
STAATSBESLUIT van 10 oktober 1991, houdende instelling en taakomschrijving van 
Departementen van Algemeen Bestuur (“Besluit Taakomschrijving Departementen 
1991”) (S.B. 1991 no. 58), gelijk het luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij 
S.B. 2002 no. 16). 
 

HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN 

 
 Artikel 11

1. Ingesteld worden de navolgende Departementen van Algemeen Bestuur: 
a. Ministerie van Justitie en Politie; 
b. Ministerie van Binnenlandse Zaken; 
c. Ministerie van Regionale Ontwikkeling; 
d. Ministerie van Defensie; 
e. Ministerie van Buitenlandse Zaken; 
f. Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking; 
g. Ministerie van Financiën; 
h. Ministerie van Handel en Industrie; 
i. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij; 
j. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen; 
k. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu; 
l. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting; 
m. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling; 
n. Ministerie van Volksgezondheid; 
o. Ministerie van Openbare Werken; 
p. Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. 

 
2. De zorg voor elk departement wordt opgedragen aan een Minister. In bijzondere 

gevallen kan een Minister met de zorg van meer dan een departement worden belast. 
 

Artikel 22

1. De taken van de ministeries kunnen worden ondergebracht in een of meer directoraten, 
die zoveel mogelijk bestuursorganisatorische eenheden vormen. 

 
2. Ter vervulling van de aan elk departement toegewezen taken, kunnen bij beschikking 

van de betrokken minister, deze taken in – door de Raad van Ministers goed te keuren 
– hoofdafdelingen, diensten, afdelingen, instituten en rechtspersonen worden 
ondergebracht. 

 
Artikel 3 

1. Met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke regelingen zijn de ministers 
bevoegd tot: 
a. benoeming, schorsing en ontslag van personeel; 
b. toekenning van subsidies, bijdragen, toelagen, vergoedingen, schadeloosstellingen, 

weddeverhogingen (waaronder het onthouden daarvan begrepen wordt geacht) en 
gratificaties; 

c. het zelfstandig beslissen in andere aangelegenheden. 

                                                 
1 Gew. bij S.B. 2002 no. 16. 
2 Gew. bij S.B. 2002 no. 16. 
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2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheden van de ministers omvatten beslissingen, voor 

zover deze op het aan hun zorg toevertrouwde departement betrekking hebben en niet 
uitdrukkelijk aan de Raad van Ministers of de President zijn voorbehouden. 

 
3. De Ministers kunnen, behoudens goedkeuring door de Raad van Ministers, de in lid 1 

bedoelde bevoegdheden voor bepaalde, door hen aan te wijzen onderwerpen aan tot 
hun departement behorende ambtenaren met een leidinggevende functie, overdragen. 

 
Artikel 4 

1. Indien bij de in artikel 3 lid 1 bedoelde aangelegenheden het algemeen regeringsbeleid 
geacht kan worden betrokken te zijn, wordt ingevolge het ter zake bepaalde in het 
Reglement van Orde voor de Raad van Ministers, gehandeld. 

 
2. Bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering wordt, voor zover het taken betreft 

die raakvlakken met elkaar vertonen, door de betrokken ministers interdepartementaal 
overleg gevoerd. 

 
Artikel 5 

1. Voor alle in artikel 1 genoemde Departementen van Algemeen Bestuur wordt de 
navolgende algemene omschrijving der taak vastgesteld: 
a. de uitvoering van al hetgeen krachtens medeondertekening onder de 

verantwoordelijkheid van de betrokken ministers valt; 
b. de uitvoering van al hetgeen bij of krachtens wettelijke regelingen aan het 

betrokken departement bijzonderlijk is opgedragen of geacht moet worden daartoe 
te behoren; 

c. de voorbereiding der wetgeving betreffende aangelegenheden van het betrokken 
departement, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Justitie en Politie; 

d. de verzorging van specifieke opleidingen en trainingsprogramma’s ten behoeve 
van diensten van het betrokken departement, voor zover niet vallende onder het 
Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. 

 
2. Elk departement heeft mede tot taak het nauwgezet en diligent uitvoeren van onder 

meer het vastgestelde regeringsbeleid en het vastgestelde ontwikkelingsplan, voor 
zover op dat departement betrekking hebbend. 

