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Mr. B. Ahmadali, 04-10-2014

I.

De Regeringsverklaring (meerjaren beleidslijnen). De President aan het woord.

Nieuw tijdperk
Wij zijn geconfronteerd met een nieuw tijdperk, dat van ons nieuwe verwachtingen heeft. Wij zullen uit
een ander vat moeten tappen (p3)
Ruimtelijke ordening en meerstedenbeleid
Wij moeten ons land en volk beschermen tegen de gevolgen van de zeespiegelstijging (p4); terwijl wij
de kustverdediging opzetten, zullen wij moeten overgaan tot het meer landinwaarts, systematisch
ontwikkelen van economische groeikernen, met infrastructurele voorzieningen en productiestructuren,
ter verwezenlijking van grote bevolkingsconcentraties, op te vangen door reeds opgezette en verder te
ontwikkelen bestuurscentra (p5)
De nationale eenheid in harmonie en een sterke soevereiniteit
Nationale eenheid als te zijn een derde randvoorwaarde. een sterke eenheid gevormd, een eenheid van
vredelievendheid, verdraagzaamheid, harmonie en respect voor elkaar. Deze enorme kracht van ons
volk,- een lichtend voorbeeld voor de hele wereld -, zal diepere inhoud moeten krijgen om zodoende
nog meer garanties aan onszelf als volk te geven; Alleen door Nationale eenheid is onze soevereiniteit
krachtig, alleen een sterke soevereiniteit, zal ons een zelfstandige duurzame ontwikkeling garanderen!
(p7)
Onderwijs en Wetenschap, Kunst en Cultuur, Politiek, Rechtspraak, Decentralisatie, Burgerparticipatie,
Pers en Media, alles en dus iedereen zal op de eerste plaats ten dienste moeten zijn van de Nationale
eenheid
Cultuur, dient bij te dragen aan het waarderen, accepteren en respecteren van de diverse culturen van
ons land, als noodzakelijke basis voor natievorming. Daartoe zal het cultuurbeleid zich veel meer dan
voorheen, richten op het actief onderzoeken, onderwijzen en nationaal-breed en internationaal
propageren van diverse cultuuruitingen waar ons land rijk aan is (p34)
Aangepaste planning en verdere verhoging van de efficiëntie zijn noodzakelijk. Dit geldt voor de
overheid, maar eveneens voor bedrijven, zelfstandigen, sociale organisaties, gezinnen, individuen (p7)
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Welzijnsamenleving
Deze hele ontwikkelingslijn, zal naar schatting over maximaal 25 jaar, resulteren in de groei van ons land
tot een moderne, zelfstandige agrarisch-mijnbouw-toeristisch-industriële welzijnssamenleving, met
deze veelzijdig gedifferentieerde economische basis. Waar Public-Private-Partnership voor handen ligt
(p)
Dat het levendig besef ontwaakt van verandering, van spaarzaamheid, van eenheid, met hierbij de
nodige “lessons learned and lessons still to learn” voor ons allen, ook voor ons. Wij zijn optimistisch en
leven vol vertrouwen in ons volk en met vol vertrouwen in onze toekomst (12)
Milieubescherming
Wij zullen nauwlettend de milieubescherming ter hand worden genomen. Duurzaam milieubeheer is
ons beleid en kwaliteitsmanagement van ons milieu is daarbij noodzakelijk. Ons milieu is onze
natuurlijke bron van leven en de natuurlijke bron voor onze ontwikkelingsmogelijkheden. Wij stellen ons
open voor wetenschap en technologie om inzichten te verkrijgen voor een steeds beter management en
duurzaam beheer van ons natuurlijk milieu (p14)
Niet alleen in de mijnbouwsectoren, maar zeker ook in de agrarische sector, de bosbouw en
toerismesector, kortom, in ons dagelijks leven zullen milieumanagement en milieubewustheid in ons
beleid, hoge prioriteit genieten. Het beleid zal erop gericht zijn het kwikgebruik volledig te verbannen.
De gezondheid van ons volk en de duurzaamheid van ons milieu zijn voor ons waardevoller dan de
rijkdom door goud! Hetzelfde geldt voor de schadelijke pesticiden en herbiciden die in de landbouw
worden gebruikt (p14)
Kiesstelsel
In deze Regeerperiode zal verder worden nagegaan of met de aanpassing van onze Jaarrede en
Regeringsverklaring de beleving van de democratie meer tot haar recht gebracht kan worden. Nagegaan
zal worden of ons kiesstelsel, nu na 28 jaar, nog in dezelfde vorm dient te worden gehandhaafd. In dit
verband zal bijvoorbeeld ook bestudeerd kunnen worden of de President en Vice-president niet
rechtstreeks door het volk gekozen moeten worden. Hetzelfde kunnen wij aangeven met betrekking
tot de Districts Commissarissen. Er zal een nieuwe Nationale Commissie gevormd worden om op basis
