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2014                                            STAATSBLAD                                     No. 129 

VAN DE 
REPUBLIEK SURINAME 

 
WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 4-DE 
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN 
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET 
MINISTERIE VAN DEFENSIE 
 
 

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 Assemblee, 
bekrachtigd de onderstaande wet. 
 

Artikel 1 
 
De 4-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2014 betreffende het MINISTERIE VAN DEFENSIE wordt 
vastgesteld als volgt: 
 
TITEL I: Apparaatskosten  
      Bedragen x SRD.1000 
Code Kostensoort Bedrag 
10  Personeelskosten 169.010 
20 Materiële kosten 48.440 
30  Subsidies en Bijdragen 100  
40  Aanschaffingen 10.525 
 Totaal Apparaatskosten 228.075 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 
 
       Bedragen x SRD 1000 

 
Titel III: Middelenbegroting 
 
       Bedragen x SRD1000  
Code Ontvangsten Bedrag 
80.50.99 Diverse ontvangsten 40 
80.60.06 Bestekkosten            5 
 Totaal Niet Belastingmiddelen 45 
 Totaal Middelenbegroting 45 
 

Artikel 2 
 

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

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. 
 

3. De ministers van Financiën en Defensie zijn belast met de uitvoering 
van deze wet.  

 
Gegeven te Paramaribo, de 29ste  augustus 2014, 

 
DESIRÉ D. BOUTERSE 

 
Uitgegeven te Paramaribo, de 27ste september 2014  

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
 

E.F. LEILIS 

 Beleidsmaatregel Bedrag 
100 Bijzondere Aanschaffingen Defensie  2.500 
101 Bijzondere Voorzieningen Defensie 4.630 
119 Bijdrage Stichting Nazorg Dienstpl. & ex Militairen 3.700 
125 Kosten ivm waarborgen veiligheid 2.500 
126  Opzet van een Jungle Survival Site  200 
130 Bijdrage Stichting Ismay van Wilgen Sporthal 500 
131 Militaire Diplomatieke Vertegenwoordiging 350 
133 Voorzitterschap CDS van de UNASUR  
134 Doorstart Agrarisch Bedrijf vonFreyburg 212 
 Totaal Beleidsprogramma’s 14.592 
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WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 4-DE 
AFDELINGVAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN 
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET 
MINISTERIE VAN DEFENSIE 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
Algemeen deel 
In het Ontwikkelings Plan (OP) 2012 – 2016 is aan het ministerie van Defensie 
een taak toebedeeld binnen het hoofdbeleidsgebied “Veiligheid en internationaal 
beleid”. Het beleidfocusgebied van het ministerie is gericht op de verdediging 
van de Republiek Suriname. Het Nationaal Leger is op grond van artikel 177 
van de Grondwet van de Republiek Suriname immers belast met de verdediging 
van de staat Suriname. De opvattingen over en de concrete beleidsinterventies 
voor het defensiebeleid in Suriname in een meerjarencontext, zijn verder 
uitgewerkt in de “Defensiebeleidsnota 2012-2016.” 
 
Doelstelling ministerie van Defensie: 
Het ministerie van Defensie heeft tot doel het mede waarborgen van de 
veiligheid op het gehele grondgebied van Suriname als fundamentele 
voorwaarde voor stabiliteit en ontwikkeling. 
 
Conform artikel 177 van de Grondwet van de Republiek Suriname is het 
Nationaal Leger belast met het verdedigen van de soevereiniteit en de 
territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire 
agressie. Vanwege de steeds veranderende eisen van de tijd moet echter in 
toenemende mate een intensieve bijdrage geleverd worden aan de interne 
veiligheid. De met overige ministeries en overheidsinstituten, waaronder het 
ministerie van Justitie & Politie en het Bureau Nationale Veiligheid van het 
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, gemaakte 
beleidsafspraken over samenwerking en assistentie, vormen het beleidskader 
hiertoe. 
In internationaal opzicht nopen hedendaagse opvattingen over onder meer het 
karakter en bereik van veiligheidsdreigingen en veiligheidsrisico’s tot 
aanpassing van defensiebeleidsconcepten en -beleidsvaststellingsprocessen.  
Een gevolg hiervan is een toename van veiligheids- en defensie–(sub) regionale 
en internationale instituten,-instrumenten en –mechanismen.  
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Strategieën zoals nauwere defensiesamenwerking en coöperatief optreden in het 
tegen gaan van gemeenschappelijke dreigingen vergen verregaande 
inspanningen van het ministerie en het Nationaal Leger en beïnvloeden in steeds 
grotere mate de defensie- en veiligheidsbeleidsoriëntatie en daarmede het 
nationale defensieambitieniveau.  
 

a) de zorg voor de verdediging van de soevereiniteit en de zelfstandigheid 
 van de Staat Suriname; 

Taakstelling: 
Het ministerie van Defensie is belast met de volgende bijzondere taken: 

b) de zorg voor de uitwendige veiligheid van het grondgebied van de Staat 
Suriname; 

c)  de zorg voor de Krijgsmacht;  
d)        het op aanvraag, conform de wettelijke regelingen, verlenen van bijstand 
 aan de Politie, in geval zulks ter handhaving van de inwendige 
 veiligheid of openbare orde noodzakelijk is; 
e)  het op aanvraag, conform de wettelijke regelingen, verlenen van hulp ter  

voorkoming van rampen en ongevallen en de bestrijding van de 
 gevolgen daarvan; 
f) het op aanvraag, conform de wettelijke regelingen verlenen van hulp en 
 bijstand bij productieve en dienstverlenende activiteiten van de 
 Overheid; 
g)  de zorg voor het toezicht op de bescherming van alle activiteiten in de 

territorialewateren, de economische zone en het continentaal plateau, 
met inachtneming van het internationaal recht. 

 
Voor zover niet specifiek aan een ander ministerie opgedragen heeft het 
ministerie van Defensie ook de zorg voor alle aangelegenheden die direct of 
indirect in verband staan met vorenaangehaalde onderwerpen. 
 
Missie: 
Het ministerie van Defensie vervult een leidende rol in het medewaarborgen van 
een veilig klimaat in ons land, waarbij er een voortdurend besef bestaat van zijn 
verantwoordelijkheid m.b.t de zorg voor de krijgsmacht opdat deze tijdig en 
adequaat op een efficiënte en effectieve wijze haar bij wet opgedragen taken kan 
uitvoeren, zulks als garantie voor stabiliteit en duurzame ontwikkeling. 
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Visie: 
- een werkklimaat creëren dat inspirerend is en gekenmerkt wordt door 

teamgeest met respect voor individuele kwaliteiten, kameraadschap, 
discipline en waarbij gezamenlijke inzet van burgers en militairen troef 
is; 

 
- de civiel- militaire relaties bevorderen, gericht op voortgaande 

maatschappelijke integratie, waarbij ernaar gestreefd wordt het 
defensieapparaat te profileren als een waardevol en gerespecteerd deel 
van de Surinaamse samenleving; 

 
- een professionele en efficiënte organisatie zijn;  

 
- voortdurend de hoogste kwaliteit van dienstverlening bieden. 