 
HOOFDSTUK II 

TAAKOMSCHRIJVING 
 

Artikel 6 
1. Voor het MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE worden de bijzondere taken als 

volgt omschreven: 
 

De zorg voor: 
a. de handhaving van de fundamentele mensenrechten en vrijheden; 
b. de voorbereiding, tot standbrenging en herziening van regelingen betreffende 

constitutionele aangelegenheden; 
c. de wetgeving en het verlenen van juridische adviezen ten behoeve van de staat; 
d. de rechtelijke organisatie en de personele aangelegenheden van de Rechterlijke 

Macht; 
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e. de vertegenwoordiging van de Staat Suriname in rechte; 
f. de invoering van, de vervolging tot en de tenuitvoerlegging van straffen; 
g. het beleid ten aanzien van de delinquenten, waaronder begrepen de resocialisering; 
h. het beleid ten aanzien van de toelating, vestiging, uitzetting en uitlevering van 

vreemdelingen; 
i. de sociale rechtshulp; 
j. de justitiële kinderbescherming, waaronder begrepen de voogdijvoorzieningen; 
k. het beleid ten aanzien van de industriële en intellectuele eigendommen; 
l. de inwendige veiligheid van de Staat en de handhaving van de openbare orde en 

rust, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en 
goederen; 

m. de opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke 
voorschriften, op welker overtreding straf is gesteld; 

n. de brandbeveiliging en de brandbestrijding; 
o. het toezicht op de bewaking van staatseigendommen. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 7 

1. Voor het MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN worden de bijzondere taken 
als volgt omschreven: 

 
De zorg voor: 
a. het administratiefrechtelijk verkeer binnen de Overheid; 
b. het functioneren – in personeel en materieel opzicht – van het Kabinet van de 

President en het Kabinet van de Vice-President, Voorzitter van de Raad van 
Ministers, en de Hoge Colleges van Staat; 

c. de aangelegenheden betreffende volksraadplegingen en de verkiezingen van leden 
voor de volksvertegenwoordigende lichamen; 

d. het overheidspersoneelsbeleid en de functionering van het overheidsapparaat; 
e. de burgerlijke stand en de bevolkingsboekhouding in geheel Suriname; 
f. de afgifte van nationaliteitsbewijzen, legitimatiebewijzen en paspoorten; 
g. de uitgifte van het Staatsblad en het Advertentieblad van de Republiek Suriname; 
h. de archivalia, het een en ander in overleg met het Ministerie van Onderwijs en 

Volksontwikkeling; 
i. de eredienst; 
j. de optimale participatie van de vrouw in het ontwikkelingsproces in Suriname; 
k. een evenwichtig emancipatorisch vrouwenbeleid, met inachtneming van specifieke 

Surinaamse karakteristieken. 
 

2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 
voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 8 

1. Voor het MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING worden de bijzondere 
taken als volgt omschreven: 
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De zorg voor: 
a. het regionaal bestuur; 
b. de betrekkingen tussen de regionale en de centrale overheid; 
c. een geintegreerd overheidshandelen, gericht op regionale ontwikkeling en 

verbetering van het woon- en leefklimaat van de bewoners in de districten en op de 
wederopbouw van het binnenland; 

d. een samenhangend beleid, gericht op de samenwerking tussen de districten, ter 
behartiging van gemeenschappelijke belangen; 

e. het ontwikkelen van administratieve procedures voor de verdere 
beleidsontwikkeling ten aanzien van inspraakbevordering in de besluitvorming op 
het niveau van ressorten en districten; 

f. het onderhouden van de relaties van de centrale overheid met dignitarissen en 
bewoners van het binnenland; 

g. het toezicht op het beheer van de staatslogeergebouwen; 
h. de vuilophaal- en reinigingsdiensten in geheel Suriname, met uitzondering van het 

district Paramaribo; 
i. alle secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen in geheel Suriname, met 

uitzondering van het district Paramaribo; 
j. de markten in geheel Suriname. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 9 

1. Voor het MINISTERIE VAN DEFENSIE worden de bijzondere taken als volgt 
omschreven: 
 
De zorg voor: 
a. de verdediging van de souvereiniteit en zelfstandigheid van de staat; 
b. de uitwendige veiligheid van het grondgebied van de staat; 
c. de krijgsmacht; 
d. het op aanvraag, conform de wettelijke regelingen, verlenen van bijstand aan de 

politie, ingeval zulks ter handhaving van de inwendige veiligheid of de 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 gevolgen daarvan; 

f. het op aanvraag, conform de wettelijke regelingen, verlenen van hulp en bijstand 
bij produktieve en diensverlenende activiteiten van de overheid; 

g. het toezicht op en de bescherming van alle activiteiten in de territoriale wateren, de 
economische zone en het continentaal plateau, met inachtneming van het 
internationaal recht.   

