
Wet van 
tot vaststelling van de 4-e afdeling van de begroting 
van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 
betreffende het ministerie van Defensie 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs voor de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 van het Ministerie van Defensie heeft zich over betreffende begroting, 
alsmede de daarbij behorende Memorie van Toelichting gebogen. 

De Commissie van Rapporteurs kan zich stellen achter de strekking van het 
wetsontwerp, welke ten doel heeft de 4-e afdeling van de begroting van uitgaven en 
ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Defensie vast te 
stellen. 

De Commissie van Rapporteurs heeft op dinsdag 17 november 2015 vergaderd over dit 
wetsontwerp. Tijdens die vergadering zijn enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde 
zijn gesteld, en deze zijn: 

1. Het Ministerie heeft geinvesteerd in marine schepen en helikopters. Het opereren 

en het onderhouden van deze machines heeft een grote onkostenplaat. In de kolom 

Kapitaal uitgaven is een bedrag van ± SRD. 3 miljoen aangegeven. 

a) Hoe gaat de minister deze operaties en de onderhoud bekostigen ? 

b) Hoe zullen deze operaties worden uitgevoerd ? 

c) Hoe zullen deze schepen en helikopters ingezet worden? 

2. Hoeveel Militaire Politie (MP) zijn in dienst ? 

3. Wat zijn de stand van zaken omtrent de MP? Wordt er weer een groep Militaire 

Politie in 2016 opgeleid ? 

4. De loonkosten van de extra 300 personeelsleden is niet in de begroting terug te 

vinden. Hoe gaan de extra personeelsleden gefinancierd worden? 

5. Wat kost het uitrustingspakket van een militair ? Is er ook rekening gehouden met 

deze extra kosten ? 

6. Wat is de minister zijn visie omtrent de MP hun duidelijke taakomschrijving en 

het vergoeden van de verrichte overwerk ? 



7. Wat is het verschil tussen de jungle trainingen en de jungle operaties ? 

8. Op het Programma Internationale Samenwerking is er geen bedrag op de 

begroting vermeld. Bij het versturen van militairen voor trainingen zal een deel 

van het bedrag door de Staat Suriname moeten worden bekostigd. Het deel dat 

Suriname zal moeten bekostigen is niet terug te zien in de begroting. Hoe zullen 

de kosten worden gedekt ? 

9. Het gebruik van goederen en diensten is in 2015 geprojecteerd op ongeveer 31 

miljoen. Wat houdt deze post precies in, gezien deze post SRD. 54 miljoen in 2015 

bedroeg ? 

10. "Het Ministerie zal in samenwerking met de ministeries 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". Wat is de status van 

de conceptwet, voorbereid door het Ministerie van Defensie, dat opgestuurd is 

naar het Ministerie van Binnenlandse zaken ? 

11. De commissie vraagt aandacht voor de Stg. Nazorg dienstplichtigen en hun 

nazorg naar de dienstplichtigen toe. De trauma van het oorlog voeren heeft een 

grote impact gehad op de mentale gesteldheid van de groep die in de nazorg 

zitten. De impact van deze personen op de samerdeving moet niet worden 

onderschat. 

12. Wat is de relatie tussen de Stg. Ismay van Wilgen Sporthall en het Ministerie van 

Defensie ? Op de begroting is SRD. 300.000 begroot voor de stichting. Waarvoor 

wordt dit geld gebruikt, rekening houdend met de verdiencapaciteit van de 

sporthall bij toemooien? 

Paramaribo, 17 november 2015 

A. Misiekaba (Vz) 

K. Mathoera 



ClWeiCe./62 

R. Ilahibaks 

R. Brunswijk 

J. Warsodikromo 

Het 2de en het 6de lid van de C.v.R. heeft dit Preadvies, 
niet rrtede-ondertekend. 

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