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VOORWOORD 

 

 

 
Wegens de beperkte tijd die de huidige Regering heeft gehad de beleidsmaatregelen integraal aan 

te passen, weerspiegelt Jaarplan 2011 dat voor U ligt, in grote lijnen nog het beleid van de vorige 

regering. Wijzigingen zullen evenwel worden aangebracht nog voor de behandeling van de 

begroting voor het dienstjaar 2011 in De Nationale Assemblee. Deze wijzigingen, eventueel met 

budgettaire consequenties, zullen beter de inzichten  voor het  bereiken van sociaal -economische 

ontwikkeling van de huidige Regering tot uitdrukking brengen. Accenten van goed bestuur, zoals 

vergroting van transparantie, effectiviteit en efficiëntie, evenals bestrijding van corruptie, zullen de 

algemene leidraad vormen bij de uitvoering van het beleid voor de komende jaren. 

 

Met implementatie van Jaarplan 2011, zal het proces aanvangen van verzelfstandiging om land en 

volk naar een hoger welvaart- en welzijnsniveau te tillen. Hierdoor zal volwaardige participatie van 

elk individu in de samenleving mogelijk worden en zullen voor de diverse woongebieden en 

bevolkingsgroepen rechtvaardig gespreide en duurzame sociaal- economische  ontwikkeling en 

groei worden veiliggesteld. Deze  moeten  leiden tot de vorming van een vooruitstrevende natie 

waarin alle Surinamers eensgezind werken voor nationaal succes. 

 

 

Paramaribo, september 2010 

 

De Regering van de Republiek Suriname 
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TECHNISCHE NOTITIE BIJ JAARPLAN 2011 

 
Bij de samenstelling van onderhavig Jaarplan is een nieuwe regering aangetreden met als President de heer 

Desiré Delano Bouterse en als Vice-President de heer Robert Ameerali. Jaarplan 2011 is het eerste jaarplan van 

de nieuwe regering en het laatste binnen het vigerend Meerjaren Ontwikkelingsplan 2006-2011. 

 
Het Jaarplan  geeft een volledig overzicht van de publieke investeringen die volgens  het uitgezette beleid zullen 

moeten resulteren in de gewenste sociaal -economische ontwikkeling.  

De beleidsgebieden zijn  conform de Meerjaren Beleids Begroting (MJBB) conceptie  voor vier  opeenvolgende 

jaren na begrotingsjaar 2011 opgesteld, waardoor vergelijking van de diverse begrotingsposten voor 

apparaatsuitgaven en beleidsmaatregelen in het recente verleden  en komende jaren mogelijk blijft en daardoor  

effectiever gebruik  kan worden gemaakt van de begroting als plannings- en monitoringsinstrument.  

 

De nieuwe situatie van inrichting en taakstelling van ministeries komt tot uiting in  de beschrijving van de 

beleidsmaatregelen in Jaarplan 2011. Beleid dat ressorteerde  onder het thans opgeheven Ministerie van 

Planning en Ontwikkelingssamenwerking, is ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Zo is ook de 

beschrijving van beleidsmaatregelen die vielen onder het directoraat Milieubeheer  van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, onder het Ministerie van Openbare Werken geplaatst. Voor de beleidsmaatregelen 

voorheen ondergebracht bij subbeleidsgebieden Sport en Jeugd van het Ministerie van Onderwijs en 

Volksontwikkeling en nu onder beheer van het nieuwe ingestelde Ministerie van Sport en Jeugdzaken zullen 

worden uitgevoerd, is de aanpassing in het Jaarplan navenant. Het bovenstaande geldt zowel voor de analyse 

van Realisatie  Ontwikkelingsplan 2010 als Ontwikkelingsplan 2011 

 

Bij de opstelling van het Jaarplan 2010 is ten aanzien van de hoofdstuk 1 dat de realisaties  beschrijft, informatie 

aangewend  afkomstig van de Centrale Begrotingsboekhouding van het Ministerie van Financiën. In hoofdstuk 2 

dat het Ontwikkelingsplan voor 2011 beschrijft, is gewerkt met informatie van de conceptbegrotingen 2011 van 

ministeries, aangevuld met informatie van donoren.  

 

Bij de beschrijving van beleidsmaatregelen, programma’s en projecten voor Ontwikkelingsplan 2011 is rekening 

houdend met de wijze van behandeling van de begroting in De Nationale Assemblee, de departementale ingang 

gekozen, waardoor bijvoorbeeld een beleidsgebied zoals aangegeven in het MOP, bij meer dan één ministerie 

kan voorkomen.  
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In hoofdstuk 1 komt aan de orde de evaluatie van realisaties van  beleidsmaatregelen, zoals aangegeven in de 

begroting van 2010 naar beleidsgebied, ministerie en financieringsbron en financieringstype. Hoewel de 

bedoeling is inzicht te verschaffen in de bestedingen over  het eerste halfjaar, de periode januari tot en met juni 

2010, blijkt dat sommige bestedingen  slechts voor een deel van deze periode zijn verevend. 

Binnen de bestedingen zijn de allocaties zowel sectoraal naar respectievelijk GIPS, als naar 

Investeringscategorie geanalyseerd. 

 

In hoofdstuk 2 wordt het Ontwikkelingsplan voor 2011 gepresenteerd. De ontwikkelingsinvesteringen betreffen het 

totaal van beleidsmaatregelen, ongeacht de financieringsbron of het financieringstype. Naast het aandeel van de 

diverse ontwikkelingspartners in het totaal van de geraamde bestedingen voor 2011, wordt in dit hoofdstuk 

eveneens inzicht verschaft in de allocaties naar GIPS-sector. investeringcategorie en ministerie. Ook hier is bij de 

bespreking van de ontwikkelingsinvesteringen per beleidsgebied, maatregel en project, de ingang van het 

ministerie gehanteerd.     

Het overzicht en de analyse van de regionale spreiding van ontwikkelingsinvesteringen waarmee in  Jaarplan 

2010  is gestart,  wordt  in  onderliggend  jaarplan voortgezet.  

 

In hoofdstuk 3, Macro-economisch Kader, wordt inzicht verschaft in de ontwikkeling in de periode 2005 - 2009 

van de binnenlandse productie waarbij aanvullend  met een macro- economisch model de verwachting voor 2010 

en 2011 van de binnenlandse productie is berekend. Vervolgens worden in dit hoofdstuk   achtereenvolgens 

besproken de overheidsfinanciën,  omvang van de  staatsschuld, de betalingsbalans,   monetaire ontwikkelingen,  

koopkracht, de sociale voorzieningen en overheidspensioenen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid naar bedrijfstak en de ontwikkeling van prijzen voor de gezinsconsumptie 

met een schatting voor 2010 en 2011.  

 

De bijlagen worden gevormd door lijsten  waarin  de beleidsmaatregelen overzichtelijk zijn opgenomen, de 

mogelijkheid bieden om het Ontwikkelingsplan voor  2011 met inkijk voor  de jaren 2012  tot en met 2015, 

integraal te beschouwen naar ministerie, financieringsbron en financieringstype. 

 

Paramaribo, september 2010 

 

STICHTING PLANBUREAU SURINAME 

 

Drs. Lilian J.M.Monsels-Thompson 

Directeur 
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Bron : ABS, CBvS, Min Fin, bewerking SPS 

*Dekkingsgraad monetaire reserve in aantal mnd. import van goederen en diensten.  
**Hieronder vallen: primaire plus secundaire liquiditeiten.  
 *** V olgens de internationale definitie ( feitelijke staatsschuld).  
**** Het jaarcijfer is nog niet vrijgegeven door ABS. 

                                                 
1 De cijfers van de overheid  hebben als bron  Ministerie van  Fin ancien  augustus  2010,  er kunnen eventueel afrondingsveschillen zijn.  

BASISTABEL MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN  2005-2009  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Reële groei, productie en inkomen per capita:  
     

BBPmp (inclusief informele sector) in 1990 prijzen, (x1000 
SRD)     5484 5693 5984 6265 6459 
Groei BBPmp in % (inclusief informele sector) 

4,5 3,8 5,1 4,7 3,1 
Nat. Inkomen per capita (incl.informele sector)in lopende  
prijzen in  SRD 9600 11305 13067 16385 17059 
Nat. Inkomen per capita (incl.informele sector)in lopende  
prijzen in USD 3429 4037 4667 5852 6092 
Overheid (in mln. SRD) 1 

     
Ontvangsten en schenkingen  1401 1741 2316 2370 2396 

Lopende ontvangsten 1315 1581 1945 2112 2370 

        Uitgaven en netto leningen 1433 1776 1958 2224 2526 

Lopende uitgaven 1194 1461 1654 1744 2108 

Saldo Lopende Rekening 121 120 291 368 262 

SaldoTotale Rekening -32 -26 358 146 -130 

Financiering  32 26 -358 -146 130 

Betalingsbalans:       
Export goederen op transactiebasis in mln USD**** 997 1175 1359 1743 Na 

Import goederen op transactiebasis in mln USD**** -928 -903 -1045 -1304 Na 

Saldo handelsbalans op transactiebasis in mln USD**** 70 272 314 439 Na 

Saldo lopende rek.Betalingsbalans in mln. USD(kasbasis) -242 182 213 137 137 

Saldo kapitaal rekening in mln. USD. 118 -160 -186 -46 -105 

Saldo totale rek.Betalingsbalans op kasbasis in mln. USD. 23 97 170 61 58 

Monetaire reserve(in mln USD) 162 261 436 496 680 

Dekkingsgraad monetaire reserve in aantal mnd. import * 1,6 2,7 3,6 3,1 4,9 

Monetaire en fina nciële sector:       
Binnenlandse liquiditeiten  in mln SRD** 880,2 1082,0 1360,3 1558,6 1961,4 

Vv- tegoeden  van ingezetenen (USD mln) 377 468 600 650 797 

Gemiddelde nominale krediet (debet rente) in % 
16,3 15,3 12,9 11,7 11,6 

Wisselkoers en inflatie:  
     

Gemiddelde officiële wisselkoers SRD /USD (verkoopkoers) 
2,768 2,780 2,780 2,780 2,780 

Gemiddelde parallelmarkt wisselkoers SRD /USD 
(verkoopkoers) 2,817 2,800 2,800 2,800 2,800 
Inflatiepercentage (jaargemiddelde) 9,5 11,3 6,4 14,7 -0,1 
Staatsschu ld:       
Buitenlandse Staatsschuld in mln. USD*** 

390,3 391,1 297,9 319,3 269,3 
Binnenlandse Staatsschuld in mln.SRD.*** 

694,8 653,9 582,9 640,3 916.1 
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BASIS TABEL SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE INDICATOREN 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *)  1e helft 

2010 
        
Demografie         
Omvang bevolking(abs) 466.487 471.239 477.296 484.970 493.226 503.236  
Geboorte per 1000 19,4 18,4 19.5 20,1 18,8 19,5  
Sterfte per 1000 7,1 7,2 6,8 7,0 6,7 6,5  
Immigratie per 1000 3,3 4,4 5,2 5,0 4,8 7,6  
Emigratie per 1000 1,3 1,0 1,0 0,8 0,6 0,7  
        
Morbiditeit  en mortaliteit         
Zuigelingensterfte per 1000 19,2 20,2 19,1 19,8 18,7   
Kindersterfte  per 1000 24,5 24,7 24,9 23,0 23,4   
Moedersterfte per 100.000 88,3 115,5 110,4 184,3 77,2   
% HIV/Aids positieve testen 4,7 4,5 3,9 3,6 3,2   
Malaria per 1000 Crude Incidence 
rate  

17,4 17,1 7,7 4,0 4,3 3.1  

Sterfte (aantallen):         
Aids 152 181 129 142 113   

Hart- en vaatziekten 862 911 854 848 817 795  
Diabetes 133 171 155 189 138   

Suïcide  65 112 112 119 138   
Verkeersdoden 69 76 81 90 90 112 60 **) 

        
Sociale zekerheid         
Onvermogenden (kaarthouders) 24.340 27.274 27.568 27.380 29.817 31.000  
Minvermogenden (kaarthouders) 34.897 37.340 39.338 38.203 43.552 48.000  
Armoedegrenzen in SRD 837 970 1.049 1.067 1.357 1.424  
Werkzoekenden                             
Totaal 

622 625 571 713 881 1.210  

Mannen  200 182 196 269 267 404  
Vrouwen 422 443 375 444 614 806  

Jongeren (15-30 jaar) 372 374 341 451 547 808  
(Strikt) Werkloosheid % 8 11 12 11 9   
        
Veiligheid en Criminaliteit         
Aantal geregistreerde misdrijven:        

Economische delicten  123 111 209 106 196 281  
Misdrijven tegen leven en personen 4.915 4.894 4.521 3.948 4.838 5.365  

Moord en doodslag (excl poging 
daartoe) 

25 16 23 24 45 44  

Drugsgerelateerde misdaad 156 142 168 227 235 272  
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Onderwijs         
 Sch.jaar Sch.jaar Sch.jaar Sch.jaar Sch.jaar Sch.jaar Sch.jaar 
Examenresultaten slagings % 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Glo-6-toets:        
Mulo 56,2 56,8 50,5 50,0 58,5 55,5 63,1 

LBGO 16,7 16,5 16,8 16,9 14,9 14,6 12,5 
Mulo eindexamen (% na 
herexamen) 

55,9 54,1 53,3 52,7 53,5 57,1 59,3 

Toelatingsexamen:                           
VWO 

15,4 17,1 11,6 20,0 19,8 20,6 20,0 

Havo 9,8 9,5 10,1 12,1 12,7 9,4 10,8 
Natin 22,8 40,2 26,8 35,5 31,6 30,0 42,9 

Eindexamen 
slagingspercentages: 

       

VWO (% na herexamen) 80,7 77,2 75,7 75,3 82,7 78,8  
Havo (% na herexamen) 49,4 57,6 60,8 60,2 58,2 59,8  

(Vervolg Onderwijs)        
Amto (% na herexamen) 59,0 51,0 60,0 60,0 75,0 63,0  
Natin (% na herexamen) 78,0 79,0 81,0 76,0 85,0 76,0  

Imeao (% na herexamen) 52,0 61,0 41,3 62,0 80,0 66,2  
        

Bron: SPS-bewerking van databronnen 
*) 2009: Voorlopige cijfers  
Bevolking: Bron CBB, Berekende bevolking. 2008 en 2009: schatting  
Gezondheid: Bron BOG, verkeersdoden: bron KPS, afd. Verkeer. **)  2010: per 15 september  
On- en minvermogenden: Bron Min. van Sozavo 
Armoedegrenzen : Bron ABS; Werkloosheid: Bron ABS 

Van toepassing op een gezin bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen, uitgedrukt in SRD en hebben betrekking op 
kwartaalgemiddelden (1e kwartaal van het betreffend jaar basiskosten voor adequate voeding. Hoogte Engel coëfficiënt 63. Voor  
2009 is de Engel coëfficiënt 60.  