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 10 

1. Voor het MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN worden de bijzondere taken 
als volgt omschreven: 
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 De zorg voor: 

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. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 11 

1. Voor het MINISTERIE VAN PLANNING EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING worden de bijzondere taken als volgt omschreven: 

 
 De zorg voor: 

a. de nationale ontwikkelingsplanning, alsmede voor de integratie van de sectorale en 
regionale plannen en programma’s in het nationale plan; 

b. de stude en analyse van macro-economische grootheden, als grondslag voor de 
opstelling van nationale, regionale en sectorale plannen voor de lange-, 
middellange- en korte termijn; 

c. het statistiekwezen; 
d. de planfinanciering, een en ander in samenwerking met het Ministerie van 

Financiën; 
e. de technische samenwerking en overige voorzieningen met betrekking tot de 

planuitvoering; 
f. de coordinatie van de internationale ontwikkelingssamenwerking, het een en ander 

in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries. 
 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 12 

1. Voor het MINISTERIE VAN FINANCIEN worden de bijzondere taken als volgt 
omschreven: 

 
 De zorg voor: 

a. het algemeen financiële en monetaire beleid en het verzekeringswezen, alsmede de 
zorg voor de circulatie van munten en muntbiljetten; 
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b. het beheer van fondsen die voor de uitvoering van ontwikkelingsprojecten ter 
beschikking zijn gesteld; 

c. de bevordering van de financiering van ontwikkelingsplannen, projecten en 
programma’s, een en ander in samenwerking met het Ministerie van Planning en 
Ontwikkelingssamenwerking; 

d. aangelegenheden van deviezen-politieke aard, het een en ander in samenwerking 
met het Ministerie van Handel en Industrie; 

e. het aangaan van leningen, de uitgifte van schatkistbiljetten en promessen, alsmede 
de uitgifte van staatsgaranties; 

f. het algemeen beheer van alle staatsgelden en het toezicht op de richtige besteding 
daarvan; 

g. de aangelegenheden betreffende de staatsbegroting en het algemene 
begrotingsbeleid; 

h. rekening en verantwoording van staatsgelden; 
i. de investering of herinvestering van staatsgelden; 
j. de financiële belangen van de staat bij financiële en andere instellingen, waarin de 

staat een financieel belang heeft, dan wel de vertegenwoordiging van de staat in 
alle gevallen waarin deze deelneemt in het aandelenkapitaal van financiële 
instellingen; 

k. de nationale loterijen; 
l. de inrichting en controle op de financiële administratie van de staat; 
m. het toezicht op de staatsbanken, alsmede het volkskredietwezen en de pandhuizen; 
n. de heffing en inning van zegelrecht en andere wettelijk  geheven rechten; 
o. het postwezen; 
p. het toezicht op de naleving van het deviezenregiem inzake vergunningen voor 

invoer, uitvoer en doorvoer van goederen en/of diensten; 
q. het algemeen fiscaal beleid; 
r. de heffing en inning van directe en indirecte belastingen en andere rechten; 
s. de vaststelling der invoerrechten en accijnzen; 
t. de belasting-accountantsdienst 
u. het investeringsbeleid, het een en ander in samenwerking met daarvoor in 

aanmerking komende ministeries. 
 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 13 

1. Voor het MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE worden de bijzondere taken  
 als volgt omschreven: 
  
 De zorg voor: 

a. de bevordering van de binnen- en buitenlandse handel waaronder het import- en 
exportbeleid, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking 
komende ministeries; 

b. de aangelegenheden van handelspolitieke aard en het verlenen van invoer-, 
uitvoer- en deviezenvergunningen, het een en ander in samenwerking met de 
daarvoor in aanmerking komende ministeries; 

c. het beleid inzake beheersing van de kosten van levensonderhoud en het toezicht op 
handels-, industriële- en dienstverlenende activiteiten; 
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d. de vaststelling en beheersing van en de controle op prijzen, alsmede op de 
kwaliteitsnormen, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in 
aanmerking komende ministeries; 

e. het industriebeleid en de bevordering van de industriële sector, met nadruk op de 
exportgerichtheid van deze sector; 

f. het ijkwezen en de waarborg van het gehalte van al dan niet bewerkt goud en 
zilver; 

g. het beleid ten aanzien van en de bevordering van ambachtelijke industrieën. 
 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het  

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor  
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 14 