van de resultaten van de discussie met het volk, voorstellen te doen aan de Regering voor eventuele
herziening van de Grondwet (16)
Decentralisatie van bestuur,
Decentralisatie van bestuur, zoals wij dat al ruim tien jaar in implementatie hebben, zal onder een
vergrootglas gehouden worden. Nagegaan zal worden of met ons decentralisatiebeleid, het bestuur
van het land ook daadwerkelijk dichter gebracht is bij de lokale bevolking. In het ontwikkelingsproces
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zijn deze zaken van cruciaal belang. Iedereen moet zich betrokken voelen, iedereen moet kunnen
participeren, meedenken en meedoen. De nadere bestuurlijke organisatie van Suriname, moet in
overeenstemming worden gebracht met de letter en de geest van de Grondwet, door deze bij wet vast
te stellen. Wij hebben het hierbij over het ontwerpen van de “Wet Lokale Overheden”. De groei van
bestaande bevolkingsconcentraties en ontwikkeling van nieuwe gemeenschappen maken het nog meer
gewenst onze bestuurlijke organisatie als land wettelijk verder in te kaderen (p16)
Het zogenoemde grondenrechtenvraagstuk en de positie van het traditioneel gezag
Deze kunnen daardoor worden geregeld op een wijze die zowel aansluit op de aspiraties van alle
Surinamers, als op de wetgeving van het land, de democratische rechtsstaat en verdere uitbouw van
een duurzame, vredige, multi-etnische samenleving. In deze Regeerperiode zal gewerkt worden aan de
Ontwerp-Raamwet regelende de gedecentraliseerde bestuursstructuur van ons land. De noodzakelijke
wetsproducten en voorzieningen zullen in fasen worden ontwikkeld (p16)
De nationale veiligheid,
Het garanderen van nationale veiligheid betreft een verantwoordelijkheid van de centrale overheid
samen met de burgerij en de Ressort-en Districtsraden. Ook de vele particuliere initiatieven in de
wijken vervullen in deze een belangrijke rol. Speciale aandacht zal worden besteed aan de veiligheid in
het binnenland, met name in de gebieden waar er kleinschalige mijnbouw en aanverwante activiteiten
ontplooid worden.Er zal verder inhoud worden gegeven aan het programma burgerveiligheid (citizen
security), door het initiëren van burgerparticipatie (p16/17)
Welzijnssamenleving
Met geloof en vertrouwen in onszelf, in onze eenheid en in onze toekomst, zullen wij onze problemen
overwinnen en een nieuwe, gezonde basis leggen voor onze Welzijnssamenleving. Deze zal gebaseerd
zijn op duurzame economische groei (p18)
II. JAARREDE 2016. De President is aan het woord
Nieuwe comptabiliteitswet
De regering zal de wetgeving van de financiële-administratie van de overheid grondig herzien daar
cruciale wetten zeer verouderd zijn. Eén van deze wetten betreft de comptabiliteitswet, die ouder is
dan 60 jaar en niet meer voldoet aan de huidige vereisten. De regering heeft reeds een nieuwe
Comptabiliteitswet voorbereid, welke op korte termijn wordt aangeboden aan uw Geacht College. De
nieuwe comptabiliteitswet zal leiden tot de introductie van een modern financieel management
systeem waarbij middels vastgesteld beleid, processen en structuren het hoogst mogelijke rendement
gehaald zal worden uit de inkomsten van de Staat. De regering zal zich houden aan de vereisten als
transparantie, discipline en verantwoordelijkheid, zodat het fiscaal beleid, het begrotingsbeleid en de
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uitvoeringsstrategieën beter kunnen worden gemonitoord. De voordelen van een publiek financieel
management systeem betekent voor Suriname dat er een aangepast fiscaal beleid wordt uitgevoerd.
Herziening Aanbestedingswet
Een ander wetgevingsproduct dat ook prioriteit geniet, is de herziening van de Aanbestedingswet. De
voordelen van een open -, transparant- en uniform aanbestedingsregime leidt tot betere concurrentie.
De belastinghervorming
Deze zal met alle aandacht, benodigde middelen en vereiste voortvarendheid worden geïnitieerd. Een
belangrijk speerpunt van deze hervorming is de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
als algemene verbruiksbelasting, ter vervanging van de Omzet Belasting (OB). Tegelijkertijd met de
invoering van de BTW zal de loon- en inkomstenbelasting voor werknemers en zelfstandigen worden
verlaagd.
Rationalisering overheidsapparaat. De nieuwe overheid
Al decennia lang wordt gewezen op de relatief grote omvang van ons overheidsapparaat. In het
