via 

internet een visum kunnen aanvragen voor een bezoek van 30 dagen. 

Ter verdieping van de bilaterale relatie zullen mogelijk bezoeken aan Suriname 

worden afgelegd door  een Turkse Handelsdelegatie en de Turkish Cooperation and 

Coordination Agency (TIKA)  in het laatste kwartaal van 2014. 

 

Georgiё: 

Bij monde van de Ambassadeur van Georgië is afgesproken de bestaande 

Memorandum of Understanding (MOU), die bij ontbreken van een vriendschaps- en 

samenwerkingovereenkomst, de bilaterale relatie regelt, aan te passen. Tevens zijn 

de voornemens kenbaar gemaakt de milieuvraagstukken van Suriname met de 

Regering van Georgië via het NIMOS gestalte te geven. De bursalen in Georgië 

hebben de toezegging gehad bij monde van de Ambassadeur dat de beursgelden voor 

een geheel kalenderjaar  2013 worden uitbetaald in plaats van 10 maanden.  
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De ontmoeting met de President van Suriname en de Voorzitter van DNA geniet nog 

steeds de prioriteit van Georgië. Van belang voor Georgië blijkt de ondersteuning 

van Suriname aangaande de Internally Displaced Persons, aangezien de  invloed van 

de Russische Federatie hierdoor gestand wordt gehouden.  

 

In de periode van 1 tot en met 9 mei 2014 was in semenwerking met de Nationale 

Assemblee van Suriname en het Ministerie een Technische Delegatie uit Georgië 

voornemens technische presentaties te houden inzake Public Halls. Tevens heeft de 

niet Residerend Ambassadeur van Georgië van de gelegenheid gebruik gemaakt de 

kwestie van de Internally Displaced Persons aan te kaarten bij het Ministerie, 

vanwege de Resolutie die in juni 2014 behandeld zou worden. Tevens werd door het 

Ministerie drafts van Visa Abolition en een Environmental Agreements  aan de 

Ambassadeur aangeboden die inmiddels in de fase van ondertekening verkeren. 

Ten aanzien van de Georgische Technische Delegatie kwam er echter een afzegging 

en wordt wederzijds nagegaan in hoeverre in het 4
e
 kwartaal van 2014 een 

vervolgbezoek zal worden afgelegd. 

 

Serviё: 

Door Servië werden er ter versterking van de relatie beurzen aangeboden voor het 

academisch jaar 2013-2014 voor junior diplomaten naar aanleiding van een 

ontmoeting tussen de wederzijdse Ministers bij de  

CELAC-EU in februari 2013 jl. Afgesproken is de relatie tussen Suriname en Servië 

meer gestalte te geven via de samenwerkingen in CARICOM, ACS en eventueel 

OAS verband gebaseerd op integriteit en zelfbeschikkingsrechten. 

 

Oostenrijk: 

Jaarlijks biedt Oostenrijk aan Suriname een diplomatenopleiding aan, aan de 

Academie van Wenen, waarvan Suriname in 2012 een afgevaardigde van de afdeling 

Multilaterale Aangelegenheden naartoe stuurde. De accreditering van de niet-

residerende Ambassadeur van Oostenrijk met standplaats Brasilia moet nog 

geformaliseerd worden. In de periode 1-7 november 2010 heeft een delegatie van de 

Austrian Natural Resource management  and International Cooperation Agency, 

ANRICA, in het kader van een  mogelijke samenwerking met Suriname een bezoek 

gebracht, waarbij het Ministerie zou kunnen dienen als pivot op de gebieden van 

duurzaam bosbeheer, rijstkafverwerking en energie technische bijeenkomsten 

organiseren. Mogelijk kan het Ministerie via de ACTO een vervolgbezoek en 

implementatie toepassen op het gebied van hernieuwbare energie. 

 

Rusland:  

In november 2012 heeft een uitgebreide politieke consultatie plaatsgevonden op het 

Ministerie.  

De volgende samenwerkingsgebieden zijn besproken: defensie, justitie, handel en 

cultuur. 
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Verwacht wordt dat in 2014/2015 d.m.v. het tekenen van een Memorandum of 

Understanding in het kader van Defensie de relatie op defensie gebied formeel 

gestalte zal krijgen. Thans is in bestudering op het Ministerie van Onderwijs 

Volksontwikkeling en Cultuur een Memorandum of Understanding between the 

Ministry of Culture of the Republic of Suriname en the Ministry of Culture of the 

Russian Federation. Vanuit het Ministerie van Justitie en Politie wordt beoogd om de 

internationale samenwerking op het gebied van het strafrecht te ontwikkelen. Een 

aantal door Rusland aangeboden verdragen zijn in bestudering. 

In 2012 is op verzoek van de Russen een prioriteitenlijst van trainingen zoals 

samengesteld door het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten van het 

Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling aangeboden aan de Russische 

Federatie. 

Een overeenkomst inzake waiver of visa requirements for mutual visits of  Nationals 

of the Russian Federation and the Nationals of the Republic of Suriname is 

aangeboden  aan de Russen. 

In 2015 is een tegenbezoek gepland aan Rusland op Ministerieel niveau. De 

bedoeling is om de concept overeenkomsten die nu in bestudering zijn te 

formaliseren.  

 

Tsjechië: 

Er wordt gewerkt aan de relatie Suriname – Tsjechië op o.a. het gebied van toerisme 

(invoering toeristenkaart in 2013). Tsjechië fabriceert vliegtuigen:die o.a. voor 

binnenlandse vluchten kunnen worden gebruikt. Financiering is mogelijk. Een folder 

met de modellen en andere informatie is overhandigd aan het Ministerie van 

Defensie.  

 

Frankrijk c.q. Frans Guyana:  

Met Frankrijk c.q. Frans Guyana is er een intensieve bilaterale relatie. 2 jaarlijks 

vinden de River Council Meetings plaats, ter facilitering van de gedachtenwisseling 

tussen de autoriteiten aan weerzijden van de Marowijne rivier, met bijzondere 

aandacht voor het welzijn van rivieroever bewoners en duurzame bescherming van 

het milieu.  

Ook bij de PO Amazonia meetings o.l.v. de afdeling ODIOSIH  ondersteunt de 

afdeling Europa o.a. bij het project betreffende de bouw van de nieuwe grote 

capaciteitsveerboot voor de internationale verbinding Saint Laurent du Maroni en 

Albina.   

In de planning ligt de Bilateral Joint Commission meeting en de meeting tussen de 

Minister van Buitenlandse Zaken en de Ministers van de Franse Overzeese gebieden.  

Belangrijk voor de relatie is de ratificatie van de overeenkomst inzake samenwerking 

van de politie aan weerszijden van de grens. Tevens is door de Ambassade van 

Frankrijk h.t.l. the convention on mutual legal assistance in criminal matters between 

the government of the French Republic and the Government of the Republic of 

Suriname aangeboden ter bestudering en voorbereiding tot ondertekening. 
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Om het integratie proces tussen Suriname en Frankrijk meer body te geven is er een 

cursus Franse taal van start gegaan voor o.a. ambtenaren van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, die zal duren tot en met april 2015. Dit is een samenwerking 

tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Franse Ambassade hier te lande.  

 

In het buitenlandsbeleid van Suriname ten aanzien van de Amerikas en de Caribische 

regio wordt onder andere beoogd om met inachtneming van de nationale 

ontwikkelingsdoelstellingen het integratieproces van Suriname in deze regio’s te 

vergemakkelijken en de nodige diepgang te geven via een modus gebaseerd op de 

principes van politieke en economische/strategische belangen, wederzijds voordeel 

en respect, evenals rekeninghoudend met het principe van soevereiniteit. In dit 

verband zal gedurende 2015 wederom maximaal gebruik worden gemaakt van de 

mogelijkheden die het lidmaatschap van de CARICOM,  ACS en overige Regionale 

– en Internationale Organisaties ons bieden. 

 

Het buitenlandsbeleid zal ten aanzien van Zuid-Amerika, Centraal en Noord 

Amerika mede erop gericht zijn op het vervullen van de brugfunctie naar de 

CARICOM-landen toe indachtig de nationale ontwikkelingsdoelstellingen. Verder 

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. 

 

De bilaterale samenwerkingsverbanden met Zuid- en Centraal Amerika en het 

Caribisch gebied zullen ook in 2015 verder geïntensiveerd worden, m.n. op de 

gebieden van: justitiële samenwerking, defensie, landbouw, onderwijs en culturele 

integratie, volksgezondheid, energie, handel en ondernemerschap, mijnbouw, sport, 

milieu en toerisme.  

 

De bilaterale samenwerking tussen Suriname en Colombia zal ook in 2015 verder 

geïntensiveerd worden op o.a. het gebied van landbouw 

(bloementeelt/“horticulture”) en visserij. Voorts zal ook aan de samenwerking op 

andere gebieden gestalte worden gegeven. Vanwege het succes van de in 2013 en 

2014 georganiseerde Cursus in de Spaanse taal in samenwerking met het 

Colombiaans Ministerie van Buitenlandse Zaken zal de mogelijkheid worden 

bekeken om ook in het jaar 2015 een vervolg project terzake te ondernemen.  

   

Tussen Suriname en Ecuador zal de samenwerking op o.a. het gebied van de 

landbouw, met name heractivering van de cacaoteelt verder worden opgevoerd. 

Suriname zal gebruikmaken van de expertise van Ecuador voor wat betreft 

cacaoteelt. 
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De samenwerking tussen Suriname en Argentinië zal gedurende 2015 verder worden 

voortgezet, indachtig de in de eerste helft van 2013 gemaakte, afspraken n.a.v. de 

technische Argentijnse Agrarische missie die in juni mei 2013 naar Suriname werd 

ondernomen. Voorts zal Suriname in 2015 gebruikmaken van de mogelijkheden voor 

samenwerking met Argentinië op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen 

beide landen die in de tweede helft van 2013 inwerking is getreden.  

 

Met het oog op de goede bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten van 

Amerika zal het beleid van Suriname vooral gericht zijn op het vergroten 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 Vice President Joe Biden en de CARICOM welke gedurende de eerste helft 

van 2013 in Trinidad and Tobago plaatsvond. In dit verband wordt gedacht aan de 

verplichtingen zijdens Suriname in verband met de toetreding tot de “Caribbean 

Basin Security Initiative” (CBSI). Suriname zal ook zorgdragen voor een gunstigere 

rating voor wat betreft de Internationale lijst van landen met ernstige vormen van 

Kinderarbeid. Ditzelfde geldt ook voor de Trafficking in Persons lijst (TIP). Voorts 

zullen programma’s worden ontwikkeld die gericht zijn op o.m. maritieme- en 

luchtvaartcontrole, jongeren – educatie, gezondheidszorg (HIV/AIDS preventie en 

educatie), milieubescherming en criminaliteitsbestrijding al dan niet in 

samenwerking met de CARICOM. Ondertussen heeft de ondertekening van de 

“Open Skies” luchtvaartverdrag met de Verenigde Staten van Amerika op 8 juli 2013 

plaatsgevonden, welk op 31 juli 2014 in de DNA is goedgekeurd. In de 

mijnbouwsector, m.n. de goudsector, zal de samenwerking eveneens worden 

voortgezet. 

 

Met Canada zal evenals in 2013 en 2014 o.a. gestreefd worden naar het uitbreiden 

van de samenwerking welke zich vooralsnog primair richt op de mijnbouwsector, 

transport en onderwijs. Met Canadese bedrijven zal worden samengewerkt teneinde 

een geïntegreerd grensbeheersingssysteem op te zetten waarmee binnenkomende 

vreemdelingen kunnen worden geregistreerd, geïdentificeerd en gevolgd ter 

beveiliging van de Surinaamse grenzen. Middels haar lidmaatschap aan de 

CARICOM zal Suriname gebruik blijven maken van de CARICOM-Canada CIDA 

ontwikkelingsprojekten. Tevens  zijn er voorstellen voor samenwerking op het 

gebied van de verkiezingstechnologie: het zogenaamde Delian projekt.  

 

Tussen Suriname en Mexico zal evenals in 2014 o.a. aan de in 1998 geïdentificeerde 

gebieden van samenwerking met Mexico nader inhoud gegeven worden. Er zal 

verdere invulling gegeven moeten worden aan de Basisovereenkomst betreffende 

Technische -en Wetenschappelijke Samenwerking. Deze Overeenkomst zal worden 

aangepast aan de huidige nationale ontwikkelingsdoelen van Suriname. Beurzen en 

trainingen behoren ook  tot een van de samenwerkingsgebieden. Verder zal gebruik 

worden gemaakt van de mogelijkheden in het samenwerkingsverband tussen Mexico 

en CARICOM voor wat betreft o.a landbouw vanwege de CARICOM 



2015                                                           13                                                  No. 117   

   

Voedselschuur gedachte en “Climate Change”, waarbij de nadruk zal liggen op 

herbeplanting van de mangrove kuststrook .  

 

Met Barbados zal de Joint Economic, Technical and Cultural Cooperation 

Commission moeten leiden tot concrete samenwerking op de gebieden van 

landbouw, handel en investeringen, toerisme, milieu- en marine aangelegenheden, 

cultuur en sport. Barbados benadrukt interesse te hebben om met Suriname samen te 

werken op landbouw- en visserijgebied. 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. 

 

Met de Republiek Cuba zal intensieve samenwerking op m.n. de gebieden, sport, 

onderwijs, toerisme, cultuur, handel en gezondheidszorg verder worden voortgezet. 

Voorts is voor wat betreft de aangeboden beurzen, door Suriname in 2014 aangegven 

dat Suriname een 80 tal wil financieren. Suriname zal evenals in 2013 en 2014 op 

regionale en internationale fora haar positie kenbaar blijven maken voor de opheffing 

van het decennialang door de Verenigde Staten van Amerika opgelegde 

economische, commerciële en financiële embargo tegen Cuba. Voorts zal gewerkt 

worden aan de implementatie van afspraken tussen Suriname en Cuba voortvloeiend 

uit de CARICOM – Cuba samenwerking, indachtig de afspraken voortvloeiend uit 

het CARICOM-Cuba overleg van de tweede helft van 2014. 

 

Met Panama zal de samenwerking verder worden voortgezet mede op basis van de in 

2013 gepleegde diplomatieke correspondentie. Voorstellen van samenwerking o.a. 

op het gebied van toerisme, haven beheer, landbouw, handel, de bouwsector, 

luchtvaart en consulaire aangelegenheden. 

 

Azië  

Op basis van de nationale ontwikkelingsdoelstellingen, vastgelegd in het Nationaal 

Ontwikkelingsplan 2011 – 2016 zullen in het dienstjaar 2015 de betrekkingen met de 

landen op het Aziatisch continent worden gecontinueerd, i.h.b. met China, India, 

Indonesië, Japan en Zuid Korea. De uitvoering wordt gecontinueerd van reeds 

gemaakte afspraken op basis van de economische en technische samenwerking.  

 

China 

In 2015 worden de strategische projecten uitgevoerd binnen de bilaterale relatie 

tussen Suriname en China, w.o. uitbreiding luchthaven, energieprojecten, solar 

energy, huisvesting, wegenbouw, gezondheidszorg, community development, 

vestiging van een industrie park en e-commerce. Ook zullen de volgende 

overeenkomsten worden ondertekend: de overeenkomst inzake vermijding van 

dubbele belasting en de investerings- en beschermingsovereenkomst.  

Realisatie van bovenvermelde projecten en activiteiten draagt bij aan verdieping van 

de bilaterale relaties en draagt tegelijkertijd bij aan regionale doelen (IIRSA project)  
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India 

Aan de hand van politieke consultaties zullen afspraken die in het kader van de 

Gemengde Commissie samenwerking tussen Suriname en India (GCS-I) zijn 

overeengekomen, vastgelegd in de Agreed Minutes van 2008, worden gecontinueerd. 

De volgende Gemengde Commissie samenwerking tussen Suriname en India (GCS-

I) zal in het tweede kwartaal van het dienstjaar 2015 plaatsvinden in India.  

De zogenoemde kredietlijn faciliteit welke de regering van India o.b.v. de 

economische en technische samenwerkingsovereenkomst ter beschikking stelt aan de 

regering van Suriname zal worden geëvalueerd en een besluit ter zake zal daarvan 

afhangen. Desalniettemin zullen projecten met India worden voortgezet en 

uitgevoerd. Hierbij zullen de reeds ontvangen projecten in samenwerking met het 

Onder-directoraat Internationale Ontwikkelingssamenwerking en Internationale 

Handel (ODIOSIH) en andere relevante actoren naar prioriteit worden ingedeeld. 

Ten aanzien van projecten uit de private sector zal gelet worden op de 

terugbetalingscapaciteit van deze sector en of het project bijdraagt aan het nationaal 

ontwikkelingsbeleid van de regering. In dit kader kan worden vermeld dat het project 

“redmud stenen” van COBO Holding N.V. voldoet aan het voorgaande en zal als een 

pilot project uitgevoerd worden. Een belangrijk bestanddeel van voornoemd project 

is de as uit rijstkafverbranding. Naar aanleiding hiervan zal de economische cyclus 

uit het project redmud stenen zoveel mogelijk benut worden (de input van de ene is 

de output van de andere). Dit  wordt een integrale aanpak ten einde kwaliteit toe te 

voegen aan duurzame economische ontwikkeling. Zowel Redmud als rijstkaf zullen 

milieu vriendelijk worden aangepakt. Het zal dus een Public Private Partnership 

samenwerking worden. 

 

Indonesië 

De samenwerking met Indonesië wordt gecontinueerd via het bilateraal 

samenwerkingsmechanisme van de Gemengde Commissie Suriname – Indonesië 

(GCS-I) in de volgende sectoren: de agrarische, de economische, de visserijsector en 

het politiek consultatie mechanisme.  

 

Japan  

De bilaterale samenwerking met Japan focust zich op de afspraken die zullen 

voortvloeien uit de “CARICOM – Japan Ministerial Conference” die op 14 en 15 

november 2014 in Tokyo wordt gehouden. Verwacht wordt dat de afspraken zullen 

doorlopen naar het jaar 2015 , Japan. Daarnaast is er de “Japan – Caribbean Climate 

Change Partnership”. Dit project zal een bijdrage leveren aan de samenwerking op 

het gebied van klimaatverandering voor onder andere Suriname, Belize, Dominica, 

Grenada, Jamaica, St. Lucia en St. Vincent & the Grenadines. Verwacht wordt dat 

vanuit de coördinerende rol van Buza hier ook financiële consequenties aan 

verbonden zullen zijn. 
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Afrika  

In het dienstjaar 2015 zal d.m.v. de ingezette economische diplomatie de 

samenwerking met de volgende Afrikaanse landen gebaseerd zijn op het zoveel 

mogelijk inzetten van de diplomatieke vertegenwoordiging van de republiek 

Suriname in Zuid Afrika voor het promoten van Suriname als 

investeringsbestemming. Hiervoor komen de landen Zuid – Afrika, Ghana, Nigeria 

en Equatoriaal Guinea in aanmerking voor intensivering, verbreding en uitdieping 

van de samenwerking. Om dit doel te bereiken zal Ambassade Pretoria via een 

mede-accrediteringsbeleid worden ingezet om de relatie met overige Afrikaanse 

landen te verdiepen. Op basis van het voorgaande zal een waarnemersstatus 

bewerkstelligd worden bij de African Union (AU) en de Southern African 

Development Community (SADC) ten einde de integratie in die regio goed te 

kunnen volgen. Verder zal een inventarisatie worden gepleegd van alle concept 

overeenkomsten die in studie zijn of zijn voorgelegd en waar nodig zullen de nodige 

acties worden ondernomen die kunnen leiden tot ondertekening. In dit kader wordt 

gedoeld op overeenkomsten die de follow-up van afspraken stremt; bijvoorbeeld de 

Algemene Raamwerk overeenkomst voor economische, wetenschappelijke, 

technische en culturele samenwerking tussen Suriname en Equatoriaal Guinea. Deze 

overeenkomst dient nog geratificeerd worden door Suriname. Hiernaast zal eveneens 

ondertekening volgen van de overige overeenkomsten met dat land n.l. een Visum 

afschaffing overeenkomst 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. Voor wat betreft Ghana zal ondertekening volgen van de 

luchtvaart overeenkomst tussen Suriname en Ghana. Terwijl met Zambia een 

concept MoU voor politieke Consultatie en een Raamwerk overeenkomst voor 

Technische Samenwerking eveneens zal worden ondertekend, alsmede met Namibië 

een Visum afschaffing overeenkomst voor houders van diplomatieke, service en/of 

dienstpaspoorten.  

 

Midden-Oosten 

Met landen uit het Midden-Oosten is samenwerking vooralsnog beperkt tot de landen 

Iran en Israël. Deze samenwerking is gebaseerd op de agrarische sector m.n. de 

export van rijst en rijstproducten naar Iran. Ten aanzien van Israël wordt gedoeld op 

technische hulp in de agrarische sector, waarvan reeds afspraken pending zijn met 

een private investeerder.  

 

Capacity building 

 

Gelet op het geringe kosten aspect zijden Suriname en het belang van de verder 

diepte investering in eveneens ons ervaren diplomatiek kader binnen het Ministerie, 

zullen de aangeboden trainingsmogelijkheden door diverse landen benut worden. 
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 Multilaterale betrekkingen  

 
Internationale samenwerking en internationaal overleg zijn fundamentele 

instrumenten om te geraken tot oplossingen voor de vele mondiale vraagstukken 

waarmee de wereldgemeenschap wordt geconfronteerd. Suriname is op multilateraal 

niveau verbonden aan verscheidene organisaties, waaronder de United Nations (UN), 

de Organization of American States (OAS), de Non-Aligned Movement (NAM) en 

de Organization of Islamic Cooperation (OIC). 

 

Verenigde Naties (VN) 

De VN, opgericht na de Tweede Wereldoorlog om in eerste instantie de wereldvrede 

te garanderen, wordt heden ten dage ook geconfronteerd met mondiale problemen 

zoals armoedebestrijding, Niet Overdraagbare Aandoeningen (NCDs), het 

terugdringen van HIV/AIDS, toegang tot onderwijs, vrede en veiligheid, 

mensenrechten en klimaatsverandering. 

 

Suriname zal, indachtig haar beleidsintenties, actief 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 materies regarderen. 

 

Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) 

Bij het uitoefenen van haar soevereine rechten en het verwezenlijken van onze 

nationale ontwikkelingsdoelen, dient ook het Handvest van de OAS als leidraad voor 

Suriname. De technische samenwerking met de OAS op de gebieden van democratie, 

goed bestuur en ontwikkeling zullen worden geïntensiveerd, mede voortvloeiende uit 

het Democratisch Handvest, waaraan ons land zich gecommitteerd heeft. 

 

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 issues zoals hervorming van 

de Verenigde Naties en haar instituten, ontwapening en internationale veiligheid, 

non-proliferatie en massa vernietigingswapens. Suriname zal derhalve gedurende 

deze beleidsperiode haar ondersteuning aan de NAM blijven verlenen en waar 

mogelijk zelfs versterken. 