 
Zoals in de doelstelling is aangehaald heeft het ministerie van Defensie het 
Nationaal Leger als werkarm om de operationele taken uit te voeren. Het 
Nationaal Leger heeft voor deze dienstuitoefening de volgende 
krijgsmachtdelen en zelfstandige onderdelen ter beschikking: 
de Landmacht, de Marine, de Luchtmacht en het Korps Militaire Politie.  
 
Strategische fundamenten:  
De aanpak van en de te hanteren strategieën bij de rol, functie en taakuitvoering 
van het Nationaal Leger zullen geënt zijn op een duidelijk beschreven karakter, 
samenstelling inzetgebieden en operationele slagkracht. Een fundamenteel 
richtinggevend aspect hierbij is bovendien de formulering, vaststelling en 
operationalisering van  een concreet ambitieniveau.  
Het Nationaal Leger is thans te kwalificeren als een compleet en gemengd leger. 
Het bestaat uit drie krijgsmachtdelen en één zelfstandig onderdeel, terwijl het 
personeel bestaat uit beroepspersoneel en arbeidscontractanten.  
Op korte termijn zal er sprake zijn van een aanvulling met dienstplichtig 
personeel dat volgens moderne inzichten invulling zal geven aan de 
grondwettelijke burgerplicht.  
Tegen de achtergrond van de nationale ontwikkelingsdoelen, het nationaal 
veiligheidsbeleid en de militair strategische concepten zal ook in dit 
begrotingsjaar het accent gelegd worden op een flexibele, snel inzetbare 
krijgsmacht met moderne taken gestoeld op het “capability-driven” concept.  
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Dat betekent dat naast capaciteitsverbetering ten behoeve van de primaire 
verdedigingstaken  van het Nationaal Leger, de opbouw van de capaciteit verder 
zal worden voortgezetmet name op de volgende gebieden: 
 

• crisisbeheersing en rampenmitigatie  
• het optreden in regionaal en internationaal verband w.o. vredes- en 

humanitaire operaties  
• nationale ontwikkeling -faciliterende en  hierop gerichte taken 

 
Aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van de staat zal gepaste 
aandacht worden besteed. Dit taakgebied is divers en is geïntegreerd in de 
diverse deeltaken en plannen van de krijgsmachtdelen van het Nationaal Leger, 
zoals de Landmacht, de Marine en Luchtmacht en 
defensiesamenwerkingsverbanden met bevriende naties. Opvoering van 
troepenaanwezigheid in het binnenland, lucht- en zeepatrouilles en controle -
operaties en het geïntegreerd gebruik van satelliet (foto- en beeld) materieel zijn 
enkele van de maatregelen die in dit kader zijn gepland en waarbij assistentie 
van bevriende naties is ingeroepen. 
Naast deze operationele inzetkaders c.q. gebieden werkt de defensieorganisatie 
aan een institutionele reorganisatie die de basis zal vormen voor het streven naar 
een kwalitatief hoogwaardige en volledig inzetbare krijgsmacht. De resultaten 
van deze inspanning zullen worden opgenomen in het startdocument waarin de 
toekomstvisie zal zijn vastgelegd. 
 
De Landmacht: 
De landmacht is het grootste krijgsmachtdeel. Vanuit de landmacht worden de 
diverse detachementen over het hele grondgebied van Suriname bemand voor 
het uitvoeren van de taken van het Nationaal Leger. Om het overheidsgezag bij 
met name de grenzen en in het binnenland te versterken is een projectplan 
ontwikkeld. Dit plan voorziet in het vaststellen van het strategisch kader waarin 
de gefaseerde uitvoering van het opvoeren van de aanwezigheid van troepen van 
het Nationaal Leger op het grondgebied van Suriname, met gepaste aandacht 
voor die delen van het binnenland die op grond van de resultaten van dreigings- 
en risicoanalyses hiervoor in aanmerking komen, zal plaatsvinden. Met name 
door het innemen van nieuwe posten, het versterken van bestaande posten en 
verhoogde patrouilles zal het gewenste resultaat worden bereikt. In dit 
begrotingsjaar zullen ook dienstplichtige militairen worden ingezet om hieraan 
uitvoering te geven. 
 



2014                                                         7                                               No. 129 
 

    

Dit projectplan dat als doel heeft invulling te geven aan de primaire taakstelling 
van het Nationaal Leger, noodzaakt dat bestaande dreigingsanalyses en –
risico’speriodiek worden geactualiseerd. De bestaande dreigingen hebben 
voornamelijk betrekking op illegale overschrijdingen van de landsgrenzen, 
illegale activiteiten en verblijf van illegalen op het grondgebied van Suriname, 
alsmede die dreigingen die het gevolg zijn van het gebrek aan 
overheidsaanwezigheid en overheidscontrole. 
 
Aan de daadwerkelijke inname van deze posten en het uitvoeren van reguliere 
patrouilles gaan  voorzieningen vooraf die voornamelijk te maken hebben met 
strategische verkenningen,  aanleg van noodzakelijke infrastructuur, het 
voorhanden hebben van diverse logistieke voorzieningen waaronder geschikte 
en betrouwbare transport- en communicatiemiddelen, uitrustingsstukken en 
gekwalificeerd personeel. Het bijbrengen van de vereiste kennis en 
vaardigheden van personeel zal middels interne- en externe trainingen alsook 
lokale en buitenlandse opleidingen plaatsvinden.  
 
Het voornemen bestaat om in dit begrotingsjaar zekere infrastructurele werken 
voor de landmacht uit te voeren t.w.: renovatie en nieuwbouw, alsmede 
inrichting van de onderkomens bestemd voor dit krijgsmachtonderdeel. 
 
De Marine: 
De marine heeft als taak het waarborgen van veiligheid in de territoriale 
wateren, de exclusieve economische zone, alsmede op de grens- en 
binnenrivieren. 
 
Het materieel dat de marine in staat moet stellen om de taken naar behoren uit te 
voeren is sterk verouderd en zal worden afgestoten. Het is van essentieel belang 
dat dit legeronderdeel voor zijn taakuitoefening over geschikt en betrouwbaar 
materieel beschikt. Met behulp van bevriende naties zal er in dit begrotingsjaar 
nadere uitwerking van vaarmaterieel-alternatieven plaatsvinden. Technische 
keuzebepaling van aanschafopties van vaarmaterieel zal naast 
financieringskaders onderdeel vormen van het vast te stellen 
“StrategischInvesteringsplan van het Nationaal Leger”.   
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In verband met de verdere decentralisatie van de marine is in het district 
Nickerie reeds een onderkomen voor personeel opgezet en zal erin dit 
begrotingsjaar gepaste aandacht worden besteed aan de uitbreiding van de 
faciliteiten van dit krijgsmachtonderdeel te Boskamp in het district Saramacca 
in het grensdistrict Albina. 
 