Regeerakkoord 2015 – 2020 is onder de noemer Vernieuwing van de bestuurlijke orde aangegeven dat
het staatsapparaat zal worden gerationaliseerd. Ministeries zullen dusdanig worden geherstructureerd
dat zij maximaal kunnen bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelen van de Regering. Het
uitgangspunt van het te voeren Human Resource Management (HRM) beleid is, dat dit beleid aansluit
bij de doelstellingen van het Regeringsbeleid die zijn vastgelegd in het Regeerakkoord 2015 – 2020 en
het Ontwikkelingsplan (OP) 2012 - 2016. De “nieuwe Overheid” zal er een zijn met een katalyserende,
faciliërende, aanmoedigende, controlerende en completerende rol. In dit dienstjaar zal begonnen
worden met de uitvoering van de onvermijdelijke rationalisatie van het overheidsapparaat. Ordening
van de overheidspersoneelsadministratie middels het gebruik van mogelijkheden van Informatie
Technologie (IT), is eveneens een prioriteit. Personeelsdossiers zullen worden gedigitaliseerd en
daarmee wordt ook de documentenstroom en afhandeling hiervan efficiënter. De voorbereidingen van
de herziening van de Personeelswet zullen in samenspraak met de vakbeweging worden gecontinueerd
(p23).
Rechtshandhaving en rechtsbescherming
De Regering zal in deze ondermeer: - continu werken aan de handhaving en versterking van de
rechtstaat in ons land; adequate en efficiënte handhaving van de veiligheid, inclusief effectieve
criminaliteitsbestrijding garanderen; - continu werken aan de bestrijding van corruptie;
De Regering zal zich verder beijveren onderstaande zaken te bewerkstelligen: - verhoging van de
kwaliteit van de rechtshandhaving, van de rechtsbescherming en van de rechtsprekende instituten; vergroting van de toegankelijkheid en aanspreekbaarheid van de rechtshandhaving, van
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rechtsprekende- en beschermingsinstituten, naar de samenleving toe; - realiseren van een integraal en
structureel veiligheidsbeleid; - realiseren van transparant en goed bestuur, Wet Openbaarheid van
Bestuur, Rekenkamer versterken / verzelfstandigen, Instelling Ombudsbureau. Inmiddels is de Anticorruptiewet reeds voor behandeling aangeboden aan uw Geacht College (p24)
Electronic Single Window Trade
Het vraagstuk met betrekking tot het treffen van voorzieningen voor handelsfacilitering zal in dit
dienstjaar speciale aandacht krijgen. Er zijn reeds voorbereidingen voor de instelling van een Electronic
Single Window for Trade, waardoor importeurs, exporteurs en scheepvaartmaatschappijen via een
centraal punt, vergunningen en informatie digitaal zullen kunnen aanvragen (p27).
Versterking Districtsbesturen
Er zal aandacht besteed worden aan het versterken van de districtsbesturen en verdiencapaciteit
binnen de grenzen van de regionale wetgeving te vergroten. De Overheidsdiensten zullen
gedeconcentreerd worden naar de verschillende ontwikkelingscentra zoals Brokopondo-Centrum,
Apoera, Atjoni, Stoelmanseiland en Snesiekondre. De verdere bouw en inrichting van bestuurscentra
met optimale faciliteiten, zullen landelijk worden uitgevoerd (p30/31)
Traditioneel gezag
Er zullen voorzieningen getroffen worden om binnen het ’s landsbestuur het Traditioneel Gezag te
reguleren en te versterken.
Openbare markten en Staatslogeergebouwen
Openbare markten zullen uit hoofde van stadsverfraaiing, zowel bedrijfseconomisch, als klant-, toeristen milieuvriendelijk, verder worden geëxploiteerd. Het proces van verzelfstandiging van de openbare
markten zal in dit dienstjaar worden ingezet. Ook zal er in dit dienstjaar een beheersstructuur voor de
verschillende staatslogeergebouwen ontworpen worden, teneinde de verdiencapaciteit van de
districten mede te helpen verhogen.
Ruimtelijke Ordening
De noodzaak voor Ruimtelijke Ordening blijkt nu meer dan ooit. In het dienstjaar 2016 zal, zoals reeds in
het Ontwikkelingsplan 2012 – 2016 is aangegeven, vooral aandacht gegeven worden aan de
actualisering van de wetgeving van de ruimtelijke ordening, waarna spoedig een Ontwerpwet ter
goedkeuring aan DNA.
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Vuilophaal
De vuilophaal wordt gecontinueerd in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca en Nickerie. Dit
verzorgingsgebied zal in 2016 uitgebreid worden met ondermeer het district Commewijne (p33).