 

Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) 

Het beleid zal gedurende deze regeerperiode mede erop gericht zijn meer inhoud – 

zowel fysiek, alsmede qua benutting – te geven aan het lidmaatschap van de OIC ten 

behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling van ons land. In dit kader zal 

onder meer de participatie van Suriname binnen het OIC-gebeuren worden 

opgevoerd, teneinde beschikbare fondsen te benutten, ten voordele van onze verdere 
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ontwikkeling. De private sector zal tevens betrokken worden bij het uitdiepen van de 

intra-OIC economische, commerciële en handelsrelaties. Het bezoek van de 

Secretaris Generaal van de OIC in mei 2013 was een aanzet voor het verder 

intensiveren van de relatie tussen Suriname en de OIC.  

 

Milieu en Klimaatsverandering 

Klimaatsverandering vormt één van de meest fundamentele uitdagingen waarmee de 

mensheid heden ten dage geconfronteerd wordt. Het is een complex probleem welke, 

ondanks milieu gerelateerd, consequenties heeft voor alle gebieden waar leven 

mogelijk is. Het kan gevolgen hebben voor, of beïnvloedt worden door mondiale 

issues zoals armoede, economische ontwikkeling, bevolkingsgroei, duurzame 

ontwikkeling, veiligheid en voedselzekerheid. 

 

Ook Suriname wordt bedreigd door de effecten van klimaatsverandering (o.a. 

stijging van de zeespiegel; kustafslag met als gevolg overstromingen van 

woongebieden in Coronie en Commewijne; negatieve gevolgen voor de aanleg van 

infrastructuur en de gezondheidszorg). Derhalve zal er actief geparticipeerd worden 

in de klimaatsonderhandelingen  van de United Nations Forum on Climate Change 

(UNFCCC), teneinde mede invloed te kunnen uitoefenen op de agenda van voormeld 

VN Orgaan.   

 

ACP-EU 

De ontwikkelingssamenwerking met de Europese Unie (EU) is vastgelegd in de 

Cotonou Overeenkomst die loopt tot en met 2020. De ACP Raad van Ministers 

vergadering en de ACP-EU Raad van Ministers vergadering is één van de 

belangrijkste organen binnen de ACP/ACP- EU samenwerking. De ACP RvM komt 

twee keer per jaar bijeen, de ACP–EU RvM eenmaal per jaar. Tijdens deze reguliere 

vergaderingen wordt de RvM geïnformeerd over de activiteiten van de afgelopen zes 

maanden en worden de noodzakelijke beslissingen genomen en richtlijnen gegeven 

betreffende het ACP/ACP-EU beleid zoals de aanpak c.q. uitvoering van projecten 

en programma’s, handel, culturele, politieke en andere zaken. Vermeldenswaard is 

dat de ACP-EU samenwerking zoals verwoord in de Cotonou Overeenkomst in 2020 

zal aflopen. 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.  

De “ACP/ACP-EU Joint Parliamentary Assembly”, het consultatieve orgaan binnen 

de ACP-EU samenwerking, vergadert vier keer per jaar. Hoewel het een 

parlementaire aangelegenheid is, is het erg belangrijk dat HQ deze vergaderingen 

bijwoont daar er ook veel lobbywerk moet plaatsvinden. Op deze vergadering 

worden de Parlementariërs geïnformeerd over alle zaken de ACP-EU rakende en kan 

de Afdeling Europa ACP-EU issues op een “day to day” basis bij houden. 
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EU - CELAC 
 

Een ander bi-regionaal ontwikkelingssamenwerkingsproces is de EU-CELAC, 

voorheen EU-LAC.  

In dit kader wordt er 1 keer per jaar een CELAC staatshoofden vergadering 

gehouden en eens in de twee jaar een EU-CELAC staatshoofden vergadering.  
 

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. 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 daarom van eminent belang.  
 

Toetreding tot de Commonwealth 

Suriname’s toetreding tot de “Commonwealth” zal betekenen dat Suriname in de 

gelegenheid gesteld zal worden om internationale ontwikkelingsdoelen, zoals de 

millennium doelstellingen te realiseren. Voorts zal het ook een enorme 

capaciteitsopbouw voor Suriname betekenen, daar de “Commonwealth” over talrijke 

financiële bronnen beschikt om trainingen etc. te bekostigen.  
 

COMCEC 

De samenwerking in de Commercial and Economic Cooperation(COMEC) waarvan 

Turkije de Voorzitter is heeft in het kader van 6 thematische gebieden te weten: 

Handel, Transport, Tourisme, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Armoede bestrijding 

maar ook Financiën, diepgang geboden in de multilaterale islamitische 

samenwerking. De deelname door verschillende instituten en ministeries van 

Suriname is mede hierdoor ge-optimaliseerd onder andere middels de indiening van 

projecten en het toekennen van financiële middelen en expertise. 
 

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 noordoosten; 

o De landsgrens tussen Suriname en Frans-Guyana (Frankrijk) in het 

zuidoosten; 

o De landsgrens tussen Suriname en Guyana, het zgn. Tigri gebied 

omvattend, in het zuidwesten. 
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De uitbreiding van het continentaal plateau is afgerond zijdens de commissie. Het 

voorstel deze uit te breiden tot 345 zeemijl is reeds goedgekeurd door de RvM en de 

Staatsraad. De ontwerpwet ligt nu ter behandeling bij de DNA. Indien het voorstel 

DNA passeert zal het continentaal plateau uitgebreid zijn met 145 mijlen. Met deze 

goedkeuring is dan een deel van het mandaat ingelost.  
 

Doelen voor 2015: 

 De maritieme grensovereenkomst met Frankrijk wordt afgerond. 

 Daarna zal de landsgrens in het oosten  worden aangepakt.  

 De onderhandelingen met Guyana gaan gestaag verder. Er worden kleine 

vooruitgangen geboekt.  

 De Commissie maakt gebruik van externe consultants.  
 

Regionale samenwerking    
 

Ons land zal in ook in 2015 haar lidmaatschap bij regionale organisaties optimaal 

moeten  benutten. Op regionaal gebied zal de nodige aandacht worden geschonken 

aan vooral de Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en de 

Associatie van Caribische Staten (ACS). Zulks moet worden gezien tegen de 

achtergrond van het mede helpen bevorderen van de verdere integratie tussen de 

landen van Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied en het structureren van een 

bruikbaar consultatie- en coördinatiemechanisme voor het kunnen innemen van 

gemeenschappelijke standpunten over o.a. sociale, politieke en economische 

vraagstukken. Suriname zal in dit kader 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. In het 

jaar 2013 heeft Suriname bijgedragen aan de totstandkoming van de belangrijkste 

richtinggevende ACS documenten t.w. de Declaration and Plan of Action of Petion-

Ville. In 2014 heeft Suriname geparticipeerd in de 6th ACS Summit die in april 2014 

in Merida, Mexico plaatsvond. 
 

In de integratiepolitiek zullen onze inspanningen in 2015 gericht zijn op de verdere 

implementatie van de afspraken m.b.t. samenwerking met onze CARICOM broeders 

en zusters, gericht op versnelde verwezenlijking van de nationale 

ontwikkelingsdoelen. Het buitenlands beleid ten opzichte van de CARICOM zal ook 

in deze beleidsperiode bijzondere aandacht genieten als gevolg van de behoefte van 

Suriname om indachtig het principe van goed nabuurschap en onder meer uit 

veiligheidsoverwegingen in de ruimste zin des woords, goede betrekkingen te 

hebben met de CARICOM lidlanden. In de posities van respectievelijk Voorzitter 

van de CARICOM voor de periode 1 januari tot 1 juli 2012, “Outgoing Chair” in de 

periode 1juli 2012 – 1 januari 2013 (in het Bureau van de CARICOM) tot en met 

heden, heeft de regering een aantal concrete successen geboekt en een weg gebaand 

om zijn integratie binnen de regio te effecturen.  
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De regering zal derhalve het ingezet beleid ten aanzien daarvan in al zijn facetten 

continueren waar nodig bijsturen. In dit begrotingsjaar zijn de volgende 

prioriteitsgebieden geïdentificeerd: 

 

Suriname’s portfolio binnen de CARICOM 

 

Binnen de CARICOM is Suriname portfoliohouder van “Community Development 

and Cultural Cooperation including Culture, Gender, Youth and Sport”. In het kader 

van het voorgaande heeft het CARICOM Secretariaat een rapport voor de President 

samengesteld inzake de  activiteiten die in de periode juli- december 2013 op 

regionaal niveau zijn uitgevoerd. 

Onderhavig rapport verschaft tevens een tentatieve kalender van evenementen met 

betrekking tot jeugdaangelegenheden die in de eerste helft van 2014 zullen worden 

uitgevoerd. 

 

Gender  

In het beleid van de huidige regering wordt het belang van vrouwen in de 

samenleving erkend. Als onderdeel van onze portfolio binnen de CARICOM, zal dit 

gebied de nodige aandacht gaan krijgen o.a. door op het CARICOM Secretariaat 

ervoor zorg te dragen dat ook vrouwen in de gelegenheid gesteld worden om 

hooggeplaatste de posities in te vullen op regionaal niveau. 

In het kader hiervan zijn mw. Manorma Soeknandan en mw. Yldiz Pollack- Beighle 

tewerkgesteld op het CARICOM Secretariaat als respectievelijk Deputy Secretary 

General en Deputy Program Manager Youth Development. 

 

Jeugd  

Teneinde op gepaste wijze invulling te geven aan de portfolio van de President is het 

voorstel gedaan dat de president zich profileert als “Champion for Youth” 

aangelegenheden binnen de CARICOM. In dit kader is tijdens de “24
th

 Inter-

Sessional Meeting of the Conference of Heads of Government” te St. Vincent and 

the Grenadines, maart 2014, het “Champion for Youth Fund” gelanceerd.  

 De toenmalige Minister van Handel en Industrie, R. Sapoen, heeft namens de 

president een beroep op diens collega’s van de CARICOM kunnen doen om zich te 

hercommitteren voor jeugdaangelegenheden, in het bijzonder het CARICOM Jeugd 

Ambassadeurs Programma (CYAP). Mede hierdoor zal er follow –up gegeven 

worden aan het CARICOM Commission Youth Development (CCYD) rapport 

alsook de Paramaribo declaratie die op 30 januari 2010 is aangenomen. 

In dit verband heeft de President van de Republiek Suriname een initiële donatie 

gedaan van USD 50.000,-- en het ligt in de bedoeling dat het CARICOM Secretariaat 

in overleg met de CARICOM Champion for Youth Focalpoint van Suriname, dhr. 

Derryl Boetoe, zal nagaan hoe verder invulling te geven aan het “CARICOM 

Champion for Youth Development Fund” intitiatief.  
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Hervorming van het CARICOM Secretariaat 

In het verlengde van het voorgaande zal Suriname ook t.a.v. de overige 

portfoliogebieden functionarissen voordragen om posities op het CARICOM 

Secretariaat in te vullen en zorg te dragen voor de financiële kant ter ondersteuning 

van het hervormingsproces. 

Op andere posities op het CARICOM Secretariaat, waar Surinamers de expertise 

bezitten, kan dit eveneens worden overwogen. 

 

Bi-Regionale Samenwerking: ASA, ASPA EN FEALAC 

De participatie van Suriname in het kader van de Bi- Regionale samenwerking 

tussen Zuid Amerika (UNASUR) en de Arabische Landen (ASPA), Afrika (ASA) en 

Latijns – Amerika en Oost Azië (FEALAC) moet geïntensiveerd en versterkt 

worden. De voorbereidingen moeten geschieden in overleg met de nationale actoren 

namelijk de vakministeries. Commitment is van groot belang, mede tegen de 

achtergrond van de mogelijkheden die zich binnen deze samenwerkingsverbanden 

aandienen zoals op het gebied van onderwijs, handel en investeringen. 

Te dien einde en om verdere inhoud te geven aan de samenwerkingsgebieden zal ons 

land moeten deelnemen aan de vergaderingen terzake 

  

De eerste Summit van CELAC is gehouden in Caracas,  December 2012. De tweede 

Summit vondplaats in Havana, Cuba, in januari 2014.Ons Staatshoofd heeft beide 

summits bijgewoond.Het voorzitterschap is sinds januari2014 inhanden van Costa 

Rica. De CELAC Summit zal zoals gebruikelijk in januari 2015, worden gehouden 

waarbij het voorzitterschap zal worden overgedragen aan Ecuador. Ook in 2015 zal 

de samenwerking tussen Latijns-Amerika en Caraibische Staten via de CELAC  

worden voortgezet in het kader van de integratiepolitiek. De particpatie van 

Suriname in dit verband zal moeten worden geintensiveerd en versterkt.  Het is 

daarom van grootbelang dat ook de vakministeries actief betrokken worden bij dit 

integratieproces.  Vermeldenswaard is de toenadering van China en de EU tot 

CELAC.  In dit kader moeten rekening worden gehouden met additionale 

vergaderingen, zowel op Staatshoofden niveau als op het niveau van Senior 

officials.Ook met de overname van Presidencia Pro Tempore (PPT) door Ecuador is 

rekening gehouden met extra vergaderingen en reiskosten. 

 

Zowel MERCOSUR als ALADI bevinden zich in de catagorie van de vijf grootste 

economische markten /handelsblokken/markten ter wereld. 

Als Zuid Amerikaans land en mede gelet op onze strategische geografische ligging 

en de toegang tot deze enorme markten is het meer dan raadzaam aannemelijk dat 

Suriname alle haast bij zet om deelgenootte worden van deze gigantische handels- en 

economische zone. 

Hierbij moet niet slechts de directe toegang tot markten worden gerekend maar ook 

de mogelijkheid om vanwege onze strategische geografische ligging en tegelijkertijd 

toegang hebbende tot deze enorme markten, kunnen investeerders zowel binnen als 
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buiten de region worden aangetrokken voor het opzetten van hun fabrieken alhier en 

ten einde halffabrikaten, eindproducten met “made in Suriname” te exporteren. 

 

Het strategisch doel voor deelname aan deze handelsblokken isom de GDP per 

Capita binnen 8 jaarteverdubbelenmiddels het aantrekken van doelgerichte 

investeringen in zowel de primaire, secundaire en tertiairesectoren (landbouw, 

mijnbouw, industrie, kunst en nijverheid, dienstenw.o. toerisme, infrastructuurw.o. 

havens etc.). 

Ten aanzien van ALADI kan concreet worden aangegeven dat Suriname nog geen 

formele samenwerking heeft met genoemde organisatie en nog geen lidland is. 

Echter zijn er vergaderingen in dat verband opgenomen daar ons land in 2015 na de 

formalisatie van haar lid maatschap actief zal moeten meedoen in deze economische 

blok. 

 

MERCOSUR en ALADI 

Toetreding tot MERCOSUR is reeds per raadsvoorstel d.d. 6 maart 2014 

goedgekeurd. door de Raad van Ministers. Deze Association Framework Agreement 

moet nog worden aangenomen in het Parlement en vervolgens door de President 

worden ondertekend en afgekondigd in het staatsblad. 

Het bovenstaande verklaart waarom Suriname in 2014 weinig actief is geweest in 

beide organisaties. Tegelijkertijd wordt de verhoogde, geprojecteerde intensiteit van 

activiteiten ook verklaard met  de aangehaalde / te ondernemen acties in 2015. 

Ten einde een eenduidige visie en standpunt m.b.t. dez ehandelsblokken te 

bewerkstelligen, tussen de vakministeries en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

wordt aanbevolen een Permanente Nationale Commissie (PNC a la ACTO) in het 

leven te roepen, die de coordinatie van de “follow up” aktiviteiten alsmede de 

actieve deelname van Suriname in beide handelsblokken moet garanderen, 

begeleiden en bijsturen. Bijzonderheden van deze actie zullen t.z.t. verder 

geanalyseerd worden. 

 

UNASUR 

Conform de bepalingen in het UNASUR Constitutief Verdrag heeft Suriname voor 

de periode te rekenen van 30 augustus 2013 de verantwoordelijkheid van  het “Pro 

Tempore” voorzitterschap van UNASUR overgenomen van Peru. Vermeldenswaard 

is dat de overdracht van het Pro Tempore voorzitterschap aan Uruguay vooralsnog is 

uitgesteld met twee maanden te weten tot eind oktober 2014.  

 

Suriname heeftgedurende het UNASUR voorzittersjaar, welke op 30 augustus 2013 

aanving leiding gegeven aan het integratieproces binnen UNASUR. Tesamen met 

alle UNASUR lidlandenen het Algemeen Secretariaat is continuïteit gegeven aan de 

realisatie van de UNASUR beleidsdoelen, waarbij concrete successen zijn geboekt in 

het kader van  het consolideren van de  integratie binnen de regio. 

In dit verband wordt benadrukt de gedachtewisseling met betrekking tot de 

ontwikkeling /formulering van een strategische visie, welke de basis zal bieden voor 
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de prioriteitsgebieden en gezamelijke coordinatie en inspanningen op kort, midden 

lang termijn.Tevens wordt onder andere vermeld de bereikte concensus voor de 

benoeming van Ernesto Samper tot de nieuwe Secretaris Generaal van UNASUR, de 

eenduidige visie met betrekking tot het vredesproces in Columbia en de illegal 

bezetting van de Malvinas eilanden groep,als ook de inwerkingtreding van het 

aanvullend protocol voorbescherming van de democratie in de regionen het process 

ter ondersteuning van een vreedzame en constructieve dialog tussen de Regering van 

de Bolivariaanse Republiek van Venezuela en alle nationale politiek een sociale 

groepen met het doel een vreedzame samenleving in Venezuela te doen wederkeren.  

 

In het natraject van het voorzitterschap is de follow up en/ of naleving crucial 

voorwat betreft de diverse afspraken die zijn gemaakt terzake:  

1. de structuur en het functioneren van het Algemeen Secretariaat (de 

institutionele versterking van UNASUR); 

2. de jaarbegroting 2015 en te formuleren begroting voor 2016;  

3. de financiering van projecten binnen het Fonds voor Gemeenschappelijke 

Initiatieven; 

4. de implementatie van de  werkprogrammas van de diverse UNASUR 

Organen; 

5. de institutionalisering van Jongeren binnen UNASUR;   

6. de coördinatie van de communicatie onder de lidlandend.m.v. 

mogelijkheden die geboden worden door het UNASUR Centrum voor 

Communicatieen Informatie (CCI).  

In verband met het laatste aspect is mw. Jaya Jarvis tewerkgesteld op het UNASUR 

Algemeen Secretariaat als informatie analiste verbonden aan het CCI.  

 

Het beleid zal gedurende de komende periode erop gericht zijn verder  inhoud te 

geven aan de benutting van het UNASUR  lidmaatschap , door onder meer de actieve 

en adequate participatie van Suriname op te voeren binnen de :  

1. UNASUR Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders  

2. UNASUR Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken 

3. UNASUR Raad van Afgevaardigden 

4. UNASUR  Sectorale Raden en werkgroepen bijeenkomsten ;  

5. UNASUR Budget Commissie bijeenkomsten.  

 

Het bovenstaande heeft het oogmerk samenwerkingsmodaliteiten en  beschikbare 

fondsen te identificeren en benutten ten voordele van onze  sociaal-economische 

ontwikkelingen het proces van Zuid – Zuid samenwerking en integratie te 

verduurzamen.  
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Internationale ontwikkelingssamenwerking en internationale handel 

Internationale ontwikkelingssamenwerking en internationale handel zijn gebaseerd 

op de strategie van ontwikkelingsdiplomatie, waarbij de nationale 

ontwikkelingsdoelen centraal staan. Door gerichte interacties met het buitenland en 

regionale en internationale organisaties zal zowel financiële als technische hulp 

verkregen kunnen worden die de condities voor investeringen, productie en handel 

kunnen helpen verbeteren en zodoende zullen leiden tot zowel de economische als 

sociale ontwikkeling van Suriname en zijn burgers. 

 

Het aanboren van financieringsbronnen middels internationale 

ontwikkelingsfinanciering zal gecontinueerd worden op basis van de 

prioriteitssectoren van het regeringsbeleid om zo doende efficiëntie en effectiviteit 

van ontwikkelingsfinanciering te garanderen. 

 

Hierbij zijn de volgende strategische beleidsgebieden geformuleerd: 

 Het erop toezien dat een effectieve invulling plaatsvindt van afspraken gemaakt 

met internationale ontwikkelingspartners, opdat Suriname zijn afspraken nakomt en 

optimale voordelen en resultaten verkrijgt uit de samenwerkingsrelaties. 

 Het leveren van een bijdrage aan het coördineren en bevorderen van 

investeringen en technische en financiële samenwerking in bilateraal en multilateraal 

verband 

 Het verbeteren c.q. actief stimuleren/faciliteren van de uitvoeringscapaciteit 

binnen zowel de publieke als private sector. 

 Het vergroten van het aandeel van Suriname in het internationaal handelsgebeuren 

door onder andere het bewaken en versterken van de concurrentiepositie en toegang 

tot internationale markten voor de Surinaamse industrie. 

 Het ontwikkelen van een monitorings- en evaluatiemechanisme voor efficiënte en 

effectieve invulling van bilaterale en multilaterale samenwerkingsovereenkomsten. 

 

Migratie en Personenverkeer 

De activiteiten met betrekking tot Consulaire zaken en Migratie over het dienstjaar 

2015 lopen synchroon met het beleid gericht op de beheersing van de 

migratiestromen als gevolg van de groei in het internationaal reisverkeer en de 

ordening van het personenverkeer welke prioriteit geniet in deze regeerperiode. Ook 

zal continuering plaatsvinden van het consulair beleid in verband met de coördinatie 

van alle consulaire activiteiten van Suriname, nationaal evenals internationaal.  

 

De geplande activiteiten voor het dienstjaar 2015 zijn: 

 

A. Consulaire Zaken: 

Verbetering van de werkprocessen en infrastructuur op het Onderdirectoraat. 

Ook zal gewerkt worden aan de fysieke inrichting van de Visumdienst te Zanderij. 
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Voor wat betreft de voorbereidingen c.q. finalisering van de visumafschaffing met 

verschillende landen  zullen in dit verband bilaterale gesprekken gevoerd worden. 

Het “project toeristenkaart” uitgevoerd in 2011 voor vreemdelingen van Surinaamse 

origine en 37 verschillende landen zal geëvalueerd worden. De introductie voor 

toeristenkaart voor andere landen in de regio en andere europese staten zullen 

voorbereid worden. 

 

B. Personenverkeer en migratie: 

De infrastructuur van de afdeling Personenverkeer en Migratie zal verder ter hand 

worden genomen teneinde de werkzaamheden op een adequate wijze uit te kunnen 

voeren. 

In februari 2012 hebben de voorberidingen met betrekking tot de implementatie van 

een geïntegreerd grensbeheerssysteem (Border Management Control System) 

plaatsgevonden in samenwerking met alle relevante instanties, waaronder het kabinet 

van de President (Bureau Nationale Veiligheid) en de Ministeries van Justitie en 

Politie; Financiën; Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu; en Buitenlandse 

Zaken. De installatie van dit systeem heeft plaatsgevonden op 19 november 2012. 