Criminaliteit: Bron Min van Juspol / DCIV 
Werkzoekenden Bron Min. van ATM/ afd Arbeidsmarktstatistieken, betreft geregistreerden in Paramaribo en Nickerie 
Onderwijs: Bron Minov / afd Onderzoek en Planning, Examenbureau en  Inspectie VOS  
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.  

                   REALISATIES REALISATIES REALISATIES REALISATIES     ONTWIKKELINGSPLANONTWIKKELINGSPLANONTWIKKELINGSPLANONTWIKKELINGSPLAN        2020202010101010 
       
      1.1.    REALISATIES NAAR FINANCIERINGSBRON 

       
In tabel 1.1 wordt een overzicht verschaft van de realisaties  van ontwikkelingsinvesteringen ter uitvoering van 

beleidsmaatregelen voor het jaar  2009 en  de eerste helft van 2010 in Tabel 1.1. gepresenteerd. Zoals eerder 

aangegeven zijn niet van alle bestedingen de verevening geadministreerd. Het realisatiepercentage voor de 

eerste helft van 2010 bedraagt SRD 780.437.000-, ca. 34,8% van de geplande investeringen. Over dezelfde 

periode van het vorig begrotingsjaar 2009 bedroeg het percentage 20,3%. Binnen het totaal van de 

geadministreerde uitgaven in deze periode is het aandeel van de Overheid (ca.90,6%) verreweg het hoogst, 

gevolgd door Overige financieringsbronnen (8,2%). Bestedingen ten laste van de Nederlandse Hulpallocatie 

Suriname (NHAS) liepen terug van 3,7% in 2009 naar 0,9 % in 2010. De  overige ontwikkelingspartners dragen 

met minder dan 1% bij aan de realisaties in de periode januari- juni 2010. 

 

Tabel 1.1 Realisaties Ontwikkelingsplan 2010 naar F inancieringsbron (x SRD 1000) 

  Uitgaven   Uitgaven   Raming Uitgaven 
      jan-juni  
  2009  2010   2010 per fin.br  
Financieringsbron    % Jan-juni  %   % 

 Kolom  1   2   3 4 
Agence Francaise de Development 
(AFD) 0 0.0 936 0.1 2118 44.2 
Europese Ontwikkelings Fonds  0 0.0 0 0.0 1713 0.0 
IDB 10117 0.7 1142 0.1 8465 13.5 
Islamic Development Bank 2537 0.2 0 0.0 0  
Nederland 129 0.0 397 0.1 560 70.9 
NHAS 186347 12.1 6856 0.9 332633 2.1 
Overige 105201 6.9 63788 8.2 130182 49.0 
Overheid 1229674 80.1 707318 90.6 1760668 40.2 
Pan American Health Org. 942 0.1 0 0.0 0  
UN organisaties totaal 0 0.0 0 0.0 5970 0.0 
UNDP 0 0.0 0 0.0 5013 0.0 
UNEP 0 0.0 0 0.0 634 0.0 
UNICEF 0 0.0 0 0.0 323 0.0 
  0.0  0.0   
Totaal  1534947 100.0 780437 100.0 2242309 34.8 
Bron:Stichting Planbureau Suriname 

 

Voor wat de realisatie per financieringsbon in verhouding tot de geraamde totale bijdrage in 2010 betreft, 

geven slechts Overige finencieringsbronnen (49,0%) en alternatieve bronnen uit Nederland (buiten NHAS) 

70,9% realisaties van ca. 50%  of meer te zien in het eerste halfjaar.( Kolom 4). 
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        Tabel 1.2 Bestedingen 2010 naar financierin gstype (x SRD 1000) 
 

 Uitgaven  Uitgaven  Raming  
Financieringstype 2009  2010  2010  
  % jan-juni %  % 
Lening 118108 7.7 65468 8.4 130492 5.8 
Overheid 1229204 80.1 706719 90.6 1759418 78.5 
Schenking 187635 12.2 8250 1.1 352399 15.7 
Totaal 1534947 100.0 780437 100.0 2242309 100.0 

 

Bron: Stichting Planbureau Suriname 

 

In het overzicht  van realisaties naar financieringstype blijkt uit tabel 1.2. voor 2009 het overheersende aandeel 

van de bestedingen voor rekening van de Overheid ( 80,1%) tegenover 12,2% schenkingen en 7,7% Lening. De 

realisatiepercentages naar financieringstype bedragen in het eerste halfjaar van 2010 voor Leningen, 

Schenkingen en Overheid respectievelijk 8,4%, 1,1% en 90,6%. In verhouding methet vergelijkbare aandeel  

voor het totaal van Ontwikkelingsplan 2010 (15,7%) lopen de realisaties uit Schenkingen met slechts 1.1% 

achter op de planning. 

                                                                                                                                
    Bestedingen naar GIPS sectoren 

Tabel 1.3 toont de bestedingen naar GIPS sectoren. In het eerste halfjaar 2010 blijkt het grootste deel (64,8%) 

van de ontwikkelingsinvesteringen de sector infrastructuur te betreffen, gevolgd door Sociaal  met 26,9% . Het 

ruime aandeel Infrastructuur is gerelateerd aan de uitvoering van het programma voor de Aanleg en Verbetering 

van Wegen. Uitbetalingen van de Algemene Oudedags Voorziening en die met betrekking tot de On- en 

Minvermogenden verklaren grotendeels het aandeel van de sector Sociaal in de eerste helft van 2010.  

 

      Tabel 1.3 Bestedingen 2010 naar GIPS sectoren (x SR D 1000 ) 
 

 Uitgaven  Raming  Raming  
GIPS sectoren 2009  2010  2010  
    % jan-juni %   % 
Governance 44560 2.9 44363 5.7 134840 6.0 
Infrastructuur 882024 57.5 505517 64.8 1239881 55.3 
Produktief 121849 7.9 20910 2.7 76216 3.4 
Sociaal 486514 31.7 209646 26.9 791372 35.3 

Totaal 1534947 100.0 780437 100.0 2242309 100.0 
 
     Bron: Stichting Planbureau Suriname 
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Bestedingen naar Investeringscategorie 

Het ruime aandeel van de categorie Kapitaalsinvesteringen in de realisaties per ultimo juni 2010 (456,65%) is  

ook hier  het gevolg van de uitvoering van het progamma  voor Aanleg en Verbetering van Wegen. Bestedingen 

voor institutionele versterking  beslaan  in de eerste helft van het begrotingsjaar 22,9% van het totaal. Onder 

Inputs vallen grotendeels uitkeringen gerealiseerd van de Algemene Oudedags Voorziening en de Medische 

kosten  t.b.v. On- en Minvermogenden 

 

 
Tabel 1.4 Bestedingen 2010 naar investeringscategor ie (x SRD 1000) 
 

Uitgaven  Uitgaven  Raming  
Investeringscategorie 2009  2010  2010  
  % Jan-juni %  % 
Inputs 268532 17.5 151069 19.4 548439 24.5 
Institutionele versterking 321882 21.0 178330 22.9 488896 21.8 
Kapitaalsinvesteringen 864658 56.3 356092 45.6 1013364 45.2 
Onderzoek 22769 1.5 55781 7.1 83363 3.7 
Wettelijke maatregelen 57105 3.7 39165 5.0 108247 4.8 
Totaal 1534947 100.0 780437 100.0 2242309 100.0 

Bron: Stichting Planbureau Suriname 
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1.2  REALISATIES  ONTWIKKELINGSPLAN 2010 NAAR MINISTERI E EN 
BELEIDSGEBIED 

 
In de eerste helft van 2010 is  totaal SRD 780.437.000,- (ca. 34,8%) van de totale raming voor implementatie van 

beleidsmaatregelen gerealiseerd. De Ministeries van Openbare Werken (30%), Financien (24,2%) en Sociale 

Zaken en Volkshuisvesting (12,8%), hebben in de realiaties het grootste aandeel. De bestedingen van Openbare 

Werken betreffen voornamelijk uitvoering van het progamma  voor Aanleg en Verbetering van Wegen. Wat betreft 

Financien gaat het meerendeel naar Rentes en aflossingen. Ten aanzien van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting betreft het vooral de uitbetalingen in het kader van de Algemene Oudedags Voorziening  

evenals voorzieningen voor On- en minvermogenden.  

 

Tabel 1.5 Realisaties Ontwikkelingsplan 2009 naar m inisterie (x SRD 1000) 

Realisaties          Uitgaven  in % van  in % van  

Ministerie  Uitgaven  Raming    2010 raming  raming  

 2009 % 2010 % Jan-juni  totaal  ministerie  

Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu  6444 0.4 11058 0.5 9207 1.2 83.3 

Binnenlandse Zaken 93662 6.1 91124 4.1 56503 7.2 62.0 

Buitenlandse Zaken 2399 0.2 14868 0.7 765 0.1 5.1 

Defensie  5677 0.4 33559 1.5 3056 0.4 9.1 

Financiën  194866 12.7 513526 22.9 188699 24.2 36.7 

Handel en Industrie  9535 0.6 13595 0.6 6700 0.9 49.3 

Justitie en Politie 28054 1.8 58532 2.6 2900 0.4 5.0 

Landbouw Veeteelt en Visserij 51809 3.4 33633 1.5 1138 0.1 3.4 

Natuurlijke Hulpbronnen 73175 4.8 197676 8.8 41994 5.4 21.2 

Onderwijs en Volksontwikkeling  164870 10.7 237974 10.6 59407 7.6 25.0 

Openbare Werken  444257 28.9 391987 17.5 233896 30.0 59.7 

Planning en Ontwikkelingssamenwerking  14025 0.9 35866 1.6 1420 0.2 4.0 

Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer 38009 2.5 56864 2.5 16247 2.1 28.6 

Regionale Ontwikkeling 6612 0.4 22920 1.0 3760 0.5 16.4 

Sociale Zaken en Volkshuisvesting 288681 18.8 336518 15.0 99726 12.8 29.6 

Transport Communicatie en Toerisme  19581 1.3 50113 2.2 15265 2.0 30.5 

Volksgezondheid  93290 6.1 142496 6.4 39756 5.1 27.9 

Totaal 1534947 100.0 2242309 100.0 780437 100.0 34.8 
 Bron: Stichting Planbureau Suriname 
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1.2.1                                   MINISTERIE VAN FINANCIEN 

 

Voor de uitvoering van beleidsmaatregelen ten laste van de begroting 2010 van het Ministerie van Financiën is in 

het eerste halfjaar 2010 voor een bedrag ad SRD 188.699.000,- aan geregistreerde bestedingen genoteerd. Het 

merendeel van de bestedingen werd opgeëist door Rentes en aflossingen (59,6%), Bijdrage ter stimulering van 

Ontwikkelingsprojecten (Moiwana) (10.1%) en Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds (18,2%). 

De overige bestedingen betroffen uitvoering van beleidsmaatregelen in het kader van de macro-economische 

planning en monitoring. Hiertoe behoren ook beleidsmaatregelen van het voormalig Ministerie van Planning en 

Ontwikkelingssamenwerking, totaal 1,7%, die voor het eerste halfjaar voornamelijk betrekking hebben op de 

subsidies verstrekt aan de parastatalen, de Stichting Planbureau Suriname en de Stichting Algemeen Bureau 

voor de Statistiek. Voorts zijn bijdragen verstrekt aan partnerschappen en de Sociaal Economische Raad (SER).  

 

BELEIDSGEBIED Hervorming van de publieke sector  

Het Ministerie van Financiën heeft onder het beleidsgebied Hervorming van de Publieke sector  in het kader van 

het programma Macro-economische planning en monitoring, de beleidsmaatregelen voortgezet die bij dit 

programma zijn ondergebracht. Het betreft de volgende beleidsmaatregelen: 

Automatisering, Directoraat Financiën. De uitgaven die binnen het kader van deze beleidsmaatregel zijn gepleegd 

hebben onder andere betrekking op de aankoop van computerapparatuur waaronder computers, printers en 

servers ten behoeve van de volledige operationalisering van het Begrotingsuitvoerings- en –controlesysteem 

(BUCS), het financieel informatiesysteem, waarin alle financiële afdelingen van de vakministeries zijn verbonden 

met het Ministerie van Financiën. Dit systeem is gericht op het versnellen van de beschikbaarheid van actuele en 

betrouwbare financieel-economische data,  onder andere ter beoordeling van autorisatieaanvragen en 

maandelijkse kredietopeningen c.q. subsidie-aanvragen van de verschillende vakministeries. De automatisering 

van de processen binnen Financiën is uitgevoerd. Het databasesysteem is vernieuwd. Een nieuw financieel 

systeem is verder voorbereid. Per eind 2009 en juni 2010 is ten behoeve van de automatisering een bedrag ad 

respectievelijk SRD 82.000 en SRD 1.095.000 uitgegeven.  

 

Bureau Staatsschuld : de uitgaven gepleegd onder de noemer van deze beleidsmaatregel hebben betrekking op 

de betaling van de lonen en salarissen van het personeel en op het dekken van de exploitatiekosten van 

genoemd bureau. Per eind 2009 en juni 2010 is respectievelijk SRD 850.000 en SRD 561.000 gerealiseerd aan 

lonen en salarissen en exploitatiekosten ten behoeve van het Bureau voor de Staatsschuld. 