III.

DE IMPLEMENTATIE

Hierover is uit de jaarrede, de regeringsverklaring en de aan DNA aangeboden begrotingen 2016 het
volgende worden gehaald:
IDB
De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) zal ook in het komend jaar een belangrijke bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van Suriname via ondersteuning in de sectoren energie, onderwijs,
agrarisch, private sector en overheids financiën. De totale bijdrage van de IDB wordt geschat op
USD 155 miljoen. Suriname en de IDB zullen in 2016 een nieuw samenwerkingsprogramma voor de
periode 2016-2020 formuleren, afgestemd op de ontwikkelingsdoelen van Suriname (p40)
Begroting van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 2016
Beleidsmaatregel 0216 Decen. and Local Governm., strenght. Progr. SRD 475.000
Volgens de grondwet artikel 166 en de Wet Regionale Organen (WRO) S.B 1989 no. 44, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) worden de bestuursdiensten, de districtsraden,
ressortraden en districtsbesturen gerekend tot het regionaal bestuur. Het na traject van het
decentralisatie programma welk onder beheer staat van het Onderdirectoraat Districtsbestuur en
Decentralisatie zal verder geïmplementeerd worden. De kosten voor de activiteiten ressorterende
onder deze beleidsmaatregel zijn voor 2016 geschat op SRD 475.000,- .
De volgende activiteiten zijn gepland voor 2016 (p16)
Badges voor gekozen districtsraad en ressortraadsleden 5,000, Installeren en benoemen
districtsbesturen 15,000, Het versterken van de gekozen ressortraadsleden en , districtraadsleden
(trainingen) 175,000, Installatie IFMIS financieel software systeem op alle 10
commissariaten 180,000, De evaluatie van het DLGP I en II 50,000, Identificeren en implementeren van
andere bronnen van, inkomsten (artikel 4 middelen) voor de districten 50,000. Totaal 475,000
Ter informatie nog de uitgaven en de inkomsten van de districten:
Beleidsmaatregel 0907 tot en met 0917 SRD 19.500.000
De districten zullen in het na-traject van het decentralisatie programma verder versterkt worden in
burgerparticipatie, communicatie, planning, milieu aspecten en het beheer van civiel technische
werken. Belangrijk hierbij is dat er ook modaliteiten geïdentificeerd zullen worden om de
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districtsinkomsten te substantieel te vergroten ter medefinanciering van de districtsplannen.
De districtsbegrotingen worden in gevolge de Wet Regionale Organen en de Interim-wet
Financiële Decentralisatie door tussenkomst van de Minister van Regionale Ontwikkeling
ingediend bij de Minister van Financiën. In deze begrotingen worden onder andere de autonome
taken opgebracht welke door middel van de artikel 4 middelen (door de districten gegenereerde
inkomsten) mede gefinancierd worden.
De overheidsbijdrage via het Ministerie van Regionale Ontwikkeling welke SRD 19.500,bedraagt, is als volgt gespecificeerd (p18/19)
Maatregel District Raming x 1000 SRD
0907 Wanica 1.500
0908 Para 1.500
0909 Commewijne 1.500
0910 Marowijne 1.500
0911 Nickerie 1.500
0912 Paramaribo N-O 3.500
0913 Paramaribo Z-W 1.500