De Luchtmacht: 
De luchtmacht van het Nationaal Leger is ingesteld bij Staatsbesluit van 23 
maart 1982 (“Besluit Instelling Afdeling Luchtmacht van het Nationaal Leger”, 
S.B. 1982 N0. 70). 
De algemene doelstelling van de luchtmacht is het beschermen van het 
luchtruim boven het Surinaams grondgebied, het in hiervoor in aanmerking 
komende gevallen uitvoeren van luchtverkenningen, het verlenen van 
lucht(vuur)steun aan -andere onderdelen van- het Nationaal Leger en het 
assisteren van overheidsinstanties, waarnodig. Deze assistentie kan bijvoorbeeld 
bestaan uit het verrichten van gezamenlijke operaties 
in verband met bescherming van de economische zone en het verlenen van 
specifiekeluchttransportsteun. 
 
Om de luchtmacht in staat te stellen conform haar taakstelling duurzaam 
operationeel actief te zijn, is naast beschikbaarheid van betrouwbare middelen, 
uitbreiding van de bestaande infrastructurele, maar vooral materiële 
voorzieningen noodzakelijk. In het dienstjaar 2012 is een aanvang gemaakt met 
de gefaseerde uitvoering van verbetering van de luchtwaardigheid van dit 
krijgsmachtonderdeel. De technische assessment van zowel de Casa vliegtuigen 
als van het type Defender zijn verricht. Het vervolgtraject, namelijk het 
wederom luchtwaardig maken van deze vliegtuigen, zal in het dienstjaar 2014 
verder ter hand worden genomen. 
De Cheetak helikopters zijn na opgelopen vertraging in de levering in het laatste 
kwartaal van 2013 geleverd en in gebruik genomen.Voor volledige operationele 
inzet van deze middelen zullen de strategische assessments van zekere gebieden 
in het binnenland worden voortgezet ter aanleg van infrastructurele en logistieke 
faciliteiten. 
 
Het Korps Militaire Politie

- het verrichten van politiewerkzaamheden t.b.v het Nationaal Leger 
zowel in Paramaribo als op de detachementen en in de districten; 

: 
Het Korps Militaire Politie is een zelfstandig onderdeel van het Nationaal Leger 
en is onder meer belast met: 
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- het op aanvraag verlenen van assistentie aan het Korps Politie 
Suriname; 

- zorgdragen voor orde, rust en veiligheid bij krijgsraadzittingen;  
- motorescorten voor hoogwaardigheidbekleders, alsook bij 

prioriteittransporten; 
- toezicht op grensoverschrijding d.m.v. het uitvoeren van 

immigratiewerkzaamheden op de internationale luchthaven van 
Suriname, de J.A Pengel Luchthaven en de aangewezen 
grensdoorlaatposten in Suriname (de districten Nickerie (South Drain), 
Marowijne (Albina) en Paramaribo (vliegveld Zorg & Hoop); 

- ondersteunen van de anti-narcotica dienst van het KPS;  
- specialistische opsporingswerkzaamheden (controle op echtheid van 

reisdocumenten bij grensoverschrijding en andere technische recherche 
werkzaamheden) 

- opsporen en onderzoeken van strafbare feiten gepleegd door militairen – 
(ook indien burgers in vereniging met militairen strafbare feiten hebben 
gepleegd); 

 
In dit dienstjaar zijn voor dit legeronderdeel infrastructurele maatregelen 
gepland.Verder voortzettting van vakspecialistische opleidingen en 
trainingen met name op het gebied van immigratie, grensbewaking en 
controle op grensoverschrijdende wapentransfers. 

 
Defensievoorlichting: 
Met de ingebruikname van de overheidswebsite voorziet het ministerie van 
Defensie het publiek thans ook op deze manier van informatie. Deze 
ingebruikname biedt het ministerie tevens de mogelijkheid tot een meer 
slagvaardige profilering van zijn missie, visie en kernwaarden. Middels gerichte 
voorlichting en wervingscampagnes zal het ministerie in dit begrotingsjaar 
gewenst kader aantrekken. Dit instrument zal ook nadrukkelijk worden ingezet 
om de civiel-miliaire relaties gestaag te verbeteren. Verdergaande verbetering 
van de website dient ertoe de informatiestroom te professionaliseren en dit deel 
van het overheidsbeleid transparanter te maken. Ook de uitgifte van een 
defensienieuwsbrief is in de planning opgenomen. Het is het vaste voornemen 
van het ministerie van Defensie om conform het door de regering van de 
Republiek Suriname hiervoor ontwikkeld beleid zijn openbare aanbestedingen 
ook elektronisch plaats te doen vinden.  
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- het bieden van goede preventieve zorg en primaire curatieve 
gezondheidszorg; 

Het Militair Hospitaal: 
Vanuit het Militair Hospitaal wordt de primaire medische zorg voor militairen 
en hun gezinsleden gecoördineerd en verzorgd.Het hospitaal is in 1965 officieel 
in gebruik genomen. Bij de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 
november 1975 is dit hospitaal aan de toenmalige Surinaamse Krijgsmacht 
overgedragen. 
 
De renovatie-,uitbreidings- en inrichtingsplannen van dit ziekenhuis zullen ook 
in dit dienstjaar verder ter hand worden genomen.  
Deze plannen zullen uiteindelijk ertoe leiden dat de volgende doelstellingen 
worden bereikt: 

- activiteiten van de geneeskundige troepen in het veld om goede 
preventieve zorg en primaire curatieve gezondheidszorg te geven vanuit 
de mobiele militaire gezondheidszorg; 

- het optreden als derde echelon van de mobiele gezondheidszorg;  
- het verbeteren van de werkomstandigheden van het personeel; 
- het verbeteren van de efficiëntiegraad van de bedrijfsvoering; 
- weder ingebruikname van het beddenhuis; 
- ingebruikname van de operatiekamers. 

 
In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het Academisch 
Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zullen de voornemens betrekking hebbende op 
het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie, met name de automatiseringsprocessen 
en het management van de operatiekamers, in dit begrotingsjaar worden 
voortgezet. 
 
Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-Militairen: 
De Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-Militairen coördineert in 
overeenstemming met haar doelstellingen en statuten het beleid aangaande ex-
militairen van de defensieorganisatie.De stichting is begonnen om in 
samenwerking met andere actoren opleidingen aan te bieden aan ex-militairen, 
zodat deze een betere aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Deze 
activiteit zal ook in dit dienstjaar worden voortgezet. Voor de leden van de 
huidige groep wordt de bestaande voorziening, namelijk dat maandelijks een 
toelage aan hen wordt uitgekeerd, voortgezet in 2013.  
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De activiteiten van de stichting zullen in verband met de uitstroom van 
arbeidscontractanten van het Nationaal Leger zich ook richten op training, om- 
en herscholing van deze groep,waarvoor er ook een bedrag is geraamd.De 
stichting zal ook betrokken worden in het traject waarbij aan militaire 
dienstplichtigen opleidingen en trainingen worden aangeboden na de vervulling 
van hun dienstplichtperiode.  
De behandeling van ex-militairen die lijden aan het Post Traumatisch Stress 
Syndroom zal ook in 2013 onverkort voortgang vinden. Vooralsnog bestaat de 
zorg van deze groep uit begeleiding door daartoe opgeleide sociale werkers en 
door deskundigen van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).  
Met de goedkeuring van de vaststelling van een projectplan voor deze specifieke 
doelgroep wordt voorzien in een uitbreiding van deze begeleiding. 
 