 

De uitgaven die in het kader van de beleidsmaatregel Deviezencommissie  zijn gepleegd, hebben betrekking op 
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het dekken van de exploitatiekosten van het secretariaat dat speciaal is ingericht om genoemde commissie te 

ondersteunen en op betaling van de commissieleden.  

De leden zijn allen werkzaam bij het Ministerie van Financiën. Per eind 2009 en juni 2010 is respectievelijk SRD 

106.000 en SRD 49.000 uitgegeven aan salarissen en exploitatie. 

 

De beleidsmaatregel met betrekking tot de CLAD betreft de betaling vanwege voor de Overheid verrichte 

diensten, met name controlewerkzaamheden bij de verschillende ministeries en parastatale bedrijven en 

instellingen. In de loop van het jaar worden voorschotten betaald aan de CLAD en aan het eind van het jaar 

declareert deze dienst voor werkzaamheden verricht ten behoeve van de Overheid. Achteraf vindt verrekening 

plaats met de ontvangen voorschotten. Behalve de betaling vanwege verrichte diensten, worden ook middelen 

beschikbaar gesteld voor de betaling van salarissen van het personeel en de exploitatiekosten van het bureau. 

Per eind 2009 en juni 2010 is respectievelijk SRD 3.307.000 en SRD 2.041.000 betaald vanwege door de CLAD 

verrichte werkzaamheden en voor exploitatiekosten en salarissen. 

 

Rentes en Aflossingen . Deze beleidsmaatregel heeft betrekking op de aflossing van de staatsschuld en op de 

betaling van rente op die schuld. In dit geval betreft het zowel binnenlandse als buitenlandse leningen. Aan het 

eind van 2009 en per ultimo juni 2010 heeft de Overheid een totaal bedrag van respectievelijk SRD 117.074.000 

en SRD 45.764.000  gerealiseerd vanwege de aflossing van de staatsschuld en betaling van rente op deze 

schuld.   

 

Design of Pension Reform Program : de uitgaven gepleegd onder de noemer van deze beleidsmaatregel 

hebben betrekking op de analyse van het wettelijk en institutioneel kader van het pensioensysteem, identificatie 

en evaluatie van hervormingsopties en aanbevelingen voor het pensioensysteem. Per eind 2009 is SRD 39.000 

uitgegeven ter realisatie van voorgaande punten. 

 

Bijdrage ter stimulering van ontwikkelingsprojecten . Onder de noemer van deze beleidsmaatregel zijn onder 

andere middelen beschikbaar gesteld ter uitvoering van de bouw van de zeedijken te Commewijne en Coronie, 

het vonnis van de OAS in de zaak Moiwana 1986 tegen de Staat Suriname en de renovatie van de Johan Adolf 

Pengel luchthaven. Per eind 2009 en juni 2010 is respectievelijk SRD 26.433.000 en SRD 6.286.000 

gerealiseerd. 

 

Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds . Gebleken is dat de pensioenpremie die geheven wordt op lonen 

van overheidswerkers niet voldoende is om de aangepaste pensioenen te betalen. In dat kader heeft de Regering 

besloten de meerkosten voor haar rekening te nemen. Per eind 2009 en juni 2010 heeft de Overheid 

respectievelijk SRD 34.057.000 en SRD 18.146.000 als overheidsbijdrage overgemaakt naar het Pensioenfonds.  

 

Capaciteitsopbouw Financiën : de uitgaven gepleegd onder de noemer van deze beleidsmaatregel   hebben 

betrekking op kosten van opleidingen en trainingen die gecoördineerd worden door het Opleidingscentrum 
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Financiën. Elk jaar worden medewerkers van het Directoraat Financiën in de gelegenheid gesteld specifieke 

opleidingen en trainingen te volgen om hun kennis te upgraden. In dit verband kunnen onder andere worden 

genoemd de Vakopleiding Overheidsfinanciën (VOF) op middelbaar niveau en de Uitgebreide Vakopleiding 

Overheidsfinanciën (UVOF) op HBO-niveau. Per eind 2009 en juni 2010 is respectievelijk SRD 285.000 en SRD 

135.000 aan trainingen en opleidingen ten behoeve van het personeel van het directoraat Financiën uitgegeven.  

 

Renovatie kantoorgebouwen en dienstwoningen . In dit kader is onder andere gewerkt aan de renovatie van 

het Centraal Belastingkantoor aan de Van Sommelsdijckstraat. Een groot deel van het gebouw was aangetast 

door ongedierte. Voorts vertoonde het dak lekkages vanwege onder andere het ontbreken van dakgoten en 

afvoerbuizen voor regenwater. Ten behoeve van de renovatie van kantoorgebouwen en dienstwoningen is per 

ultimo 2009 en juni 2010 respectievelijk SRD 236.000 en SRD 47.000 gerealiseerd. 

 

Capaciteitsopbouw directoraat Belastingen. In dit kader zijn belastingambtenaren in de gelegenheid gesteld 

specifieke opleidingen te volgen om hun kennis te upgraden. Dit moet leiden tot vergroting van de efficiëntie bij de 

uitvoering van werkzaamheden. Ten behoeve van de training en opleiding van belastingambtenaren is per eind 

2009 en juni 2010 respectievelijk SRD 961.000 en SRD 520.000 uitgegeven 

 

BELEIDSGEBIED Planning en Monitoring 
 

Ter financiering van de twee parastatalen, te weten de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en de 

Stichting Planbureau Suriname (SPS), zijn in het eerste kwartaal van het planjaar 2010 bedragen van 

respectievelijk SRD 1.934.000,- en SRD. 975.000,- verevend.  

 

In het haast afgelopen planjaar is binnen het programma Hervorming van de Publieke Sector geparticipeerd in 

enerzijds de partnerschappen  betreffende het Surinaams Business Forum (SBF) en de Havenraad, die op basis 

van Publiek-Private Partnerschapsovereenkomsten in het leven zijn geroepen, anderzijds betreffen de 

partnerschappen ook de Contributieverplichtingen, voldaan aan UN-organisaties, bijdrage aan PO-Amazonie, 

bijdrage aan overige EU-gefinancierde projecten en een bijdrage aan de Caribbean Regional Information and 

Translation Institute (CRITI). De SBF heeft inmiddels haar juridische status verkregen en technische assistentie 

vindt via de EU plaats. De Suriname Business Centre is ingesteld. De Havenraad functioneert niet optimaal; 

inmiddels vindt de fysieke rehabilitatie van het Nieuwe Havencomplex plaats. De uitgaven voor het eerste 

kwartaal 2010 ten behoeve van de participatie in de partnerschappen van de SBF en de Havenraad bedragen ca. 

SRD 50.000,-. 

 

De instelling van de Sociaal Economische Raad (SER)  heeft ten doel de vergroting en institutionalisering van de 

basis voor sociaal-economisch overleg en vergroting van de stuurkracht van de Overheid. Dit adviesorgaan past 

in het kader van het programma Hervorming van de Publieke Sector . De SER is inmiddels ingesteld en er is 

bereids een werkplan opgesteld. In 2010 is daadwerkelijk begonnen met de adviserende taak. De uitgaven voor 
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het eerste kwartaal 2010 ten behoeve van de SER bedragen ca. SRD 227.000,-. De middelen voor dekking van 

uitgaven worden deels gedragen door PLOS en deels middels het heffen van opcenten via de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken. Voor het heffen van de opcenten moet de Handelsregisterwet worden gewijzigd; het 

voorstel hiertoe is bij de Regering in studie. 

De besteding van de Verdragsmiddelen is aan jaarlijkse accountantscontrole  onderworpen in het kader van de 

Raamovereenkomst Accountantscontrole Bestedingen Ve rdragsmiddelen .  

 
Het Ministerie voert een aantal projecten uit in het kader van de VN-samenwerking , waaronder het project 

Strengthening National Capacities for Aid Coordination and monitoring of development plans and the MDG 

achievement, dat in samenwerking met Nederland en de UNDP wordt uitgevoerd.  

 

1.2.2          MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

 
De realisaties in de eerste helft van het dienstjaar 2010 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ,  totaal 

SRD 764.700,- , zijn voornamelijk toegespitst  op de navolgende beleidsgebieden: Regionale integratie 

(47,9%),Beleidsonderzoek en planning (24,6%) en Multilaterale betrekkingen 20,7%. 

 

BELEIDSGEBIED  Internationaal kader en Buitenlands beleid  

 
In het dienstjaar 2010 heeft het Ministerie met betrekking tot de grenslanden  in overeenstemming met de 

gemaakte afspraken tijdens de Bilaterale Bijeenkomst voor Technische Samenwerking tussen de Republiek 

Suriname en de Federatieve Republiek Brazilië in september 2008 en de Multidisciplinaire Technische 

bespreking tussen  Suriname en Brazilië in maart 2009, uitvoering gegeven aan de specifieke 

samenwerkingsprojecten op de gebieden van Onderwijs, Gezondheid, Landbouw, Industriële Training, 

Drugspreventie en Openbare Veiligheid en Geologie en Mijnbouw. 

 
Voorts is gevolg gegeven aan de gemaakte afspraken tijdens het Technisch Overleg tussen Suriname en Guyana 

in april 2009 ten aanzien van het nagaan van de regelgeving die door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) 

wordt gehanteerd inzake de navigatie op de Corantijnrivier. 

 
In overeenstemming met de gemaakte afspraken tijdens de besprekingen tussen delegaties van de Republiek 

Suriname en de Bolivariaanse Republiek Venezuela heeft uitvoering plaatsgevonden van het Visrokerijproject in 

het kader van het ALBA Fonds. In het kader van dit fonds zijn andere projectvoorstellen ingediend. Er hebben 

follow-up besprekingen plaatsgevonden in Caracas en Paramaribo, waarbij drie modellen voor de leverantie van 

brandstof voor de visserijsector in Suriname door Venezuela zijn gepresenteerd. Bedoelde modellen worden nog 

door de Overheid bestudeerd. Tevens heeft Venezuela een uitnodiging doen uitgaan voor een Surinaamse 

technische bauxietmissie naar Venezuela. Bereids is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor een 
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follow-upbijeenkomst in Paramaribo in september 2010 alsmede het realiseren van de 3e bijeenkomst van het 

Politiek Consultatie Mechanisme en de 9e Bijeenkomst van de Gemengde Commissie Suriname – Venezuela in 

2011. 

 
Met Frankrijk heeft in november 2009 ondertekening plaatsgevonden van een gezamenlijke verklaring inzake 

grensoverschrijdende samenwerking tussen Suriname en Frans Guyana. Naar aanleiding hiervan is de 1ste 

vergadering van de gezamenlijke werkgroep betreffende grensoverschrijdende samenwerking gehouden, waarbij 

verschillende onderwerpen besproken zijn. 

 
In het kader van de bilaterale betrekkingen  zijn binnen de diverse relaties met zowel Afrikaanse als Aziatische 

landen de activiteiten beperkt. Geplande of jaarlijks terugkerende activiteiten hebben geen voortgang gevonden 

vanwege technische en/of politieke redenen. Met China, India en Indonesië (de zogeheten herkomstlanden) heeft 

Suriname traditionele banden en ons land zal actie ondernemen om de mogelijkheden die deze betrekkingen met 

zich meebrengen, ten volle te benutten. De bestedingen in dit kader bedragen in 2010 tot ultimo juni ca. SRD 

51.640,- 

Voortzetting, uitbreiding en verdieping van de bilaterale relaties met Japan, Zuid-Korea, Maleisië en Thailand 

zullen verder ter hand worden genomen. 

Voor wat betreft de relatie met Indonesië, India en Zuid-Korea vindt de intensivering van de relatie voornamelijk 

plaats binnen het raamwerk van de Gemengde Commissie. 

De relatie met China, India, Japan en Zuid-Korea weerspiegelt zich in economisch- technische assistentie en 

culturele samenwerking, waarvan diverse projecten momenteel in uitvoering zijn. Om de bestaande bilaterale 

relaties met deze landen naar een hoger niveau te brengen is het aanvragen van mede-accreditering van de 

Ambassadeurs van Suriname in Jakarta en China bij de regering van Thailand, Maleisië en Japan in studie. 

 
De bilaterale relaties met landen op het Afrikaans continent voltrokken zich meer in het 

samenwerkingsmechanisme dat ontwikkeld is ter regulering van de samenwerking tussen Afrika en de 

diasporalanden, waaronder de Caricom-lidlanden.  

 
Op 29 november 2009 is een Memorandum of Understanding ( MOU ) getekend tussen Australië en de Caricom. 

Hierbij is een bedrag van 60 mln Australische dollar ter beschikking gesteld voor ontwikkelingsprojecten die te 

maken hebben met klimaatverandering, rampenmanagement, regionale integratie en beurzen. Deze activiteit kan 

gezien worden tegen de achtergrond van de kandidaatstelling voor een niet-permanente zetel in de 

Veiligheidsraad voor de periode 2013- 2014, waarbij Australië verzekerd wil zijn van de 14 stemmen van de 

Caricom. 

 
Suriname heeft in januari 2010 officieel een Ambassade in de Republiek Cuba geopend en benoemde in maart 

daaraanvolgend een residerend ambassadeur. Ook werden consultaties gehouden met de diverse nationale 

actoren ter voorbereiding van de Vijfde Gemengde Samenwerkingscommissievergadering voor intensivering van 
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de samenwerking op onder andere de gebieden onderwijs, handel, cultuur, sport, volksgezondheid en 

jeugdzaken. Conform het roulatiesysteem zou deze vergadering in april 2010 in Paramaribo worden gehouden, 

maar werd deze zijdens Cuba uitgesteld. 

 
Voorts werden diverse consulaties gehouden met de nationale actoren in Suriname, ter voorbereiding van de in 

augustus 2010 in Barbados te houden Tweede Gemengde Samenwerkingscommissie Vergadering Suriname – 

Barbados. 

 
In  de samenwerkingsrelatie met Nederland heeft in juni 2010 notauitwisseling plaatsgevonden voor  toepassing 

van de luchtvaartovereenkomst tussen Suriname en Nederland inzake luchtdiensten tussen en via Suriname en 

de Nederlandse Antillen. 