0914 Sipaliwini 4.000
0915 Coronie 1.000
0916 Saramacca 1.000
0917 Brokopondo 1.000
Totaal 19.500
De autonome taken van de districten zijn vastgelegd in de Wet Regionale Organen, artikel
47. De eigen inkomsten van het district zijn niet toereikend voor het dragen van de volledige
kosten die gepaard gaan met de uitoefening van deze taken. De overheid doet daarom een
bijdrage in de vorm van “Algemene Afdracht” via de begroting van het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling.
Districtsontvangsten SRD 5.753.000
Alle 10 districten zijn level 1 en level 2 gecertificeerd, waardoor ze zelfstandig begrotings- en
financieel beheer kunnen voeren. Conform artikel 4 van de Interimwet Financiële Decentralisatie
dienen de districten inkomsten genererende activiteiten te initiëren. Deze wet bepaalt dat de daarin
limitatief opgesomde belasting- en niet-belasting middelen, alsook de begrotingsmiddelen, die
voor die districten zijn bestemd, gestort worden in de respectieve districtsfondsen.
Het proces voor de storting van de begrotingsmiddelen van de gecertificeerde districten in hun
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districtsfondsen is reeds ingezet. Voor de financiering van de districtsbegroting dient het district
kwartaalsgewijs een bestedingsplan en een verantwoording van het voorgaand kwartaal in te
dienen.
De belasting en niet belastingmiddelen worden conform de “richtlijnen storting artikel 4
middelen”, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Financiën en van Regionale
Ontwikkeling d.d. 08-11-2006 No. 7239 in het districtsfonds van de verschillende districten.
Gelet op het proces van de financiële decentralisatie zijn de minimale inkomsten begroot aan de
middelenzijde van de districtsbegroting (middelenbegroting districten t.o.v. beleidsmaatregel 0907
tot en met 0917). De eigen inkomsten van het district zijn niet toereikend voor het dragen van de
volledige kosten die gepaard gaan met de uitoefening van deze taken. Mede gelet hierop wordt de
bijdrage van de overheid in de vorm van “Algemene Afdracht opgebracht als beleidsmaatregel
0907 tot en met 0917 op de begroting van het ministerie van Regionale ontwikkeling.
Indien de districten een overschot aan inkomsten hebben, dan gelden de “richtlijnen, vastgesteld
bij beschikking van de Ministers van Financiën en Regionale Ontwikkeling van 08-11-2006 No.
7240 par 2 g, waarin is bepaald, dat de besteding daarvan alleen kan plaatsvinden via een door de
Districtsraad opgestelde (en goedgekeurde) additionele begroting, met dien verstande, dat de te
financieren autonome taken wel moeten voorkomen op de districtsbegroting, dat onderdeel van de
staatsbegroting is en waarvoor er –wegens budgetplafond – geen begrotingsmiddelen beschikbaar
zijn. Indien de inkomsten minder uitvallen dan de geraamde uitgaven, dan dienen de uitgaven
conform par 2 c van voormelde beschikking geregeld, verlaagd te worden tot het niveau van de
inkomsten (p26)
Tabel Districtsinkomsten 2016 (p27)
Bedragen x SRD 1.000 Artikel 4 Middelenstaat gecertificeerde districten: Districtsontvangsten dienstjaar
2016
Soort