1. Voor het MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ worden de  
 bijzondere taken als volgt omschreven: 
  
 De zorg voor: 

a. het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt; 
b. het toezicht op het juist gebruik van de ten behoeve van de agrarische sector 

uitgegeven gronden en de wateren; 
c. onderzoek en voorlichting in de onder a genoemde sectoren; 
d. de vaststelling van de behoefte aan en de distributie van goederen en diensten, in 

de onder a genoemde sectoren; 
e. aangelegenheden betreffende de voortbrenging, opslag, verwerking en afzet van 

produkten voortgebracht in de onder a genoemde sectoren, waar nodig in 
interdepartementaal verband; 

f. de preventie en de bestrijding van dier- en plantenziekten en plagen; 
g. de vaststelling van kwaliteitsnormen voor en de uitoefening van kwaliteitscontrole 

op produkten van de onder a genoemde sectoren; 
h. het investerings- en kredietbeleid van de onder a genoemde sectoren, het een en 

ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries; 
i. het bevorderen, coordineren, reguleren en controleren van cooperaties en andere 

organisaties in de onder a genoemde sectoren, waar nodig in interdepartementaal 
verband; 

j. de controle op de naleving van de wetgeving betreffende de onder a genoemde 
sectoren, waar nodig in interdepartementaal verband; 

k. aquacultuur en de agro-industrie; 
l. de bevordering van de produktie in de onder a genoemde sectoren ten behoeve van 

de voedselvoorziening en de export; 
m. een doelmatig beheer van de nationale visserijvermogens en de rationele 

exploitatie van visrijkdommen, alsmede het doen uitoefenen van controle op de 
naleving van wettelijke regelingen ter bescherming van de visrijkdommen. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 
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Artikel 15 
1. Voor het MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN worden de 
 bijzondere taken als volgt omschreven: 
 
 De zorg voor: 

a. een nationaal beleid met betrekking tot de natuurlijke hulpbronnen en de energie; 
b. de topografie, de kartografie, de geodesie, het bodemonderzoek en de 

bodemkartering; 
c. de bodembestemming, waar nodig in interdepartementaal verband; 
d. de gronduitgifte, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking 

komende ministeries; 
e. het kadaster en de openbare registers ten hypotheekkantore; 
f. de controle op het grondgebruik, waar nodig in interdepartementaal verband; 
g. de controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot geodesie; 
h. de inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van: delfstoffen, de 

natuurlijke hulpbron water, de natuurlijke hulpbron bos, de flora, de fauna en de 
voor de energie benodigde natuurlijke hulpbronnen; 

i. het natuurbeheer en de natuurbescherming; 
j. het waterbeheer, waar nodig in interdepartementaal verband; 
k. de drinkwatervoorziening; 
l. de energievoorziening; 
m. de controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de 

delfstoffen, het waterbeheer, hout en houtprodukten, de flora en de fauna, de 
opwekking, het transport en de distributie van energie. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor 
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 163

1. Voor het MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING  
EN MILIEU worden de bijzondere taken als volgt omschreven: 

 
 Met betrekking tot ARBEID de zorg voor: 

a. het beleid ten aanzien van de verhouding tussen werkgevers en werknemers en het 
toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen terzake; 

b. het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen inzake de 
arbeidsbescherming c.q. de arbeidsinspectie; 

c. het toezicht op wettelijke bepalingen inzake arbeidsbemiddeling; 
d. het arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de werkgelegenheid, het één en 

ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries; 
e. het beleid met betrekking tot het coöperatiewezen, waar nodig in 

interdepartementaal verband; 
f. de registratie van de beroepsbevolking en de zorg voor het 

werkvergunningenbeleid, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in 
aanmerking komende ministeries; 

g. de her-, om- en bijscholing van de beroepsbevolking, het één en ander in 
samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling; 

                                                 
3 Gew. bij S.B. 2002 no. 16. 
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h. de regeling van en het toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen inzake 
arbeidsgeschillen; 

i. het onderhouden van contacten met en het toezicht op de naleving van wettelijke 
bepalingen inzake werknemers- en werkgeversorganisaties en het bevorderen van 
goede arbeidsverhoudingen; 

j. het loonbeleid als deelbeleid van het loon-, winst- en prijsbeleid. 
 