Jungle Survival Site: 
De aangevangen maatregel voor het opzetten van een trainingsfaciliteit 
compleet met trajecten en andere voorzieningen die bestemd zijn om militairen 
vaardigheden bij te brengen voor het uitvoeren van jungle-operaties en het 
beoefenen van deze specifieke vaardigheden zal in dit dienstjaar worden 
voortgezet.Het voornemen is om verbeteringen aan te brengen aan de bestaande 
schietbaan alsook de overige militair tactische voorzieningen ter plaatse. 
 

A. Internationale en regionale defensiesamenwerking 

Internationale defensiesamenwerking/ bijdrage aaninternationale 
organisaties: 
 

Het internationaal defensiebeleid waarvan militaire samenwerking een 
onderdeel is, zal ook in dit dienstjaarbinnen devastgestelde kadersvanen in 
samenhang met respectievelijk het buitenlandsbeleid en het veiligheidsbeleid 
van de Republiek Suriname worden uitgevoerd. Prioriteit zal gegeven worden 
aan regionale defensie- integratie en het aanhalen, verstevigen en waarnodig 
uitbreiden van de samenwerkingsgebieden met bevriende naties, voor zover het 
van strategisch belang is en dus past binnen de nationale belangen. 
Hierbij moet gedacht worden aan: 

• continuering van gezamenlijke oefeningen; 
• voortzetting van integratie c.q. deelname in regionale veiligheids-en 

defensie-instituten en -mechanismen; 
• aanstellen van defensie- of militaire attachés; 
• uitvoering geven aan instrumenten van defensie- en 

veiligheidssamenwerking; 
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• trainen van militair en burgerkader. 
 
De veranderende percepties over veiligheid en defensie hebben onder andere tot 
gevolg dat de nationale veiligheids- en defensiebeleidsvaststelling steeds meer 
in samenhang met deze percepties moeten worden bepaald. Toenemende 
coöperatie en zelfs integratieprocessen van (sub)regionale en internationale 
veiligheidssystemen nopen de defensieorganisatie de nodige maatregelen te 
nemen om geïnformeerd te kunnen participeren.  
 
Dit vereist van de Defensieorganisatie niet slechts aanpassing van bestaande 
departementsstructuren, maar ook voldoende personeelsleden met specifieke 
kennis en relevante kennisniveaus. Ook de hiermee gepaard gaande kosten 
vormen een zekere uitdaging.  
Uitgaande van haar verantwoordelijkheid en het besef dat onthouding van 
deelname geen optie is, heeft Defensie zich gecommitteerd aan de verschillende 
afspraken gemaakt op internationale fora. 
De uit te voeren activiteiten binnen dit beleidsgebied van het ministerie van 
Defensie zijn divers. Naast reguliere rapportage verplichtingen voortkomende 
uit door de Republiek Suriname ondertekende en geratificeerde verdragen op 
het gebied van ‘Ontwapening en Wapencontrole”, valt verder te onderscheiden: 
 
• deelnameaan interdepartementale commissies en werkgroepen op nationaal 

niveau (zoals de Nationale Werkgroep Counter Terrorisme, Nationale 
Commissie CaricomVeiligheid); 

• inlevingsrapportages van internationale verdragen en resoluties van de  
 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Compliance reports middels  
 Defensiedeelrapportages); 
• opgave van onze landenpositie en inzichten t.a.v. in ontwikkeling zijnde  
 internationale instrumenten, resoluties en verklaringen van de V.N., de 

O.A.S., de Unie van Zuid Amerikaanse Naties (UNASUR), de Defensieraad 
van Zuid-Amerika, CaricomStanding Committeesetc.; 

•   technische voorbereidingen i.v.m.participatie in vergaderingen (reguliere en  
 buitengewone) van diverse regionale en internationale organisaties zoals de 
    Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Verenigde Naties (VN) ; 
•  defensie-uitwisselingsbezoeken, training en workshopparticipatie; 
• (strategische) analyse van defensie- en veiligheidsontwikkelingen in 

voornamelijk de (sub)regio; 
•  voorbereiding van het nationaal grondwettelijk proces van Defensie-

gerelateerde internationale veiligheidsverdragen en de uitwerking hiervan. 
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In dit dienstjaar zal wederom geparticipeerd worden in thema-vergaderingen 
van UNASUR, (bepaaldelijk haar orgaan de Defensieraad van Zuid-Amerika 
[CDS]). Deze vinden doorgaans op 3 (drie) niveaus plaats namelijk op 
ministerieel (politiek) niveau, op beleidsniveau en op technisch 
niveau.Daarnaast zal Suriname in de maand augustus van dit jaar op basis van 
het rotatiesysteem voor de eerste maal belast worden met het voorzitterschap 
van de UNASUR voor de duur van 1 (één) jaar. Het ministerie van Defensie zal 
gedurende deze periode de vereiste ondersteuning verlenen aan het hiertoe in te 
stellen nationaal secretariaat.  
Voorts is opgenomen deelname aan de vergaderingen van de Caricom-
veiligheidsministers (Commission of Ministers responsiblefor National 
Security- [CONSLE] ) en aan themavergaderingen inzake inlichtingen, 
veiligheidssystemen en inter-operability. Het ministerie zal in samenwerking 
met het ministerie van Buitenlandse zaken, Justitie en Politie en het Kabinet van 
de President, de nationale verplichtingen voortkomende uit het in juni 2013 door 
Suriname ondertekend internationaal wapenverdrag (Arms Trade Treaty) verder 
ter hand nemen. 
 
Deelname aan thema-vergaderingen op het gebied van defensie en veiligheid 
zoals ontwapening en wapencontrole, veiligheidsbevorderende 
vertrouwenwekkende maatregelen staan voor dit dienstjaar ook op programma.  
 