Wan

Para

Comm

Mar

Nick

HWB
VMB
DRANK
MARKT
BEGR
ZOND
VERG
REC O
REC V
GED R
OVERIG
TOTAAL

500
350
0
14
1

50
300
0

47
73
0

3
36

0

3
6
0
28
0

216
15
0
10
1

75

3

98

0

0

196

40

1
3
344

120
8
3
996

650
1
800
1840

Parb
NO
850
1300
0
12
5
1
80
8
1
2
14
2272

Parbo
ZW
850
1300
0
12
5
1
80
8
1
2
14
2272

Sipa

Cor

Sar

Brdo

2
5
0
10
0
0
2
0
0
0
0
19

2
4
0
15
0
0
2
0
0
0
0
23

2
4
0
15
0
0
2
0
0
0
0
23

2
4
0
15
0
0
2
0
0
0
0
23
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Verklaring afkortingen inkomstenbronnen (2 belastingsoorten en 8 niet-belastingmiddelen)
HWB=Huurwaarde belastingen , VMB=Vermakelijkheidsbelastingen,DRANK= Wet op drankhuizen en
huizen van openbare vermakelijkheden, MARKT=Marktgelden, BEGR=Begrafenisgelden, ZOND=Zondagsrust boete,
VERG=, REC O=Recognitie gebruik openbare wegen, REC W=gebruik openbare wegen, GED R=Gedistilleerdrecht,
OVERIG=Overige inkomsten, TOTAAL=Totaal eigen middelen
Opmerkelijk: Districten nemen het niet nauw met eigen inspanning de bij wet vrij gegeven bronnen van eigen
inkomsten te benutten om meer eigen middelen te genereren. Hierin zit juist de kracht van de financiële
zelfstandigheid. Ze leunen nog steeds op de centrale overheid voor de dekking van de zgn tekorten op hun
kunstmatig gecreëerde tekorten (een gemak of met gekruiste armen aan middelen te komen)

Het decentralisatie programma
Het na-traject van het in december 2014 afgesloten DLGP II wordt door het Onderdirectoraat
Districtsbestuur en Decentralisatie voortgezet. Er zal aandacht besteed worden aan het versterken
van de diverse districtsbesturen om hun verdiencapaciteit binnen de grenzen van de regionale
wetgeving te verhogen. Voorts zullen de bestuurseenheden binnen de ressorten en districten
zodanig georganiseerd worden dat zij hun grondwettelijke vastgestelde bevoegdheden kunnen
uitoefenen en daarmee grotere verantwoordelijkheid kunnen dragen voor participatie binnen de
nationale en regionale planning. In dit kader kunnen de volgende projecten geplaatst worden:
 Capaciteitsversterking districten waaronder het aantrekken van juridische medewerkers en
interne controleurs voor de districten.
 Trainen van de in 2015 gekozen ressorts- en districtraadsleden in juridische en
bestuurskundige vaardigheden.
Doen goedkeuren van relevante wettelijke regelingen aangaande decentralisatie.
 Hetbenoemen en installeren van districtsbesturen. (p6)
Grondenrechten
In deze regeerperiode zullen ook diverse inspanningen worden gepleegd om te komen tot een
bevredigende oplossing voor de belanghebbenden van het grondenrechtenvraagstuk. In 2016 zal
het traject om de diverse groepen te informeren, over het overheidsstandpunt in zake
onderwerpelijk vraagstuk, worden gecontinueerd. Er zal gestart worden met het proces voor de
grondwettelijke erkenning van de tribale volkeren. Er zullen taakgroepen worden ontwikkeld
onder supervisie van het Bureau Grondenrechten met specifieke opdrachten die binnen een
vastgestelde periode voorstellen moeten doen ter oplossing van het bovengenoemde vraagstuk.
Traditioneel Gezag
Het Traditioneel Gezag wordt door het ministerie gekwalificeerd als bestuurlijke autoriteit binnen
de inheemse en tribale gemeenschappen. Om die rol optimaal te vervullen is de wet? op het
traditioneel gezag waarin het functioneren en de opvolging van Traditionele Gezagsdragers
geregeld is, van eminent belang. De conceptwetgeving in dit kader zal verder bediscussieerd

Decentralisatie en veel meer in de
JAARRREDE EN REGERINGSVERKLARING 2015-2020
10
worden met diverse stakeholders waarna het voor behandeling naar het DNA wordt gezonden. In
dit dienstjaar zal verder aandacht besteed worden aan:
 Het verder inrichten en herinrichten van bestaande werkfaciliteiten van de Granmans.
Het houden van grankrutu’s en krutu’s met het Traditioneel Gezag.
 Verhoging van de schadeloosstelling en de representativiteit van traditionele
Gezagsdragers (p6)