 
In Nederland heeft overleg plaatsgevonden inzake de Toescheidingsovereenkomst tussen Suriname en 

Nederland. De BuZa–BuZa samenwerking met Nederland betreffende apparatuur en capaciteitsversterking van 

het personeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname, is opgeschort. 

Suriname is in februari 2010 diplomatieke betrekkingen aangegaan met Groot Hertogdom Luxemburg en zijn met 

Montenegro alsmede Bosnië en Herzegovina in respectievelijk mei en juni 2010 diplomatieke relaties 

aangeknoopt. 

 
Door Oostenrijk, Portugal, Spanje en Duitsland zijn in het tweede kwartaal 2010 trainingen voor diplomaten 

aangeboden. 

Met vertegenwoordigers van de Ministeries van Handel en Industrie en Financiën heeft een bespreking 

plaatsgevonden over een concept-Investeringsovereenkomst Belgisch – Luxemburgse Economische Unie, welke 

in maart 2009 door België is aangeboden. 

 
In het kader van de Multilaterale betrekkingen , waarvoor in 2010 tot ultimo juni ca. SRD 158.500,- is besteed, 

heeft Suriname in januari 2010 binnen de Associatie voor Caribische Staten (ACS), de functies van rapporteur 

voor de ministeriële raad en voorzitter van de speciale commissie voor Transport ingevuld. Voorts mocht 

Suriname in april 2010 als gastland optreden voor de 19e  transportcommissievergadering. Deze 

transportvergadering resulteerde in het voorstel tot het opzetten van de John Veira Association on Cruise Ship 

Destinations.  

 

Suriname heeft in juli 2010 als gastland opgetreden voor een door de SELA (Latijns Amerikaans en Caribisch 

Economisch Systeem) georganiseerde bijeenkomst voor kleine en middelgrote ondernemingen en directeuren 

van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. 

 

In 2009 is de participatie van Suriname in internationale en regionale organisaties en integratiemechanismen 

voortgezet. Genoemd kunnen worden de Verenigde Naties (VN), het samenwerkingsverband tussen de Europese 
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Unie en Latijns Amerika en het Caribisch Gebied (EU – LAC), de Beweging van Niet Gebonden Landen (NAM), 

de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Caribische Gemeenschap (Caricom), de Associatie van 

Caribische Staten (ACS), de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), de Unie van Naties van Zuid- 

Amerika (UNASUR), het Initiatief voor de Integratie van de Regionale Infrastructuur in Zuid-Amerika (IIRSA), de 

Organisatie van het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (ACTO), de samenwerkingsverbanden tussen 

Zuid-Amerika en de Arabische Liga (ASPA), Afrika (ASA) en het Forum voor Economische Samenwerking tussen 

Latijns-Amerika en Oost-Azië (FEALAC). 

 

Er is op verscheidene regionale en internationale fora dringend aandacht gevraagd voor het vraagstuk van 

klimaatsverandering en in het bijzonder de compensatie van landen met staande bossen, de z.g. High 

Forestation, Low Deforestation Countries (HLFD) zoals Suriname. Het belang van het behoud van het 

multilateralisme werd wederom benadrukt en is de bijdrage aan besluitvormingsprocessen rond mondiale 

vraagstukken waaronder internationale vrede en veiligheid, het bereiken van de Millennium Development Goals 

en democratie voortgezet. 

 

In het kader van de uitbreiding van de vóórgrens van het Continentaal Plateau buiten 200 zeemijl heeft de eerste 

consultatie met de Commission on Limits of the Continental Shelf (CLCS) plaatsgevonden. De frequentie van de 

consultaties is gebonden aan de werklast van de commissie. 

 

Aangaande de Regionale betrekkingen  is in het kader van het Bi-regionaal Strategisch Partnerschap tussen de 

EU en de LAC, in mei 2010 de VIe EU-LAC Summit gehouden in Madrid, Spanje, waarbij de volgende 

onderwerpen op het programma stonden: klimaatsverandering, voedselveiligheid in de wereld en migratie. De 

relevante nationale en internationale actoren zullen geconsulteerd worden betreffende de uitvoering van de 

gemaakte afspraken. De bestedingen in het kader van de regionale betrekkingen bedragen in 2010 tot ultimo juni 

ca. SRD 366.300,- 

 

Met betrekking tot de Internationale Economische betrekkingen en handels onderhandelingen  heeft in de 

EU–ACP relatie de 2e vijfjaarlijkse revisie van de Cotonou-overeenkomst plaatsgevonden. Gelet op de 

taakstelling van het Ministerie zijn in het kader van de economische diplomatie ook in 2010 initiatieven genomen 

die moeten leiden tot het bevorderen van economische activiteiten tussen Suriname en derde landen. 

De uitvoering van het programma voor Beleidsonderzoek en planning  heeft in 2010 tot en met juni geresulteerd 

in een besteding van ca. SRD 188.300,-. 
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1.2.3                            MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

 

De ontwikkelingsinspanningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van 2010 

geresulteerd in een besteding van ca. SRD 56.503.000,-.De grootste realisaties betroffen Verkiezingen (Pre- en 

Post electorale activiteiten) met name de verkiezing van volksvertegenwoordigende lichamen op 25 mei 2010  

voor ca. SRD 42.233.780,- (72,4%) en de bijdrage aan huishoudens (Onderstanden ) 13,3%. Het overzicht van 

realisaties van het directoraat Milieubeheer is ondergebracht bij dat van het Ministerie van Openbare Werken. 
 

BELEIDSGEBIED Hervorming publieke sector  

 

Binnen het meerjarenbeleidsprogramma Beheer en Toezicht Staatsfinanciën , wordt de maatregel 

Institutionele versterking Rekenkamer  vanaf 2009 uitgevoerd voor de duur van drie jaren en gefinancierd uit 

het Sectorfonds Staatsfinanciën. Aan de onderdelen controle en audit is eind 2009 totaal ca. SRD 70.925,- 

besteed, terwijl de uitgaven in de eerste helft van 2010 ca. SRD 395.676,- bedroegen.  

 

De bestedingen in 2009 aan de programma’s Institutionele versterking en Bijzondere aanschaffingen C.I.V.D . 

bedroegen respectievelijk ca. SRD 844.796,- en SRD 2.508.373,-. Onder meer betroffen deze de aanschaf van 

specifieke voertuigen, uitrustingsmateriaal voor het personeel en overige hulpmiddelen. In de eerste helft van 

2010 werd aan laatstgenoemd programma ca. SRD 5.969,- uitgegeven.  

 

Inzake het Overheidspersoneelsbeleid werden in 2009 onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd: het 

beschrijven c.q. herbeschrijven en waarderen van functies door de ingestelde FISO-werkgroep, het doen 

evalueren van de nieuwe beloningsstructuur door een onafhankelijke consultant, het oplossen van problemen van 

ambtenaren bij de inpassing in de nieuwe beloningsstructuur en het voorbereiden van wijzigingen in de 

Personeelswet. De totale uitgaven bedroegen in 2009 ca. SRD 6.255,-. Enkele realisaties in de eerste helft van 

2010 zijn: het opgestelde reglement functiebeschrijving en waardering, de opgestelde richtlijnen voor bevordering 

en overwerk en de voorbereiding van het Functienamenboek. De bestedingen bedroegen ca. SRD 10.787,-. 

 

Ter waarborging van de democratische orde en de decentralisering van bestuur en regelgeving werden leden van 

volksvertegenwoordigende lichamen aangewezen via de op 25 mei 2010 gehouden algemene, vrije en geheime 

verkiezingen. Bij de organisatie en uitvoering van de volksraadpleging worden pre- en postelectorale 

activiteiten  onderscheiden. Enkele pre-electorale activiteiten, die middels ingestelde werkgroepen worden 

uitgevoerd, zijn: het opschonen van het kiezersbestand, het voorbereiden en vervaardigen van stembiljetten en 

oproepingskaarten en het trainen, opleiden en automatiseren in het kader van de verkiezingsorganisatie. De 

uitgaven in 2009 bedroegen totaal ca. SRD 222.789,- en in de eerste helft van 2010 werd ca. SRD 40.891.080,- 
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besteed.  

 

Verantwoordelijk voor het adequaat bijhouden van de bevolkingsadministratie, heeft het Centraal Bureau voor 

Burgerzaken  in de eerste helft van 2010 ca. SRD 113.740,- besteed aan de aanmaak van identiteitskaarten, 

zowel centraal als met inzet van de Mobiele Units, ten einde de dienstverlening dichterbij het publiek te brengen. 

Ook zijn medewerkers van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling opgeleid tot assistent Bevolkingsambtenaar 

om bijstand te verlenen in de gebieden waar de Bureau’s voor Burgerzaken (B.v.B) ontbreken. Onder meer 

bedroegen de werkzaamheden ter renovatie en uitbreiding van het netwerk van B.v.B in 2009 totaal ca. SRD 

116.570,-. 

 

In de eerste helft van 2010 betroffen de realisaties van het Nationaal Archief Suriname  onder meer: de 

ingebruikname en het onderhoud van de nieuwbouw, die op 12 april werd opgeleverd, de aanschaf van een 

archief, het opleiden van medewerkers, het organiseren van een internationale conferentie en het continueren 

van internationale samenwerkingsverbanden middels het verrichten van contributiebetalingen. De uitgaven 

bedroegen ca. SRD 222.460,-.  

 

Het leven en functioneren van de samenleving zijn gebaseerd op de morele waarden en normen, die religieuze 

leiders via hun organisaties de bevolking bijbrengen. Ter behoud van de harmonieuze multireligieuze en multi-

etnische samenleving, waar Suriname bekend om staat, worden de inspanningen van de religieuze organisaties 

door de Regering ondersteund vanuit de afdeling Eredienst . De ondersteuning omvat onder meer: het vergroten 

en versterken van het netwerk van genoemde organisaties met de Overheid, educatie inzake morele waarden en 

normen, voorlichting en evaluatie c.q. herziening van de rechtspositie van geestelijken. In het eerste halfjaar van 

2010 bedroegen de bestedingen ca. SRD 1.946,-.  

 

Het Genderbeleid  is met name gericht op het verzekeren van de gelijkheid van de twee geslachten. In de eerste 

helft van 2010 is ca. SRD 41.037,- onder meer uitgegeven aan training van het personeel van het gelijknamig 

Nationaal Bureau, aan de zesde Women in Business Beurs, de voorbereiding van een workshop inzake 

quotumbeleid van vrouwen in de politiek en de viering van de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart.  

 

De besteding aan Onderstanden ten behoeve van gewezen ministers en leden van de Nationale Assemblee 

bedroeg in de eerste helft van 2010 ca. SRD 7.514.300,-. In 2009 werd ca. SRD 17.000.000,- uitgegeven aan 

deze zogeheten Bijdragen aan Huishoudens. 

 

Door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is het gebudgetteerde bedrag ad. SRD 1.292.000,- voor de 

uitvoering van controlerende en toezichthoudende werkzaamheden bij de in mei 2010 gehouden algemene, vrije 

en geheime verkiezingen volledig besteed. De uitvoering, waar de voorbereiding aan voorafging, werd afgesloten 

met het bindend verklaren van de verkiezingen.  
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Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) als coördinerend orgaan van het landelijk aantal stembureau’s heeft 

evenals het OKB haar werkzaamheden middels het uitbrengen van een rapport afgerond. Door het CHS werd de 

verkiezingsuitslag officieel uitgebracht. In de eerste helft van 2010 is ca. SRD 50.700,- van de geraamde uitgaven 

ad. SRD 140.000,- gerealiseerd. 

 
 

1.2.4           MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSON TWIKKELING 

 

De bestedingen van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn in het eerste halfjaar van 2010 

voornamelijk gericht geweest op de ontwikkeling van het subbeleidsgebied Onderwijs  

De realisaties hebben voor de eerste helft van het planjaar 2010 geresulteerd in een besteding van ca. SRD 

59.407.000,-. waarbij geregistreeerde bestedingen voornamelijk het Bijzonder Lager onderwijs (69,6%) en de 

Anton de Kom Universiteit van Suriname (20%) betroffen. De realisaties van subbeleidsgebieden Sport en Jeugd 

worden in  hoofdstuk 1.2.5  bij  het nieuw ingestelde Ministerie van Sport- en Jeugdzaken toegelicht. 

 

BELEIDSGEBIED Onderwijs en volksontwikkeling  

In het kader van Onderwijs  is de bereikbaarheid verbeterd middels onder andere renovatie en bouw van 

onderwijsfaciliteiten, continuering van subsidie aan diverse instellingen die onderwijs en educatie verzorgen en 

bijdragen aan instellingen en huishoudens. De kwaliteit van het onderwijs is verbeterd middels de opzet van 

nucleuscentra in het binnenland, bijscholing van leerkrachten, ontwikkeling van curricula en vroege 

kinderstimulering. Versterking van het Ministerie vond plaats middels onder andere trainingen en verbetering van 

werkomstandigheden.  

Binnen Cultuur  is het bewustwordingsproces voor wat betreft kunst en cultuur, verder gestimuleerd middels 

onder andere bijdragen aan instituten en organisaties die muziek en ander kunst- en cultuuronderwijs verzorgen. 

Ook zijn de reguliere specifieke culturele activiteiten georganiseerd, onder andere viering van nationale 

feestdagen, het opzetten van exposities, culturele manifestaties en teken- en andere creatieve cursussen. Voor 

Cultuur bedroegen de realisaties SRD 755.000,-. 

 

SUBBELEIDSGEBIED Onderwijs 

 

In het planjaar 2010 zijn binnen het beleidsprogramma Vergroting bereikbaarheid van het onderwijs  een 

aantal maatregelen casu quo projecten uitgevoerd. 