 

Er zal continuering van het Overleg met Nederland plaatsvinden betreffende illegale 

op elkaars grondgebied vertoevende 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. Suriname is 

toegetreden tot de IOM (International Organization for Migration)in juni 2013 

teneinde daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van alle mogelijke aangeboden 

technische ondersteuning op het gebied van migratie. In samenwerking met IOM zijn 

er voorbereidingen gestart op 29 juli 2014 met betreking tot het formuleren van 

migratieprofiel. 

 

Het diasporabeleid zal verder uitgewerkt worden met als doel extra expertise in te 

zetten bij de nationale ontwikkelingsinspanningen. Deze zullen zijn vreemdelingen 

van Surinaamse herkomst die een bijdrage willen leveren zowel in als buiten 

Suriname. Daartoe geselecteerden zullen aangesteld worden als sectorale honorair 

consuls voor strategische gebieden, zoals landbouw, financiën, bedrijfsleven, cultuur, 

onderwijs en ICT. Vanaf 12 juni 2014 hebben de Personen van Surinaamse Afkomst( 

PSA)de mogelijkheid om de status via de website www.gov.sr/psa te activereren. De 

personen die de status hebben geactiveerd ontvangen een PSA document.  

 

 

 

 

 

http://www.gov.sr/psa
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TITEL I: Apparaatskosten  
 

Overzicht raming Apparaatskosten                              Bedragen x SRD 1000,- 
Code Kostensoort Realisatie         

2013 

Vermoede- 

lijk beloop 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

10 Personeelskosten 

45.895,0 

44.000,0 49.000,00 49.980,00 50.980,00 52.509,00 54.084,00 

20 Materiele kosten 
22.521,0 

27.000,00 31.000,00 31.620,00 32.252,4 33.220,0 34.217,00 

40 Aanschaffingen 
954,0 

1.000,00 2.000,00 2.040,00 2.080,8 2.143,2 2.208,00 

Totaal   69.380,0 72.000,00 82.000,00 83.640,00 85.313,2 87.872,8 90.509,00 

          
 Toelichting Lonen en Salarissen: 
Het ministerie bestaat uit een thuisdienst en een buitenlandse dienst. De Totale 

Lonen en Salarissen zijn begroot op SRD 49.000.000, -.  
 

De lonen en salarissen zijn als volgt gespecificeerd:       Bedragen x SRD 1000,- 

 
Omschrijving Thuisdienst Buitenlandse vert. Totaal 

ambtelijke salarissen 5.500,0 12.000,0 17.500,0 

bonussen en gratificaties 500,0  500,0 

deskundigen binnenland 50,0 50,0 100,0 

functionele toelagen 1,0 45,0 46,0 

gezinstoelage 4,5  4,5 

kosten van opl.binnenland excl. r&v.  20,0 100,0 120,0 

kosten van opl. buitenland excl. r&v. 120,0 450,0 570,0 

overige toelagen 250,0 250,0 500,0 

overwerk 400,0 500,0 900,0 

persoonlijke toelagen 1,5 30,0 31,5 

representatievergoeding 300,0 700,0 1.000,0 

telefoonvergoeding 2,0 5,0 7,0 

tijdelijk personeel 10,0 150,0 160,0 

vakantietoeslag 405,0 400,0 805,0 

vervoersvergoeding 10,0  10,0 

waarnemingstoelage 5,0 20,0 25,0 

bijdrage werkg. aand.pensioenfonds 450,0 350,0 800,0 

bijdrage werkg.aand. ziekenfonds 600,0 800,0 1.400,0 

overige deskundigen 10,0 100,0 110,0 

contractanten 400,0 2.011,0 2.411,0 

detachering toelagen  22.000,0 22.000,0 

Totaal 9.039,0 39.961,0 49.000,0 
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De grootste uitgavenposten zijn: 

 

Ambtelijke salarissen 

Het totaal personeelsbestand voor de thuisdienst is 230. Er zijn 21 

vertegenwoordigingen van Suriname in het buitenland met een totaal 

personeelsbestand van 194, waarvan 97 uitgezonden personeel en 97 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 2014 bij de thuisdienst van het Ministerie. Het 

ziekteverzuim in percentage van de personeelsformatie is 0,75 % en de gemiddelde 

leeftijd van het personeel is 36 jaar.  

 

Bijdragen aan SZF- en Pensioenpremies 

Als gevolg van de periodieke bevorderingen en de toename van de bezoldigingen 

voor het dienstjaar 2015, zijn ook de bijdragen van het ministerie aan de SZF- en 

Pensioenpremies toegenomen. 

 

Contractanten 

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.  

 

Detachering 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 in  de 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. 
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Het personeelsbestand van het Ministerie 

 

De reële opbouw van het personeel van de thuisdienst is als volgt: 

Directoraat/ Afdeling hoger midden lager contrac-

tanten 

totaal 

Directeur 1    1 

Sec. ondersteuning en 

logistiek t.b.v. de Directeur en 

Minister 

3 3 2  8 

Departementsleiding 22 10 0 8 40 

Interne controle 2 2 1  5 

Voorlichting 0 0 3  3 

Protocol 1 0 13  14 

Juridische zaken en verdragen 3 2   5 

Onderdirectoraat 

Administratieve Diensten 

1    1 

Secretariële ondersteuning  2 0  2 

Algmene en Huishoudelijke 

dienst 

0 0 34  34 

Begrotings- en Financiële  

Zaken (BFZ) 

1 8 2  11 

Personeelszaken 1 4 6  11 

ICT  2 1  3 

Documentatie Informatie 

Verzorging (DIV) 

2 3 10  15 

Onderdirectoraat  

Regionale Integratie 

0    0 

Secretariële ondersteuning   1  1 

Caricom 6 0 0  6 

Regionale Integratie 4 1 1  6 

Onderdirectoraat  

Consulaire Zaken 

1    1 

Secretariële ondersteuning  1   1 

Consulaire zaken (Conza) 3 3 14  20 

Onderdirectoraat 

Internationale 

Ontwikkelingssamenwerking 

en Internationale handel 

1   0 1 

Secretariele ondersteuning  1   1 

Internationale 

Ontwikkelingssamenwerking 

2   2 4 

Internationale Handel 1    1 
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Secretariële ondersteuning  2   2 

Grens- en Buurlanden 4 1   5 

Azaf 7  1  8 

Europa 5 3 1  9 

Amerika’s 3 2   5 

Multilaterale 

Aangelegenheden 

6 0 1  7 

Totaal 80 50 92 8 231 

 

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 hoge

r 

midden  lager  contrac- 

tanten 

totaal 

Ambassade Brasilia 2 6  8 16  

Consulaat Belem 2 4  7 13 

Ambassade Caracas 1 4  5 10 

Ambassade Georgetown 1 3  6 10 

Consulaat-Generaal Willemstad 1 2  3 6 

Consulaat-Generaal Cayenne 1 6  6 13 

P.V. New York 3 5  7 15 

Ambassade Washington 2 3  3 8 

P.V. OAS 2 1  7 10 

Consulaat-Generaal Miami 1 3  3 7 

Ambassade Den Haag 2 3  4 9 

Consulaat-Generaal  Amsterdam 2 6  13 21 

Ambassade Brussel 2 5  8 15 

Ambassade Port of Spain 2 3  6 11 

Ambassade China 1 2  4 7 

Ambassade India 1 2  4 7 

Ambassade Indonesia 2 2  6 10 

Ambassade Pretoria 2 3  5 10 

Ambassade Cuba 2 4  6 12 

Ambassade Parijs 2 5  9 16 

Totaal 34 72  120  226  
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Recapitulerend is het personeelsbestand van het Ministerie naar kader als volgt : 

      hoger      midden     lager      contractanten T totaal 

TThuisdienst (69 m en 161 v)       80 50 92 8      231 

   Buitendienst (82 m en 144 v)       34 72 0 120      226  

Totaal 114 122 92 128 457 

 

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. Vermeldenswaard is dat de onderdirecteur van het Onderdirectoraat 

Consulaire Zaken thans fungeert als waarnemend Directeur van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. 

 

Overzicht van instroom en uitstroom van personeel over het dienstjaar 2015 

 Bestand 2013 instroom uitstroom Bestand 2013 

Thuisdienst 231 33 2 261 

Buitendienst 194 10 0 204 

Personeel Buza 425 43 2 470 

 

Ten aanzien van de buitendienst wordt vermeld dat in 2015  niet 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 5 

BFZ 3 

AZAF 3 

MA 2 

DIV 5 

ODIOSIH 5 

PROT 2 

CARICOM 2 

PZ 2 

Totaal 33 
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Gebruik van goederen en diensten:                                 (Bedragen x SRD 1000,-) 

 Thuisdienst Buitendienst Totaal 

Kantoorkosten 1.857,0 3.672,0 5.529,0 

Gebouwen en 

energie 

2.467,0 3.007,0 5.474,0 

Reis- en 

verblijfkosten 

6.285,0 6.064,0 12.349,0 

Voorlichting 1.000,0 1.158,0 2.158,0 

Algemeen 2.042,0 3.274,0 5.316,0 

Med. verzorging 17,0 157,0 174,0 

Totaal 13.668,0 17.332,0 31.000,0 

 

Kantoorkosten  

Alsgevolg van het opzetten van ambassades en consulaten in verschillende landen 

zal er een toename in de reguliere kantoorkosten plaatsvinden.  

 

Gebouwen en energie 

Hier gaat het om de jaarlijkse huur van panden voor de buitenposten. Vanwege de 

toegenomen huurkosten van de panden in het buitenland, die als oorzaak hebben de 

algemene prijsstijgingen, zijn ook de kosten hiervan toegenomen. Ook het klein 

onderhoud van de eigen panden in het buitenland zal belast worden onder deze 

kostensoort. 

 

Reis- en verblijfskosten 

De kosten met betrekking tot mutatie van en detachering van personeel naar de 

buitenposten zijn hierbij opgenomen en geraamd op SRD 6.064.000,00. Ook de 

reguliere reiskosten van het personeel en de departementsleiding van het ministerie 

zijn hieronder opgebracht. Er is ook een bedrag van SRD 1.000.000,- geraamd voor 

de inauguratie van de President volgend jaar. 

 

Voorlichting 

De diverse advertentie kosten en uitzendkosten  betrekking hebbende op de productie 

van ‘Buza Info’ zijn hierin opgenomen. De kosten van Publicatie van Verdragen 

welke voorheen als beleidsmaatregel was opgebracht, komen ten laste van deze post. 

Verdragen en Overeenkomsten worden jaarlijks opgestuurd naar de drukkerij voor 

het vermenigvuldigen van een aantal exemplaren.  

 

Algemeen 

De contributiebetalingen en schenkingen worden ten laste van deze uitgavenpost 

opgebracht.  

Het totaal aan contributies bedraagt SRD 1.183.567,11 (zie hiervoor het 

onderstaande tabel). 
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Ook het bedrag voor de uitgaven van nieuwjaarsrecepties, 

onafhankelijksheidsdagviering en bezoeken uit het buitenland zoals van Ministers, 

Premiers, Staatshoofden met echtgenoten zijn hieronder opgebracht. 

 

   Overzicht Contributies 

 
Organisaties Bedragen in SRD  

per jaar 

1.  VN Vredesmissies/ UN Peace keeping Missions 16.500,00 

2.   ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea) 4.782,03 

3.  OAS Regular Budget 112.225,00 

4.  OAS FEMCIDI (Special Multilateral Fund of the Inter-American Council for 

Integral Development of the Organization of American States) 

33.500,00 

5.  ACP (African, Caribbean and Pacific countries) 254.209,12 

6.  ACS (Associatie van Caribische Staten) 94014,40 

7.  OPANAL (Agency for the Prohibition of Nuclear Arms in Latin    

     America) 

4.015,98 

8.  ACTO (Amazonian Cooperation Treaty Organization) 82.544,96 

9.  GRULAC (Group of Latin American and Caribbean countries) 1.206,00 

10. OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) 2.959,66 

11. CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) 6.391,80 

12. CMP (United Nations Capital Master Plan) 48.313,70 

13. International Seabed Authority Budget 5.948,76 

14. OIC/IIFA (International Islamic Fiqh Academy) 39.865,00 

15. OIC/ISF (Islamic Solidarity Fund) 20.100,00 

16. UNAMID (United Nations African Union Mission in Darfur) 60.042,05 

17.  South Centre 63.095,68 

18.  UN Regular Budget 237.498,25 

19.   G-77 and China 1.802,96 

20.   SELA (Latin American and Caribbean Economic System) 76.666,11 

21.   CARICOM observer Missions 11.185,65 

22.   IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) 6.700,00 

                                                                                                 TOTAAL 1.183.567,11 
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Aanschaffingen 

Een overzicht met betrekking tot de aanschaffingen voor 2015  ziet er alsvogt uit: 

(Bedragen  X SRD 1000,-) 

 Thuisdienst Buitendienst Totaal 

Inventaris 100,0 200,0 300,0 

Automatisering 200,0 320,0 520,0 

Vervoermiddelen 200,0 500,0 700,0 

Overige aanschaffingen 250,0              230,0  480,0 

Totaal 750,0 1.250,0 2.000,0 

 

De aanschaffingen voor 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 2.000.000,- 

 

Inventaris 

Om in de behoefte van vervanging van kantoorinventaris op de thuisdienst als de 

buitendienst te voorzien is een bedrag van SRD 300.000, - opgebracht. 

 

Automatisering 

De automatiseringskosten van de thuisdienst en de buitendienst worden geraamd op 

SRD 520.000,  Er zal inhoud worden gegeven aan de aanschaf van Software 

programma’s voor de afdeling Consulaire Zaken, vervanging van apparatuur, 

bekabeling en installatie van computers.  

 

Vervoermiddelen 

Het ministerie acht het van belang over een goed onderhouden wagenpark te 

beschikken en acht het wenselijk de nodige vervoermiddelen aan te schaffen voor 

zowel de thuisdienst als de buitendienst. Hiervoor is in 2015 een bedrag van SRD 

700.000,- opgenomen. 

 

De onderhavige begroting van het ministerie moet de realisatie van de 

beleidsactiviteiten en doelstellingen, welke in detail in de bijlagen zijn uitgewerkt, 

mogelijk maken. 

Aangetekend zij, dat bij het opmaken van de begroting 2015 er is gewerkt met een 

koers van  US$1= SRD 3,35 en 1 EURO = SRD 4,32. 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 
 

 Tabel 1: bedragen x SRD 1000,- FINIS 
Code  Realisatie 

2013 

Vermoe-

delijk 

beloop 

2014 

 Raming     

 2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

 Raming   

 2018 

Raming 

2019 

 OP- Hoofdbeleidsgebied: Veiligheid en Internationaal beleid 

 OP- Beleidsgebied Ontwikkeligsdiplomatie  

100 Bilaterale 

betrekkingen  

1.437,0 1.500,0 62.630,0 4.497,8 4.587,7  4.725,4 4.867,1 

102 Multilaterale 

betrekkingen 

1.649,0  1.820,0 3.000,0 4.200,0 4.410,0  4.674,6 4.955,1 

 OP-Immigratiebeleid 

113 Migratie en personen 

verkeer 

4.912,0 5.100,0 500,0 510,0 520.2  535,8 551,8 

 OP-Beleidsgebied: Regionale Samenwerking  

103 Regionale integratie 5.999,0 6.000,0 7.000,0 10.200,0 10.404,0  10.716,1 11.037,6 

 OP-Beleidsgebied: Internationale samenwerking 

104 Internationale 

onderhandelingen 

0 

 

0,0 100,0 102,0 104,0  107,2 110,4 

108 Opzetten van Amb. 

van Cons. 

486,0 100,0 1.100,0 1.122,0 1.144,4  1.178,8 1.214,1 

 OP-Beleidsgebied: Economische Planning, Ontwikkeling en Investeringen 

105 Beleidsonderzoek, 

planning en 

capaciteitsversterking 

250,0 100,0 1.000,0 1.050,0 1.102,5  1.168,7 1.238,8 

116 Residentiele 

Diplomatie 

30.179,0 27,0 25.000,0   25.500,0   26.010,0  26.790,0 27.594,0 

 Totaal 44.912,0 14.647,0 100.330,0  47.181,8   48.282,8  49.896,6 51.568,9 

 

OP- Beleidsgebied: Ontwikkelingsdiplomatie ( Grens- en Buurlandenpolitiek, 

Bilaterale betrekkingen en Multilaterale betrekkingen. 

 

Code 100: Beleidsmaatregel 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. 
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De activiteiten van de beleidsmaatregel Bilaterale betrekkingen zijn 

aangegeven in onderstaand tabel. 

 
Nr Activiteiten Bedrag in 

SRD 

1 Reguliere Bijeenkomst van de Gemengde Visserij Commissie Suriname - 
Venezuela in Caracas 2015  

33.500, - 

2 Reguliere Bijeenkomst van de Gemengde Visserij Commissie Suriname - 

Venezuela in Paramaribo 2015  

33.500,- 

3 Bijeenkomst Politiek Consultatie Mechanisme  33.500,- 

4  Bijeenkomst van de Gemengde Commissie Suriname - Venezuela  33.500,- 

5  3 x PETROCARIBE Summit (Niveau Presidentieel)  150.750,- 

6  3 x Technische PETROCARIBE Meeting i.v.m. Petrocaribe Economische Zone 

(regionaal)  

50.250,- 

7  5 x Technische Besprekingen inzake SURINAME PETROCARIBE FONDS  83.750,- 

8  3 x PETROCARIBE Ministeriële Bijeenkomst  100.500,- 

9  Technisch Overleg Suriname - Guyana  16.750, 

10  Politiek Consultatie Mechanisme Suriname - Guyana  33.500,- 

11  Regulier Minbuza Overleg - Paramaribo  33.500,- 

12  Regulier Minbuza Overleg - Guyana  33.500,- 

13  Regulier Overleg Landbouwstrategieën  16.750,- 

14  Evaluatie Vrijstelling Beloodsing GuySuco  16.750,- 

15  Technische Bijeenkomst Suriname - Brazilië Wegverbinding  16.750,- 

16  Suriname - Brazilië Joint Border Commission Bijeenkomst   16.750,- 

17  Multidisciplinaire Technische Bijeenkomst Suriname - Brazilië  16.750,- 

18  Regulier Minbuza Overleg - Paramaribo  33.500,- 

19  Regulier Minbuza Overleg - Brasilia  33.500,- 

20  Suriname - Brazilië Werkgroep inzake Migratie en Consulaire 

Aangelegenheden   

16.750,- 

21  Technisch Overleg Illegale Visserij  16.750,- 

26 Bilateraal overleg tussen wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken 

gedurende 2015 Suriname en Colombia 

30.000,- 

27 Bilateraal overleg tussen de wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken 
Suriname en Ecuador. 

30.000,- 

28 Bilateraal overleg tussen de wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken van 

Suriname en Argentinie en mede participatie Ministerie van BuZa in technische 

missies van Suriname naar Argentinië als mede in de in te stellen gemengde 
Samenwerkings Commissie Suriname en Argentinie .   

50.000,- 

29 Bilateraal overleg tussen de wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken 

Chile en Suriname ter versterking van de bilaterale samenwerking tussen beide 
landen. 

                  

30.000,- 

30 

 

Bilateraal overleg tussen wederzijdse Ministers van Buitenlandse Zaken 

Nicaragua en Suriname ter evaluatie en planning van de bilaterale 

samenwerking 

30.000,- 

 

31 

 

Dienstreis naar Panama gedurende 2014 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. 

M/DirBuZa/ODGZ/Afdeling Amerika’s (ministens 4 persn.) 

50.000,- 

32 Participatie in het CARICOM-Cuba Joint Commission overleg 2015. 20.000,- 

33 Werkbezoeken aan landen in het Caraibisch gebied o.a. Haiti, Trinidad and 
Tobago, Grenada, Barbados ter bespreking en eertijdse afspraken of voor het 

30.000,- 
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maken van nieuwe afspraken zouden gedurende de tweede helft van 2014 en de 
eerste helft 2015 moeten plaatsvinden,  Zo zal er met Barbados gesproken 

worden over de ondertekening van een verdrag ter voorkoming van dubbele 

belasting. 

34 Uitbreiden van de bilaterale relatie d.m.v. bijv. stedenbanden. De relatie met 

walloniё (Franssprekend Belgiё) inhoud geven. 

38.880,- 

35 Bilateral Joint Commission  

Bezoek Minister Franse Overzeese gebiedsdelen. 

86.400,- 

36 River Council Meetings. 1.340,- 

37 PO Amazonia. 8.640,- 

38 Bestudering en voorbereiding tot ondertekening convention on mutual legal 

assistance in criminal matters. 

5.000,- 

39 Formalisering van de samenwerkingsrelatie op verschillend gebied middels het 
onderteken van overeenkomsten. 

38.880,- 

40 Tegenbezoek aan Rusland 110.000,- 

41 In het kader van het verder verstevigen van de samenwerkingsbanden is een 
concept Overeenkomst betreffende Economische en Technische samenwerking 

tussen Suriname en Polen aan Polen aangeboden.  

34.560,- 

42 Professional Course for Foreign Diplomats, periode augustus – september 

2015”. 

86.400,- 

43 Uitvoeringsprojecten ter uitbouwing en intensivering van de betrekkingen tussen 

Suriname en Duitsland. 

72.800,- 

44 Suriname’s toetreding tot de Commonwealth 72.800,- 

45 Uitvoeringsprojecten ter uitbouwing en intensivering van de betrekkingen tussen 
Suriname en Engeland 

72.800,- 

46 Training Annual Course on Multilateral Environmental Agreements 12.350,- 

47 Invulling geven aan de Handels overeenkomst middels de uitvoering van een 

Turkse Handels delegatie 

50.000,- 

48 Uitdiepen van de relaties op bilateraal niveau tussen Suriname en  Georgië; 
Bezoek door Surinaams delegatie de ondertekening van de Visa Abolition and 

Environmental Agreements .Suriname zal gastland zijn voor de Georgisch 

Technische Delegatie inzake presentaties over de Public Halls 

1.000.000,- 

49 Uitbreiding van bilaterale relaties met nieuwe landen binnen Europa  83.400,- 

50 Gemengde Commissie vergadering Suriname -India 45.000,- 

51 Politieke consultatie bij India op zowel ministerieel als presidentieel niveau 45.000,- 

52 Politieke consultatie bij Zuid-Afrika op ministerieel niveau 45.000,- 

53 Een bedrag gereserveerd voor financiering Wanica Hospitaal (Donor China) 59.630.000,- 

                                                        Totaal Beleidsmaatregel Bilaterale Betrekkingen  62.630.000,- 

 

Code 102: Beleidsmaatregel 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. 
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De activiteiten die met deze beleidsmaatregel te maken hebben, zijn aangegeven 

in onderstaande tabel. 