B. Bilaterale Defensiesamenwerking 

 
De Federatieve Republiek Brazilië: 
De bestaande overeenkomst inzake defensiesamenwerking tussen Brazilië en 
Suriname is het document van waaruit deze bilateralebeleidsactiviteiten zullen 
worden ontplooid.Het regulier bilateraal militair (operationeel) overleg zal dit 
jaar ook plaatsvinden en diverse thema’s die te maken hebben met vormen van 
samenwerking en technische assistentie, zullen besproken worden. Hierbij moet 
worden gedacht aan opleidingen op diverse niveaus voor alle legeronderdelen 
en vergaderingen voor de Bevelhebber en de Landmachtcommandant. Verder 
zal ook uitvoering van gezamenlijke operaties (grenspatrouilles) aan de orde 
worden gesteld. Aan het verstevigen van de militair-diplomatieke relaties met 
Brazilieis met de aanstelling van een militaire attaché verdere inhoud gegeven. 
Dit beleidsvoornemen is onderdeel van de ingezette versterking van de 
bilaterale defensie-relatie met Brazilie. De coördinatie van deze activiteiten 
zullen ook in dit dienstjaar plaatsvinden middels overleg in de ingestelde 
“Bilaterale Defensie werkgroep Brazilië-Suriname”. 
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• opleiding voor midden- en hoger kader aan defensie-instituten in de 
Verenigde Staten; 

De Verenigde Staten van Amerika : 
In de militaire samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika wordt 
invulling gegeven aanassistentieverlening op het gebied van trainingen, 
materieel en operatiesalsook activiteiten met een humanitair karakter zoals 
medische paraatheidsactiviteiten. Defensie Suriname brengt voor de volgende 
activiteiten de nodige middelen en manschappen op om op adequate wijze hierin 
te participeren: 

• reguliere Medrete’s(lokale medische behandelingen voor behoeftigen in 
Suriname); 

• gezamenlijke trainingen in Suriname –JCET’s (Joint Combined 
Exercise Trainingen); 

• deelname van Surinaamse participanten aan humanitaire oefen operaties  
(FAHUM- Combined Humanitarian Operations and Training); 

• deelname aan Caricom-brede militaire oefeningen georganiseerd door 
de Verenigde Staten i.s.m. een of meerdere Caribische landen 
(TRADEWINDS) . 

 
In dit dienstjaar wordt het accent gelegd op “in-country”cursussen en trainingen, 
waardoor een grotere doelgroep wordt bereikt. 
 
De Republiek Frankrijk (Frans-Guyana): 
Met het departement Frans-Guyana zullen ook in dit dienstjaar de reguliere 
activiteiten worden uitgevoerd. Het betreft het uitvoeren van gezamenlijke 
rivierpatrouilles, uitwisseling van troepen en officieren (oriëntatiebezoeken en 
participatie in nationale en militaire herdenkingsfestiviteiten), gezamenlijke 
trainingen en wederzijdse bezoeken van commandanten. In dit begrotingsjaar 
zijn ook workshops en trainingen voor leden van het Korps Militaire Politie 
belast met immigratietaken gepland. 
 
De Volksrepubliek China: 
Suriname en de Volksrepubliek China onderhouden reeds geruime tijd 
defensiebetrekkingen. Een geslotensamenwerkingsovereenkomstop 
defensiegebied vormt de juridische basis voor deze samenwerking. Deze 
samenwerking houdt onder andere in, dat Surinaamse militairen in de 
gelegenheid worden gesteld om opleidingen en trainingen aan militaire 
instituten van dit land te volgen. Ook technische assistentieverlening door China 
aan Suriname valt hieronder. 
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Op de begroting worden dekosten opgenomen die door Defensie gedragen 
worden, respectievelijk voor aanvulling van de verblijfskosten van Surinaamse 
militairen in China en de inklaringskosten van schenkingsgoederen. 
 

Code 

De Republiek Argentinië: 
De defensie samenwerkingsgebieden waartoe de Republiek Suriname en de 
Republiek Argentinië zich middels de ondertekening van het 
“MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING INZAKE DEFENSIE 
SAMENWERKING” hebben gecommitteerd, zullen in dit beleidsjaar verder 
worden uitgewerkt.  
 
TITEL I: Apparaatskosten  
       Bedragen x SRD.1.000 

Kostensoort: Realisatie 
2012 

Vermoe-
delijk 
beloop 
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 

10 Personeelskosten 114.515 103.779 169.010 188.313 197.728 207.614 217.994 
20 Materiёle kosten   33.189 39.612  48.440   47.500   47.500   47.500   47.500 
30 Subsidie en 

Bijdragen          18 100      100        100        100        100        100 
40 Aanschaffingen     1.592   3.225   10.525     5.525     5.525     5.525     5.525 
         
         
 Totaal 

Apparaatskosten 149.314 146.716 228.075 241.438 250.853 260.739 271.119 
 
Toelichting:  
Kostensoort 10: Personeelskosten: 
 
De opzet van een professioneel opleidingsinstituut en implementatie van een 
integraal opleidingsplan voor de diverse wapen en dienstvakken en andere 
specialismen ter garantie van de ontwikkeling van het personeel, waarbij 
“human resource en capacitydevelopment” (kweekvijver) als richtlijn worden 
gehanteerd, zal verder ter hand worden genomen. Verbetering van het 
opleidingsplan van de “Voortgezette Officiers Opleiding” en de “Basis Officiers 
Opleiding” zal in dit dienstjaar zal ter hand worden genomen evenals de 
kaderopleidingen voor onderofficieren. Het werven van kader op Hbo-niveau 
aan wie opleidingsplaatsen aan buitenlandse militaire instituten wordt 
aangeboden, zal worden gecontinueerd. Invulling van de formatie zal door o.a. 
de heractivering van de militaire dienstplicht plaatsvinden.  
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De hiermee verband houdende beleidsvoorbereidende, administratieve en 
logistieke voorzieningen zijnreeds getroffen. Het streven voor dit begrotingsjaar 
is om 2 (twee)lichtingsploegen van elk 200 man in te lijven, alsook 2 
lichtingsploegen van 150 man met wie op contractbasis een dienstbetrekking zal 
worden aangegaan. Hieraan zal ook het door- en uitstroombeleid worden 
gekoppeld. 
Een modern Human Resource Management (HRM) beleid is een belangrijke 
voorwaarde voor een goed managementvan de organisatie. Ter verwezenlijking 
hiervan is een visie op dit beleidsonderdeel geformuleerd. 
 
Visie op HRM 
Het personeelsbeleid dat nog in ontwikkeling is, heeft o.a. als primaire 
uitgangspunten dat elk personeelslid op de juiste plaats zit, zijn/haar taken 
gemotiveerd uitvoert en hiervoor correct wordt beloond in overeenstemming 
met de geldende voorschriften. Dit binnen een goed gestructureerd 
defensieapparaat, waarin er een duidelijke, goed gebalanceerde relatie bestaat 
tussen enerzijds de organisatiedoelstellingen en anderzijds de kwaliteit van het 
personeel. Het besef dat verwezenlijking van deze visie enkele flankerende 
maatregelen vereist, is aanwezig. Hierbij wordt o.a. gedacht aan het 
wetgevingskader, werkprotocollen, relevante kantoorhulpmiddelen en adequate 
kantoorruimten. Het beleid is ook gericht op het treffen van gepaste maatregelen 
die structureel verzuim moeten voorkomen. 
Het ministerie van Defensie zal de huidige organisatiestructuur en de bestaande 
functies aan een beschouwing onderwerpen. Hierbij zal nagegaan worden welke 
functies voor duale waardering (d.i. het toekennen van burger- en militaire 
waardering aan bestaande functies) in aanmerking komen. Deze wijze van 
functiewaardering is van belang om doorgroei of carrière van zowel de militaire 
als de burgerambtenaren, werkzaam op het ministerie, te bevorderen. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de specificatie van de 
personeelskosten 
                                                                                         X SRD.1000 

Salarissen en lonen                   124.013 
Toelagen                     44.610 
Kosten van opleidingen en seminaars                          387 
                                                          Totaal                    169.010 
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Het aantal personeelsleden dat in 2014 gehuldigd zal worden in verband met het 
feit dat zij 25, 30, 35 en 40 jaren in dienst zijn van de Overheid bedraagt in 
totaal 264. Hiervan is de indeling als volgt: 
81 personen voor 25 jaar, 119 voor 30 jaar, 37 voor 35 jaar en 27 personen die 
het bijzondere feit zullen herdenken dat zij 40 jaar bij de overheid hebben 
gediend. 
 