 

Met betrekking tot de beleidsmaatregel Nieuwbouw, rehabilitatie en renovatie van scholen e n woningen  zijn 

in de eerste helft van 2010 renovatie- en schilderwerkzaamheden verricht aan het Jongensinternaat Zaailand, 

schoolgebouwen van het VOS, VOJ en basisonderwijs op diverse lokaties. Voorts zijn schoollokalen en 

dienstwoningen in Paramaribo en overige districten gebouwd. In 2009 bedroegen de  realisaties SRD 8.410.000,-

. 
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Ook in dit planjaar is subsidie verstrekt aan instellingen , die onderwijs en educatie verzorgen. Bijzondere 

aandacht wordt besteed aan instellingen die zich richten op kinderen met leerproblemen en een handicap. Het 

gaat om Bijzonder Lager Onderwijs, Bijzonder Nijverheidsonderwijs, Scheepvaartschool, Buitengewoon 

Onderwijs, Christelijk Pedagogisch Instituut, Stichting Dierentuin, Medische Zending, Parima, Stichting 

Kennedyschool en Mythylschool. De financiële bijdrage betreft voornamelijk het dekken van personeelskosten via 

de maandelijkse kredietopening. Tot en met juni 2010 is totaal aan subsidie verstrekt SRD 42.613.000,-. In 2009 

bedroeg de verstrekte subsidie SRD 109.618.000,-. 

 

Ook zijn Bijdragen aan huishoudens  gerealiseerd, waarbij het gaat om bijdragen in de kosten van 

levensonderhoud voor studenten, die in aanmerking komen voor een studiebeurs. Voor de eerste helft van 2010 

is SRD 240.000,- gerealiseerd. In 2009 bedroeg het gerealiseerd bedrag SRD 1.837.000,-. 

 

Met betrekking tot het project Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA)  is de wet NOVA goedgekeurd door 

de Nationale Assemblee. Ook de afkondiging heeft reeds plaatsgehad. In 2009 is voor een jaar een interim 

manager aangetrokken. De werkzaamheden houden in het ontwikkelen van een accreditatieplan, inrichting van 

NOVA en bemensing van de accredidatieraad. Een workshop heeft geresulteerd in vaststelling van eisen en 

overlegdocumenten per instelling en opleiding. Voorts is een Commissie Implementatie Wet NOVA ingesteld en 

zijn voorbereidingen getroffen voor operationalisatie van voornoemd orgaan.   

 

Binnen de maatregel Volwasseneducatie/informeel onderwijs/Life long lea rning is een nieuw 

alfabetiseringsmethode ontwikkeld en in boekvorm uitgebracht. Diverse activiteiten zijn op het gebied van 

naschoolse vorming, huiswerkbegeleiding en vaktraining ten behoeve van dropouts ontplooid. Voor 

laatstgenoemde groep heeft het PTC een vervolg Slagerscursus verzorgd. Doel is het afleveren van 

gecertificeerde slagersassistenten.  

 

Bij de maatregel  Infrastructuur nieuwbouw renovatie en inrichting on derwijsfaciliteiten gaat het om bouw 

en renovatie van leslokalen, toiletten, terreinwerken, dienstwoningen en bijbehorende werken binnen Programma 

III, dat gefinancierd wordt uit het Sectorfonds Onderwijs (NHAS). In dit programma zijn opgenomen faciliteiten, die 

voor het overgrote deel gelegen zijn in het binnenland.  

 

De bouw van de studentenhuisvesting op de Anton de Kom Universiteitvan Suriname is in 2009 aangevangen en 

verloopt vlot. Het programma III ten behoeve van het binnenland is afgerond. Voorts zijn 7 dienstwoningen op 

Apoera sleutelklaar opgeleverd. De bouw van twee scholen op Latour, de bouw van een laboratorium voor het 

IOL, renovatie ICT en Practicumlokaal LTS/AMTO zijn allemaal in de verslagperiode afgerond.  

 

Binnen de maatregel Herstructurering  (Hervorming interne en externe onderwijsstructuur) heeft in 2009 de 

evaluatie van het sectorplan Onderwijs 2004-2008 plaatsgevonden. Intussen is de opstelling van het 2e 
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Sectorplan Onderwijs 2010-2014 afgerond en is het plan in maart 2010 ingediend bij de directeur van Onderwijs . 

 

In het kader van het beleidsprogramma Vergroting effectiviteit onderwijs  is in uitvoering het project 

Ondersteuning voor verbetering van Basisonderwijs ( BEIP) voor verbetering van de kwaliteit en interne 

efficiëntie van het basisonderwijs (invoering 11-jarige basisschool). Door onvoldoende capaciteit is vertraging 

opgetreden in de uitvoering. Thans wordt gewerkt aan het aantrekken en trainen van kader voor de verschillende 

afdelingen en de versterking van het managementsysteem. Na verschillende discussierondes is een aanvang 

gemaakt met de herformulering van het project. Gekozen is voor een meersporige benadering bij de 

implementatie, opdat de volgende doelstellingen worden gehaald: 1) het oplossen van het zittenblijvers- en het 

dropoutprobleem door verbeterde leerstofprogrammering en verbeterde leermiddelen en 2) in lijn met de doelen 

van Education for all en de millennium development goal, elke jeugdige ten minste 11 jaar verplicht onderwijs 

doen genieten. 

 

Via het project Early Childhood Development (ECD)  zijn activiteiten uitgevoerd, gericht op het ruimer 

bekendheid geven omtrent het belang van ECD en een kindvriendelijke leeromgeving. Met de opzet van een 

ECD-website  wordt de toegang tot informatie over het ECD-gebeuren in Suriname vergroot. Voorts is de 3e editie 

van de ECD-magazine  uitgegeven. Reeds is met betrekking tot Parenting Education  het integraal 

beleidsprogramma opgesteld. Ook is in uitvoering het project Schoolrijpe kinderen . In het schooljaar 2008-2009 

is een aanvang gemaakt met een pilot om kinderen die tussen januari en maart 3,6 jaar worden ook toe te laten 

tot het kleuteronderwijs. Na screening zijn in dat jaar 150 kinderen toegelaten. In het schooljaar 2009-2010 is het 

aantal 295. Doel is na te gaan in hoeverre een vroege aanpak kan resulteren in het schoolrijp maken van peuters 

en kleuters voor een soepele overgang naar de leerschool. De eerste conclusies zijn positief. De projectduur is 

drie jaar en na evaluatie zal het besluit genomen worden of de resultaten verwerkt worden in de leerlijn ECD en 

hoe af te stemmen op het 11-jarig basisonderwijs. Om de coördinerende taak met betrekking tot het ECD-

programma richtig te kunnen uitvoeren is een ECD-unit  opgezet, die is ingericht en bemenst. De uitgaven in de 

1e helft van 2010 bedragen SRD 4.000,-.  

 

Voor wat betreft de maatregel Capaciteitsopbouw Sectorfonds NHAS  heeft het Ministerie van Onderwijs en 

Volksontwikkeling evenals andere sectorfondsministeries, in gevolge de uitvoeringsovereenkomst van het 

Sectorfonds, recht op een bedrag van EURO 200.000,- ten behoeve van capaciteitsopbouw.  

 

De uitvoering van de maatregel Basisonderwijs  met NHAS-middelen vond onder andere plaats via de activiteit 

Ontwikkeling van leerlingenboekjes en leerkrachtenh andleiding methode Engels  (Hello let’s speak English). 

Het betreft de introductie van het vak Engels waarbij een landelijk pilotprogramma vanaf klas 3 t/m 6 zal worden 

uitgevoerd. De pilot in klas 3 is in uitvoering en de evaluatie heeft reeds plaatsgehad. Het leerlingboekje en de 

leerkrachtenhandleiding van het 4e en 5e leerjaar zijn drukklaar. De methode zal voor het 4e leerjaar in 2010 

worden geïntroduceerd. Voor de start worden alle leerkrachten getraind.  

Middels de activiteit Learn vernieuwingsbegeleiders  wenst het Minov de leerlinggerichte aanpak in het 
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Surinaams onderwijs (Surilo) te verduurzamen. Een plan van aanpak is door de afdeling Begeleiding samen met 

VVOB opgesteld om een traject voor vernieuwingsbegeleiders te ontwikkelen. Via het sectorfonds zijn  literatuur 

en materiaal aangeschaft. Tevens zijn de Basic Life Skills-handleidingen en -leerlingenboekjes bestemd voor het 

5e en 6e leerjaar gefinancierd vanuit het secorfonds. Met betrekking tot buitenschoolse activiteiten is de training 

Programmamaker School TV  afgerond. Voorts is in het kader van generiek beleid een programma gericht op 

capaciteitsversterking en onderwijsinnovatie vanuit SUCET gestart. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: 1) 

Steuntje in de rug 2) Leiding geven aan een Lerende school en 3) Kweki pikin. Dit programma wordt uitgevoerd 

via het lager onderwijs in kansarme gebieden met risico leerlingen en ouders in 10 buurtcentra. Het gaat om 

leerlingen op de niveaus kleuter B en de 1e en 2e klas Glo met lees/taalachterstand. Ook is door stichting TANA 

uitgevoerd het educatieprogramma STARS  (Surinaamse Trainings Alternatieven voor de Reguliere 

Schooljeugd). Doel is leerlingen van de 6e klas extra te begeleiden zodat zij een goed resultaat behalen bij de 

Glo-toets.  

 

Binnen de maatregel Secundair onderwijs is de activiteit Materiaal voor de inrichting practicumlokalen  

Biologie, Scheikunde en Natuurkunde VWO-4  afgerond. Voorts is een Training in toetsen voor trainers door 

het IOL georganiseerd, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest: pedagogische 

achtergronden, toetsvormen, -analyse en –constructie en foutenanalyse. De activiteit Mentorenopleiding 

Voortgezet Onderwijs wordt door het IOL uitgevoerd. In dit kader zijn twee groepen van twintig leraren getraind 

als mentor voor leraren in opleiding bij het IOL. In uitvoering is voorts de activiteit Training in nieuwe didactische 

aanpakken en principes en het ontwikkelen van curri culum voor rekenen en wiskunde  door het IOL. Een enquête is 

uitgevoerd en de resultaten zijn gepresenteerd. Momenteel wordt gewerkt aan curriculumontwikkeling 

rekendidactiek voor het kleuteronderwijs en de beroepsvormende fase 1 van de instituten SPI, ACI en CPI.  

 

In het kader van de maatregel Verbetering onderwijs binnenland  zijn de werkzaamheden met betrekking tot  

bouw internaten en andere faciliteiten te Atjoni en Stoelmanseiland ten behoeve van het voortgezet onderwijs in 

volle gang. 

 

Binnen de maatregel Activiteiten i.s.m UNICEF is het project Schoolmapping in uitvoering. In het Boven 

Suriname gebied vindt dataverzameling plaats over factoren die van invloed kunnen zijn op het onderwijs. Naast 

materiële en fysieke worden ook inhoudelijke aspecten van het onderwijs in kaart gebracht. Doel is verbetering 

van het onderwijs middels gerichte acties.   

 

In het kader van de maatregel Schoolvoeding is in oktober 2008 een aanvang gemaakt met een pilotproject op 

de Glo-scholen in de districten Paramaribo, Commewijne, Para en Nickerie. In 2010 kreeg dit project een landelijk 

karakter, waarbij behoeftige kinderen uit alle tien districten, na selectie in aanmerking kwamen voor voeding. De 

realisaties bedragen voor de eerste helft van 2010 SRD 3.317.000,-. In 2009 was besteed SRD 2.796.000,-.  

 

Binnen het Beleidsprogramma Hoger onderwijs, onderzoek en ont wikkeling is in de 1e helft van 2010 
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subsidie verstrekt aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname ten behoeve van personeelskosten en een 

deel van de exploitatiekosten ten bedrage van SRD 11.853.000,-. Ook aan de Stichting Polytechnic College is in 

deze periode subsidie verstrekt. Het uitgekeerde bedrag is SRD 625.000,-. Voor genoemde instituten bedroeg in 

2009 het uitbetaalde subsidie respectievelijk SRD 40.000.000,- en SRD 1.100.000,-. 

De maatregel Studielening voor hoger onderwijs in Suriname  heeft als doel het opzetten van een nieuw 

studiefinancieringssysteem, waarbij personen in de gelegenheid worden gesteld middels een lening hun studie te 

bekostigen. In 2009 is een fonds Studiefinanciering Suriname bij staatsbesluit ingesteld. In de opstartfase komen 

vooralsnog de studenten van de voltijdse dagopleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het 

Instituut voor de Opleiding van Leraren in aanmerking. In het collegejaar 2008-2009 waren er 600 volledige 

aanvragen, waarvan 420 in 2009 resulteerden in een overeenkomst. De resterende groep heeft in 2010 

getekend.    

Voorts is in het kader van de maatregel Hoger Onderwijs  de activiteit Professionalisering docenten tertiair 

onderwijs: didactische training docenten en bijscho ling docenten in methoden en technieken  afgerond. 

Ook is uitgevoerd het project Studieloopbaanbegeleiding  (SLB). Doel is het beter voorbereiden van studenten 

van het tertiair niveau op hun toekomstige maatschappelijke positie. In 2010 heeft elk deelnemend instituut SLB 

reeds geïmplementeerd, is de projectmanagementcase uitgeschreven en is het leerplan voor het 1e tot en met het 

3e leerjaar geformuleerd. In uitvoering is het project Inrichten van de studierichting Hoger Laboratorium 

Onderwijs PTC . De labruimte is volledig gerenoveerd en een groot deel van de benodigde apparatuur en 

materiaal is reeds aangeschaft.  

Ten behoeve van het IOL is in uitvoering de activiteit Plan her- en bijscholing docenten/leraren,  waarbij het 

onderdeel Verbetering kwaliteit opleiding Spaans is afgerond. Het curriculum MO-A en MO-B is herzien. De 

Inrichting van het Audiologisch Practicum Centrum  is in afrondende fase. Met betrekking tot de activiteit 

Instrumenten Laboratorium IOL  is het gebouw gereed en zijn de benodigde apparatuur en chemicaliën 

aangeschaft. Binnen de activiteit Upgraden leraren muziekonderwijs  is voor de opleiding Muziekonderwijs op 

het IOL een nieuw curriculum ontwikkeld en een nieuw studiegids samengesteld. Afgerond is voorts de activiteit 

Opzet en afstemming van ICT-opleidingen in het tech nisch onderwijs  middels curriculum-ontwikkeling, 

workshops en trainen van docenten. De ICT-opleiding is op LBO- en MBO-niveau gestart en is de doorstroming 

van niveau toegenomen en verbeterd. Ook is het modulair systeem ingevoerd. 