 Met betrekking tot TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING de zorg voor: 

a. het identificeren van realistische, bedrijfseconomisch verantwoorde, 
milieuvriendelijke, toepasbare technologieën binnen vooral kleine en 
middenstandsbedrijven, die de kwaliteit van de factor arbeid verhogen; 

b. het voorlichten, adviseren, trainen, her-, om- en bijscholen en begeleiden van 
daarvoor in aanmerking komende personen naar aanleiding van het in a gestelde; 

c. het samenwerken met relevante lokale en internationale instituten, zoals 
universiteiten, bij het identificeren en bevorderen van onderzoek in verband met 
het in a gestelde; 

d. het bevorderen van traditionele kennis en vaardigheden en deze commercieel en 
concurrerend maken door het stimuleren van betaalbare en eenvoudige 
technologieën; 

e. het identificeren van verouderde in gebruik zijnde technologieën en het adviseren 
over maatregelen die tot modernisering kunnen leiden. 

 
 Met betrekking tot MILIEU de zorg voor: 

a. het coördineren van de voorbereiding van het milieubeleid en het monitoren van de 
uitvoering hiervan, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in 
aanmerking komende ministeries en relevante organisaties en instituten binnen de 
private sector; 

b. het bevorderen van de totstandbrenging van een nationale milieuwetgeving; het 
één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende andere 
ministeries, organisaties en instituten; 

c. het ontwikkelen van samenwerkingsmechanismen en netwerken (partnership) 
teneinde de nationale en internationale milieutaken op efficiënte en effectieve 
wijze te kunnen uitvoeren; 

d. het identificeren, voorbereiden en implementeren van scholings-, trainings en 
voorlichtingsprogramma’s ter versterking van milieu-instituten en organisaties; 

e. het bevorderen van de implementatie van verdragen betreffende het milieu welke 
door de Surinaamse Overheid zijn ondertekend en geratificeerd, het één en ander 
na eventuele aanpassing aan de lokale problematiek; 

f. het in samenwerking met andere ministeries, organisaties en instituten controleren 
van bedrijven en andere ondernemers met betrekking tot het gebruik van 
milieuonvriendelijke materialen en technologieën en met betrekking tot de 
naleving van wettelijke milieu voorschriften; 

g. het adequaat betrekken van de totale gemeenschap om milieuverontreiniging 
doelmatig en doelgericht tegen te gaan; 

h. het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke technologieën; 
i. het bevorderen en onderhouden van contacten met relevante nationale en 

internationale milieu-organisaties. 
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2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het  
 voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor  

zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 
 
 

Artikel 17 
1. Voor het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING 
worden de bijzondere taken als volgt omschreven: 
 
 De zorg voor: 

a. het algemeen welzijn, in het bijzonder de sociale en maatschappelijke zorg voor 
bejaarden, lichamelijk en geestelijk gehandicapten en de jeugd, waaronder de zorg 
voor de onder toezicht van de Staat gestelde jeugdigen; 

b. het algemeen maatschappelijk werk; 
c. het toezicht op weeshuizen, internaten en soortgelijke maatschappelijke 

instellingen; 
d. het algemeen maatschappelijk opbouwwerk waaronder het bevorderen van 

indirecte acties gericht op de verbetering van het woon- en leefklimaat; 
e. het sociaal verzekeringswezen, het een en ander in nsamenwerking met de 

daarvoor in aanmerking komende ministeries, alsmede de sociale voorzieningen en 
de sociale zekerheid; 

f. de bevordering van de huisvesting; 
g. de bevordering van het kredietwezen ten behoeve van de sociale woningbouw, het 

een en ander in samenwerking met het Ministerie van Financiën; 
h. het beheer en de toewijzing van volkswoningen. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het  

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor  
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 18 

1. Voor het MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING worden  
de bijzondere taken als volgt omschreven: 

 
 De zorg voor: 

a. de aangelegenheden betreffende alle vormen van onderwijs en opvoeding en van 
alle opleidingen; 

b. de beoefening van wetenschappen en technologie en voor de bevordering daarvan; 
c. het openbaar onderwijs en het toezicht op het bijzonder onderwijs en op instituten 

van onderwijskundige aard; 
d. de regeling van subsidies aan lichamen, die op basis van erkenning van de 

Overheid onderwijs verzorgen; 
e. studiefaciliteiten waaronder het toekennen van studiebeurzen; 
f. het bibliotheekwezen; 
g. de bevordering, beoefening en de ontwikkeling van kunst en cultuur; 
h. het museumwezen, de archeologie en de monumenten; 
i. het mediabeleid; 
j. het sport- en jeugdbeleid; 
k. de bevordering van samenwerkingsverbanden met organisaties, die werkzaam zijn 

op het gebied van sport- en jeugdbeleid. 
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2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het  