Het aantal personeelsleden dat in 2014 de dienst met pensioen verlaat bedraagt 
14. Hiervan zijn 9 militair en 5 burgerpersoneelsleden. 
 
Per juni 2013 zijn er volgens de betaalrol 3811landsdienarenwerkzaam bij het 
ministerie van Defensie. Dit aantal is inclusief het personeel dat is ingedeeld bij 
de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst. 
 
In verband met de implementatie van FISO in functiegroepen is de 
onderverdeling naar categorie alsvolgt: 
Functiegroep  t/m  6   = lager kader 
        “             7 en 8   = middenkader 
        “             9 en daarboven  = hoger kader 
 
In onderstaande tabel wordt de samenstelling van het personeel weergegeven 
naar soort en niveau. 
Personeelsbestand: 
 
 

Percentage 
2013 

Aantallen 
2013 

Man  Vrouw 
 

Functiegroep 
 

Gemiddelde 
loonsommen 

Burger personeelsleden:   
 

    

Lager kader  77%   319  169    150    3 t/m 6    850 – 1.865 
Middenkader  12%     50    17      33    7 en 8 1.642 – 2.666 
Hoger kader  11%     44   13      31    vanaf 9 2.355 – 8.222 
Totaal 100 %   413 199 214   
Militairen:  
 

      

Lager kader   76%  2.592 2.448    144     5 t/m 6 1.182 – 1.865 
Middenkader   16%     552   525    27 7bt/m8c 1.642 – 2.666 
Hoger kader    8%    254   234     20 vanaf 9 2.355 – 8.222 
Totaal 100 % 3.398 3.207  191   
 
Uitgedrukt in percentages heeft 69% van het totaal bestand zich gedurende het 
jaar wel eens ziek gemeld.Dit ziekteverzuim van personeelsleden kan worden 
onderverdeeld in:  
94% met minder dan 30 dagen, tegen 6% met meer dan 30 dagen. 
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Personeelsverloop: 
 Instroom Uitstroom:   
  Pensioen Ontslag Overplaatsing 
     
2011 611 11 44 16 
2012 161 17 28 4 
2013 282 21 74 5 
2014 700  15  0 0 
 
Kostensoort 20:Materiële kosten: 
Deze kosten voorzien in onder andere onderhoud en exploitatie van 
transportmiddelen en installaties. Bij de raming is rekening gehouden met 
wederingebruikname van vliegtransportmiddelen. Voor de exploitatie van 
dienstvoertuigen, vaar- en vliegtuigen is een bedrag van SRD 11.270.000 
geraamd en voor inhuur van deze middelen is, daar waar noodzakelijk, een 
bedrag van SRD 145.000, - opgebracht. 
 
De kosten voor elektra, water, klein onderhoud en reparaties zijn de vaste lasten 
die zijn verbonden aan het onderhouden van gebouwen, opstallen, installaties en 
terreinen.Hiervoor is een bedrag geraamd van SRD 1.512.000. De raming van 
de kosten voor kookgasverbruik bedraagt SRD.128.000. 
 
De kosten voor inhuur van externe bijstand die voornamelijk bestaat uit 
gebruikmaking van diensten van deurwaarders en de kosten voor rechterlijke 
vonnissen zijn geraamd op SRD.50.000,- 
 
Voor de jaarlijkse huldiging en decoratie van hiervoor in aanmerking komende 
personeelsleden van de totale defensieorganisatieis een bedrag van 
SRD1.375.000 geraamd. 
 
Er zal een openbare aanbesteding gehouden worden voor de aanschaf van 
persoonlijke standaarduitrustingsstukken. De raming is gesteld op 
SRD4.765.200. Bij deze raming is zowel rekening gehouden met de behoefte 
van reguliere vervanging alsook de behoefte in verband met de opkomst van 
lichtingsploegen in het dienstjaar 2014. 
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De raming voor buitenlandse reis- en verblijfkosten is SRD1.650.000. Dit 
bedrag voorziet  in de reis-en verblijfkosten van militairen die in verband met 
het volgen van een opleiding, cursus of training, of in verband met deelname 
aan oefeningen, naar het buitenland moeten afreizen en aldaar moeten 
verblijven. Voorts worden de aan hen te verstrekken aanvullende daggelden uit 
dit bedrag gehaald. De kosten voor uitrusting die jaarlijks worden opgebracht 
ten behoeve van hiervoor in aanmerking komende ambtenaren die in verband 
met de dienst naar het buitenland afreizen, zijn eveneens in deze raming 
geïntegreerd. Tevens zijn in deze raming alle kosten opgebracht voor geplande 
dienstreizen in verband met de uitvoering c.q. instandhouding van de 
internationale defensiebetrekkingen en de reizen voortkomende uit het 
lidmaatschap van Suriname van internationale veiligheids- en 
defensieorganisaties. 
 
De raming voor binnenlandse reis- en verblijfkosten is SRD 109.500,-. 
 
De representatiekosten waaronder kosten voor ontvangst van buitenlandse 
gasten zijn geraamd op SRD 150.000,- 
 
Voor specifieke exploitatiekosten, waaronder het noodzakelijkonderhoud van 
brandblusapparaten, is een bedrag geraamd van SRD 335.000,- 
De medische verzorging van het militair defensiepersoneelwordtdoor het 
Militair Hospitaal gecoördineerd en uitgevoerd. Voor 2014 bedraagt de raming 
SRD  10.754.300. 
Uit dit bedrag zullen de kosten voor aankoop van medicijnen, de lig- en 
verpleegkosten, alsmede poliklinische kosten gedragen worden. Het geraamd 
bedrag voorziet tevens in de kosten verbonden aanmedische keuringen, 
honoraria van specialisten en kosten voor technisch onderzoek waaronder 
laboratorium- en röntgenonderzoek. 
 
Voor de instandhouding van de administratie is een bedrag geraamd van 
SRD1.076.500 aan kantoorkosten. De behoefte aan kantoormiddelen en kopieer 
benodigdheden van het Centraal Kantoor, alle legereenheden en het Militair 
Hospitaal wordt uit dit bedrag bekostigd. 
 