 
Nr. Activiteiten Bedrag in SRD 

1 Participatie in voorbereidende meetings van de Joint Parliamentary 

Assembly (JPA) Uiteenzetting van de beschikbare financieringsmiddelen 
uit de relatie ACP- EU 

50.000,- 

2 Participatie in de ACP- EU Raad van Ministers vergaderingen en andere 

vergaderingen in ACP  verband zoals ACP Global Debate on 
Commodities, 3rd Meeting of ACP Ministers of Culture, ACP Ministerial 

Trade Committee and Joint ACP-EU Ministerial Trade Meeting 

50.000,- 

3 Implementatie van de Economische Partnerschap Overeenkomsten (EPA) 10.000,- 

4 Voortzetting Suriname – EU politiek dialoog 4.000,- 

5 Participatie in Senior Officials Meetings and High Level Meetings met sub-

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

EU-CARIFORUM) 

41.000,- 

6 VII Summit of the Americas 700.000,- 

7 45th General Assembly of the Organization of American States (OAS)          200.000,- 

8 Ministerial Meeting of the Non-Aligned Movement (NAM)          200.000,- 

9 17th Summit of the Non-Aligned Movement (NAM)           500.000,- 

10 Regular Session of the Organization of Islamic Cooperation (OIC)            50.000,- 

11 42nd Annual Islamic Conference of Foreign Ministers             50.000,- 

12 Meeting of the governmental Experts on Land Rights, Natural Resources, 

Development and Consultation: Experiences and Challenges 

               

100.000,- 

13 25th Meeting of the Committee of Experts of the MESICIC.             10.000,- 

14 70th United Nations General Assembly           600.000,- 

15 United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of 

Parties (UNFCCC COP 21) 

               

15.000,- 

16 154th Session of the Inter-American Commission on Human Rights             50.000,- 

17 155th Session of the Inter-American Commission on Human Rights             50.000,- 

18 Special Session of the General Assembly of the Organization of American 
States (OAS) 

             
100.000,-  

19 6th Conference of States Parties to the American Convention on Human Rights 

(Pact of San Jose) 

             

50.000,- 

20 7th Conference of States Parties to the American Convention on Human Rights 

(Pact of San Jose) 

             

50.000,- 

21 8th Conference of States Parties to the American Convention on Human Rights 

(Pact of San Jose) 

             

100.000,- 

22 17th Meeting of the Monitoring Committee of the Caribbean Development and 
Cooperation Committee (Mon Com) 

  10. 000,-  

23 1st Meeting of the Regional Conference on Social Development             10.000,- 

             Totaal Beleidsmaatregel Multilaterale Betrekingen     3.000.000,- 
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OP- Beleidsgebied: Regionale Samenwerking  

Code 103: Beleidsmaatregel 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 deze beleidsmaatregel is verduidelijkt in de onderstaande 

tabel. 
Nr. Activiteiten Bedrag in SRD 

1 Vier Staatshoofden vergaderingen (Presidentiële delegatie)   67.500,- 

2 Ministeriële vergaderingen in Caraibisch gebied (10 sessies) 67.500,- 

3  Ministeriële en/of Presidentiële vergaderingen in Caraibisch Gebied, Zuid 

Amerika, Latijns Amerika, Europa of Azië( 6 sessies) 

67.500,- 

4 Vergaderingen op (Senior) Officials niveau( 6 sessies) 33.000,- 

5 Vier reguliere vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken 13.000,- 

6 President en jeugd Caricom en jeugd UNASUR    234.500,- 

7 Herstructurering Caricom Secretariaat (Riform proces) 502.500,- 

8 Deelname aan SELA vergaderingen in 2015.               500.000,- 

9 Participatie in ACS vergaderingen gedurende 2015.              500.000,- 

10 REGULIERE VERGADERING VAN MINISTERS VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN in Afrika 

132.000,- 

11  2 x ASA HIGH OFFICIALS VERGADERING in afrika, Zuid Amerika  66.000,- 

12 ASPA SUMMIT  Saoedie Arabia  98.000,- 

13 REGULIERE VERGADERING VAN MINISTERS VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN Saoedi Arabia 

99.000,- 

14 

 

3 x ASPA HIGH OFFICIALS VERGADERING Zuid –Amerika, Midden 

Oosten 

 66.000,- 

15 REGULIERE VERGADERING VAN MINISTERS VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN in Latijns Amerika 

 66.000,- 

16 2 x FEALAC HIGH OFFICIALS MEETING in latijns Amerika Oost Azie 49.500,- 

17 StaatshoofdenVergadering 80.000,- 

18 Extra ordinary Summit 80.000,- 

19 Meeting on Ministers of Foreign Affairs 80.000,- 

20 Meeting Ministers of Foreign Affairs with China  

(CELAC-China Forum) 

130.000,,-- 

21 Meeting of National Coordinators 50.000,- 

22 Ministerial Conference on productive and industrial development 15.000,- 

23 Ministerial meeting on the world drug problem 15.000,- 

24 Meeting of Ministers of Culture  15.000,- 

25 Meeting of Ministers and High Authorities on Prevention and Fight against 

corruption  

15.000,- 

26 Ministerial Conference on productive and industrial development 15.000,- 

27 Meeting of Ministers of employment 15.000,- 

28 Meeting of High-level officials CELAC-EU 45.000,- 

29 

30 

Senior Officials Meeting on Science & Technology  15.000,- 
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31 Senior Officials Meeting on Science & Technology of CELAC-EU (Joint 
iniative on research and innovation) 

15.000,- 

32 Meeting on Migration  30.000,- 

33 Meeting of Senior officials of member states and regional mechanisms 30.000,- 

34 Meeting of Senior officials on family farming 15.000,- 

35 Working group of Environment   30.000,- 

36 Working group of Energy  15.000,- 

37 Working group of Finance  30.000,- 

38 Working group on Education  15.000,- 

39 Working group on the promotion of equality and empowerment of women 
in the new development agenda 

15.000,- 

40 Working group on the illicit traffic of Small and Light Weapons  15.000,- 

41 Working group on Infrastructure for the Physical integration  15.000,- 

42 4 x StaatshoofdenVergadering  80.000,-. 

43 6x  Raad van MinisteriesGemeenschappelijkeMarkt  120.000,-. 

44   5x Sectoralevergaderingministeries van binnenlandseZaken   45.000,-. 

45  6 sectoralevergadering van het Ministerie van Onderwijs.   72.000,-. 

46  6x Grupo de Mercado Comun  72.000,-. 

47  3x SectoralevergaderingMinisteries van Cultuur   32.000,-. 

48  4x sectoralevergaderingWetenschaoTechnologie en Innovatie   39.000,-. 

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

108.000,-. 

50 6x  SectoralevergaderingSocialeOntwikkeling  54.000,-. 

51 5x Sectoralevergaderinginzakeveiligheid  45.000,-. 

52  7x VergaderingMechanisms of Regional Integration    78.000,-. 

53 2 Unasur Staatshoofden vergaderingen (Summits);  200.000,- 

54 4 vergaderingen Unasur Ministers van Buitenlandse Zaken; 300.000,- 

55  3 vergaderingen Unasur Vice Ministers ; 100.000,- 

56 6 vergaderingen Unasur Raad voor Afgevaardigden 98.000,- 

57 4 vergaderingen voor de werkgroep Budget; 100.000,- 

58 3 vergaderingen voor Ad Hoc Wergroep Haiti-Unasur 300.000,- 

59 3 vergaderingen inzake  Burger Participartie Forum 200.000,- 

60 4 vergaderingen werkgroep Geschillen beslechting inz. investeringen 100.000,- 

61 4 vergaderingen Werkgroep Mensenrechten; 100.000,- 

62 3 vergaderingen Unasur Jeugd; 300.000,- 

63 2 vergaderingen Fonds voor Gemeenschappelijke Initiatieven; 150.000,- 

64 4 vergaderingen Unasur-Relaties met Derden 300.000,- 

65 2 vergaderingen Unasur Structuur; 100.000,- 

66 4 werkbezoeken aan het Unasur Algemeen Secretariaat. 100.000,- 

67 Reguliere vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken; 

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

       200.000,- 

68 Permanente Nationale Commissie (12 sessies in Suriname) 100.000,- 

69 Regionale Conferentie inz. relevante aandachtsgebieden   100.000,- 

70 Nationale Workshops  m.b.t. aspecten diverse project cycli 100.000,- 

                                                         Totaal Beleidsmaatregel  Regionale Integratie 7.000.000,- 
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OP- Beleidsgebied: Immigratiebeleid  

Code 113: Beleidsmaatregel Migratie en personenverkeer 

De activiteiten met betrekking tot Consulaire zaken en Migratie over het dienstjaar 

2015 lopen synchroon met het beleid gericht op de beheersing van de 

migratiestromen als gevolg van de groei in het internationaal reisverkeer en de 

ordening van het personenverkeer welke prioriteit geniet in deze regeerperiode. Ook 

zal continuering plaatsvinden van het consulair beleid met als bedoeling de 

coördinatie van alle consulaire activiteiten van Suriname, nationaal evenals 

internationaal. De geplande activiteiten hebben betrekkingen op Consulaire Zaken en 

Personenverkeer en Migratie. 

 

De activiteiten van deze beleidsmaatregel zijn aangegeven in onderstaande 

tabel. 
Nr. Activiteit Bedrag in SRD 

1  Aankopen van een electronische visa systeem waarbij alle diplomatieke  

vertegenwoordigingen in contact et elkaar staan voor wat betreft visa-
aangelegenheden, het zal de mogelijkheid bieden aan vreemdelingen om 

online visum aan te vragen waar ter wereld ook 

             150.000 - 

2   Project Mapping of  Diaspora 

Het ligt in de bedoeling de diaspora te betrekken in de ontwikkeling van  
Verschillende sectoren in ons land.  

In dit verband wordt er een migratie profiel samengesteld en zal er een  

website gebouwd worden om diaspora te registreren.ra te registreren 

 
 

100.000,- 

 
 

 

3 

 

 Instellen van Departementale Migratie Commissie om de migratiewet en het     

 migratiebeleid te fromuleren 

125.000,- 

4 Verder ontwikkelen van de software van PSA aanvraagsysteem 25.000,- 

5 Bij wonen van Buitenlandse vergaderingen in verband met Migratie 

meetingen  

100.000,- 

                   Totaal Beleidsmaatregel Migratie en Personenverkeer 

 
500.000,- 

 

OP- Beleidsgebied: Internationale Samenwerking 

Code 104: Beleidsmaatregel Internationale Onderhandelingen 

Bij de acties die met internationale samenwerking en internationale handel te maken 

hebben gaat het om het behalen van optimale voordelen en resultaten uit 

samenwerkingrelaties en het vergroten van het marktaandeel van Surinaamse 

producten in het internationaal handelsgebeuren,  ter ondersteuning van de nationale 

ontwikkeling. 

Deze acties hebben voornamelijk te maken met participatie in reguliere meetings die 

met internationale samenwerking en het bevorderen van de handel raakvlak hebben 

alsmede training en opleiding van personeel. 
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Bij Staatsbesluit van 1 september 2010 no. 124 is aan het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken een bijzondere taak toegevoegd, t.w.: “de coördinatie van de 

internationale ontwikkelingssamenwerking, het een en ander in samenwerking met 

de daarvoor in aanmerking komende ministeries”. 

 

De activiteiten van deze beleidsmaatregel zijn aangegeven in onderstaande 

tabel. 
Nr. Activiteit Bedrag in SRD 

1 Participatie in diverse meetings i.h.k.v de River Council, PO- 

Amazonia en UNDAF-UNDAP 

100.000,-  

  Totaal beleidsmaatregel Internationale onderhandelingen 100.000,- 

 

Code 108: Beleidsmaatregel Opzetten van Ambassades en Consulaten 

Het beleid ten aanzien van het opzetten van ambassades en consulaten in landen en 

steden die van strategisch belang zijn voor de ondersteuning van de nationale 

ontwikkeling, zal voortgezet worden. 

Het voornemen bestaat om in 2015 in Equatoriaal Guinee en Duitsland een 

Ambassade op te zetten .  

Deze nieuwe vertegenwoordigingen van Suriname dienen adequaat ingericht te 

worden. 

 

De activiteiten van deze beleidsmaatregel zijn aangegeven in onderstaande tabel  
Nr. Activiteit Bedrag in SRD 

1 Verdere inrichting/opzet van de Ambassade in Equatoriaal Guinee  550.000,- 

2 En ook de  inrichting/opzet van de Ambassade in Duitsland 550.000,- 

 Totaal Beleidsmaatregel Opzetten van Ambassades en Consulaten 1.100.000,- 

 

  Toelichting op beleidsmaatregel 108: 

    

1. Inrichting/opzet van ambassade in Equatoriaal Guinee 

 Opzetten Surinaamse Ambassade c.q Missie in Ecuatoriaal Guinee 

(oriëntatie missie voorbereiding,   uitgezonden   bemensing en locale 

bemensing voor minstens een jaar, gebruiksklaar maken van de locatie, 

inrichting, huur,   oprationalisatie gedurende tenminste een jaar). 

 

2. Inrichting/opzet van ambassade in Duitsland 

 Opzetten Surinaamse Ambassade c.q Missie in Duitsland (oriëntatie 

missie voorbereiding,   uitgezonden   bemensing en locale bemensing 

voor minstens een jaar, gebruiksklaar maken van de locatie, inrichting, 

huur,   oprationalisatie gedurende tenminste een jaar)  
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OP-Beleidsgebied: Economische Planning, Ontwikkeling en Investeringen 

Code 105: Beleidsmaatregel Beleidsonderzoek, planning en 

capaciteitsversterking. 

 

Middels gericht beleidsonderzoek wenst het ministerie inzicht te verkrijgen in 

fundamentele kennis van specifieke vraagstukken om zich beter in staat te stellen tot 

planning, monitoring, evaluatie en waar nodig bijsturing van het beleid.  

Teneinde het personeel van zowel de thuisdienst als de buitendienst in staat te stellen 

zich goed voor te bereiden en in te spelen op de veranderingen die zich voltrekken 

zal regelmatige participatie in opleiding en training zoals in de talen Frans, 

Portugees,  Manderijn, Nederlands en Engels  plaatsvinden.  

Ook zal gewerkt worden aan de finalisering van “Het Reglement voor de 

Buitenlandse Dienst”, welke na verheffing tot wet zal dienen als referentiekader voor 

de rechten en plichten van het personeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

De activiteiten van deze beleidsmaatregel zijn aangegeven in onderstaande tabel 
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 .  

200.000, -. 

2 Er zal ook FGV(Fundacao Getulio Vargas)  is een Braziliaanse instituut die  in 

samenwerking met Brazilia- Suriname trainingen zullen verzorgen m.b.t. 

project beschrijving voor de afdeling Caricom, Celac en ODIOSHI   

800.000,- 

Totaal Beleidsmaatregel Beleidsonderzoek en planning  1.000.000,- 

 

Code 116: Beleidsmaatregel Residentiële kosten van lokale en buitenlandse 

vertegenwoordigingen 

In het dienstjaar 2015 zullen de kanselarijen te P.V. New York, Washington, C.G. 

Miami, Guyana en Belem gekocht worden.  

 

 De activiteiten van deze beleidsmaatregel zijn aangegeven in onderstaande 

tabel 
Nr. Activiteit Bedrag in SRD 

1 Aankoop van de kanselarijen te P.V. New York , kanselarij te 

Washington, Guyana, Belem en C.G. Miami 

25.000.000, -. 

Totaal Beleidsmaatregel Residentiële kosten van lokale en buitenlandse 

vertegenwoordigingen 

    25.000.000,- 
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Tabel 2 

OP-Beleidsgebied: Veiligheid en Internationaal beleid 

OP-Subbeleidsgebied: Ontwikkelingsdiplomatie 

 

100. Bilaterale betrekkingen 

Activiteit Gerealiseerd  

Beleid 2013 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2014 

Verwachte 

beleidsresultaten 

per eind 2015 

Guyana 

Aanbieding 
geloofsbrieven 

 Ambassadeur N. Kurban 

aan de President van 
Guyana (6 maart 2013) 

  

Ministerieel Overleg  Lopende 

beleidsaangelegenheden 

Inzake lopende 

beleids 
aangelegenheden 

Border Crossing 

Crime.Technisch 

Overleg  
 

Veiligheidsvergadering 

Minister van 

Binnenlandse Zaken van 
Guyana en BNV (6/9/13)  

  

Natuurlijke 

Hulpbronnen   
Ministerieel Overleg  

Samenwerking op het 

gebied van industriële 
ontwikkeling (08/2/13)  

 

Ondertekening Agreed 
Minutes (19 juli 2013) 

  

Vrijstelling GuySuco 

schepen 

(beloodsingsvraagstuk) 

Evaluatie BuZa-MAS 

van de vrijstelling van het 

beloodsingvraagstuk (13 
november 2013) 

   Evaluatie periode 

augustus 2013 – juli 

2014  
Evaluatiebijeenkomst 

tussen Surinaamse en 

Guyanese autoriteiten 
i.v.m. eventuele 

verlenging  

Juli 2015  

Evaluatie periode 

augustus 2014 – juli 
2015 

Bouw brug over de 
Corantijn rivier 

Ondertekening MOU 

met China Railway 
Company 

Ondertekening 
(02 september 2013) 

Schrijven ontvangen van 

Guyana d.d. 30/10/2013 
betreffende “No 

objection” voor 

financiering van de brug 
door China  (01 

november 2013) 

  

Grenskwestie. 

Instelling van de 

Nationale 

Grenscommissie 
1ste Grensbesprekingen 

Suriname – Guyana 

2de Grensbesprekingen 
Suriname – Guyana 

3de Grensbesprekingen 

Suriname – Guyana 

ter evaluatie van de 
nationale grensdisputen. 

(15 april 2013) 

in Georgetown, 
Guyana(18 april 2013) 

in Paramaribo, Suriname 

(12 augustus 2013) 
in Georgetown, Guyana  

(02 december 2013) 

03 april en 24 juni 2014: 
Consultaties en 

besprekingen inzake de 

westgrens van Suriname 
 

Continuering van de 
Consultaties en 

besprekingen in het 

kader van de 
oplossing het 

grensgeschil 
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ROGB 

1ste Bilateraal overleg 

Minister van NH en 

Guyana en de 
Minister van ROGB 

van Suriname 

 
2de Bilateraal overleg 

 Paramaribo, Suriname.  
(8 februari 2013) 

 

 
 

 

 
Georgetown, Guyana  

(28-31 maart 2013) 

  

Brazilië 

Speciale 
Uitnodigingen voor 

de President 

 

 President van Brazilië 

heeft President Bouterse 
de BRICS vergadering 

van 16 juli 2014 en de 
China-CELAC meeting 

van 17 juli 2014 

bijgewoond. 

 

Samenwerking 

Suriname-Brazilie 
 

Uitvoering van de 
samenwerkingsprojecten 

en vervolg bilaterale 

(technische) 
bijeenkomsten ter 

evaluatie en identificatie 

van nieuwe 
samenwerkingsprojecten 

Uitvoering van de 
samenwerkingsprojecten 

en vervolg bilaterale 

(technische) 
bijeenkomsten ter 

evaluatie en identificatie 

van nieuwe 
samenwerkingsprojecten 

 

 

Uitvoering van de 
samenwerkingsprojecten 

en vervolg bilaterale 

(technische) 
bijeenkomsten ter 

evaluatie en identificatie 

van nieuwe 
samenwerkingsprojecten 

 

 

Werkbezoeken 

Ministers van 

Buitenlandse Zaken 
Suriname-Brazilië 

Werkbezoek Minister 

Lackin aan Minister 

Patriota (Brasilia, 18 
februari 2013);  

Werkbezoek Minister 

Lackin aan Minister 

Buza Brazilië en 
uitvoering van de 

gemaakte afspraken 

Werkbezoek Minister 

Lackin aan Minister 

Buza Brazilië en 
uitvoering van de 

gemaakte afspraken 

Duurzame 

Asfaltering 

 9-10 januari 2014 en 4-

11 februari 2014 
 

Werkbezoek 

Vertegenwoordiger 
OXNIX i.h.k.v. 

duurzaam asfalteren 

 

 

Economische 

Samenwerking 

 3 februari 2014 

Missie van het Instituut 

voor Toegepast 
Economisch Onderzoek 

(IPEA) in Paramaribo 

i.v.m. een studie over de 
Surinaamse economie 
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Luchtvaartsamen 

werking 

 5 februari 2014 

Meeting tussen de 

Luchtvaartmaatschappijen 
SLM van Suriname en 

GOL van Brazilie om te 

komen tot een 
samenwerking 

Luchtvaartsamenwerki

ng tussen de SLM en 

GOL 

MERCOSUR Bezoek MERCOSUR 

delegatie om de 

Surinaamse regering te 
faciliteren bij de 

toetreding als 
geassocieerd lid bij 

MERCOSUR 

(Paramaribo, 
10/4/2013) 

  

Herstructurering 

Ministerie van 

Buitenlandse Zaken 

Orientatiebezoek 

Directeur Buza, Mw. 

E. Naarendorp aan het 
Ministerie van Buza 

Brazilie, Itamaraty 

(Brasilia, 18/2/  2013) 

  

Samenwerking 

Suriname-Amazone 

Staten van Brazilie 

Oriëntatiebezoek 

delegatie van de Staat 

Pará (Paramaribo, 10-
13 juni 2013): 

  

 

 Werkbezoek delegatie 

van de Staat Amapá 

(Paramaribo, 2-5 
december2013): 

 

2-7 april 2014 

Missie Directeur van het 

Instituut RURAP 
(Instituto de 

Desenvolvimento Rural 

do Amapá.  

 

Trilaterale 

Samenwerking met 

Zeeland 

 26-30 mei 2014 

Gezamenlijke Missie van 

Nieuw Zeeland en 
Brazilie (Embrapa en 

ABC) inzake “Support to 

the improvement of 
Upland Rice Cultivation 

in Suriname”. 

Uitvoering van het 

project: 

“Support to the 
improvement of 

Upland Rice 

Cultivation in 
Suriname” 

Fundacao Getulio 
Vargas (FGV) 

 21-24 juli 2014  
Missie van de grootste 

denktank van Brazilie 

FGV voor het op gang 
brengen van een 

samenwerking op velerlei 

gebied.  

Uitvoering 
ontwikkelings – 

projecten i.s.m. de 

denktank FGV. 
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Project “Agro-

Ecological Zoning 
Suriname” 

 8-22 augustus 2014 

Uitvoering van de eerste 
activiteit in het kader van 

dit project. 

 

Continuering van de 

activiteiten in dit 
kader. 

Project “Geological/ 

Geodiversity Mapping 

on the Border Brazil-
Suriname 

 oktober 2014 

Uitvoering van Activiteit 

A4.1 in Paramaribo 
 

Uitvoering van Activiteit 

A5.1 in Belém. 

Continuering  van de 

Activiteiten in het 

kader van dit project. 

8ste ACP Summit en 
Ministeriële 

Vergadering 

 3-7 november - 8ste ACP 
Summit en Ministeriële 

vergadering in 

Paramaribo: 
 

 

Frans-Guyana 

Uitbreiding 
samenwerking en 

uitvoering afspraken 

in River Council-
verband 

7e en de 8ste 

Bijeenkomst van de 
River Council. 

