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WET van 
tot vaststelling van de 11-de afdeling van de ontwerp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het ministerie van Arbeid 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

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

De Commissie kan zich stellen achter de strekking van het wetsontwerp, welke ten doel heeft de 
vaststelling van de 11-de afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Arbeid. 

Op donderdag 5 november heeft de Commissie een onderhoud gehad met de Minister en zijn 
staf, waarbij enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde zijn gesteld, onder andere: 

1. de rol van het ministerie binnen het arbeidsproces in Suriname; 
2. de rol van de Stichting Arbeidsmobilisatie en OntwikIceling (SAO) in het trainen van 

dropouts voor het vinden van een baan; 
3. de vraag waarom het departement Milieu toch is opgebracht op de begroting voor dit 

ministerie, aangezien het thans resorteert onder het Kabinet van de President; 
4. de realisatiecijfers van de beleidsmaatregelen opgenomen in de begroting voor het 

dienstjaar 2015; 
5. de visie/inzichten van het ministerie m.b.t. de kwestie Suralco en het vertrek van 

werknemers aldaar; 
6. het voornemen van IAMGOLD ter "inkrimping" van haar personeelsbestand met 10%; 
7. de stand van zaken m.b.t. wetgeving welke dit ministerie voornemens is op te sturen naar 

De Nationale Assemblée; 
8. onduidelijkheden m.b.t. de rechtspositie van Surinamers die in het buitenland werken; 
9. het beleid m.b.t. het verstrekken van werkvergunningen aan vreemdelingen. 

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

Het 2e, en het lid van de C.v.R. hebben 
dit Preadvies, vanwege afwezigheid 
niet mede-ondertekend 
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