
Vaste Commissie voor het Ministerie van 
Handel en Industrie in De Nationale Assemblée 

Vraag-en Aandachtspunten: 

                 

Datum:      Vrijdag 4 september 2015  

Aanwezige Commissieleden:   Hr. drs. R. Parmessar (Vz);    

       Hr. Ir. S. Tsang     

       Mw. D. Vorswijk    

             

Afwezige Commissieleden:    Mw.drs. R. Cotino (buitenland),   

Hr. S. Girjasing, Lcs (zonder bericht   

 van verhindering), Mw. J. Warsodikromo,  

 en Hr. drs. W. Waidoe (met bericht) 

 

Toehoorder:       Mw. J. Vreedzaam 

 

Het Ministerie van Handel en Industrie:  Mw. mr. S. Burleson, de Minister HI, 

En de deskundigen van het ministerie 

afdeling ECD en van de afdeling 

………………………………………... 

         

Onderwerp:      De recent getroffen maatregelen door de  

       Regering 

Commissie deskundigen:    Hr. R. N. Algoe, MPA, LL.B en   

       Mw. T. Cheung MPA 

Locatie en tijd:     Grote Conferentie kamer van de Griffie om  

       13.00 uur. 

Aanvang-en sluitingstijd van de Vergadering: 13.10 uur – 13.55 uur. 

                  

  



OPENING: 

De Commissievoorzitter verwelkomt de Minister en haar deskundigen. Hij deelde de minister 

mee dat deze meeting gaat om de verhoogde brandstofprijs van 0.40 srd cent/l en de verhoging 

van de prijzen van de nutsvoorzieningen die op 15 september 2015 zullen ingaan.  

Op grond hiervan acht de Vaste Commissie HI het nodig om met de leiding van het Ministerie in 

een spoedbijeenkomst over bedoelde maatregelen te delibereren. Voorts zal het Parlement in 

openbare vergadering bijeenkomen m.b.t de door de regering getroffen maatregelen. De 

commissie voorzitter spreekt af met de commissie leden en de commissie assistenten om de 

vraag-en aandachtspunten te listen en deze op maandag 7 september op te sturen naar de 

Minister zodat zij zich kan voorbereiden voor de openbare vergadering. Voor aanvang van de 

Openbare Vergadering zal de Commissie in overweging nemen of het nodig is om in 

commissieverband bijeen te komen. 

VRAAG-EN AANDACHTSPUNTEN: 

1. Rekening houdend met de extra inkomsten die de staat zal genereren, welke projecten 

heeft het Ministerie van Handel en Industrie voorbereidt om de economie op peil te 

houden? 

 

2. Gelet op het grote personeelsbestand bij het Ministerie, wat zijn de bezuinigsmaatregelen 

vanuit de zijde van de overheid? Bezuinigingsmaatregelen die een lange termijn effect 

zullen hebben voor de economie?  

 

3. In het verlengde van de vorige vraag willen wij graag weten hoe efficiënt er gewerkt kan 

worden door het Ministerie, om de economie gezond te maken.  

 

4. Zijn er afspraken met het bedrijfsleven m.bt. het overnemen van overtollig personeel?  

 

5. Zijn er opties aangeboden aan overtollige personeelsleden? Is het mogelijk om de18 

maanden regeling te herintroduceren? 

 

6. Is er nagedacht over de effecten die stijgende brandstofprijzen zullen hebben voor de 

binnenlandbewoners? 

 

7. De prijzen van goederen in het binnenland zijn in vergelijking met de prijzen in de 

kustvlakte aanzienlijk hoger. Is er rekening gehouden door het Ministerie, dat door de 

maatregelen van de regering deze prijzen nog hoger zullen komen te liggen? 

 

8. Wat is de rol van de afdeling consumenten zaken als het gaat om het binnenland? 

 



9. Kan de de afdeling consumenten zaken ook zichtbaar gemaakt worden omtrent de 

informatie verschaffing naar de districten en dorpen toe? 

 

10. Hoe is de samenwerking van de afdeling consumentenzaken van het Ministerie met de 

verschillende consumenten organisaties zoals de consumentenkring? 