 

 
 

11 juli 2014 

9de Bijeenkomst van de 
River Council 

 

 

10de Bijeenkomst van 

de River Council 
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PO Amazonia  11 – 12 maart 2014 

(Paramaribo) – Missie van 
de Prefect van Frans 

Guyana 

Presentatie: 

- Bedrijf “La Deal” 
i.v.m. vervanging 

van de Veerboot 

“Gabrielle” 

- PO Amazonia 

2007 – 2013 

 

20-22 maart 2014 (Frans 
Guyana) Missie Dirbuza  

Presentatie: 

- Presentatie PO 
Amazonia 2014-

2000 

- Ondertekening 
Intentie- 

verklaring voor de 

bouw van een 
nieuwe veerboot 

(Fase I) 

 
22 augustus 2014 

Oplevering van de 

eindstudies (Fase II) 
 

22 augustus 2014 – 22 

januari 2015 
Fase III:maktonderzoek  

 

22 januari – 22 mei 

2015  
Fase IV: 

Vervaardiging en op 

maat snijden van de 
metalen delen in 

Frankrijk of elders in 

Europa 
 

22 mei 2015 – 22 juli 

2015 

Fase V: Transport van 

de metalen onderelen 

vanuit Europa naar 
Suriname 

 

22 juli 2015 – 22 
maart 2016 

Fase VI: Montage, 

assemblage en 
uitrusting van de 

veerboot in Suriname 

 

Illegale Visserij 
Meeting tussen 

Surinaamse en Franse 

autoriteiten 

betreffende de illegale 

visserij 

8 juli 2013 - 
gerealiseerd 

12 maart 2014 
(Paramaribo) 

Gerealiseerd 

 

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. 

Operationalisering van 

de integrale nationale 
grenscommissie   

Frans Guyana. In juni 
2013 is er een eerste 

ontmoeting geweest 

met de Fransen.  

 Ondertekening van de 

maritieme grens 
overeenkomst.  
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Venezuela 

Geweldsgolf in 
Venezuela 

 

Herdenking 1 jaar 
overlijden van 

President Chavez in 

Caracas 

 

 

 

 

28 februari 2014 

Ontmoeting Minister Jaua 
en Minister Lackin op de 

Johan Adolf Luchthaven 

i.v.m. informatie 
verschaffing  

 

Visserij samenwerking  13 juni 2014Toezending 

concept visserij 
overeenkomst aan de 

venezolaanse autoriteiten 

November 2014 

Ondertekening nieuwe 
Visserij overeenkomst 

Juni 2015 

Visserij besprekingen 
in Venezuela 

 

November 2015 
Visserijbesprekingen 

in Paramaribo 

Luchtvaart 
samenwerking 

21/22 november 2013 
onderhandelingen 

tussen de 
luchtvaartautoriteiten 

van Venezuela en de 

LOA van Suriname 
gerealiseerd 

  

Samenwerking i.h.k.v. 

de Biaterale 

Petrocaribe  
Overeenkomst 

Technische Missie ter 

voorbereiding van het 

Coronieproject  
(Paramaribo, 13-14 

juni 2013) 

20 januari 2014 

Installatie van de 

Binationale Commissie en 
de Technische Commissie 

Suriname – Venezuela 

 

  21-23 januari 2014 
Veldbezoeken Petrocaribe 

Technische Commissie 

naar de verschillende 
ingediende projecten 

Uitvoering Petrocaribe 
projecten in het kader 

van het Petrocaribe 

Bilateraal Fonds 

  12 april 2014 

Werkbezoek 

Venezolaanse zijde van de 

Binationale commissie en 

de technische commissie 

 

  Eerste week juni – 2 juli 
2014 

Bezoek technische 

commissie Venezuela 
voor assistentie bij de 

aanpassingen van de 

ingediende projecten 

 

  18 – 22 augustus 2014 

Meeting Technische 

Commissie Suriname – 
Venezuela in Suriname 
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Petrocaribe Summit 7de PETROCARIBE 

Summit van 4-5 mei 
2013 in Caracas - 

Venezuela. 

Participatie MinDef 

 9de PETROCARIBE 

Summit  
 

 8ste PETROCARIBE 

Summit in Managua- 

Nicaragua  
(29 juni 2013). 

Participatie President 

  

Petrocaribe 

Ministeriele 
Vergadering 

8ste :10 januari 2013 te 

Caracas - Venezuela 

13de: : juni 2014/San 

Salvador – El Salvador - 
gerealiseerd 

14de PETROCARIBE 

Ministeriële 
Vergadering  

 9de : 4-5 mei 2013 te 

Caracas - Venezuela 

  

 10de : Managua- 

Nicaragua (28/6/2013). 

  

 11de :6-7 september 
2013 te Haïti. 

  

 12de : Caracas – 
Venezuela  

(16 december 2013) 

  

Petrocaribe 

Technische Meetings  

1ste : Bijeenkomst van 

de Ad Hoc Groep voor 
de instelling van de 

PEZ te Managua- 

Nicaragua  
(28 juni 2013). 

  

 2de PETROCARIBE 

Bijeenkomst van de Ad 
Hoc Groep voor de 

instelling van de PEZ 

te Haiti  
(6-7 september 2013). 
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Cuba 

Uitbreiding en 
intensivering van de 

samenwerking op 

diverse gebieden 

 

Continuering 
samenwerking met 

Cuba op diverse 

gebieden o.a. de 
gebieden onderwijs en 

Volks gezondheid, 

Sport en Jeugd alsmede 
Landbouw. 

 

Cultuur: Overname 

fakkel tijdens 33e 

Caribisch Festival door 

Suriname  aangezien 
het 34e Caribisch 

Festival 2014 aan 

Suriname gewijd zou 
worden.  

In dit kader werd  het 

personeel op de 
Ambassade van 

Suriname te Cuba 

uitgebreid met een 
diplomate belast met 

Culturele 
aangelegenheden. 

 

Ondersteuning aan 
Cuba op internationale 

fora voor opheffing 

van de economische 
sancties en bij de 

toetreding tot 

internationale en 
regionale organisaties.  

 

CARICOM-Cuba:  

Participatie van 

Suriname in de Fourth 

Meeting of Ministers  
of Foreign Affairs of 

CARICOM and Cuba., 

4-6 September 2013 te 
Grenada. Verkrijging 

duidelijkheid bij de vak 

ministeries m.b.t. 
uitvoering afspraken 

voor technische 

assistentie zijdens 
Cuba, uit hoofde van 

de CARICOM-Cuba 

samenwerking. 

 

 Voortgang samenwerking 
met Cuba op diverse 

gebieden o.a. de gebieden 

onderwijs en Volks 
gezondheid, Sport en 

Jeugd alsmede Landbouw. 

 

 

 

Cultuur: Participatie 

Suriname in het 34e 

Caribisch Festival welke 

aan Suriname gewijd was. 
Ter voorbereiding van dit 

Festival was er een 

speciale Presidentiele 
Commissie ingesteld. 

In dit kader werd het 

diplomatiek personeel op 
de Ambassade van 

Suriname te Cuba verder 

uitgebreid met een 
Tijdelijk Zaakgelastigde 

en daarna een tijdelijke 
Liaison Festival del Fuego 

voor 3 maanden   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CARICOM-Cuba:  

Participatie van Suriname 

in de CARICOM-CUBA 

Summit die in December 
2014 gehouden zal 

worden. Deze Summit 

vloeit voort uit het 
slotdocument aangenomen 

tijdens de  Fourth Meeting 

of Ministers  of Foreign 
Affairs of CARICOM and 

Cuba., 4-6 September 

2013 te Grenada.. 

 

Continuering van de 
samenwerking met 

Cuba op meerdere 

terreinen, o.a. 
studiebeurzen en 

consolidatie van de 

goede bilaterale 
betrekkingen.  

 

 

Cultuur: 

Voorts zal Suriname 

participeren in de 35e 
editie het Festival del 

Fuego in 2015  

oftewel 35e Caribisch 
Festival 2015 welke 

aan Haiti gewijd zal 

worden. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CARICOM-Cuba: 

Participatie van 

Suriname in de Fifth  

Meeting of Ministers  
of Foreign Affairs of 

CARICOM and Cuba.   
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Barbados 

Uitwerking afspraken 
Gemengde Commissie 

vergadering 

 

 

Verkrijging 
duidelijkheid m.b.t. de 

voortgang van de 

samenwerking van 
Suriname met 

Barbados in Gemengde 

Commissie verband 
middels overleg tussen 

beide landen niet 

gerealiseerd in 2013 

 

 

 

Bilateraal Overleg tussen 
Suriname en Barbados 

mede ter verkrijging 

duidelijkheid m.b.t. de 
voortgang van de 

samenwerking van 

Suriname met Barbados in 
Gemengde Commissie 

verband. 

 

Bilateraal overleg m.b.t de 

Concept overeenkomst 

tussen Suriname en 
Barbados ter voorkoming 

van dubbele belasting 

 

Eventueel alsnog 
belegging van de 

derde Gemengde 

Commissie 
vergadering in 

Suriname. 

 
 

 

 

Ondertekening 

overeenkomst tussen 

Suriname en Barbados 
ter voorkoming van 

dubbele belasting. 

Mexico 

Uitbreiding en 

intensivering van 

samenwerking op 
diverse gebieden. 

 

 
Verkrijging 

duidelijkheid m.b.t. de 

voortgang van de 
samenwerking van 

Suriname met 

Barbados in Gemengde 
Commissie verband 

middels overleg tussen 

beide landen niet 
gerealiseerd in 2013 

 

 

 
Bilateraal Overleg tussen 

Suriname en Barbados 

mede ter verkrijging 
duidelijkheid m.b.t. de 

voortgang van de 

samenwerking van 
Suriname met Barbados in 

Gemengde Commissie 

verband. 
 

Bilateraal overleg m.b.t de 

Concept overeenkomst 
tussen Suriname en 

Barbados ter voorkoming 

van dubbele belasting 

 
Eventueel alsnog 

belegging van de 

derde Gemengde 
Commissie 

vergadering in 

Suriname. 
 

 

 
 

Ondertekening 

overeenkomst tussen 
Suriname en Barbados 

ter voorkoming van 

dubbele belasting. 
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Verenigde Staten van 

Amerika: 

Uitbreiding en 

intensivering van de 
samenwerking op 

diverse gebieden. 

 
 

 

 
Ondertekening 

overeenkomst inzake 

OpenSkies tussen 
Suriname en VSA.  

 

 
 

Voortzetting 

samenwerking met de 

VSA op het gebied van 

handel, toerisme, 
volksgezondheid, 

justitie, defensie 

onderwijs en 
investeringen  alsmede  

Mult-idimensionale 

veiligheid (Caribbean 
Basin Security 

Initiative). 

 
 

Participatie Suriname 

in CARICOM-USA 
topontmoeting te T&T. 

 

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 

 
 

 

 
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).  

 

 
 

 

 
 

 

Voortzetting dialoog en 
samenwerking m.b.t. 

rapportage zijdens de 

VSA t.a.v. kinderarbeid, 
en Mensenhandel in 

Suriname en dialoog 

m.b.t. toetreding 
Caribbean Basin 

Initiative. 

 
. 

 
 

 

 
 Succesvolle 

implementatie van de 

luchtvaart 
overeenkomst tussen 

Suriname en de VSA 

 
 

Continuering en 

realisering van de 

gemaakte afspraken 

overeenkomstig het 
gestelde in 2014 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Verbetering positie 
Suriname m.b.t. 

rapportage over kinder 

arbeid en 
Mensenhandel 
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Canada 

Uitbreiding en 
intensivering  

samenwerking op 

diverse gebieden. 
 

 

Voortzetting 
samenwerking met 

Canada inzake 

Mijnbouw en 
bankwezen. 

 

 
Uitvoering van enkele 

sociale projecten 

zijdens Canada in 

Suriname. 

 

Benoeming HC voor 
Canada in Suriname 

 

 

Verdere invulling geven 
aan de afspraken 

aangaande 

mijnbouwactiviteiten en 
andere 

samenwerkingsverbanden 

 

 

Conform het gestelde 
in 2014 
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Argentinië 

Uitbreiding en 

intensivering van de 

samenwerking op 
diverse gebieden. 

 

 

 
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. 
 

Diagnostische 

agrarische missie 
Argentinië naar 

Suriname ondernomen. 
 

Diagnostische missie 

zijdens Argentinië met 
het oog  op invulling 

South –South Tri-

Angular cooperation 
naar Suriname 

ondernomen. 

 
Inwerkingtreding van 

de overeenkomst voor 

technische 

samenwerking tussen 

Suriname en 

Argentinië. 
 

 

 

   
Benutting 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 
samenwerking, en 

eventueel en 

operationalisatie van 
de gemengde samen 

werkings commissie  

Suriname-Argentinië.  
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Colombia 

Uitbreiding en 

intensivering van de 

bilaterale 
samenwerking op 

diverse gebieden. 

 

 

Cultuur: 

Opzet en organisatie 

van de cursus in de 

Spaanse Taal. In dit 
verband speciale 

faciliteiten op het 

terrein van BuZa 
opgezet, en ingericht, 

en verblijf en 

accommodatie van de 

Spaans docenten uit 

Colombia gefinancierd 

door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

Cursus in de Spaanse 

Taal succesvol 
afgesloten. 

 

De 3 
evaluatiebezoeken van 

de Cursus coördinator 

uit Colombia 
gefinancierd door 

Suriname. 
Receptie i.v.m. met 

afsluiting van de cursus 

in de Spaanse Taal 
georganiseerd en 

gefinancierd door het 

Ministerie. 
 

Directeur van Cultuur 

van Colombia in 
Suriname onthaald 

voor zowel de opening 

als de afsluiting van de 

cursus. 

 

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 middels 

een Cursus in de Spaanse 
in 2014. 

 

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. 

 
Organisatie en 

uitvoering Cursus in 

de Spaanse taal 2015. 
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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 de 
in 2013 gemaakte 

afspraken voor 

bilaterale 
samenwerking.  

 

Ecuador 

Uitbreiding en 

intensivering van  

samenwerking op  

diverse gebieden. 
 

 

Werkbezoek Min BuZa 

Ecuador aan Suriname 

gedurende de eerste 

helft 2013. 

 
 

Ontvangst Missie uit 

Ecuador i.v.m. 
ondersteuning aan 

Suriname bij de 

onderhandelingen 
aangaande mijnbouw 

deals met 

Multinationals.  
 

 

Voorbereiding Opening 

Ambassade/c.q. kleine 

missie van Suriname in 

Ecuador 

 
 

 

Voortgang van de 

bilaterale 

samenwerking tussen 

beide landen.  

Nicaragua 

Initiëren van 
samenwerking tussen 

Suriname en 

Nicaragua, 

 

Ontmoeting President 
Bouterse met 

Nicaraguaanse 

Ambtgenoot in 
Nicaragua gedurende 

de eerste helft 2013. 

 

 

 

Uitnodiging President 
Bouterse, c.q. 

MinBuZa aan hun 

Nicaraguaanse 
Counterparts voor een 

werkbezoek aan 

Suriname. 
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Panama 

 

Initiëring van 

samenwerking met 
Panama op het gebied 

van luchtvaart, 

maritieme zaken en 
handels samenwerking. 

Benoeming HC voor 

Panama in Suriname en 
HC voor Suriname in 

Panama. 

 

Werkbezoek van de 

niet residerende 

Ambassadeur van 
Panama aan  MinBuza. 

 

Voorstel voor aangaan 
van een 

visumafschaffingsover

eenkomst 
voor houders van 

diplomatieke, dienst -

en speciale paspoorten. 
Er is een concept 

overeenkomst terzake 
aan Panama 

aangeboden. 

 

Werkbezoek MinBuza aan 

Panama voor het 
verdiepen van de 

bilaterale samenwerking  

 

Invulling geven aan de 

gemaakte afspraken. 

Uruguay 

Initiëren van samen 

werking tussen 

Suriname en Panama. 

 
Ondertekening visum 

afschaffingsovereenko

mst met Uruguay. 

 

Ondertekening Paraplu 

overeenkomst voor 

Technische, 
Wetenschappelijke en 

Culturele samenwerking 

tussen Suriname en 
Uruguay waaruit een 

gemengde samenwerkings 

commissie voortvloeit. 
 

 

 
Wederzijdse 

werkbezoeken tussen 

Suriname en Uruguay 
ter implementatie van 

de 

samenwerkingsgebied
en. 

 

Implementatie van de 
samenwerking uit 

hoofde van de  

gemengde samen 
werkings commsie.  
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Overige landen van 

het Caraibisch ge 

bied en de 

Dominicaanse 

Republiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Haiti: Op basis van 

reciprociteit opzetten 

en operationaliseren 
van Consulaten 

Generaal in 

wederzijdse landen. 
Presidentiele Missie uit 

Haïti in Suriname 

ontvangen. 

Presidentiele missie 

naar Haiti ondernomen.  

 

 

. 

 

 

Haiti: Op basis van 

reciprociteit opzetten en 

operationaliseren van 
Consulaten Generaal in 

wederzijdse landen. 

Presidentiele Missie uit 
Haïti in Suriname 

ontvangen. 

Presidentiele missie naar 

Haiti ondernomen.  

 

 

 

 

 

Werkbezoeken  
MinBuZa aan Haiti, 

Trinidad and Tobago, 
Grenada, Jamaica en 

Barbados wordt 

gedacht aan o.a. Haiti, 
Trinidad and Tobago, 

Grenada, Barbados, 

Jamaica en de 

Dominicaanse 

Republiek ter 

bespreking van de 
bilaterale relatie en 

ondertekening van 

overeenkomsten tot 
implementatie van 

bilaterale 

samenwerking. 

China 

Ondertekening v/e 

overeenkomst inzake 
vermijding van 

dubbele 

belastingheffing 
Suriname- China 

 

Aanwijzen van 

Surinaamse en Chinese 

technische counterparts 
i.v.m. uit te voeren 

onderhandelingen 

Realisatie van 1e 

onderhandeling 

tussen de Surinaamse 
en Chinese 

counterpart 

Ondertekening van de 

overeenkomst 

Verlenging lening d.d. 
24 april 2009 en 28 

december 2004 

 Verzoek tot verlening 
van lening in proces 

gezet 

Verlenging van 
leningen middels 

notawisseling. 

Benutting van 
leningen voor 

projecten binnen het 

raamwerk van 
economische en 

technische 

samenwerking 
Suriname-China 

Afreizen technisch 

team naar Suriname 

i.v.m. assemblage 
“tillers” uit 

landbouwschenking 

China 

 Toewijzing van 

goederen uit 

landbouwschenking 
aan desbetreffende 

groepen 

Bijdragen aan 

ontwikkeling van 

landbouw in het 
binnenland 
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Wanica Hospitaal  Uitvoeren van een 

survey i.v.m. de 
haalbaarheid van het 

Wanica Hospitaal 

Project door de 
Hunan Provincial 

Architectural Design 

Institute 

Bouw van het Wanica 

Hospitaal Project 

Schenking China 1000 

desktop en 1020 

laptop computers en 2 
servers 

 Overhandiging van de 

laptop en desktops aan de 

First Lady in februari 
2014 

 

Ontwerp 

temporaryoffice 

building en renovatie 
hoofdkantoor BuZa 

Totstandkoming 

ontwerp bouwtekening 

temporary office 
building en renovatie 

hoofdkantoor BuZa 

Voorbereidingen om over 

te gaan tot bouw 

temporary office building 
en uitvoering renovatie 

hoofdkantoor Buza 

Afronding van 

renovatie 

werkzaamheden 
hoofdkantoor BuZa 

8th Seminar for high 
level defense officials 

 Voordracht Defensie 
doorgeleidt naar China 

Participatie van 
functionaris Defensie 

aan genoemde training 

Projectvoorstel 

“Seminar on 
Extension  

of Hybrid Rice 

Technology for 
Suriname” ontvangen 

van MinLVV 

 Projectvoorstel gescreend 

door OD-IOSIH. Voorstel 
doorgeleidt naar China 

Uitvoering van het 

projectvoorstel zijdens 
China 

Aanbieding 6 beurzen 
in februari 2014 

 Doorgeleiding van 6 
voordrachten naar China. 

Goedkeuring wordt 

afgewacht 

Acceptatie van 6 
Surinaamse bursalen 

Aanbieding 24 

trainingen met 32 

trainingsplaatsingsmo
gelijkheden in februari 

2014 

 Vooralsnog 9 plaatsen 

benut. Goedkeuring van 

12 nominaties wordt 
afgewacht zijdens China 

Stukje capacity 

building 

Aanbod law 

enforcement training                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sept 2014- jul 2015 

 Voordracht JusPol 

doorgeleidt naar China 

Participatie van 

functionaris JusPol 
aan genoemde training 

Confirmatie 

specificaties zwaar 
materieel t.b.v. OW 

Verzoek tot 

financiering van 
rollend materiaal 

ingediend bij de 
Chinese regering 

Bevestiging van 

opgestuurde specificaties 
naar de Chinese zijde 

Overhandiging van 

rollend materiaal aan 
OW 
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Bezoek delegatie 

Ministerie van Handel 
van China inzake 

lopende projecten 

 Bespreking tussen 

vertegenwoordigers 
van het Min. van 

Handel en de EXIM 

bank van China en 
vertegenwoordigers 

van 

Fin/OW/Luchthavenb
eheer/VG/IDCS/EBS/

BuZa/ 

Verdere implementatie 

van lopende projecten 
met China 

Bezoek delegatie 
Hunanprovince 

 Ondertekening van 3 
MoU’s o.g.v. Industrial 

Park, E-commerce, 

Housing 

Verdere invulling 
geven aan getekende 

MoU’s 

India 

Gemengde Commissie  

Bijeenkomst 

Suriname-India(GCS-I 
2013) 

MoU Archiefwezen 
tussen Suriname en 

India is getekend in 

2013 

 

 

 

MoU tussen het 

Surinaams 

Standaarden Bureau 
en hete Bureau India 

Standaarden 
getekend in 2013 

 2e kwartaal 2015 GCS-
I in New Delhi, India 

en realisatie van 
afspraken binnen dit 

mechanisme 

 
Implementatie van 

afspraken binnen de 
vijfde GCS-I 2015. 

Het finaliseren en 

uitvoering geven aan 
de projecten die 

passen binnen het 
beleid van de nationale 

doelen van de regering 

m.n. het project van de 
natte infrastructuur in 

Nickerie en opzetten 
van een ICT Kennis 

instituut op het terrein 

van de ADEK. 

Culturele 

samenwerking 

 

 In oktober/november 2014 

zal de onthulling 

plaatsvinden van het 
Indiase diaspora 

monument te Kolkata ter 
nagedachtenis van de 

Indiërs die als contract 

arbeiders zijn 
geïmmigreerd naar 

Suriname.  
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mechanisme voor 

Politieke consultaties 
 

 Bezoek min. Buza aan 

India 
 

Bezoek minister-

president India aan 
Suriname en 

tegenbezoek President 
aan India 

Zuid-Pretoria 

Grulac film festival; 
Soccer; diplomatic fair 

 

Participatie post 

Pretoria aan 
voornoemde 

activiteiten, waarbij 

Suriname werd 
geshowcased.  

Hierdoor werd 
Suriname aangemerkt 

als een van de beste 

participanten en 
daarvoor de eerste prijs 

behaald. 
 

Wederom participatie Post 

Pretoria in voornoemde 
activiteiten. 

 

 
 

 
Ondertekening van de 

culturele overeenkomst 

tussen  
Sur. – en Zuid Afrika 

Uitvoering geven aan 

de inhoud van 
voornoemde 

overeenkomst. 

visum afschaffings 

overeenkomst 
aangeboden aan Zuid- 

Afrika. 