 

SUBBELEIDSGEBIED Cultuur  

Binnen het beleidsprogramma Subsidie  worden instituten en organisaties ondersteund die het 

bewustwordingsproces helpen stimuleren bij burgers wat betreft kunst en cultuur. Deze instituten en organisaties 

zijn veelal gericht op het verzorgen van muziek en ander kunst- en cultuuronderwijs. Ook wordt een bijdrage 

geleverd aan het bewaren en conserveren van de Surinaamse historie voor het nageslacht.  Binnen dit kader 

wordt subsidie verleend aan onder andere stichting Nationale Volksmuziekschool Suriname en het Naks 

Gemeenschapscentrum. In totaal is medio 2010 aan subsidie gerealiseerd SRD 125.000,-. In 2009 was dat SRD 

105.000,-. 

Met betrekking tot subsidie aan overige niet -commerciële instellingen en instanties is tot ultimo juli 2010 SRD 
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45.000,- gerealiseerd ten behoeve van diverse culturele organisaties, waaronder de Stichting ter Bevordering van 

Kunst en Cultuur, de Schrijversgroep en Codanco. In 2009 was het bestede bedrag SRD 99.000,-. 

 

Ook in 2010 is uitvoering gegeven aan het beleidsprogramma Reguliere specifieke culturele activiteiten .  Per 

ultimo juli 2010 is SRD 349.000,- gerealiseerd. De bestedingen waren ten behoeve van projecten die reeds zijn 

uitgevoerd zoals the Summit on Youth, het Handicraft festival voorbereidingen op de viering van 120 jaar 

Javaanse immigratie en anderzijds actviteiten die nog moeten plaatsvinden zoals het theaterstuk Mother Earth en 

de Folklore fashion show. In 2009 bedroegen de uitgaven SRD 306.000,-.  

 

Ter Bevordering van Cultuurstudies is in uitvoering het project Publicatie muziek cd Surinaamse 

Volksliederen . Voorts wordt gewerkt aan het aanvullen van de muziekleskist. De uitgaven bedroegen in de 1e 

helft van 2010 SRD 23.000,-. In 2009 was besteed SRD 38.000,-.  

 

Binnen de maatregel Voorbereiding en deelname  Carifesta worden voorbereidingen getroffen voor de opzet en 

inrichting van een kantoor ten behoeve van de Carifesta Unit. Voorts zal in het kader van viering 35 jaar 

Onafhankelijkheid een culturele manifestatie worden gehouden in de trant van de Carifesta Grand Market. In 

2009 was gerealiseerd SRD 50.000,-.  

 

Binnen de maatregel Het opzetten van landelijke kunst en nijverheidspro jecten en een permanente 

exporuimte voor craft- en textielproducties  vindt de bouw van de craft exporuimte in de Palmentuin plaats. De 

bouwwerkzaamheden ondervinden enige stagnatie als gevolg van de prijsstijgingen. De verwachting is dat de 

exporuimte eind 2010 wordt opgeleverd. Deze activiteiten hebben in de eerste helft van 2010 geresulteerd in een 

realisatie van SRD 40.000,-. In 2009 bedroegen de bestedingen SRD 40.000 ,-.  

 

De bestedingen van de maatregel Exploitatie bijzondere commissies en/of stichtingen  bedroegen in 2009 

SRD 22.000,-. Per ultimo juli 2010 is reeds SRD 45.000,- ter beschikking gesteld van de Stichting Gebouwd 

Erfgoed en de Commissie Monumentenzorg.  

 

In verband met de Landelijke viering hoogtij-/feestdagen  zijn reeds uitgevoerd activiteiten rond de viering van 

de Afschaffing van de Slavernij op 1 juli en het Surija festival in verband met 120 jaar Javaanse Immigratie. 

Reeds is in 2010 gerealiseerd SRD 80.000,-. In 2009 was dat SRD 54.000,-. 

 

Een projectvoorstel Kunst en Cultuureducatie op basisscholen is ingediend bij de Raad van Ministers.  

Voor de uitvoering van het project Landelijke ontwikkeling kunst en cultuur  binnen de maatregel 

Ondersteuning Cultureel Centra Districten,  is per ultimo juli 2010 reeds gerealiseerd SRD 43.000,- ten 

behoeve van een muziekeducatieproject in Commewijne en een kunstproject van Nola Hatterman Instituut in 

Marowijne. In 2009 bedroeg het bestede bedrag SRD 39.000,-. 

 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 30

In 2008 is de Stichting Openlucht Museum Nieuw Amsterdam opgericht en is het beheer van het 

openluchtmuseum in Commewijne formeel aan deze stichting overgedragen. Op basis van het rehabilitatie- en 

exploitatieplan en een hernieuwde museumvisie, is thans met medefinanciering van donoren in uitvoering het  

meerjaren beleidsactieplan. In 2009 is aan subsidie verstrekt SRD 50.000,-.  

 

Het Nationaal Kunst- en Cultuurfonds  is sinds 2008 operationeel. De overheidsbijdrage in het fonds van SRD 

35.000,- voor 2009 is in 2010 aangevraagd en betaalbaar gesteld.  

 

In het kader van het opzetten van een Nationaal Informatiecentrum Surina amse Cultuur  is in 2009 een 

projectvoorstel geformuleerd. De beheerstructuur van dit centrum zal een stichting zijn. Gewerkt zal worden aan 

de samenstelling van het bestuur. In 2009 bedroegen de uitgaven SRD 15.000,-. 

 

Binnen de maatregel Inventarisatie en modernisering beheersysteem van e n aankoop t.b.v. de 

Staatscollectie  was in 2009 besteed SRD 19.000,- aan de kosten van restauratie en conservering van de 

collectie. Met betrekking tot de maatregel Bevordering gedegen modern mediabeleid  wordt door het 

Directoraat Cultuur inhoud gegeven aan de aspecten van het mediabeleid, die onder haar verantwoordelijkheid 

vallen. In 2010 is reeds besteed SRD 5.000,-. In 2009 bedroegen de realisaties SRD 20.000,-. 

 

Met betrekking tot Kunst en Cultuur voorlichtingsprogramma’s  is geïntroduceerd het programma Cultuur Info. 

Het is een tweewekelijkse educatief televisieprogramma met informatie over cultuur, materieel en immaterieel 

erfgoed van ons land alsook de visie, missie en doel van het beleid van het directoraat. De realisatie in 2009 

bedroeg SRD 60.000,-. 

 

In 2009 heeft de uitvoering van de maatregel Monumentenzorg  geresulteerd in een besteed bedrag van SRD 

157.000,-. Met dit bedrag is onder andere gefinancierd de rehabilitatie van de monumentale site Palmentuin. Een 

projectvoorstel voor het vervolgtraject zal worden voorbereid. 

 

            

1.2.5.          MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN                                                       
 

De bestedingen voor de subgebieden Sport en Jeugd  in 2010 vonden plaats in het kader van op de ontwikkeling 

van het beleidsgebied Volksontwikkeling.   Deze inspanningen hebben voor de eerste helft van het planjaar 

2010 geresulteerd in een besteding van ca. SRD 3.760.000,-. 

In het kader van Sport zijn de investeringen gericht geweest op het stimuleren van de sportbeoefening, inclusief 

recreatiesport en bewegingsrecreatie. Onder andere zijn sportevenementen ontplooid op buurt- en georganiseerd 

niveau, is deelgenomen aan nationale en internationale wedstrijden en zijn accommodaties verbeterd. Ook heeft 

deskundigheidsbevordering plaatsgevonden middels kadertrainingen. Aan de georganiseerde sport is 

ondersteuning verleend bij de uitvoering van jaarprogramma’s, deelname aan regionale en internationale 
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meetmomenten, trainingen alsook carrièreplanning met het doel de sport verder te professionaliseren. Binnen dit 

subgebied is reeds geïnvesteerd SRD 2.544.000,-.  

In de ontwikkeling van de Jeugd  is voorzien middels onder andere training, onderzoek en naschoolse activiteiten, 

waaronder studie- en huiswerkbegeleiding. Tevens zijn geïnitieerd projecten met als doel terugdringing van 

jeugdwerkloosheid, waaronder vaktraining voor schoolverlaters en stimulering van het ondernemerschap en 

zelfwerkzaamheid. Om de participatie van jongeren te bevorderen zijn inspanningen gepleegd voor de 

instandhouding en uitbouw van het Jeugdparlement. In de eerste helft van 2010 is via voornoemde 

jeugdprogramma’s geïnvesteerd SRD 1.226.000,-.  

 

SUBBELEIDSGEBIED Sport  

 

In het planjaar 2010 zijn een aantal maatregelen en activiteiten binnen het beleidsprogramma Implementatie 

sportbeleid uitgevoerd. 

De maatregel Intensievere aanpak van de Recreatiesport, de Jeug dsport en Bewegingsrecreatie is in 2010 

gecontinueerd, waarbij de bestedingen in de eerste helft van 2010 SRD 261.000 bedragen. In 2009 bedroeg het 

bestede bedrag SRD 724.000,-. Doel is de jeugd mogelijkheden te bieden deel te nemen aan 

bewegingsactiviteiten, zodat interesse voor sportbeoefening wordt gestimuleerd alsook de ontwikkeling van 

talent. Uiteindelijk moet een vlottere doorstroming naar de georganiseerde sport worden bevorderd. De Pupillen 

Aspiranten Sport Competities  zijn in Paramaribo en de andere districten in volle gang. De verschillende 

buurtcentra zijn voorzien van materiaal en ook zijn verschillende competities georganiseerd. Het accent lag op 

atletiek, voetbal, volleybal en slagbal. 

De Buurt- en vakantiesportactiviteiten  vinden het gehele jaar door plaats en monden uit in competities tijdens 

de vakantieactiviteiten. Dit jaar is zijn er ook actviteiten in de buurtcentra in het binnenland georganiseerd.  

Binnen de activiteit Schoolsportevenementen Nationaal en Internationaal  worden schoolsporttoernooien 

georganiseerd ter verbetering van de kwaliteit van de sport- en recreatiebeoefening in schoolverband. Reeds zijn 

georganiseerd slag- en voetbalwedstrijden in de districten. Voor de scholengemeenschap van Albina en Moengo 

zijn schoolsportwedstrijden gehouden met als hoogtepunt de atletiekwedstrijden te Moengo met  200 deelnemers 

verdeeld over 9 scholen. Voorts vindt het schoolzwemmen plaats in Paramaribo, Nickerie, Commewijne en 

Wanica. Deze districten zullen ook deelnemen aan de landelijke schoolzwemwedstrijden.  

In het kader van nationale evenementen zijn Sportieve recreatieve activiteiten  georganiseerd in de diverse 

districten in verband met Challenge Day,1 juli Dag der Vrijheden en Summith on Youth.  

In het kader van de Volksspelen is de Rotary Fositen Prey te Bernarddorp georganiseerd. De overige 

volksspelen komen aan de orde in de gehele vakantieperiode en in de buurtcentra. In alle vakantiecentra wordt 

aandacht besteed aan de Fositen Prey.  

Met betrekking tot Sport in het Binnenland  is in samenwerking met Stichting Projecten, CTS en SISO een 

sportcursus afgerond. De dorpen Kwamalasemutu en Djumu beschikken nu over 26 sportleiders. Tevens zijn de 

dorpen voorzien van sportmaterialen.  
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Binnen de maatregel Bouw, civieltechnische en logistieke activiteiten   bedragen de realisaties medio juni 

2010 SRD 210.000,-. In 2009 werd gerealiseerd SRD 978.000,-. De uitgevoerde activiteiten zijn in het kader van 

de landelijke renovatie jeugd- en sportaccommodaties, buurtcentra en speeltuinen; inzetten van transport, 

landelijke renovatie projecten Sportzaken, noodzakelijke renovatie en inrichting van kantoren en dienstwoningen. 

Met betrekking tot bouw centrale huisvesting Sport- en Jeugdzaken zijn bestek en tekeningen reeds vervaardigd 

en heeft de gunning reeds plaatsgevonden. Voorts zijn hulpbehoevende sport- en jeugdorganisaties ondersteund 

met sportmateriaal in het kader van health promotion. 

 

Binnen de maatregel Ontwikkeling van het Sport- en Jeugdbeleid middels  Onderzoek, 

Informatievoorziening en Deskundigheidsbevordering is een aantal activiteiten in het planjaar 2010 

voortgezet. Topsportbevordering heeft plaatsgevonden middels het aantrekken van buitenlandse trainers en 

breedtesportontwikkeling voor met name de districten en het binnenland. Voorts zijn op het gebied van 

Deskundigheidsbevordering  via clinics meer inzicht casu quo vaardigheden en prikkels gegeven voor het beter 

ontplooien van sportactiviteiten. Kader wordt opgeleid om  jongeren op een technisch en tactisch hoog niveau 

atletieksport te laten beoefenen. Op het gebied van de Informatievoorziening is een aantal maatregelen in 

uitvoering. Het verzamelen en conserveren van audio-, video- en fotomateriaal over sport- en jeugdactiviteiten is 

voortgezet. Het radioprogramma Es en Je Radio is gecontinueerd en de luisterdichtheid is vergroot middels 

promotie. Sportorganisaties zijn ondersteund op het gebied van informatieverstrekking en promotie. De 

reorganisatie en upgrading van de bibliotheek zijn voortgezet. Per ultimo juli 2010 is reeds SRD 49.000,- besteed. 

In 2009 bedroegen de realisaties SRD 1.053.000,-. 

 

Ook is in 2010 uitvoering gegeven aan het beleidsprogramma Subsidie aan sportorganisaties en andere 

instellingen , waarbij ondersteuning wordt verleend aan de buurt-, jeugd- en wedstrijdsportontwikkeling met het 

doel de sport in Suriname te professionaliseren. De georganiseerde sport wordt financieel ondersteund bij de 

uitvoering van het jaarprogramma, deelname aan regionale en internationale meetmomenten, trainingen alsook 

carrièreplanning van topsporters. De bestedingen in de eerste helft van 2010 bedragen SRD 1.131.000,-. In 2009 

werd SRD 903.000,- gerealiseerd.  