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor  
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 19 

1. Voor het MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID worden de bijzondere taken als  
volgt omschreven: 

 
 De zorg voor: 

a. de volksgezondheid in de ruimste zin en het toezicht op de behartiging van de 
volksgezondheid in het bijzonder, met inbegrip van de gezondheidsvoorlichting en 
–opvoeding; 

b. het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de 
gezondheidszorg over het gehele land; 

c. de personele en materiële voorzieningen in de gezondheidszorg, met inbegrip van 
medicamenten en andere geneeskundige benodigdheden; 

d. het beheer van en de controle op inrichtingen ter verpleging en/of ter behandeling 
van zieken, apotheken en magazijnen van geneesmiddelen en de geneeskundige- 
en farmaceutische benodigdheden; 

e. het geneeskundig onderzoek van personen in Staatsdienst; 
f. het weren van besmetting door de scheep- en luchtvaart; 
g. het toezicht op de uitoefening van de geneeskunde en de artsenijbereidkunst; 
h. de keuring van voedingsmiddelen en –waren en het toezicht op de bereiding en 

verkoop daarvan; 
i. de gezondheid van bevolkingsgroepen en individuen, die deze zorg behoeven en 

anders niet zouden krijgen; 
j. de registratie van geneesmiddelen; 
k. een optimale uitwendige woon- en leefmilieu, alsmede het toezicht op de naleving 

van de wettelijke regelingen die daarop betrekking hebben; 
l. de aanleg en het onderhouden van parken en plantsoenen, alsmede van 

overheidsterreinen; 
m. de milieuhygiëne, de controle op en de begeleiding van de vernietiging van 

farmaceutisch, klinisch en industrieel afval, het een en ander in samenwerking met 
de daarvoor in aanmerking komende instanties. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het  

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor  
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
Artikel 20 

1. Voor het MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN worden de bijzondere taken als  
volgt omschreven: 

 
 De zorg voor: 

a. het beleid, de planning en de ontwikkeling van algemene structurele bouwkundige, 
civieltechnische en andere infrastructurele voorzieningen ten algemene nutte; 

b. de huisvesting van staatsorganen en overheidsdiensten en het onderhoud daarvan; 
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c. de voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van alle civieltechnische werken, 
met uitzondering van de secundaire en tertiaire in de districten en in het 
binnenland; 

d. de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud van bouwkundige werken ten 
behoeve van de staat, voor zover deze niet bijzonderlijk aan een ander ministerie is 
voorbehouden; 

e. de bouw van volkswoningen; 
f. de waterbeheersing en de ontwatering; 
g. de stadsplanning en de stadsontwikkeling, het een en ander in samenwerking met 

de daarvoor in aanmerking komende ministeries; 
h. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de waterloopkunde en de 

meteorologie; 
i. het verrichten van onderzoek ten behoeve van de bouwnijverheid en het toezicht 

op de naleving van de bouwvoorschriften; 
j. de technische voorzieningen ten behoeve van het verkeer te land en voor het 

openbaar vervoer, alsmede het toezicht daarop; 
k. het onderhoud van staatsvoertuigen; 
l. de vuilophaal- en verwerking in het district Paramaribo; 
m. het onderhoud en de exploitatie van zwaar materieel van de staat. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het  

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor  
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 
 

Artikel 21 
1. Voor het MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME 

worden de bijzondere taken als volgt omschreven: 
 
 De zorg voor: 

a. het transportwezen, waaronder het water-, lucht- en wegtransport, alsmede het 
openbaar vervoer en het toezicht daarop; 

b. de faciliteiten ten behoeve van het water en luchtverkeer, in het bijzonder met 
betrekking tot een veilige en efficiënte afhandeling van personen en goederen, het 
loodswezen, alsmede het beheer van alle havens; 

c. de afgifte van lucht- en zeebrieven; 
d. de telecommunicatie; 
e. het toerisme. 

 
2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het  

voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor  
zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 

 
HOOFDSTUK III 

SLOTBEPALING 
 

Artikel 22 
1. Dit Staatsbesluit kan als “Besluit Taakomschrijving Departementen 1991” worden 

aangehaald. 
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2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging in 
het Staatsblad van de Republiek Suriname. 

 
3. Bij de inwerkingtreding van dit Staatsbesluit vervalt het Staatsbesluit van 30 juni 

1998, houdende instelling en taakomschrijving van de Departementen van Algemeen 
Bestuur (S.B. 1988 no. 39). 
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