 Ondertekening van de 

visum 
afschaffingsovereenkomst 

 

 

Concept MoU voor 

het mechanisme van 

politieke consultatie 

door Zuid Afrika 
aangeboden. 

 Ondertekening van de 

MoU voor het 

mechanisme van politieke 

consultatie 

 

 

 

 
 

Equatoriaal Guinee 

Algemene Raamwerk 
overeenkomst voor 

economische, 
wetenschappelijke, 

technische en culturele 

samenwerking 

 

 Ratificatie en 

inwerkingtreding van 
onderhavige 

overeenkomst 

Realisatie van de in de 

overeenkomst 
afgesproken zaken o.a. 

het opzetten van de 
Ambassade in 

wederzijdse 

hoofdsteden.  
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Stedenbanden: 

 

Stedenband Koksijde 

Evaluatie stedenband 

Para-Leuven, 
november 2013- maart 

2014  

 
Werkbezoek delegatie 

uit Koksijde naar 

Suriname(mei 2013) en 
delegatie uit Suriname 

naar Koksijde (sept 

2013). 

 

Oplevering 

drinkwaterinstallatie 
Galibi door De 

Watergroep, november 

2013. 

De mogelijkheden 

bekijken voor het aangaan 
van meerdere 

stedenbanden. 

 
Formele beëindiging 

stedenband Marowijne – 

Koksijde 
 

Indiening nieuw subsidie 

dossier bij de Vlaamse 

Regering, jananuari 2014 

 

Presentatie door VZW 
Koksijde-Marowijne in 

Rotterdam, Nederland 

tijdens Marowijne dag, 
georganiseerd door stg. 

Cottica, 1 maart 2014 

 
 

Verder inhoud aan de 

bestaande 
samenwerking tussen 

steden in Suriname en 

België. Verder inhoud 
geven en uitbreiden 

van de samenwerking 

met Vlaanderen op het 
gebied van o.a. 

Onderwijs (stagiaires, 

Universitaire 

samenwerking), 

Toerisme en de private 

sector. 
 

Uitbreiding van de 

samenwerkingsmogeli
jkheden met geheel 

België op het gebied 

van o.a. investeringen, 
cultuur, exposities. 

 

Toename toerisme 
 

Voortzetting 
studiefonds  

• Inleefreizen vanuit 

Koksijde  
• Werkbezoeken aan 

Suriname  

• Werkbezoeken aan 
Koksijde  

• Voortzetting 

boekenfonds  
• Kunst en culturele 

samenwerking. 
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Universitaire 

samenwerking 
Suriname – Belgiё. 

Februari 2013 in 

Brussel: Suriname 
Seminar van de 

associatie KU Leuven:  

VLIR-UOS Strategy 
identification process. 

 

 

Samenwerking VLIR-

UOS verloopt goed.  

Verder inhoud geven 

en uitbreiden van de 
samenwerking met 

Vlaanderen op het 

gebied van o.a. 
Onderwijs (stagiaires, 

Universitaire 

samenwerking), 
Toerisme en de private 

sector. 

Uitbreiding van de 

samenwerkingsmogeli

jkheden met geheel 

België op zoveel 
mogelijke gebieden 

zoals investeringen, 

cultuur en exposities. 
 

Frankrijk  

River Council:  

 

 

 
 

2 jaarlijks participatie in 

de River Council 
Meetings.   

 

2 jaarlijks participatie 

in de River Council 
Meetings.  

PO Amazonia.   PO Amazonia meetings 

i.v.m. de bouw van de 

nieuwe grote capaciteits 

veerboot voor de 
internatio- 

nale verbinding Saint 

Laurent du Maroni en 
Albina. 

Montage en 

assemblage en 

uitrusting van de 

veerboot in Suriname 
juli 2015 – maart 

2016.  

 

Bilateral Joint 

Commission  en de 

meeting tussen 
Minister BuZa en de 

Ministers van de 

Franse Overzeese 
gebieden. 

 Voorbereiding  van de  

Bilateral Joint 

Commission.  

Uitvoering van de 

geplande meetings  

Overeenkomsten.  

 

Aanbieding van the 

convention on mutual 
legal assistance in 

criminal matters between 

the government of the 
French Republic and the 

Government of the 

Republic of Suriname.  

Ondertekening van de 

overeenkomst.   
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Rusland 

 
In 2012: Politieke 

consultatie Sur – 

Rusland.  
 

In 2013: In bestudering 

in Suriname 
overeenkomsten  

aangeboden door de 

Russische Federatie op 
het gebied van 

Onderwijs,   Justitie en 

visa.  
 

In bestudering bij de 

RF  

Overeenkomsten op 

het gebied van visa en 

Defensie.  
 

 

 

In bestudering bij 

MINOV: Memorandum of 
Understanding between 

the Ministry of Culture of 

the Republic of Suriname 
en the Ministry of Culture 

of the Russian Federation.  

 
Een aantal door Rusland 

aangeboden verdragen 

zijn in bestudering. 

 

In 2014/2015: tekenen 

Memorandum of 
Understanding in het 

kader van Defensie. 

  
Aanbod trainingen 

door de Russische 

Federatie. 
 

Tegenbezoek aan 

Rusland op 

Ministerieel niveau, 

met o.a. als doel om de 

concept 
overeenkomsten die 

nu in bestudering zijn 

te formaliseren.  
 

Benoeming HC. 

 

Turkije 

Inhoud geven aan de 

samenwerking tussen 
Turkije en Suriname 

middels 

Overeenkomsten. 

De ondertekening van 

de Vriendschaps en 

Samenwerkingsoveree
nkomst in Turkije. 

 

 

Ratificering van deze 

Overeenkomst. 

Paraplu Overeenkomst  

te tekenen met 

Turkije. 

 De ondertekening van 

de Handels en 

Economische 
Samenwerkingsoveree

nkomst in Turkije 

Het samenstellen van een 

Joint Working Group 

totdat de ratificatie van 
deze overeenkomst is 

geschiedt. 

 
Het bezoek van een 

Turkse Handels delegatie 

aan Suriname alsook een 
bezoek van de Turkish 

Cooperation and 

Coordination Agency  
(TIKA) aan ons land.  

 

Ratificering van deze 
Handels en Economische 

Samenwerkingsovereen-

komst. 

Het implementeren 

van strategische 

partnerschappen op 
het niveau van instuten 

en vakministeries. 

 Analyse door het 
Ministerie van 

Financiën van de 

conceptovereenkomst 
inzake Reciprocal 

Promotion and 

Protection of 

Investments. 

Het versturen van de 
Alternate overeenkomst 

naar Turkije. 

Ondertekening van 
deze 

Investeringsovereenko

mst. 
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 Verzending van de  

Surinaamse acceptatie 
nota inzake de Air 

Services Agreement 

naar Turkije waarna 
wordt uitgegekeken 

naar het antwoord. 

Ondertekeningsklaar 

maken van de Air 
Services Overeenkomst. 

Ten uitvoer brengen 

van de Overeenkomst 
inzake de 

samenwerking op 

luchtvaartgebied . 

 Wederzijdse acceptatie 
van de 

Visumafschaffingsover

eenkomst inzake 

diplomatieke , speciale 

en dienstpaspoorten. 

Toepassen van de 
Toeristenkaart als 

reciproke na het aanbod 

van de E-Visa regeling 

door Turkije. 

Ondertekening van 
deze overeenkomst 

inzake dienst, speciale 

en diplomatieke 

paspoorten. 

 

Toekenning van 
Turkse transito Visa 

aan Surinamers in 

Europa. 

Aanbieding 
Geloofsbrieven 

Ambassadeur Alibux 
bood de Geloofsbrief 

aan de President van 

Turkije. 

 Opzetten van een 
Ambassade en/of 

Consulaat van 

Suriname in Istanbul 
of Ankara. 

Leningen via de 

EXIM Bank van 

Turkije 

Voor de sociale 

woningbouw werd er 

een MOU getekend 

voor een bedrag van 

US$ 15 mln. 

Implementeren van 

programma’s en projecten 

van andere sectoren via de 

vakministeries middels de 

leningen van de EXIM 
bank. 

Integrale  

implementatie binnen 

de sectoren  op basis 

van het 

Ontwikkelingsplan. 

Azerbaijan 

Verdieping bilaterale 
betrekkingen 

 Beediging niet- residerend 

Ambassadeur van 
Azerbaijan 

Samenwerkingen op 

Ministerieel niveau. 
 

 

Georgië 

Verdieping van de 
bilaterale betrekkingen 

middels 

Overeenkomsten 

 Wederzijdse accordering 

van de Environmental 
Agreement alsook de Visa 

Abolition Agreement. 

Vrij personen verkeer 

alsook een hechte 
samenwerking op het 

beleidsgebied van 

Milieu in 

samenwerking met de 

NIMOS. 

   Ondertekening van de 
Overeenkomsten zoals 

genoemd in Tbilisi 

Gerogië. 
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Technische 

Samenwerking 

 Voorbereidingen getroffen 

voor de presentatie van de 
Public Halls Georgia i.sm.  

DNA 

Implementatie van de 

Public Hall 
gerelateerde facetten 

i.s.m. Regionale 

Ontwikkeling, 
Binnenlandse en 

Buitenlandse Zaken 

als onderdeel van het 
Ontwikkelingsplan. 

Polen 

Inhoud geven aan 

samenwerking Sur – 

Polen middels 

aangaan overeenkomst 

In dit kader is een 

concept Overeenkomst 

betreffende 

Economische en 

Technische 
samenwerking tussen 

Suriname en Polen aan 

Polen aangeboden. 

In bestudering in Polen: 

concept Overeenkomst 

betreffende Economische 

en Technische 

samenwerking tussen 
Suriname en Polen aan 

Polen aangeboden. 

  

Denemarken 

Concretisering van de 

bilaterale 

samenwerking  
Suriname – 

Denemarken.  

 Voorbereiden van een 
concrete samenwerking 

op het gebied van 

duurzame energie 
opwekking.  

Politieke consultaties 
ter inluiding van de 

samenwerking.  

 Noorwegen  

Concretisering van de 

bilaterale 

samenwerking  
Suriname – 

Noorwegen. 

 Identificeren van 

samenwer 

kingsgebieden met 

Noorwegen op het gebied 
van scheepsbouwindustrie 

en visserijsector.   

Concrete 

samenwerking met 

Noorwegen.  

Zweden 

Invulling geven aan de 

bilaterale relatie 

Suriname – Zweden. 

 Samenwerking op het 
gebied van milieu en 

recycling,  

Politieke consultaties 
met Zweden.  
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Spanje 

Inhoud geven aan de 
samenwerking tussen 

Suriname en Spanje 

middels het aangaan 
van overeenkomsten 

op diverse gebieden. 

 Op 10 april 2014 zijn er 

een aantal 
samenwerkingsgebieden 

voorgesteld.   

Er zal een 

Memorandum of 
Understanding (MOU) 

of  een Letter of 

Intention  worden 
getekend voor formele 

bilaterale 

samenwerking op de 
gebieden 

toerisme, landbouw, 

sport en water.  

Ook zal er een 

bilaterale politieke 

dialoog plaatsvinden 
voor het bespreken 

van regionale issues. 

Verder zal er 
gesprekken 

plaatsvinden tussen 

Suriname en Spanje in 
het kader van Repsol, 

de Spaanse olie- en 

gas maatschappij. 

Finland 

Annual Course on 

Multilateral 
Environmental 

Agreements. 

  De training Annual 

Course on Multilateral 

Environmental 
Agreements 

zal plaatsvinden. 
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102. Multilaterale betrekkingen 

Activiteit Gerealiseerd  

Beleid 2013 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2014 

Verwachte 

beleidsresultaten 

per eind 2015 

Verenigde Naties 

(VN) 

Er is invulling gegeven 

aan de afspraken 

gemaakt tijdens de 67ste 
AVVN. 

Voorts heeft een 

Ministeriële - en 

werkdelegatie 

geparticipeerd in de 

68ste AVVN gedurende 
de periode september – 

december 2013. 

Er is invulling gegeven aan 

de afspraken gemaakt 

tijdens de 68ste AVVN.  
 

Tevens is er actief 

geparticipeerd in de 69ste 

Algemene Vergadering en 

is tijdens de 

onderhandelingen om te 
komen tot de verschillende 

resoluties, waarnodig het 

nationaal beleid en de 
positie van Suriname als 

uitgangspunt gehanteerd. 

Verder is het vervolg traject 
om te komen tot de 

Sustainable Development 

Goals (SDGs) uigezet.  

Er is invulling 

gegeven aan de 

gemaakte afspraken 
tijdens de 69ste 

AVVN. 

Participatie in de 70ste 

Algemene 

Vergadering van 

september – 
december 2015, 

waarbij het traject ter 

implementatie van de 
internationale 

afspraken en 

overeenkomsten is 
bepaald. 

 

Organisatie van 

Amerikaanse Staten 

(OAS) 

 Invulling gegeven 

gemaakte afspraken 

tijdens de 43ste 
Reguliere Sessie van 

de Algemene 

Vergadering van de 
OAS (4 – 6 juni 2013, 

La Antigua, 

Guatemala). 

Participatie in de 44ste 

Algemene Vergadering van 

de OAS (3 t/m 5 juni 
2014), waarbij o.a. de 

resolutie van Suriname 

inzake Convocation of 
meeting of Governmental 

experts on land Rights, 

Natural Resources, 
Development and 

consultation: Experiences 

and Challenges, werd 
aangenomen. 

Er is uitvoering 

gegeven aan de 

gemaakte afspraken 
tijdens de 44ste 

AVOAS en is  

Suriname gastland 

geweest van de OAS 

vergadering van 

Governmental 

experts on                  

land Rights, Natural 

Resources, 

Development and 

consultation: 

Experiences and 

Challenges in de 

eerste helft van 

februari 2015.  

Participatie in de 45ste 

AVOAS (Haïti).  
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Beweging van Niet-

Gebonden Landen 

(NAM) 

16de NAM Summit 

gerealiseerd De 17th Non-Aligned 

Movement(NAM) 
Ministerial Conference (24 

t/m 29 mei 2014, Algiërs, 

Algerije) is er een bijdrage 
geleverd bij de 

totstandkoming van 

resoluties, de Draft Final 
Document en de Algiers 

Declaration “Enhanced 
Solidarity for Peace and 

Prosperity. 

Invulling gemaakte 

afspraken zoals 
opgenomen in de 

Draft Final 

Document en de 
Algiers Declaration 

“Enhanced Solidarity 
for Peace and 

Prosperity”. 

 
Participatie in de 

17th NAM Summit 

in Caracas (2015).  

Economic 

Commission for 

Latin America and 

the Caribbean 

(ECLAC) 

Invulling gegegeven 

aan de afspraken 

gemaakt tijdens de 34ste 
Vergadering van de 

ECLAC. 

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. Tevens vindt 

er een continue afstemming 
zowel intern als extern 

plaats. 

Er is actief 

geparticipeerd in de 

vergaderingen en 
invulling gegegeven 

aan de in ECLAC 

verband gemaakte 
afspraken. 

United Nations 

Conference on 

Sustainable 

Development 

(Rio+20 Conferentie) 

De uitvoering van de 
overeengekomen 

afspraken zoals vervat 

in het Rio+20 Slot 
document.  

Verdere uitvoering vervat 

in het Rio+20 

Slotdocument o.a. 

interactief participeren in 

het proces om te geraken 

tot het ontwikkelen van 

Sustainable Development 

Goals (SDGs) 

Verdere uitvoering 
geven aan de 

overeengekomen 

afspraken zoals 
vervat in het Rio+20 

Slotdocument.  

 

Third International 

Conference on Small 

Islands Development 

States (SIDS) 

 Participatie in de 3rd 

Conference on Small Island 

Development States 

(SIDS), 1-4 september 

2014, Apia, Somoa.  

Uitvoering afspraken 

zoals vervat in het 
slotdocument van de 

3rd Conference on 

Small Island 
Development States 

(SIDS).  

United Nations 

Framework 

Convention on 

Climate Change 

(UNFCCC) 

Vanwege gewijzigde 
beleidsinzichten, heeft 

er vanuit het Ministerie 

van Buza geen 
participatie 

plaatsgevonden in de 

UNFCCC COP 19.  
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VN Comité inzake 

Economische, Sociale 

en Culturele Rechten 

(CESCR) 

N.a.v. de lobby 

campagne, werd mevr. 
Mr. Lydia Ravenberg 

op 26 april 2012 

gekozen als lid van de 
CESCR voor de 

periode 2013 - 2016.  

In verband met de 

herverkiezing van mw. 
Ravenberg in 2015, is een 

aanvang gemaakt met de 

lobby campagne ter zake.  

Herverkiezing van 

mevr. Mr. Lydia 
Raavenberg. 

VN Mensenrechten 

Comité inzake 

Burger en Politieke 

Rechten (BUPO)  

Er is campagne 
gevoerd, welke reeds 

in 2012 was gestart, 

t.b.v. de herverkiezing 

van mevr. Mr. M. 

Waterval voor het VN 

Mensen-rechten 
Comité voor de periode 

2015 – 2018. 

Op 24 juni 2014 is mw. mr. 
M. Waterval herkozen als 

lid van het VN 

Mensenrechten Comité.  

 

The Summit of the 

Americas-proces 

uitvoering gegeven aan 

de afspraken gemaakt 
tijdens de VI Summit 

of the Americas.  

Er is uitvoering gegeven 

aan de afspraken gemaakt 
tijdens de VI Summit of the 

Americas.  

Participatie in de VII 

Summit of the 
Americas in Panama 

en  invulling aan de 

afspraken gemaakt in 
dat kader.  

Organisatie van de 

Islamitische 

Conferentie (OIC) 

Invulling gegeven aan 

de afspraken gemaakt 

tijdens de OIC 

Summit, welke van 6 

t/m 7 februari 2013 in 
Cairo, Egypte werd 

gehouden. 

Zijdens het Kabinet van de 

President is er 

geparticipeerd in de 41ste 

Sessie van de Raad van 

Ministers van Buitenlandse 
Zaken (18-19 juli 2014, 

Jeddah, Saudi Arabië). 

 

Participatie in de 

Reguliere 

Vergadering van de 

OIC en de Reguliere 

Vergadering van de 
Raad van Ministers 

van Buitenlandse 

Zaken.  

Mechanism for 

Follow-Up on the 

Implementation of the 

Inter-American 

Convention against 

Corruption 

(MESICIC) 

 

 

 Bespreking en aanname van 

het conceptrapport van 

Suriname tijdens de 24ste 
Vergadering van de 

Committee of Experts of the 

MESICIC, 8-12 september 
2014, in Washington, D.C.   

Er is invulling 

gegeven aan de 

aanbevelingen zoals 
vervat in het 

conceptrapport van 

Suriname. 
 

Participatie in de 25th 

Meeting of the 
Committee of 

Experts of the 

MESICIC. 
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 International 

Humanitarian Law 

Workshop 

 Het bewustzijn inzake 

Internationaal Humanitair 
Recht is vergroot en het 

begrip m.b.t. de 

verschillende vereisten 
voor nationale 

implementatie van IHR 

gerelateerde verdragen 
verbeterd. Tevens is er een 

aanzet gegeven om te 

komen tot het instellen van 

een Nationaal IHR/IHL 

Comité.  

Er zijn 

voorbereidingen 
getroffen voor de 

instelling van een 

Nationaal IHR/IHL 
Comité. 

Conference of States 

Parties to the 

American 

Convention on 

Human Rights (Pact 

of San Jose)  

Het nationaal 
standpunt m.b.t. de 

hervorming c.q. 

versterking van het 
Inter-Amerikaans 

Mensenrechten 

systeem, m.n. de Inter-
Amerikaanse 

Commissie voor de 

Rechten van de Mens, 
is uitgedragen middels 

participatie in de 2nd 

Conference of States 
Parties to the 

American Convention 

on Human Rights die 
op 14 mei 2013 in 

Cochabamba, Bolivia 

plaatsvond. 
 

Vervolg conferenties 

van deze aard zullen 
zowel in 2014 als in 

2015 gehouden 

worden.   

Er is invulling gegeven c.q. 
follow-up geweest van de 

gemaakte afspraken tijdens 

de 2nd,   3rd, 4th en 5th 
Conference of States 

Parties to the American 

Convention on Human 
Rights (Pact of San Jose). 

 

 

Er is verdere 
invulling gegeven 

aan de gemaakte 

afspraken tijdens de 
tweede en 

daaropvolgende 

Conferences of States 
Parties to the 

American Convention 

on Human Rights. 
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Universal Periodic 

Review (UPR) 

 

 Er is een aanvang gemaakt 

met de voorbereidingen 
t.b.v. de Universal Periodic 

Review, welke Suriname in 

2016 zal ondergaan.   

Er is o.b.v. de  door  

Suriname 
geaccepteerde 

aanbevelingen van de 

UPR 2011 en het 
huidig 

mensenrechtenbeleid, 

een mensenrechten 
agenda c.q. actie plan 

samengesteld.  

De verschillende 

stakeholders zijn 

geconsulteerd t.a.v. 

de UPR 2016.  Het 
Nationaal Rapport is 

samengesteld. 

 

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. 

 
In november 2012 

vond de ACP/ACP-EU 

Joint Parliamentary 
Assembly in Suriname 

plaats. 

Middels ACP werkgroep 

Future of the ACP wordt 

nagegaan hoe en in welke 
vorm de groep na 2020 zal 

samenwerken 

Participatie in ACP 

vergaderingen  

In bestudering de 
samenwerking tussen 

ACP landen en ACP-

EU na 2020.  

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. 

 

 De Cotonou overeen 
komst loopt af in 

2020.  

Verdere integratie in 
de CARIFORUM, de 

EU-CELAC enz.  

 
Participeren in de 

CELAC-EU Summit.  
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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  

ge- entameerde 
projecten. 

 

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. 

Regionale Samenwerking 

103. Regionale Integratie 

Activiteit Gerealiseerd  

Beleid 2013 

Verwachte 

Beleidsresultaten per 

eind 2014 

Verwachte 

Beleidsresultaten 

per eind 2015 

Aanbieding van de  
Nederlandse vertaalde 

versies van “the Treaty 

of Chaguaramas: 
Establishing the 

CARICOM including 
the Single Market and 

Economy” en “Eye on 

the Future: Investing in 
Youth now for 

Tomorrow’s 

Community” 13 maart 
2013 

Aanbieding van de  
Nederlandse vertaalde 

versies van “the Treaty 

of Chaguaramas: 
Establishing the 

CARICOM including 
the Single Market and 

Economy” en “Eye on 

the Future: Investing in 
Youth now for 

Tomorrow’s 

Community” 13 maart 
2013 

Groter bewustzijn 
Surinaamse samenleving 

met betrekking tot de 

CARICOM 

Groter bewustzijn 
Surinaamse 

samenleving met 

betrekking tot de 
CARICOM 

CARICOM-Cuba Participatie in Fourth 

Meeting of Ministers  

of Foreign Affairs of 
CARICOM and Cuba.,  

4-6 September 2013 te 

Grenada. 

Participatie CARICOM-

Cuba Summit van 8 

December 2014. 
 