De raming voor telefoonkosten is gesteld op SRD 1.200.000,- 
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Twee keer per jaar wordt op basis van respectievelijk de opgegeven behoefte 
per krijgsmachtsonderdeel en de verbruiksgegevens (realisatie) een openbare 
aanbesteding gehouden voor de levering van niet- houdbare levensmiddelen. 
Daarnaast wordt eens per jaar,voornamelijk voor het personeel gelegerd op de 
detachementen en posten, de levering van houdbare levensmiddelen in het 
openbaar aanbesteed. Deze voeding en voedingsmiddelen zijn bestemd voor de 
rechthebbenden op voeding conform door het Nationaal Leger verschafte 
voedingslijsten volgens bestaande menulijsten. In verband metde inlijving van 
dienstplichtigen is deze uitgave verhoogd. De kosten hiervoor zijn opgebracht 
bij het krijgsmachtdeel Landmacht. Deze aanschafis in dit dienstjaar geraamd op 
SRD 10.940.000 
 
De kosten voor informatieverschaffing worden geraamd op SRD 145.000. 
 
Voor verzekeringen is een bedrag geraamd van SRD 455.000. 
 
De raming voor kosten in verband met schoonmaak is SRD 385.000. 
 
Voor verzorgingskosten is een bedrag geraamd van SRD 350.000 en voor 
vergaderkosten SRD 217.000. 
 
Voor de aanschaf van gereedschap en lesmateriaal is de raming in 
overeenstemming met de behoeftestelling gesteld op SRD 181.500. 
 
Vrachtkosten en porti zijn in dit begrotingsjaar geraamd op SRD 250.000. 
 
Voor contributiegelden en abonnementskosten is een bedrag groot  SRD180.000 
gereserveerd. 
 
Voor onderzoekskosten is een bedrag van SRD 66.000 geraamd. 
 
De kosten voor nationale en internationale manifestaties, w.o sport zijn geraamd 
op SRD 750.000 
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Onderstaand zijn deze kosten in tabelvorm weergegeven: 
Exploitatie voer-, vaar- en vliegtuigen               11.270.000 

Huur van voertuigen                     145.000 
Electra, water, klein onderhoud en reparaties                  1.512.000 
Kookgas                     128.000   
Inhuur externe bijstand en rechterlijke vonnissen                       50.000 
Huldiging en decoratie                  1.375.000 
Uniformkleding                  4.765.200 
Buitenlandse reis- en verblijfskosten                  1.650.000 
Binnenlandse reis- en verblijfskosten                     109.500 
Representatie                     150.000 
Specifieke exploitatiekosten                     335.000 
Medische verzorging                10.754.300 
Instandhouding van de administratie                  1.076.500    
Telefoonkosten                  1.200.000 
Voeding                10.940.000 
Informatieverschaffing                     145.000 
Verzekeringen                     455.000 
Schoonmaak                     385.000 
Verzorgingskosten                     350.000 
Vergaderkosten                     217.000 
Gereedschappen en lesmateriaal                     181.500 
Vrachtkosten en porti                     250.000 
Contributie en abonnementen                     180.000 
Onderzoekskosten                       66.000 
Kosten voor nationale en internationale manifestaties w.o. sport                     750.000 
TOTAAL                48.440.000 
 
Kostensoort 30: 
Bij de afdeling 001 is er een bedrag van SRD 100.000 geraamd ter dekking van 
de begrafeniskosten van overleden militairen. De bijdrage geschiedt aan de hand 
van twee categorieën, namelijk actief dienenden en gepensioneerden.  
 
Kostensoort 40: 
Voor het dienstjaar 2014 zal naar prioriteit van de opgegeven behoefte de 
aanschaf van kantoormeubilair, computers en overige inrichtingsartikelen ter 
hand worden genomen. Tevens zal verdere invulling worden gegeven aan een 
gefaseerde uitbreiding van het voertuigenbestand. Het begroot bedrag is         
SRD 10.525.000 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 
 
TABEL l  
                                                                 Bedragen x SRD 1000 

 
Toelichting: 
 

Ontwikkelingsplan 2012-2016: 
Hoofdbeleidsgebied: Veiligheid 
en internationaal Beleid 

100 Bijzondere Aanschaffingen Defensiematerieel: 
Van deze beleidsmaatregel zal in dit begrotingsjaar tot modernisering van 
keukenapparatuur en aanschaf van vaartuigen worden overgegaan. 
 
 

Reali- 
satie 
 2012 

Vermoe-
delijkbeloop 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Raming 
2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Beleidsprogramma: Interne 
veiligheid  
 

       

100 Bijzondere Aanschaffingen 
       defensie materieel    961 1.320 2.500 3.601 4.362 6.575 6.575 

101 Bijzondere  Voorzieningen 
       Defensie 1.648 3.920 4.630 9.500 11.100 15.400 15.400 

119 Bijdrage St. Nazorg  
       dienstplichtigen 1.706 2.500 3.700 2.900 2.900 2.900 2.900 

121 Bijdrage Nationaal  
       Coördinatie Centrum voor  
       Rampenbeheersing 

    95 125      

125 Kosten i.v.m waarborgen  
       veiligheid 2.078 2.500 2.500 3.000 3.200 5.000 5.000 

126 Opzet Jungle Survival Site    67 200 200 200 150 250 250 
        
128 Aanschaf helikopters - 18.370 - - - - - 
        
130 Bijdrage Stg. Ismay van  
       Wilgen Sporthal   111 200 500 200 200 250 250 

132  Voorzieningen t.b.v. het  
        Nationaal Leger 7.340 -      

Beleidsprogramma: 
Internationaal beleid        

        
        
131Militaire Diplomatieke  
      Vertegenwoordiging   500 350 300 300 400 400 

133 Voorzitterschap CDS van de 
UNASUR  735      

134 Doorstart Agrarisch Bedrijf 
vonFreyburg  350 212     

¤ Totaal 14.062 30.720 14.592 19.821 22.432 30.995 30.995 
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101 Bijzondere Voorzieningen: 
De raming op deze beleidsmaatregel is bestemd voor renovatie- en 
nieuwbouwprojecten, alsmede camerabeveiliging van de munitie 
opslagplaatsen. 
  
119 Bijdrage Stichting Nazorg Dienstplichtigenen Ex- militairen: 
Deze stichting is onder meer belast met de opvang en begeleiding van 
hulpbehoevende ex-militairen. Voor deze beleidsmaatregel is een bedrag 
geraamd ter dekking van de exploitatiekosten van de stichting, de kosten i.v.m. 
de toelage aan de leden van deze doelgroep en de kosten voor 
(medische/psychiatrische) behandeling. Ook zal verdere invulling worden 
gegeven aan de taakstelling van de stichting in het kader van om-, her- en 
bijscholing van leden van de doelgroep die hiervoor in aanmerking komen. 
 
125 Kosten in verband met waarborgen veiligheid: 
Het bedrag geraamd op deze post zal worden aangewend voor de aanschaf van 
specifiek militair materieel dat rechtsreeks in verband staat met de primaire 
taakstelling van het Nationaal Leger. 
 
126 Opzet van een Jungle Survival Site: 
Het geraamde bedrag voorziet in het vervolgtraject van het opzetten van een site 
(faciliteit) als onderdeel van een Jungle Warfare Center. 
 