 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de Inter Guyanese Spelen (IGS ), omdat deze spelen worden gezien als 

effectief meetmoment voor studenten onder de negentien jaar. Inmiddels zijn de sportonderdelen uitgebreid met 

wielrennen en damesvoetbal. Het eerste deel van 2010 heeft plaatsgevonden in Frans Guyana en is door 

Suriname succesvol afgerond. Het tweede deel wordt in november in Guyana gehouden. In de eerste helft van 

2010 is reeds SRD 800.000,- uitgegeven. De uitgaven in 2009 bedroegen SRD 600.000,-. 

 

Met betrekking tot de maatregel Instituut voor Nationale Sportselecties (INS)  lopen de herinrichting en 

herbemensing gestaag en wordt het personeel bijgeschoold. Ten behoeve van de Suriname Anti-dopingautoriteit 

(SADA) is de post van directeur reeds ingevuld. In de 1e helft van 2010 is besteed SRD 83.000,-. In 2009 bedroeg 

het besteed bedrag SRD 170.000,-. 
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In het kader van de maatregel Sportontwikkelingssamenwerking Suriname – Nederland  is geïnstalleerd de 

Commissie Toezicht Sportprojecten Suriname-Nederland, die belast is met toezicht op een doelmatige en 

doeltreffende uitvoering van het reeds goedgekeurde plan van aanpak. Voorts zal de Stichting Ondersteuning 

Commissie Toezicht Sportprojecten de projectfinanciën beheren en de commissie ondersteunen. Reeds zijn de 

projecten Schoolsport  en Huis voor Sport  goedgekeurd. Binnen het eerste project zullen alle Glo-, VOJ- en 

VOS-scholen worden betrokken, waarbij de startfase de takken van sport atletiek, voetbal en judo omvat. De 

bedoeling is dat nieuw talent doorstroomt naar de selecties van de IGS. Het Huis voor  Sport (verbouwing van het 

huidig Olympic House) zal tot taak hebben alle  sportorganisaties en -verenigingen te ondersteunen.  

 

SUBBELEIDSGEBIED Jeugd 

 

In het planjaar 2010 zijn, in het kader van het beleidsprogramma Implementatie beleid m.b.t. jeugd en 

jongeren,  maatregelen in uitvoering gebracht dan wel gecontinueerd die ten doel hadden de maximale 

ontplooiing en maatschappelijke positieverbetering van de jeugd.  

In uitvoering is de maatregel Voorzien in de ontwikkeling van de jeugd  ter ondersteuning van het algemeen 

jeugdbeleid. Doel is het ontwikkelen van projecten gericht op de bevordering van het maatschappelijk 

functioneren van de jeugd en het leveren van een bijdrage aan de vermindering van jeugdwerkloosheid. Binnen 

dit programma zijn nog enkele maatregelen in uitvoering of voorbereiding, waarvoor reeds tot juli 2010 SRD 

214.000,- is besteed. In het planjaar 2009 bedroegen de realisaties SRD 817.000,-.  

 

Het project Onderzoek naar opvang en begeleiding van tienermoe ders heeft ten doel het begeleiden van 

jonge moeders tussen 12 en 20 jaar, die na de bevalling terug gaan naar school. Het begeleiden betreft het 

afronden van de opleiding, verantwoord ouderschap en uitstel tweede zwangerschap. In dit kader wordt een One 

Stop Youth Center opgezet, dat zorg zal dragen voor begeleiding bij terugkeer naar formeel onderwijs, trainingen, 

huiswerkbegeleiding en individuele en groepscounseling. Voorts is in dit kader i.s.m. het A.L. Waaldijkcollege, de 

cursus Kookkunsten verzorgd teneinde de doelgroep economisch weerbaarder te maken. Deze cursus vormt de 

eerste fase van het project Werkgelegenheid. De tweede fase houdt in een cateringcursus, waarna getracht wordt 

de geslaagden te helpen aan een deeltijdbaan.  

 

Het project Onderzoek naar opvang en begeleiding van dropouts  heeft ten doel mogelijkheden te scheppen 

voor dropouts indien wenselijk en mogelijk wederom een opleiding te volgen. Voorts worden persoonlijkheids- en 

vaardigheidstrainingen verzorgd om de kans op een baan te vergroten.   

In het kader van de maatregel Training van kader zijn trainingen ten behoeve van jeugdwerkers, 

buurtorganisaties en jongerenwerkgroepen in jeugdcentra opgezet ter vergroting van de zelfwerkzaamheid.   

 

De Vakantiebestedingsactiviteiten  zijn een jaarlijks terugkerende maatregel, die landelijk in de grote vakantie 

(augustus-september) worden georganiseerd. Doel is zorgdragen voor een zinvolle besteding van de vakantie 
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voor de schoolgaande jeugd ter voorkoming van criminaliteit. Hierbij wordt samengewerkt met andere ministeries, 

buurt- en jeugdorganisaties en het bedrijfsleven. De jongeren worden in diverse vakantiecentra geaccommodeerd 

met recreatieve, creatieve en culturele uitingen.   

Bij de maatregel Educatieve dagtochten  worden scholen en jeugdorganisaties ondersteund bij het organiseren 

van dagtochten. Doel is VOJ- en VOS-leerlingen kennis te doen maken met diverse maatschappelijk relevante 

instanties en bedrijven, historische oorden, musea e.d. In de vakantieperiode zijn reeds enkele dagtochten 

uitgevoerd.   

 

De maatregel Uitzendservice  is in uitvoering. Doel is schoolgaande jongeren van 15 jaar en ouder de 

mogelijkheid te bieden van een vrijetijdsbaan.   

 

Bij Netwerkontwikkeling  en capaciteitsversterking  is regelmatig contact onderhouden met diverse jeugd- en  

buurtorganisaties met het doel ondersteuning te verlenen aan organisaties ter vergroting van hun betrokkenheid 

bij het jeugdwerk. Het contact geschiedt telefonisch, schriftelijk en middels bijeenkomsten. 

Tevens zijn scholen en organisaties ondersteund bij uitwisselingsprogramma’s . 

 

In uitvoering is het project Naschoolse opvang  dat studie- en huiswerkbegeleiding en creatieve en culturele 

vorming omvat. Doel is het bevorderen van creatieve vermogens, waardoor de schoolprestaties worden 

verbeterd. Het project wordt uitgevoerd op scholen in sociaal zwakke buurten in Paramaribo en districten. De 

leerlingen worden op basis van hun cijfers voor rekenen en taal geselecteerd en blijven langer op school voor de 

naschoolse begeleiding.  

 

Met betrekking tot het Project Voorlichting zijn buurtorganisaties ondersteund bij de organisatie van 

voorlichtingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen. Voorts is een mini-informatiebeurs in samenwerking met 

Unicef gehouden in Brokopondo (april) en Nickerie (juni).  

In het kader van de maatregel Ondersteuning instellingen met jeugdprogramma’s zijn activiteiten uitgevoerd 

dan wel geïnitieerd voor een bedrag van SRD 451.000,- in de eerste van helft van 2010. De realisaties in 2009 

bedroegen SRD 480.000,-.  

 

In het kader van CSME-awareness  zijn folders ontwikkeld t.b.v. de Jongeren Informatiebeurs en is een Caricom-

handboek uitgebracht. De boekjes zijn verstrekt aan onder andere scholen en bibliotheken.   

 

De Antidiscriminatie-optocht  is georganiseerd met verschillende scholen i.v.m. de Internationale Dag ter 

uitbanning van Racisme en Discriminatie op 21 maart.   

Binnen het HIV/Aids Pancap programme  worden organisaties/ instellingen die zich bezighouden met hiv/aids 

awareness geconsulteerd, getraind en worden activiteiten gezamenlijk uitgevoerd.  

De hoofdtaak van de Caricom Jeugdambassadeurs  is jongeren  informeren over het Caricom-gebeuren, 

waaronder de  Caricom Single Market and Economy en Caribbean Court of Justice. Na de installatie worden de 
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ambassadeurs zowel theoretisch als praktisch getraind in zelfstandig functioneren. De trainingsperiode duurt 2 

jaren. Voorts worden de Jeugdambassadeurs ondersteund door Caricom Youth Officers via training in onder 

andere projectschrijven, onderhandelings- en vergadertechnieken, budgettering en het omgaan met de media. 

 

In het kader van Internationale uitwisseling  worden jongeren in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan 

nationale en internationale conferenties, meetings en workshops. 

Ter bevordering van de zelfwerkzaamheid zijn de volgende activiteiten ontplooid: arme gezinnen getraind in 

tuinbouw, leerlingen getraind in het maken van houten bedden en kasten, bestuursleden en leden van 

organisaties getraind in projectschrijven en draaiboekbeheersing, stalweide wordt opgezet voor het Maria 

Internaat te Saramacca, voorbereidingen training buitenboordmotorreparatie, training dropouts in houtbewerking 

en begeleiding bij het opzetten van een houtbewerkingsbedrijf, het opzetten van een citrusaanplant en 

groententuin te Bersaba, dropouts en kansarme schoolgaanden getraind in cellulairreparatie en kansarme vroege 

schoolverlaters en tienermoeders getraind in Tie en dye, borduren, knippen en naaien.  

 

Het beleidsprogramma Subsidie aan Jeugdorganisaties heeft als doel jeugdorganisaties in staat te stellen zich 

verder te ontwikkelen en op termijn hun doelen zelfstandig te bereiken. Medio 2010 zijn reeds diverse 

organisaties in aanmerking gekomen voor financiële ondersteuning tot een totaal bedrag van SRD 239.000,-. In 

2009 was aan subsidie besteed SRD 293.000,-. 

 

Met het doel de participatie van jongeren te bevorderen is de maatregel Instandhouding en verdere uitbouw 

Nationaal Jeugdinstituut in de eerste helft van het planjaar 2010 uitgevoerd voor een bedrag van SRD 

272.000,-. In 2009 werd in totaal SRD 494.000,- uitgegeven. Mini-congressen zijn gehouden in de districten, 

waarbij jongeren afkomstig uit de verschillende wijken, scholen en organisaties de gelegenheid kregen zich uit te 

spreken over beleidsprioriteiten van het Nationaal Jeugd Parlement. Het resultaat dient als input voor het 

Nationaal Jeugdcongres. Voorts is deelgenomen aan onder andere conferenties in binnen- en buitenland, het 

Kinderboekenfestival en de Sabi du Wowojo. Bezoeken zijn gebracht aan de districten ter versterking van het 

netwerk.  

 

Voorts heeft de uitvoering van de maatregel Bijdragen overheidsinstellingen  in 2010 geresulteerd in een 

realisatie van SRD 50.000,-. In 2009 bedroeg de realisatie SRD 100.000,-. Doel is het ondersteunen van 

productieve jeugdprojecten, jeugdorganisaties en scholen.  
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1.2.6                             MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID 

 

De geregistreerde bestedingen van het Ministerie van Volksgezondheid bedroegen tot eind juni 2010 ca.SRD 

39.756.000,- In het eerste halfjaar van 2010 en waren voornamelijk gericht op het continueren van 

gezondheidszorgdiensten vanuit enkele instellingen waaronder de RGD en de Medische Zending ten bedrage 

van SRD 28.120.938,-, het terugdringen van HIV/AIDS besmettingen en Malaria-incidenties ten laste van het 

Global Fund voor SRD 5.781.389,-, het uitzenden van patiënten voor specialistische behandeling via het 

programma ARMULOV ten bedrage van SRD 4.020.564,- en verdere hervorming en ondersteuning van de sector 

gezondheidszorg, onder meer ten laste van de IDB en een Franse hulporganisatie (AFD) voor SRD 2.005.463,-.  

 
BELEIDSGEBIED Gezondheidszorg    

 

Het programma ter hervorming van de gezondheidszorgsector, Support for the Implementation of Health 

Sector Reform , dat met een IDB-lening alsmede uit Overheidsbegroting wordt gefinancierd, werd in september 

2009 herschreven met een uiteindelijke bijstelling van de looptijd tot eind maart 2011. De activiteiten zijn gericht 

op het versterken van de preventieve en primaire gezondheidszorg, het monitoren en evalueren van HIV/AIDS, 

het verbeteren van de geneesmiddelenvoorziening en het verminderen van stigma en discriminatie van HIV/Aids-

patiënten. In de eerste helft van 2010 is ca. SRD 1.069.204,- uitgegeven, dat per donor SRD 967.037,- (IDB) en 

SRD 102.167,-- (Overheid) bedroeg. In 2009 is totaal SRD 1.651.710,- besteed. 

 

In de eerste helft van 2010 is totaal ca. SRD 28.120.938,- aan subsidie  ten behoeve van vijf 

gezondheidsinstellingen gerealiseerd. Per instelling bedroegen de respectievelijke bestedingen: de stichting 

Regionale Gezondheidsdienst ,  SRD 8.307.947,-; de stichting Medische Zending , SRD 8.000.000,-; het 

Psychiatrisch Centrum Suriname , SRD 4.460.760,-; de stichting Jeugd Tandverzorging, SRD 2.445.000,-; en 

de stichting COVAB  SRD 4.907.231,-. De totale uitgaven voor eerder genoemde instellingen, inclusief de 

Nierstichting en het Bureau Dak- en Thuislozen, bedroeg in 2009 ca. SRD 48.046.347,-. 

 

Aan het eind van 2010 worden de medische uitzendingen naar onder andere Bogota, Colombia, via het 

programma Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw V oorzieningen afgebouwd, vanwege 

operationalisering van het radiotherapeutisch Centrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). In 

nauwe samenwerking met het Nederlandse Daniel Den Hoed Ziekenhuis worden de activiteiten van het centrum 

uitgevoerd totdat het AZP de eigen capaciteit heeft opgebouwd. De bestedingen aan medische uitzendingen 

bedroegen in het eerste halfjaar van 2010 ca. SRD 4.020.564,- en in 2009 totaal ca. SRD 7.500.000,-. 