Participatie ( op 

nader te bepalen 

datum) in de Fifth  
Meeting of Ministers  

of Foreign Affairs of 

CARICOM and 
Cuba.   

CARICOM-USA  CARICOM-USA 

vergadering, 28 mei 

2013. Ondertekening 

“Trade and Investment 

Agreement” (TIFA). 

Implementatie van de 

TIFA en de gemaakte 
afspraken m.b.t. de relatie 

CARICOM-USA 

Verdere 

implementatie van de 
TIFA en de gemaakte 

afspraken m.b.t. de 

relatie CARICOM-
USA 
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Nationale consultaties 

ihkv het Reform 
Process, 26 – 27 

september 2013, 

Paramaribo, Suriname 

Nationale consultaties 

met de publieke en de 
private sector, de media 

en de jeugd in het kader 

van “the Consultative 
Process for developing 

the 5 – year 

Community Strategic 
Plan (2015 – 2019)”. 

Implementatie 5 – year 

Community Strategic Plan 
(2015 – 2019)”. 

Verdere 

implementatie 5 – 
year Community 

Strategic Plan (2015 

– 2019)”. 

CARICOM-Mexico Uitvoering Scientific 

and Technical 

Cooperation program 

2012-2013 zoals 

overeengekomen bij  

Participatie in De Third 

CARICOM-Mexico 

Summit op 29-30 april 

2014 in Yucatan, Mexico.  

 
 

Continuering  van 

programma’s voor 

samenwerking en het 

identificeren van 

nieuwe gebieden van 
samenwerking.  

CARICOM – Spanje    Versterking Regionale 
samenwerking met 

Spanje 

Participatie in “Third 
CARICOM-Spain” 

Meeting 19 mei 2014.  

Uitdieping c.q. versterking 
van bestaande 

samenwerkings 
mechanismen  

Organisatie 
CARICOM-Spain 

Summit. 

Continuering  van 
samenwerkings 

programma’s en 
identificatie van 

nieuwe gebieden van 

samenwerking.  

CARICOM-Turkey 

Participatie in “First 

Turkey CARICOM 

Cooperation and 

Consultation 

Mechanism  Meeting,  

18-20 juli 2014 

Istanbul, Turkye  

Ondertekening op 7 

maart 2013 te Ankara: 

1. Vriendschap
s- en Samenwerkings- 

overeenkomst: 
Momenteel bij de Raad 

van Ministers voor 

goedkeuring. 
2. Handels- en 

Economische 
Samenwerkings 

overeenkomst: 

ratificatieproces 

ingezet: Ministerie 

van Handel en 
Industrie is 

verantwoordelijk voor 

het  doorlopen van de  
wettelijke procedure. 

Overeenkomst Reciprocal 

Promotion and Protection 

of Investments ligt bij  het 

Ministerie van Financiën.  

Continuering 

bestaande 

samenwerking. 
Capacity building in 

health and private 

sector development 
including Small and 

Medium Sized 

Enterprizes and 

Tourism industry. 
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CARICOM-Japan 

First CARICOM-Japan 

Summit, 27-28 juli 

2014 en Overleg 

moment tussen de 

CARICOM lidstaten 

en                            

Prime Minister of 

Japan, Mr. Shinzo Abe 

Versterking regionale 

samenwerking met 
Japan  

 

Ontplooiing in 2014 van 

diverse activiteiten in het 
kader van 20 jaar 

CARICOM – Japan 
Friendship Year: Speciale 

aandacht zal worden 

besteed aan Cultuur, 
Handel en Toerisme.  

Voorts werd er een 
speciaal logo ontworpen 

voor deze samenwerking 

welke werd  ontworpen 
door                      

mr. Ganesh Somrah van 
Guyana. In november 

2014 vindt de Fourth 

CARICOM – Japan 
Ministerial Meeting 

plaatst. 

Verdere versterking 

eventuele uitdieping 
relatie tussen 

CARICOM – Japan. 
 

 

Community Council 
vergadering (wordt 2x 

per jaar gehouden)  

Participatie in 31ste  en 
32ste Community 

Council in Guyana en 

Trinidad & Tobago. 

Participatie in 33ste en 
34ste Community Council 

in Guyana.  

Op onderhavige 
vergaderingen stond 

centraal: - herziening van 

de verdeling van 
sleutelposities van 

contributie van lidstaten – 

ontwikkeling strategisch 
plan voor de regio 

ontwikkeld voor de 

periode 2015 – 2019. 
- Voorbereiding agenda  

CARICOM 
Staatshoofden 

vergaderingen  

Participatie in 
Community Council 

vergaderingen in 

2015 en het geven 
van “follow-up” aan 

overige CARICOM 

vergaderingen en 
activiteiten  
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Intersessional Meeting 

of the Conference of 
Heads of Government 

of the CARICOM 

Participatie in de 24th  

Intersessional Meeting 
in Haiti. Centraal 

stonden: Criminaliteit 

en Veiligheid binnen de 
regio alsook het 

Reform Process in de 

CARICOM, er werd 
een presentatie tav 

CARIFESTA XI 

verzorgd en Franse 

versies van het Rapport 

van de CARICOM-

Commissie voor 
Jeugdontwikkeling 

(CCYD) getiteld "Oog 

op de toekomst: 
Investeren in jeugd nu 

voor morgen 

Gemeenschap" 
overhandigd aan de 

regering van Haïti. 

 

Participatie in de 25ste 

Intersessional Meeting te 

St. Vincent and the 

Grenadines. Centraal 

stonden: Onderwijs en 

“Human Resource 

Development in relatie tot 

ICT– legalisatie van 

marihuana, voor o.a. 

medicinaal gebruik en 

Handel- Het aspect 

Reparations for Native 

Genocide and Slavery.  

President Bouterse 

lanceerde het “CARICOM 

Champion for Youth 

Development Fund” en 

doneerde  US 50.000,- 

Namens Suriname is de 

heer Derryl Boetoe als 

Focal Point aangesteld. 

Participatie in de 26ste 

Intersessional 
Meeting in 2015, en 

het geven van 

“follow-up” aan 
overige CARICOM 

vergaderingen en 

activiteiten  
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The Council of 

Foreign and 
Comminity Relations 

(COFCOR) 

 

Op onderhavige 

vergadering stond de 
CARICOM – Brazilie 

Summit op program 

welke tot nader orde is 
uitgesteld en is het 

borstbeeld van de 

dichter Dobru onthuld 
welke is geplaatst in 

een heldenpark door de 

CARICOM in Cuba 

De Preparatory Cofcor en 

de Ministerial Cofcor 
hebben respectievelijk 

plaatsgevonden op 10 – 12 

april 2014 en 20-21 mei 
2014 in Guyana. Het 

accent op deze 

vergadering werd gelegd 
op het belang van het 

buitenlands beleid van 

CARICOM met name:  

• Het verbreden 

van de samenwerking met 

niet politieke partners 
• Het verder 

ontwikkelen van het 

strategisch plan 
• De relatie met 

de BRICS-landen op het 

gebied van een 
globaliserende omgeving 

 Small Islands 
Development States 

( SIDS)  

 Op 20 mei 2014 
tekende de Minister 

van Buitenlandse 
Zaken, de heer 

Winston Lackin  het 

“Protocol to Amend 
Article 83 of the 

Revised Treaty of 

Chaguaramas”. Dit 
protocol is van 

eminent belang voor 

de productie en het 
invoerrechtenvrij 

produceren van 

Suriname.  
 

Er zal geparticipeerd 

worden in the 18th 
Preparatory Cofcor 

en 18th Ministerial 

Cofcor  en er zal 
follow-up gegeven 

worden uit deze en 

overige 
vergaderingen in 

CARICOM verband 
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Regular Meeting 

of the Conference 

Heads of 
Government of the 

CARICOM. 

 

Op betreffende 

Vergadering kwamen 

aan de orde: 
- Directeur Cultuur dhr 

S. Sidoel gaf een 

presentatie en alle 
CARICOM lidlanden 

werden uitgenodigd 

voor het bijwonen van 
CARIFESTA XI 

- FATCA de op handen 

zijnde nieuwe 
belastingwetgeving 

van de VSA die per 

januari 2014  zou  
moeten ingaan, 

- Het herstel- 

betalingenvraagstuk 
alsook de legalisatie van 

Marihuana kwamen aan 

de orde. 
 

Implementatie van geidentificeerde 

samenwerkingsprojekten en 

participatie door een delegatie o.l.v. 
Vice President Robert Ameerali in 

de 35th Regular Meeting of the 

Conference of the Heads of 
Government of the CARICOM . 

 

Suriname kijkt terug op een 
succesvolle organisatie van 

Carifesta XI. 

 

Tijdens de 35th Regular meeting of 

the Conference of the Heads of the 

CARICOM werd het Strategisch 

plan 2015-2019 aangenomen. 

FATCA: Er zal een nationale 

commissie voor het implementeren 

van de nationale gevolgen van 
FATCA worden ingesteld 

behorende uit functionarissen van 

de Ministeries van BUZA, 
Financien en de Centrale bank van 

Suriname. 

 
Herstelbetalingenvraagstuk/Reparat

ions for native genocide: Een 

“Draft Notice of Complaint” is 
opgesteld door de“Prime 

Ministerial Sub-Committee 

(PMSC) on Reparations”. Ook 
werd afgesproken dat de “Second 

Regional Conference on 

Reparations” in diezelfde periode 
(sept. 2014) zal worden 

georganiseerd.   

  

Legalisatie en gebruik van 

marihuana voor medicinale 
doeleinden:  

De staatshoofden hebben besloten 

om een Regional Commission on 
Marihuana in te stellen. Suriname 

mag zelf beslissen als ze het nodig 

acht om op nationale niveau een 
commissie in te stellen.    

Participatie in de 

eerstvolgende 

Regular Meeting en 
er zal follow-up 

gegeven worden uit 

deze en overige 
vergaderingen in 

CARICOM 

verband 
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ACS 

Participatie van 

Suriname in 

Associatie van 

Caraibische  landen  

(ACS) 

 

Participatie in 18th 
Ordinary Meeting of 

the Ministerial Council 

of the Association of  
Caribbean States 

(ACS), 22 February 

2013, Sheraton Hotel in 
Panama City, Panama 

 

Participatie V ACS 

Summit te Petion-Ville, 

Haiti, 23-26 april 2013, 

waarbij de 
ondertekening van de 

Declaration and Plan of 

Action of Petion Ville 
plaatsvonden. 

 

Participatie in de Sixth 
ACS Summit van 30 april 

te Merida, Mexico 

 

Participatie in de 
voor Suriname 

relevante ACS 

Meetings voor het 
jaar 2015. 

 

 

SELA 

participatie van 

Suriname in de 

Sistema Económico 

Latinoamericano y del 

Caribe (SELA)  

   

Participatie in de 
voor Suriname 

relevante SELA 

Meetings voor het 
jaar 2014. 

 

ASPA (South 

America-Arab 

countries) 

 

Participatie Suriname 
beperkt tot de “Meeting 

of Directors of 

Diplomatic Academies 
and Foreign Service 

Institutes ASPA 

Group”, 13 –15 
november 2013, 

Bogota, Colombia en 

de ASPA Vergadering 
van Ministers van 

Onderwijs, 3-4 oktober 

2013 Lima, Peru.  
Participatie Suriname 

in 2 (twee) van de 10 

(tien) vergaderingen. 

XIe ASPA Vergadering 
van Hoge Functionarissen, 

26 febr Egypte. Geen 

participatie zijdens 
Suriname 

ASPA Min BuZ 

Vergadering gepland voor 
oktober 2014. 

Actieve participatie 
in vergaderingen en 

het verder uitdiepen 

van de bestaande 
samenwerkingsverba

nden met de ASPA 

lidlanden. 
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ASA (Africa-South 

America) 

Participatie Suriname 

in de IIIe ASA Summit, 
20-23 februari 2013 op 

Malabo, Equatoriaal 

Guinee (President van 
de Republiek Suriname 

met delegatie) en de 

ASA HOM & MFA 
Meeting enmarge 

AVVN, 24 en 26 

september 2013 New 

York, VSA  

Geen participatie 

Suriname in de 1ste 
Vergadering v/d Ad 

Hoc WG inzake 

financiering van Africa 
–South America 

(ASA), 20-21 juni 2013  

Isla Margarita, 
Venezuela.  

Geen vergaderingen 

uitgeschreven voor dit jaar 

Actieve participatie 

in vergaderingen en 
het verder uitdiepen 

van de bestaande 

samenwerkingsverba
nden met de ASA 

lidlanden. 

FEALAC (Forum for 

East Asia-Latin 

America Cooperation) 

 

De participatie van 

Suriname in 
vergaderingen van de 

FEALAC in 2013 is 

beperkt tot de “6th 
Foreign Ministers 

Meeting en de Senior 

Official Meeting”, 11-
14 juni 2013 in 

Indonesië. Participatie 

Amb. Jakarta.  
Participatie Suriname 

in een (1) van de 13  

evenementen  

Geen participatie 

Suriname in de FEALAC 
Cyber Secretariat 

Workshop, 13-14 maart 

2014, Seoul- Zuid Korea 
en de  

15th FEALAC SOM, WG 

and related Meetings,  
19-22 August 2014 

Bangkok, Thailand. 

Actieve participatie 

in vergaderingen, het 
belang van het 

lidmaatschap voor 

Suriname bestuderen 
en verder uitdiepen 

van de bestaande 

samenwerkingsverba
nden 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 2010- 2018 

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  
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 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) 

 

 

Zuid Amerikaanse 

Raad van Staats- en 

Regeringshoofden 

 

 

VII Summit of Council 

of Heads of State & 

Government van 30 

Augustus 2013 in 

Paramaribo, Suriname, 
had o.a. alsresultaatde 

overdracht van het 
UNASUR Pro –

Tempore 

Voorzitterschap van 
Peru an Suriname en de 

aanname van de 
Paramaribo 

Verklaring.Eveneens 

werden standpunten 

bepaald t.a.v. de 

situatie in Syrie en de 
Malvinas.   

VIII Summit of Council of 

Heads of State & 

Government, 

welkezalplaatsvinden in 

Uruguay. Tijdens  deze 
vergadering zal de 

overdracht van het 
UNASUR Pro –Tempore 

Voorzitterschapvan 

Suriname aan Uruguay 
plaatsvinden en zo ook de 

aanname van de Declaratie 
van Montevideo. Op dit 

moment is als tentatieve 

datumvoor de overdracht 

de periode van oktober 

2014 aangegeven.  
 

Tijdens  

deIXvergadering van 

Zuid Amerikaanse 

Raad van Staats- en 

Regeringshoofden  
zal de overdracht van 

het Pro –Tempore 
Voorzitterschapvoorz

itterschap van 

Uruguay aan 
Venezuela 

plaatsvinden. 

  Buitengewone vergadering 

van de Raad van 
Staatshoofden i.v.m. de 

inauguratie van het 

UNASUR Hoofdkwartier 
in Quito, Ecuador.   Als 

tentatieve datum is 

november 2014 
aangegeven. 

Buitengewone 

vergadering van de 
Raad van 

Staatshoofden i.v.m. 

contemporaire 
mondiale - en 

regionale 

ontwikkelingen, 
waarbij de 

standpuntbepaling 

c.q.  beleidsrichting 
van de organisatie 

wordt aangegeven 
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UNASURConferentie

: 

“Natural Resources 

and Comprehensive 

Development of the 

Region” 

De conferentie werd in 

mei 2013 in Caracas, 
Venezuela op 

Staatshoofden niveau 
gehouden.  

De onderwerpen die 

werden besproken zijn 
o.a.: 

Economische  en  
sociale  benutting  van  

natuurlijke  

hulpbronnen voor de 
mensheid; 

Natuurlijke 
Hulpbronnen, 

biodiversiteit en milieu 

in UNASUR;  
Soevereiniteit en 

beheer van natuurlijke 
hulpbron-nen; 

Instrumenten voor een 

Zuid-Amerikaanse 
strategie voor integrale 

ontwikkeling. 

Op het niveau van de 

Sectorale Raden zal dit 
onderwerp verder worden 

uitgediept. Gelet op de 
raakvlakken met de te 

formuleren Strategische 

Visie is participatie vanuit 
BuZa gewenst. 

Aanbevolen wordt 
rekening te houden met 

minimaal 3 vergaderingen 

in dit kader.  

De Sectorale Raden 

zullen verder follow 
up geven aan de 

uitdieping van dit 
onderwerp. 

Zuid Amerikaanse 

Raad  van de 

Ministers van 

Buitenlandse Zaken 

Reguliere Meeting in  
Paramaribo op 29 

Augustus 2013 

Reguliere meeting in 
Galapagos, 22-23 mei 

2014 

 

 De 

Buitengewonevergaderi

ngin New York op 27 
September 2013 

De Buitengewone Meeting 

in Santiago, Chili op 12 

maart 2014  

De  vergaderingen 

van de Zuid 

Amerikaanse Raad 
van Ministers van 

Buitenlandse Zaken 
zal zich verder 

buigen over 

standpunten die 
cruciaal zijn voor de 

Zuid Amerikaanse 
integratie, waarbij 

o.a. gedacht woordt 

aan de betrekkingen 
met derden zoals de 

FAO - UNASUR 
samenwerkings-

relatie. 
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 De resultaten van deze 

vergaderingen zijn 
ondermeer geweest: De 

agenda van 
Staatshoofden 

vergadering in 

Paramaribo ; 
De aanname van het  

jaarlijkse activiteiten 
programma en de 

jaarbegroting van 

UNASUR; 
Het vaststellen van de 

PTP’s van de diverse 
Raden; 

Het aannemen van  

resoluties w.o. ; 
De richtlijnen voor het 

Burger Participatie 
Forum  

de creatie van een High 

Level Group  on Human 
Rights eneen m.b.t. 

Disaster Risk 

Mangement 

Statuten van diverse 

sectorale raden  
 

 

De vergaderingen zijn 

voorgezeten door Suriname als 
PTP UNASUR en besproken 

zijn  o.m: 
Ontwikkelingen binnen de  

regio zoals de crisissituatie in 

Venezuela; 
Het instellen van de werkgroep 

inzake de 
samenwerking UNASUR -  

Haiti; 

Het bepalen van standpunt 
inzake Mensenrechten en 

andere voor de regio relevante 
thema’s; 

De voordrachten en het proces 

om te komen tot het aanstellen 
van een nieuwe Secretaris 

Generaal; 
 

Met de uitstel van de over-

dracht van het UNASUR Pro –
Tempore Voorzitterschapvan 

Suriname aan Uruguay is een 

consultatie ronde aangevangen 

voor het convoceren van nog 

een Buitengewone vergadering 
van deze Raad enmarge de 

AVVN in New York , 
USAvoor  de periode van 

september 2014.  

Naast deze vergadering zullen 
in het kader van de 

overdrachtvan het UNASUR 
Pro –Tempore 

Voorzitterschapnog minimaal  

2 vergaderingen plaatsvinden.  

 

Vergadering van 

Onder - 

Ministers van 

Buitenlandse 

Zaken 

 Tijdens de vergaderingen in 

Rio de Janeiro, in maart en juni 

j.l. is de formulering van de 
concept Strategische Visie van 

UNASUR aan de orde geweest.  
Het is verwachtbaar dat  voor 

de overdracht  van het er nog 

drie vergaderingen  op dit 
niveau zullen plaats vinden.   

 

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 

coördinatie van de 

implementatie van dit 

onderwerp.  
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Zuid Amerikaanse 

Raad  van 

Afgevaardigden 

XXXIX Meeting Lima, 

21-23 mei 2013 

XLII Meeting Paramaribo, 

9-10 januari 2014  

De  vergaderingen 

van de Zuid 
Amerikaanse Raad 

van Afgevaardigden 
de coördinatie zal 

continueren van de 

aspecten die het 
integratie proces 

begeleiden zoals de 
implementatie van de 

Verklaringen en 

besluiten van de 
Staatshoofden, 

Ministeriële 
Resoluties en de 

werkplannen van de 

diverse raden. 
 

 

 XL Meeting Lima, 21-
23augustus 2013 

XLIII Meeting 
Paramaribo, 6-8 mei 2014 

Zuid Amerikaanse 
Raad van 

Afgevaardigden de 
coördinatie zal 

continueren van de 

aspecten die het 
integratie proces 

begeleiden zoals de 
implementatie van de 

Verklaringen en 

besluiten van de 
Staatshoofden, 

Ministeriële 
Resoluties en de 

werkplannen van de 

diverse raden. 
 

  XLIV Meeting,  

Guayaquil, 23-25 juni 
2014 

 

 XLI Meeting 

Paramaribo, 28-29 
augustus 2013 

XLV Meeting Quito, 4-6 

augustus 2014 
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Tijdens deze 

vergaderingen zijn o.a. 
aan de orde geweest: 

Stand van zaken van de 
verschillende raden; 

Het status van het 

Fonds voor 
Gemeenschappelijke 

initiatieven  
Uiteenzetting van de te 

ontwikkelen 

strategische visie; 
De situatie  van de 

Unasur-Haiti Fonds; 
Het UNASUR Budget 

voor 2014; 

Het bespreken van de 
concept  Paramaribo 

Declaratie; 
De voorbereidingen 

mbt de overdracht PTP 

voorzitterschap van 
Peru aan Suriname. 

Op basis waarvan de 

afspraken zijn gemaakt 

t.a.v de follow up en /of 

implementatie van het 
boven staande.   

De vergaderingen zijn 

voorgezeten door 
Suriname als PTP 

UNASURen besproken is 
o.m: 

Ontwikkelingen binnen de 

diverse raden; 
Het problematiek en 

strategie t.b.v effectief 
functioneren van  Fonds 

voor Gemeenschappelijke 

initiatieven  
De continuering 

samenwerking UNASUR - 
Haiti ; 

Het UNASUR Budget 

voor 2015 en  
de Organisatie structuur en 

het management model  ; 
Het bespreken van de 

concept  Montevideo 

Declaratie; 
Institutionalisering van  

van Jongeren  

De voorbereidingen mbt 

de overdracht PTP 

voorzitterschap van 
Suriname aan Uruguay . 

 

  Met de uitstel van de over-

dracht van het UNASUR 
Pro –Tempore 

Voorzitterschapvan 
Suriname aan Uruguay  

ishet noodzaak dat er 

nader follow up wordt 
gegeven aan de  agenda 

van UNASUR, in dit 

verband zullen er 

minimaal  04 

vergaderingen op dit 
niveau plaatsvinden. 
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ElectoraleRaad van 

UNASUR  

Participatie in de 

UNASUR Electorale 
Missie naar Venezuela, 

december 2013 

Vergadering van de 

Tweede Buitengewone 
vergadering van de Raad 

in Guayaquil, Ecuador in 
januari 2014. Aan de orde 

is geweest o.m.;  

Het twee jaarlijks Actie  
Plan; 

De op te zetten Technische 
Coordinatie Unit  

Electorale Missies naar 

Venezuela, Colombia en 
Ecuador 

Participatie zal vanuit 

het vakministerie en 
OKB moeten 

plaatsvinden ter 
realisering van eerder 

overeengekomen 

doelen.  

  Participatie in de 

UNASUR Electorale 
Missie naar Colombia in 

maart 2013. 
 

