
WET van 	  

Tot vaststelling van de 162-afde1ing van de begroting van 
uitgaven voor het dienstjaar 2016 betreffende het ministerie 
van Transport, Communicatie en Toerisme 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van het onderhavige wetsontwerp en de 
daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie van Rapporteurs kan zich stellen achter de strekking van de begroting, welke te 
doel heeft de 166-adeling van de begroting van uitgaven en ontvartgsten voor het dienstjaar 2016 
betreffende het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme vast te stellen. 

De Commissie heeft op 18 november 2015 met de minister en zijn staf gedelibereerd over de 
betreffende begroting. Tijdens de vergadering zijn enkele vraag — en aandachtspunten aan de 
orde gesteld, te weten : 

1. Wat zijn de beleidsmaatregelen procentueel en hoe zijn de verschillende 
beleidsmaatregelen doorgevoerd ? 

2. Wat verdienen we als land uit de luchtvaartsector van vliegmaatschappijen die over ons 
land vliegen ? Hoeveel inkomsten dervirtg kunnen we als land missen als wij ons ILS 
niet verbeteren ? 

3. Hoe ver is het Ministerie in 2015 gekomen m.b.t. de ordening van het openbaar vervoer 
? Hoe wordt deze sector in 2016 geordend ? 

4. Bij Havenbeheer N.V., Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Luchthavenbeheer N.V., 
Burger Luchtvaart Autoriteit Suriname (CASAS), Surinaamse Luchtvaart Mij (SLM) en 
Torarica is er geen inkomsten in de begroting opgenomen. Hoeveel dragen deze 
parastatale bedrijven jaarlijks bij aan de staatskas ? 

5. Waarom is er zo weinig aan middelen voor de kleinere vliegvelden van Zorg & Hoop en 
Nickerie opgenomen in de begroting? 

6. Wat houden de vliegdiensten in? 
7. Er is SRD. 500.000 opgenomen voor het beleidsprogramma Verbetering 

vliegveiligheid. Hoe staat het met de mensen van de torens ? 

Paramaribo, 19 november 2015 

P. Kensenhuis (Vz) 



D. Sharman 

+1111~- 

Finisie 

R. Brunswijk 

R. Zeeman 

I. Karta-Bink 

Het 2de lid van de C.v.R. heeft dit Preadvies, 
niet mede-ondertekend. 

Het 4e  lid van de C.v.R heeft dit Preadvies 
vanwege afwezigheid niet mede-ondertekend. 

Het 6e lid van de C.v.R. heeft dit Preadvies 
niet mede-ondertekend omdat de deskundige 
het lid niet heeft ontmoet 
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