 

11. Is er rekening gehouden met de verhoogde prijzen van goederen die doorberekend zullen 

worden door de ondernemingen en in deze vooral de winkeliers? 

 

12. Is er een speciale vangnet voor sociaal zwakkeren, een grote groep binnen de Surinaamse 

samenleving, die geconfronteerd wordt/ zal worden met deze verhoogde maatregelen? 

 

13. Als er gekeken wordt naar de doelstelling van het Ministerie om klein en middelgroot 

ondernemersschap te stimuleren. Wordt er rekening gehouden met kleine ondernemingen 

als Carwashes? 

 

14. Houdt het onderdirectoraat Industrie op het Ministerie rekening met de stijgende kosten 

van de verschillende kleine ondernemingen en toekomstige ondernemingen in het land? 

 

15. Wordt er rekening gehouden met het competitieve aspect van ondernemingen in 

Suriname? 

 

16. Wat zijn de extra faciliteiten, zijn er extra faciliteiten die het Ministerie biedt aan de 

nieuwe te ontwikkelen kleine industrieën? 

 

17. Voor de stimulering van klein ondernemerschap en Industrialisatie, is er een plan bij het 

Ministerie om een deel van de extra gegenereerde inkomsten aan te vragen? Het 

aanvragen van de gelden met als doel het stimuleren van ondernemerschap door bv 

trainingen en subsidie. 

 

18. Zal er een voorlichtingscampagne worden gevoerd van uit de Regering/HI om te grote 

prijsstijgingen te minimaliseren? 

 

19. Zijn er door het Ministerie mogelijkheden bekeken om de verhoging van de tatieven 

gefaseerd uit te voeren, rekening houdend met vooral de kleine ondernemers? 

 

20. Hoe zal de winstmarge voor handelsondernemingen eruit moeten zien? En is dat duidelijk 

voor alle ondernemingen maar meer nog de kleine ondernemingen? 

 



21. Hoe zal de controle worden uitgevoerd, ter bescherming van de burgers, op winkeliers 

inzake het hanteren van een uniforme winstmarge of tegen prijsopdrijving?  

 

22. Wat is het beleid inzake het hebben van een voedingslaboratorium voor de 

kwaliteitscontrole van de in Suriname geproduceerde producten en de geïmporteerde 

producten? Hiermee wordt er specifiek gekeken naar producten die geboden worden ter 

consumptie.  

23. Houdt het Ministerie zich bezig met het etikettering’s aspect van producten? 

 

24. Heeft het Ministerie rekening gehouden met het spin-off effect van de maatregelen van 

de regering op het gebied van werkgelegenheid? Vb stijging van de werkloosheid en het 

failliet gaan van ondernemingen of het sluiten van ondernemingen omdat er niet 

geconcurreerd kan worden met buitenlandse producten of diensten. 

 

25. Rekening houdend met het spin-off effect van de regerings maatregelen, is er beleid 

omtrent het mogelijk terugdringen van werkloosheid? 

  

26. Wat zijn de concrete afspraken met het bedrijfsleven m.b.t. de doorwerking van 

prijsverhogingen.  

o hoe zit het met de retail? 

o zal dit er niet voor zorgen dat er misbruik gemaakt zal worden van de mensen. 

wat kan de Commissie/samenleving van HI verwachten? 

o hoe kan de samenleving/Commissie rekenen op de monitoring van HI op de 

prijzen en is het berekend? 

o in het verleden zijn de olieprijzen  ook gestegen, waarna de extra kosten op  de 

consumenten  werden doorberekend, zoals rijst. Kort daarna waren de prijzen 

gedaald, maar de rijstprijzen waren niet aangepast. Hoe staat het met de controle 

van zulke handelingen? Hierna was de governement-take gestegen, waardoor de 

prijzen verdubbeld waren. 

 Wat is het beleid/monitoring om prijsopdrijving tegen te gaan? 

 

27. Kunnen wij als parlement, en in het verlengde daarvan de Surinaamse samenleving, meer 

informatie krijgen over de, in het dagblad “De Ware Tijd” van de afgelopen week, 

gepubliceerde winstmarge? 

 

28. Wat is het beleid omtrent het niet naleven van gestelde winkelvergunningsvoorwaarden? 

 