In het kader van de uitstel 

van het voorzitterschap 
van Suriname is het 

verwachtbaar dat er  nog 1 
vergadering in dit kader 

plaatsvindt. 

 

 

Zuid Amerikaanse 

Raad voor Gezondheid 

 Mede organisatie en 

participatie in de 

technische en ministeriële 
vergadering van de Raad 

in Paramaribo, Suriname 
in maart 2014.   

 

Tot de gerealiseerde 
doelen van deze 

vergadering is o.m. de 
aanname van  het 

Werkplan  en de 

benoeming van de nieuwe 
directeur van de “South 

American Institute for de 
Government of Health” 

(ISAGS) 

 

Participatie zal vanuit 

het 

vakministerie/relevan
te instantie moeten 

plaatsvinden ter 
voortzetting van het 

uitgestippelde 

werkplan. 
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Zuid Amerikaanse 

Raad voor Defensie  

Werkbezoek aan 

Columbia ihkv 
overdracht van de 

documenten van de 

Raad voor 
Defensie,waarbij de 

afspraken voor 

formulering van de 
coördinatie en 

communicatie binnen 

het Co- Voorzitterschap 

zijn besproken.   

Participatie in de 

technische en ministeriële 
vergadering van de Raad 

in Paramaribo, Suriname 
in februari in  2014.   

 

Tot de gerealiseerde 
doelen van deze 

vergadering is o.m. de 
aanname van  het 

Werkplan 2014 - 2015 en 

de creatie van een Zuid 
Amerikaanse Defensie 

School.  

Participatie zal vanuit 

het 
vakministerie/relevan

te instantie moeten 
plaatsvinden ter 

realisering van eerder 

overeengekomen 
doelen. 

Zuid Amerikaanse 
Raad voorCultuur  

Participatie in de 
technische vergadering 

en ministeriële 
vergadering van de 

Raad in Lima, Peru juni 

2013. 
De resultaten van 

respectievelijke 
vergaderingen waren: 

Het Actie Plan 2013-

2014; 
Het Statuut van de 

Raad; 
De projecten voor het 

Fonds 

Gemeenschappelijke 
initiatieven; 

Realisatie van de 
werkgroepen 

Dekolonisatie en 

Diaspora. 
 

Mede organisatie en 
participatie in de 

technische en ministeriële 
vergadering van de Raad 

in Paramaribo, Suriname 

in april  en juni 2014.   
De resultaten  van de 

respectievelijke 
vergaderingen waren o.m.: 

De evaluatie van de 

implementatie van het 
Actie Plan 2014 - 2015 ; 

De  oplevering en 
lancering van de eerste 

fase van het Expreso Sur 

project en het  accorderen 
van de tweede fase 

waarvan Suriname een 
onderdeel is. 

Participatie zal vanuit 
het 

vakministerie/relevan
te instantie moeten 

plaatsvinden ter 

invulling van 
overeengekomen 

verplichtingen in het  
Actie Plan. 
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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/relevan

te instantie moeten 
plaatsvinden. 

Zuid Amerikaanse 

Raad voor Sociale 

Ontwikkeling  

De navolgende resultaten 

zijn voortgevloeid uit de 

vergadering van de Raad 
voor Sociale 

Ontwikkeling in Caracas, 
Venezuela, in juli 2013: 

Het  samenstellen van 

Actie Plan 2012 -2014 ; 
Het formulering van de 

Sociale Prioriteits 
Agenda; 

De projecten voor het 

Fonds 
Gemeenschappelijke 

Initiatieven. 

Mede organisatie en 

participatie in technische 

vergadering en 
ministeriële vergadering 

van de Raad in 
Paramaribo, Suriname in 

april  en juni 2014.   

De resultaten van 
respectie-velijke 

vergaderingen waren o.m.: 
De  oplevering van de 

eerste fase van het Expreso 

Sur project en het  
accorderen van de tweede 

fase waarvan Suriname 
een onderdeel is. 

Follow afspraken t.a.v. de 

implementatie van het 
Actie Plan 2014 – 2015. 

Participatie zal vanuit 

het 

vakministerie/relevan
te instantie moeten 

plaatsvinden ter 
realisering van eerder 

overeengekomen 

doelen. 

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/relevan

te instantie moeten 
plaatsvinden. 
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Zuid Amerikaanse 

Raad voor 
Wetenschap, 

Technologie en 
Innovatie 

Het  resultaat  van de 

Forum gehouden in 
Bolivia in december 

2013 was o.m. : 
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/relevan

te instantie moeten 
plaatsvinden. 

WerkgroepcooperatieH

aiti -UNASUR  

 Tijdens de eerste 

bespreking van de ad 
werkgroep begin augustus, 

zijn afspraken gemaakt 
omtrent de continuering 

van de samenwerking, 

waarbij de coördinatie met 
de Haitiaanse overheid 

centraal staat voornamelijk 
als het gaat om de 

behoefte analyse.Er zal 

minimaal nog 1 
vergadering in dit kader 

plaatsvinden. 
 

Implementatie van 

een actie gericht 
samen-

werkingsmodel, 
waarbij de 

organisatie o.b.v. de 

beschikbare 
competentie en 

middelen 
beantwoordt aan de 

geidentificeerde of 

aangegeven behoefte.   

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. 
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Werkgroep Wereld 

Drugs Probleem  

 In juni 2014 is 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/relevan

te instantie moeten 
plaatsvinden ter 

invulling van 

overeengekomen 
verplichtingen in het  

Actie Plan. 

Werkgroep Disaster 
Risk Management  

In Lima, Peru, werd in 
april 2013 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/relevan

te instantie moeten 
plaatsvinden. 

WerkgroepGeschillen 
beslechtingInvestering

en 
 

 In juni 2014 
werdzijdensBuzageparticip

eerd in de 
onderhandelingenom 

tekomen tot 

eenverdragvooreen 
Centrum 

voorGeschillenBeslechting
inzakeInvesteringen van 

UNASUR. Het doel van 

het Centrum is het 
waarborgen van 

eenklimaatdatinvesteringe
nbinnen 

UNASURzalbevorderenen

eengrotereparticipatie van 
investeerdersbij de 

uitvoering van 
regionaleproductieprojecte

nzalstimuleren.Er zullen 

minimaal nog 2 
vergaderingen in dit kader 

plaatsvinden. 

 

Participatie zal vanuit 
het 

vakministerie/relevan
te instantie moeten 

plaatsvinden ter 

realisering van eerder 
overeengekomen 

doelen. 
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JongerenCongres In november 2013 werd 

het Eerste Jongeren 
Congres gehouden. 

Tijdens dit Congres, 
welk gemandateerd 

werd door de 

Staatshoofden in 
augustus 2013  werden 

mogelijke modaliteiten 
besproken voor 

institutionalisering van 

Jongeren binnen 
UNASUR en de follow 

up. 

In augustus 2014, is het 

Tweede Jongeren Congres 
gehouden in Buenos Aires 

, waarbij is afgesproken 
dat de aan de 

Staatshoofden zal worden 

voorgelegd dat de 
institutionalisering van 

Jongeren plaatsvindt via 
een werkgroep en een 

speciale 

vertegenwoordiger op het 
Algemeen Secretariaat. 

Eveneens is afgesproken 
dat er binnen drie maanden 

een actie gericht werkplan 

wordt samengesteld, 
waarbij o.m Integratie, 

Werkgelegenheid, 
Onderwijs en Gezondheid 

centraal staan. 

In novemberzal hierover 
breedvoerig worden 

gediscussieerd tijdens het 
Derde Jongeren Congres.  

Er zullen minimaal nog 2 

vergaderingen in dit kader 
plaatsvinden. 

 

Institutionaliseren 

van de werkgroep en 
het uitvoeren van het 

werkplan. Gelet op 
het feit dat Suriname 

een voortrekkersrol 

vervult in deze 
aangelegenheid 

zullen enkele 
vergaderingen h.t.l 

plaats vinden.  
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Technische Budget 

Commissie 

Besproken tijdens de 

vergadering in april 
2013 zijn: 

 De concept 
begroting 

2014; 

 De resolutie 

van de 
begroting 

2014 

De  Technische Budget 

Commissie is in  februari, 
mei, juni en augustus 

respectievelijk bijeen 
gekomen in Quito, 

Paramaribo, Guayaquil en 

Quito, waarbij besproken 
zijn concept begroting 

2015;De concept resolutie 
van de begroting 2015 

 

Als component van de 
begroting is er in februari 

in Quito, Ecuador, ook een 
vergadering geweest welke 

tot doel had bespreken van 

de problematiek rond het 
ineffectief functioneren 

van Fonds voor 
Gemeenschappelijke 

Initiatieven.  

 
Het verwachte resultaat is 

dat het Budget wordt 
aangenomen, waarbij voor 

2015  de management van 

het Algemeen Secretariaat 
, het onderhoud van het 

nieuw hoofdkwartier en 
financiering van projecten 

binnen het Fonds voor 

Gemeenschappelijke 
Initiatieven vlot kan 

verlopen. 
 

Met de uitstel van de over-

dracht van het UNASUR 
Pro –Tempore 

Voorzitterschapvan 

Suriname aan Uruguay  

ishet noodzaak rekening te 

houden 
met minimaal 4 

vergaderingen in dit kader 

Kloppende begroting, 

adequate besteding 
van project fondsen 

en waarborging van 
de contributie quota’s 

van de lidlanden. 
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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/releva

nte instanties moeten 
plaatsvinden ter 

formulering van een 

Actie Plan. 

Werkbezoeken In het kader van de 

overdracht van het PTP 
Voorzitterschap aan 

Suriname zijn in 

augustus 2013, 
werkbezoeken gebracht  

aan het UNASUR 
Algemeen Secretariaat  

door delegaties van  

MinBuZa en Kabinet 
van de President. 

 

In de periode juli -

augustus  2014 heeft een 
delegatie van MinBuZa 

gesprekken gevoerd met 

het  UNASUR Algemeen 
Secretariaat in Quito 

inzake de overdracht van 
het PTP Voorzitterschap 

aan Uruguay en het te 

vervaardigen rapport  in 
dit verband. Tevens zijn 

aan de orde geweest de 
voorbereidingen inzake  

het Tweede Jongeren 

Congres en het Budget 
voor 2015.  

Met de uitstel van de over-
dracht van het UNASUR 

Pro –Tempore 

Voorzitterschapvan 
Suriname aan Uruguay  is 

het noodzaak rekening te 
houden 

met minimaal 3 

vergaderingen in dit kader. 

Continuering van de 

werk bezoeken met 
als doel o.m. het 

verdiepen van de 

samenwerking met 
het Secretariaat; het 

consolideren van de 
positie van Suriname 

als actor binnen het 

proces van regionale 
integratie.  
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 In augustus en oktober 

2013 heeft een 
delegatie van MinBuZa 

gesprekken gevoerd 
met het  UNASUR 

Algemeen Secretariaat 

in Quito.De 
onderwerpen die aan de 

ordewerdengesteldzijn: 
UNASUR Prioriteiten 

en de PTP 

verantwoordelijkheid; 
Werkafspraken mbt de 

Electorale Raad en de 
Electorale Missie naar 

Ecuador in februari 

2014; 
Werkafspraken m.b.t. 

de Raden voor Sociale 
Ontwikkeling en 

Onderwijs en het 

Centrum voor 
Communicatie en 

Informatie( CCI). 
 

  



2015                                                           95                                                  No. 117   

   

 

 

Immigratiebeleid 

113. Migratie en personenverkeer 

Activiteit Gerealiseerd  

Beleid 2013 

Verwachte 

Beleidsresultaten per 

eind 2014 

Verwachte 

Beleidsresultaten 

per eind 2015 

Versoepeling 

Visumbeleid 

- Toevoegen van 

Duitsland, België 

en Groot- 

Brittannië en 

Ierland 

- Evaluatietoeristenk
aart t/m maart 2012 

- Voorbereidingen 

i.h.k.v. e – visa  

1. 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. 
2. In bestudering visa 

afschaffing voor 

dienst- en 
diplomatiek paspoort 

voor burgers van 

Rusland, Turkije en 
Singapore.  

3. Voorbereidingen en 

bestudering i.h.k.v. 
e- visa 

1. Toevoeging van 

Columbia en 

Turkije om in 

aanmerking te 

komen voor een 

toeristenkaart 
2. Visa afschaffing 

voor dienst- en 

diplomatieke 
paspoorten voor 

Rusland en 

Singapore. 
3. Continuering 

van de 
voorbereidende 

activiteiten 

i.h.k.v. e-visa. 
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Implementatie 

grensbewakings-

systeem (BMS, 

Border Management 

System)  

- Ondertekening 

overeenkomst op 
3 februari 2012 

voor het 

aanschaffen van 
een border 

Management 

controle System 
- Instelling 

Interdepartementa

le Commissie 
Implementatie 

BMS 

1. Actualiseren van het 

Border Management 
System en verdere 

uitwerking van de 

Watchlisten en de 
connectie met het 

Interpol systeem. 

2. Invoeren van het 
Advance Passengers 

Information System 

voor het Border  
Management System 

in samenwerking met 

de IMPACS/JRCC 
3. Verlenging van de 

zittingstermijn van 

de Commissie 
Border Management 

System. 

Evaluatie Border 

Management System 

Ontwikkelen van 

Diasporabeleid 

 - Formulering 
relevante 

wetgevingsproducten 

- Installatie 
interdepartementale 

Commissie 

- Formuleren van 

beleid 

Aanstellen van 
Honorair consuls van 

Surinaamse Origine 

voor strategische 
sectoren 

Migratieprogramma’

s 

 

Werkbezoek zijdens 

Nederland 

1. Her-activeren van de 

onderhandeling 
i.h.k.v.  Terugname 

wederzijds 

onderdanen 
Suriname- Nederland 

2. Werkbezoek zijdens 

Suriname 
3. Voorbereiden en ter 

discussie stellen van 

het Strategische 
Migratiebeleid 

4. Voorbereiden van 

het project “ 
Mapping of 

Diaspora” in 

samenwerking met 
IOM 

1. Wetgevin

gsproduct
en t.a.v. 

arbeidsmi

gratie 
2. Speciale 

program

ma’s 
inzake 

arbeidsmi

gratie  
t.b.v. 

Chinezen, 

Indiërs, 
Afrikanen

, 

Haïtianen
. 
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Toetreding tot 

Internationale 

Organisatie voor 

Migratie (IOM, 

International 

Organization for 

Migration) 

- Overleg met 

Min. ATM 
en Min. 

Jupo 

- Voorbereidi
ng van het 

Raadsvoorst

el 
betreffende 

de 

toetreding 
voorbereid 

1. In 

samenwerking 
met Min. JUPO 

en IOM 

voorbereiden 
Regionale 

Mensenhandel 

Conferentie 
2. 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 

104. Internationale onderhandelingen 

Activiteit Gerealiseerd 2013 Verwachte 

Beleidsresultaten per 

eind 2014 

Verwachte 

Beleidsresultaten 

per eind 2015 

River Council (RC)  

7 e en 8e  River council 

 

gerealisserd 

 
 

9e  Surinamel en 10e R C   

te Cayenne 
 

 

 
 

Beleggen van 11e en 

12e  RC 

UNDAF – UNDAP 

coordinatie en 

monitoring (JSC en 

PCG meetings)  de 

samenwerking  met 

de UN is 

multilateraal en niet 

bilateraal  

1e jaarlijkse UNDAF-

UNDAP 
voortgangsrapport voor 

jaar 1-2012. 

 
 

Halfjaarlijkse UNDAF-

UNDAP evaluatie voor 
jaar 2-2013. 

Symposium inzake 

“Sustainable 
Development Agenda”. 

Capaciteitsversterking 

PCG’s.  
2e jaarlijks UNDAF-

UNDAP voortgangsrapport 

voor jaar 2-2013. 
Halfjaarlijkse UNDAF-

UNDAP evaluatie jaar 3-

2014. 
Jaarlijkse UNDAF-

UNDAP voortgangsrapport 

voor jaar 1 en 2 vertaald en 
ingediend bij de RvM.  

 

Suriname Millennium 
Development Goals 

(MDG) 2014 rapport. 

Disseminatie Suriname 
MDG 2014 rapport  

Evaluatie UNDAF cyclus 

2012-2016. 

UNDAF  

herschreven op basis 
van de  UNDAF 

evaluatie. 

 
3e jaarlijks UNDAF-

UNDAP 

voortgangsrapport 
voor jaar 3-2014 

 

Halfjaarlijkse 
UNDAF-UNDAP 

evaluatie jaar 4-2015 

 
Mid-term UNDAF 

cycle review  

 
Capaciteisversterkin

g personeel Buza en 

PCG’s -2015 
Development 

Agenda Cosultatie 

rapport 
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Directeuren in 

overleg  

Het principe van “ one 

government” 
benadering naar de UN 

toe aangenomen 

Concept reglement overleg. 

Het prioncipe van “ one 
government” benadering 

naar de UN toe bevorderd 

op leidinggevend en 
technisch niveau 

Het principe van“ 

one government” 
benadering naar de 

UN toe bevorderd op 

leidinggevende en 
technisch  niveau, 

ook in relatie met 

ander donor partners. 

 

108. Opzetten van ambassades en consulaten 

Activiteit Gerealiseerd 2013 Verwachte 

Beleidsresultaten per 

eind 2014 

Verwachte 

Beleidsresultaten 

per eind 2015 

Vestiging Ambassade 

in Equatoriaal 

Guinee 

 

 

 

 

 

Opening Ambassade 

Duitsland. 

 

 
 

 
 

 

 
Notawisseling/ gesprek 

tussen de Ambassadeur 

van Duitsland en de 
Minister van 

Buitenlandse Zaken van 

Duitsland en de 
Minister van 

Buitenlandse Zaken van 

Suriname over het 
voornemen. 

Tijdens Staatsbezoek 

President Bouterse (juli 
2012) aan Equatoriaal 

Guinee zijn concrete 
afspraken gemaakt voor 

vestiging Ambassade in 

EG. 
 

Oriёntatiebezoek in 

Duitsland i.v.m. opening 
Ambassade in Duitsland. 

Bouw Ambassade- 

gebouw en residentie 
 

 
 

 

 
Daadwerkelijke 

opening Ambassade 

Duitsland. 
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105. Beleidsonderzoek, planning en capaciteitsversterking 

Activiteit 

 
Gerealiseerd 2013 Verwachte 

Beleidsresultaten per 

eind 2014 

Verwachte 

Beleidsresultaten 

per eind 2015 

Aanbod en participatie 

trainingen UNDP e.a 

organisaties en 
instituten. 

 BuZa e.a versterkt i.v.m 

UNDAF-UNDAP. 

 
Identificatie andere 

trainingen en cursussen 

BuZa e.a PCG’s 

versterkt i.v.m 

UNDAF-UNDAP 
2012-2016. 

 

Cursus in de Spaanse  Afronding Cursus 

Spaans met CEPEX 

(Centrum voor Spaans 

als Vreemde Taal van 

de Universiteit van 
Colombia) 

(16 juli 2013) 

Vervolg cursus in de 

Spaanse Taal 

Continuering van dit 

project in het kader 

van de regionale 

integratie 

Cursussen voor 
Diplomaten 

 12 t/m 23 mei 2014 
Jaarlijkse “Course for 

South American 

Diplomats” te Brasilia en 
Rio de Janeiro 

 

29 september – 3 oktober 
2014 

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. 

  Jan-dec 2014 en juli 2014 – 

juni 2015 
 

2 beurzen ter beschikking 

gesteld voor 2 
functionarissen van Buza 

om te participeren in de 

“one-year Diplomatic 
Academy Course”.  

  

Rio Branco beurs 
voor de “one-year 

Diplomatic 

Academy Course” 
 

Cursus Franse taal.  Voorbereiding cursus 

Franse taal.  

 

 Afsluiting van de 

cursus Franse taal. 
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TITEL III   Middelenbegroting 

  Bedragen x SRD 1000,- 

 

Ontvangsten Realisatie 

2013 

Vermoede 

lijk 

beloop 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

 

Opbrengst 

vernieuwing 

rijbewijzen 

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

Opbrengst 

consulaire 

diensten 

8.602,0 0 16.073,0 18.500,0 18.500,0 18.500,0 18.500,0 

Opbrengst 

kanselarij- 

rechten 

  18,0 0        
397,0 

     486,5 486,5 486,5 486,5 

Opbrengst 

legalisatie 

0 0 13,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Overige 

opbrengsten 

0 0 726,0 617,0 617,0 617,0 617,0 

Totaal niet- 

belasting-

middelen 

8.620,0 0 17.244,0 

 

21.208,0 21.209,0 21.209,0 21.209,0 

China 0 0 59.630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal donor-

middelen 

0 0 59.630,0 0 0 0 0 

Totaal middelen- 

begroting 

8.620,0 0 76.874,0 40.973,0 40.974,0 40.974,0 40.974,0 
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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  7,0 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  30,0 40,0  24,0 

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 9.504,0 259,0 2,0 238,0 

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  3.464,0 12,0 0  

  Totaal 35,0 16.073,0 397,0 13,0 726,0 

 

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 2013 zijn in vergelijking met 

voorgaande jaren teruggelopen. Op basis daarvan is de raming voor 2014 aangepast. 

Verwacht wordt dat de inkomsten zullen toenemen alsgevolg van de implementatie 

van de nieuwe kanselarijwet. 
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De tarieven, conform de Wet Heffing Kanselarijrechten, zijn als volgt: 
 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 (2 mnd.) 40 45 

Vakantievisum bij overlijdensgevallen (2 mnd.) 20 28 

Vakantievisum (3 jr.) 165 200 

Multiple entry toeristenvisum (12 mnd.) 150 210 

Zakenvisum (2 mnd.) 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 (3 mnd.) (ingegaan op 25/11/2011) 20 25 

Voor het tot stand komen van een huwelijk 30 45 

Visum (KV) kort verblijf   (3 mnd.) 40 45 

Visum (KTV) kort termijn visum 40 45 
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Artikelsgewijs 

 

Met de aanname van een beter en efficiënter geïntegreerd financieel management 

systeem, bestaat de behoefde om de begrotingspresentatie beter in te richten en 

inzichtelijker te maken op het gebied van de bestemming alsook de financieringsbron 

van de begrote uitgaven. Het nieuw aangenomen systeem moet uiteindelijk bijdragen 

en resulteren in kwalitatieve en adequate informatie vergaring voor een gerichte 

sturing van financiële beslissingen. 

Een algehele wijziging van de huidige begrotingsartikelenstructuur is geweest, 

teneinde te geraken tot een transparanter beleid welke aan nationale en internationale 

standaarden voldoet. Hieraan wordt voldaan door verhoging van de kwaliteit van het 

beheer, het toezicht en de controle op de overheidsfinanciën.  

Het voorgaande vereist een wijziging van de presentatie van begrotingen welke 

gedetailleerd zijn op directoraatniveau bestaande uit operationele uitgaven, 

programma’s en middelen.  

 

Paramaribo, 8 juli 2015 

 

 

DESIRE 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 
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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 

 

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 
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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 

 

UNDAF: United Nations Development Assistance Framework 

 

USAID:  United States Agency for International Development 

 

VN:  Verenigde Naties 