130 Bijdrage Stichting Ismay van Wilgen Sporthal 
Op deze beleidsmaatregel is een bedrag geraamd voor personele en 
exploitatiekosten van de stichting. De stichting heeft ten doel: 
a. het bevorderen en garanderen van de instandhouding van de Ismay van  

Wilgen sporthal en bijbehorende ruimten; 
b. het aanbieden van een publiekvriendelijke sportaccommodatie waar 

gebruikers  optimaal zaalsporten kunnen beoefenen en bezoekers met plezier 
kunnen verpozen. 

c. het bevorderen van deelname aan zaalsporten in de ruimste zin des woords, 
voor zo ver wettelijk toegestaan. 
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131 Militaire Diplomatieke Vertegenwoordiging 
Deze beleidsmaatregel voorziet in de exploitatiekosten van de militair-
diplomatieke vertegenwoordigingen in de ontvangende staten. In het afgelopen 
dienstjaar zijn de militaire attaché van de Republiek Suriname en diens assistent 
bij de Federatieve Republiek Brazilië aangesteld en is de defensie 
vertegenwoordiger aangesteld bij de CEED in Argentinië. De laatste 
voorziening in overeenstemming met het hiertoe goedgekeurd besluit van de 
Defensieraad van Zuid Amerika. 
 

Ontwikkelingsplan 2012-2016 
Hoofdbeleidsgebied: Veiligheid en internationaal Beleid: Het treffen v/d nodige voorzieningen en 
flankerende maatregelen teneinde de Defensieorganisatie in staat te stellen om op adequate wijze bij te dragen 
a/h mede waarborgen v/e acceptabel niveau aan nationale veiligheid 

134 Doorstart Agrarisch Bedrijf Von Freyburg 
In overeenstemming met de vastgestelde doelen voor deze maatregel, zal het 
Ministerie van Defensie in het dienstjaar 2014 de doorstartactiviteiten verder ter 
hand nemen. 
De loodsen overige bedrijfsopstallen zullen een complete renovatie ondergaan. 
In de transportbehoefte zal gefaseerd worden voorzien. Gestage uitbreiding van 
de agrarische productie moet resulteren in afname van kosten voor aanschaf van 
groente en fruit ten behoeve van het Nationaal Leger. 
 
Tabel 2 

 Beleidsmatig bereikt tot 
eind 2013 

Verwachte beleids- 
resultaten per eind 2014 

Beleidsprogramma: Interne veiligheid  
Doel: Diverse voorzieningen (mede) ter garantie vaneen acceptabel nationaal veiligheidsniveau 
100 Bijzondere Aanschaffingen Defensie-
materieel bestemd voor aanschaffingen ten 
behoeve van de defensie-organisatie 

Aanschaf van kookketels, 
vriescel en boten 

Aanschaf volgens plan 
uitgevoerd 

101 Bijzondere Voorzieningen Defensie 
onder andere bestemd voor uitbreiding en 
renovatiewerken 

Realisering v/d geplande 
renovaties, nieuwbouw van 
onderkomens en 
werklocaliteiten.  

Uitgevoerde renovaties en 
bouw van nieuwe 
opstallen, alsmede 
camerabeveiliging van de 
munitie opslagplaatsen 

121 Bijdrage Nationaal Coördinatie Centrum 
voor Rampenbeheersing 

Realisatie van de defensie-
brijdrage aan het centrum 

 

125 Kosten i.v.m.waarborgen veiligheid Aanschaf specifiek militair 
operationele middelen 

Realisatie voorgenomen 
aanschaf 

126 Opzet van een Survival Site Realisatie van geplande fasen 
v aanleg v/h opzetten v/d site 

Voortzetting v/d geplande 
fasen. 

128 Aanschaf helicopters Laatste (3e) termijnbetaling 
van de kosten van aanschaf 

 

132 Voorzieningen t.b.v. het Nationaal Leger   
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Beleidsprogramma: Internationaal beleid 
Doel: Regionale defensie-integratie en 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
internationale rechtsorde 

  

131 Militaire Diplomatieke 
Vertegenwoordiging 

Inrichtings-en exploitatiekosten 
overgemaakt 

Geraamde kosten volgens 
plan overgemaakt 

133 Voorzitterschap CDS van de UNASUR   

Beleidsprogramma: Interne veiligheid  
Doel: Gepaste personele investeringen en 
zorg voor de gesteldheid van (gewezen) 
medewerkers ter optimalisering van hun 
inzet bijveiligheidshandhaving 

 
 
 
 
 

 

119 Bijdrage Stichting Nazorg Dienstpl. & ex 
militairen 

Beleidsactiviteiten i.v.m. 
nazorg, her-, om- en 
bijscholing als ook specifieke 
medische en psychiatrische 
zorg conform plan uitgevoerd. 

Programma als gepland 
voor de ex-militairen in 
deze beleidstermijn 
uitgevoerd. 

130 Bijdrage Stg. Ismay van Wilgen Sporthal De maandelijkse bijdrage 
overgemaakt 

Bijdrage volgens plan 
gerealiseerd 

134 Doorstart Agrarisch Bedrijf Von 
Freyburg 

Doorstartactiviteiten volgens 
plan uitgevoerd 

Planning gerealiseerd 

 
Titel III: Middelenbegroting  
Bedragen x SRD 1000 
Code Ontvangsten Realisatie 

2012 
Vermoedelijk 
beloop 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 

80.50.99 

Diverse niet belasting 
middelen        1       40 40 40 40 40 40 

80.60.06 Bestekkosten        4          5   5   5   5   5   5 

 

Totaal niet 
belastingmiddelen        5       45 45 45 45 45 45 

 Donormiddelen        
90.00.08 Nederland  -  - - - - 
90.00.15 USA    - - - - 
90.00.01 China        
90.00.03 Indonesië        

 
Totaal 
Donormiddelen        

 Leningen        
90.10.02 Lening India       - 18.370         - -        - - - 

90.10.99 
Overige ontvangen 
leningen   

 
     

 Totaal leningen  18.370         -     

 
Totaal 
Middelenbegroting  18.415       45 45 45 45 45 
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Toelichting per middel: 
 

- de vergoeding van de Stichting Jeugd Tandverzorging voor gebruik van 
de infrastructuur van het Militair Hospitaal en 

Niet belastingmiddelen: 
De ontvangsten van diensten door derden bestaan uit:  

- de ontvangsten voor het gebruikmaken van de sleephelling en 
parkeerfaciliteit van de Marine te Boskamp. 

 
Bestekkosten: 
Deze gelden bestaan uit de bijdrage van leveranciers die inschrijven voor de 
openbare aanbesteding voor de levering van houdbare en niet-houdbare 
levensmiddelen tweemaal per jaar en eenmaal voor de aanbesteding 
persoonlijke standaarduitrusting voor militairen en overige inschrijvingen.Voor 
de bestekkosten wordt een tarief van SRD. 250 gehanteerd, hetgeen 
kostendekkend is. 
 

 Paramaribo, 27 september 2013, 
 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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