  

De uitgaven voor zowel preventieve als curatieve activiteiten ten laste van het Global Fund ter bestrijding van 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 37

HIV/AIDS, TBC en Malaria  bedroegen in de eerste helft van 2010 ca. SRD 5.781.389,-. Het fonds is 

samengesteld uit donor- en overheidsmiddelen. Preventieve activiteiten zijn onder meer uitbreiding van HIV-

testmogelijkheden en verstrekking van geïmpregneerde klamboes, terwijl uitbreiding van het aantal HIV/Aids-

patiënten onder therapie een curatieve activiteit is. In 2009 werd totaal SRD 6.293.102,- aan voornoemde 

activiteiten besteed.  

 

Voor de bouw en inrichting van het nieuw Centraal Laboratorium, dat binnen het programma Institutionele 

versterking B.O.G.  valt, werd het budget ten laste van de Verdragsmiddelen verruimd, van SRD 4,8 miljoen naar 

SRD 6,0 miljoen en de uitvoeringstermijn verlengd van januari 2009 tot 31 december 2010. De bestedingen in 

2009 bedroegen totaal ca. SRD 6.017.683,- en in de eerste helft van 2010 zijn geen uitgaven verricht.  

 

Op 30 augustus 2004 werd het Fonds ter financiering van het Sectorplan Volksgezondheid, waarvan de 

uitvoering voor de duur van vijf jaar, in februari 2005 van start ging, gesteld op SRD 37.976.000,-. Per september 

2006 werd dit bedrag verhoogd naar SRD 44.744.000,-. In oktober 2008 zijn Suriname en Nederland, ter 

afronding van het Sectorfonds Volksgezondheid, overeengekomen de restmiddelen van dit fonds in te zetten voor 

andere projecten en programma’s. Uitgaande van die overeengekomen strategie, werd de looptijd van het 

Sectorfonds verlengd tot en met 31 maart 2010 en werd het gecommitteerd bedrag naar beneden bijgesteld tot 

SRD 43.772.296,-. Het verschil ad SRD 971.704,- wordt toegevoegd aan de restant Verdragsmiddelen, ten 

behoeve van het Fonds Economische en Sociale Structuurversterking (FESS). Van het bijgesteld gecommitteerd 

bedrag (SRD 43.772.296,-) is per december 2009 reeds SRD 38.861.770,- besteed. Derhalve bedraagt de 

restant committering per die datum ca. SRD 4.910.526,-. 

Voor de acht programma’s van het Sectorplan Gezondheidszorg, werd in 2009 totaal ca. SRD 91.265.000,- 

begroot, waarvan ca. RD 18.886.438,- werd gerealiseerd. Per programma bedroegen de realisaties in het 

dienstjaar 2009 respectievelijk: 

1. Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg en p reventie SRD 2.250.698,-; 

2. Verbeteren van efficiëntie en kwaliteit van ziekenh uiszorg  SRD 10.402.658,-; 

3. Financiële toegankelijkheid van de zorg SRD 236.221,-; 

4. Beheersing kosten gezondheidszorg  SRD 3.472.764,-; 

5. Versterking van ‘support’-systemen  SRD 182.910,-; 

6. Ontwikkeling van Human Resources SRD 1.623.874,-; 

7. Verbeteren en borgen van kwaliteit  SRD 118.237,- en 

8. Versterking Ministerie van Volksgezondheid  SRD 599.075,-. 

 

Ter voorbereiding van de invoering van de Algemene Zorgverzekering (AZV) voert het Bureau Algemene 

Ziektekostenverzekering activiteiten uit, waarvan de totale uitgaven in 2009 ca. SRD 1.093.373,- bedroegen. 

Voor de AZV zijn zowel de conceptwet als het uitvoeringsplan opgesteld. 

 

Met een schenking ten bedrage van SRD 4.136.000,- en een lening ad SRD 56.400.000,- van de Franse 
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hulporganisatie Agence Française de Développement (AFD) worden uitgaven voor het programma Support to 

the Health Sector  gefinancierd. In 2009 werd ca. SRD 320.562,- uit de lening besteed aan onder meer 

huisvesting en bemensing van het uitvoeringsorgaan (PIU), het opstellen van het stappenplan voor de 

bouwwerkzaamheden en aankoop van medisch apparatuur. De uitgaven in de eerste helft van 2010 bedroegen 

totaal ca. SRD 936.259,- respectievelijk SRD 572.033,- (AFD-grant) van de schenkingsmiddelen en SRD 

364.225,- (AFD) van de lening. De realisaties in 2010 betroffen onder meer de aanschaf van alle medisch 

apparatuur, gedeeltelijke voltooiing van de bouwwerkzaamheden en uitvoering van het 

samenwerkingsprogramma tussen gezondheidsinstellingen in Suriname en Frans Guyana. 

 
 

1.2.7       MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHU ISVESTING 

 

Het  Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft in het planjaar 2010 in het kader van het 

Beleidsgebied Verbetering sociale bescherming  beleidsmaatregelen uitgevoerd ten behoeve van de Welzijns- 

en Huisvestingsbevordering. De uitvoering van de maatregelen heeft tot en met juni 2010 geleid tot een besteding 

van SRD 99.726.000,-. 

 

In het kader van Welzijnsbevordering  zijn de reguliere ondersteuningsprogramma’s voortgezet zoals AKB, FB, 

AOV en GH aan minder draagkrachtigen en kwetsbare groepen ter garandering van sociale zekerheden. 

Bescherming van kinderen en jeugdigen is geboden middels onder andere bijdragen in de kosten van 

schoolkleding en voeding en via het opvangcentrum Koela. Ook worden instellingen gericht op sociale 

dienstverlening aan seniore burgers, mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking, kinderen en 

jeugdigen financieel ondersteund. Voorts zijn investeringen gepleegd ter verbetering van het sociaal 

voorzieningensysteem en de institutionele capaciteit van de uitvoerende instanties met het doel de dienst- en 

hulpverlening naar de doelgroep efficiënter en doelmatiger te doen plaatsvinden. De realisaties bedragen voor de 

1e helft van 2010 SRD 91.852.000,-. 

Ten aanzien van Huisvestingsbevordering  zijn de inspanningen gericht op het bereikbaar maken van adequate 

huisvesting voor in het bijzonder lage-inkomensgroepen. In dit kader heeft de verdere uitvoering plaatsgevonden 

van het Meerjarenprogramma voor de huisvesting, afbouw van woningen voor sociaal zwakkere groepen en het 

Low Income Shelter Programma (LISP). De inspanningen hebben voor het planjaar tot ultimo juni geresulteerd in 

een besteding van  SRD 7.875.000,-.  

 

BELEIDSGEBIED            Verbetering Sociale besche rming 

 
SUBBELEIDSGEBIED           Welzijnsbevordering 

 

In het kader van het Beleidsprogramma Verbetering voorziening aan kinderen die beschermi ng behoeven 

wordt jaarlijks de maatregel Schoolkledingactie  uitgevoerd in de vorm van een bijdrage aan on- en 
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minvermogenden. Voor het schooljaar 2008/2009 en 2009/2010 zijn respectievelijk rond de 5.083 en 6.306 

leerlingen geregistreerd in Paramaribo en de randdistricten. Hen is een financiële bijdrage toegekend. Ten 

aanzien van Sipaliwini zijn schooluniformen en leermiddelen verstrekt. Het betreft ouders van leerlingen van het 

kleuteronderwijs tot en met het VOJ- of LTS-niveau. In de 1e helft van 2010 bedroegen de realisaties SRD 

350.000,-. In 2009 was ook SRD 350.000,- gerealiseerd. 

 

In het kader van de uitvoering van het project Child Indicators Monitoring System (CIMS) is het Actieplan 

Kinderen 2009-2013 reeds aangeboden aan de Raad van Ministers. Voor een breed draagvlak zijn relevante 

stakeholders geconsulteerd. Reeds is een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een mechanisme om de 

bestedingen ten behoeve van kinderen inzichtelijk te maken. In het kader van de uitvoering van het 

Kinderverdrag, is het Bureau Rechten van het Kind versterkt en heeft identificatie van strategische en potentiële 

partners binnen de Overheid plaatsgevonden. Een organisatiedeskundige is aangetrokken met het doel 

identificatie en instelling van kinderrechten-focalpoints op alle ministeries. Vanwege het succes van het 

gezinscoachingsproject, is besloten het aantal coaches uit te breiden. Verdere en diepergaande training is in 

2010 voortgezet. In de 1e helft van 2010 is reeds gerealiseerd een bedrag van SRD 31.000,-. In 2009 bedroegen 

de realisaties SRD 490.000,-. 

 

De Dienst Kindervoeding  is belast met de uitvoering van de maatregel Behoeftige kinderen . De dienst is 

institutioneel versterkt middels training in aspecten van hygiëne en maatschappelijk werk. Voorts is een aanvang 

gemaakt met het verbeteren van de keukenfaciliteiten. Tot en met juni 2010 is reeds besteed SRD 222.000,-. In 

2009 bedroegen de realisaties SRD 856.000,-.   

 

De Algemene Kinderbijslag (AKB)  is verstrekt aan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderbijslag 

krachtens een andere regeling. Het aantal kinderen dat voor deze uitkering in aanmerking komt bedraagt 

maximaal 4 per gezin. Zij mogen de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en geen eigen inkomsten genieten 

dan wel gehuwd zijn voor betreffende leeftijd. Het aantal kinderen dat aanspraak maakt op AKB bedroeg in het 4e 

kwartaal 2009, 26.141. In het 1e kwartaal 2010 is dat 26.900. Tot en met juni 2010 is SRD 235.000,- besteed. In 

2009 bedroegen de realisaties SRD 1.062.000,-.  

 

Met betrekking tot de maatregel Opvangcentrum voor jongens  Koela  is de renovatie van de tweede 

jongensunit afgerond en zijn reparaties verricht aan de eetzaal. De begeleiding van groepswerkers in het maken 

van behandelingsplannen is voortgezet en drie groepswerkers hebben de interne basistraining maatschappelijk 

werk afgerond. Voorts is gereedschap voor de technische afdeling aangeschaft. Tot en met juni 2010 is SRD 

8.800.000,- besteed. Het besteed bedrag in 2009 was SRD 612.000,- 

 

Via het Beleidsprogramma Rationalisatie subsidiebeleid sociale instellingen  wordt subsidie  verstrekt aan 

zowel overheids- als particuliere instellingen, belast met sociale dienstverlening aan seniore burgers, mensen met 

een lichamelijke en geestelijke beperking, kinderen en jeugdigen. Voor de 1e helft 2010 hebben subsidie 
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ontvangen circa 22 overheids- en pariculiere stichtingen op basis van exploitatietekorten. In het kader van het 

assistentieprogramma van het Ministerie vinden in afwachting van de goedkeuring van de Wet 

Opvanginstellingen, workshops en bijeenkomsten plaats om relevante actoren te informeren over de wet en 

standaarden waaraan kinderopvanginstellingen dienen te voldoen. Voorts is uit een landelijke inventarisatie van 

de Anton de Kom Universiteit van Suriname gebleken dat in totaal 332 instellingen (crèches, oppashuizen, 

peuterscholen en residentiële instellingen) operationeel zijn, waarvan een groot deel zowel financiële als 

technische ondersteuning behoeft. Tot en met juni 2010 is, inclusief subsidie aan instellingen, SRD 1.210.000,- 

besteed. In 2009 werd gerealiseerd een bedrag van SRD 14.700.000,-.  

 

Binnen het Beleidsprogramma Verbetering ziektekostenregeling on- en minvermoge nden is uitvoering 

gegeven aan de maatregel medische kosten ten behoeve van  on- en minvermogenden. In het kader van 

kostenbeheersing worden controlewerkzaamheden uitgevoerd door de units van het Bureau Medische 

Administratie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ’s Lands Hospitaal, het Psychiatrisch Centrum Suriname 

en het Streekziekenhuis Nickerie. Deze zijn verbeterd door automatisering van de administratie. In mei 2010 is de 

werkgroep Beheersing kosten ligdagtarieven on- en minvermogenden geïnstalleerd met als taak het formuleren 

van voorstellen aangaande nieuwe ligdagtarieven. Voorts vond verruiming laats van de dienstverlening op het 

gebied van nierdialyse en thuiszorg middels het sluiten van overeenkomsten met Diapura, Surrenal Dialyse 

Kliniek, Verpleeghuis Evie en Thuiszorg Zon. Tot en met juni 2010 is SRD 26.000,- besteed. De uitgaven 

bedroegen in 2009 SRD 108.000,-.  

 

Voorts is uitgevoerd de maatregel Bijdrage aan medische hulp  ter dekking van incidentele kosten. Het totaal 

aantal goedgekeurde aanvragen voor de verschillende voorzieningen in de 1e  helft van 2010 bedraagt 51, 

waarvan 8 voor begrafeniskosten, 17 voor prothesen, 9 voor CT Scan, 3 voor brilkosten en 14 voor medische 

kosten (betaling medicamenten/operatie). Reeds is tot  en met juni 2010 besteed SRD 147.000,-.  In 2009 werd in 

totaal SRD 180.000,- aan medische hulp geboden.  

 

In het kader van het Beleidsprogramma Materiële hulpverlening in de vorm van een financië le vergoeding 

aan onvermogenden  zijn voor Financiële Bijstand en Alivio  aan minvermogenden  in aanmerking gekomen 

mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Onder deze categorieën vallen ook personen met een 

beperking. Tot en met juni 2010 is besteed SRD 7.330.000,-. Aan materiële hulverlening is in 2009 besteed SRD 

12.878.000,-. 

 

De maatregel Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds  is binnen het Beleidsprogramma Verbetering zorg aan 

seniore burgers   uitgevoerd. Het fonds is  een dienstverlenende instelling die belast is met het beheer van de 

financiële middelen en de uitbetaling van uitkeringen aan AOV- gerechtigden. De uitkering bedraagt SRD 275 per 

persoon per maand en het aantal rechthebbenden per eind 2e kwartaal 2010 is 43.876. Tot en met juni 2010 is 

aan AOV-uitkeringen besteed SRD 73.500.000,-. In  2009 was dit bedrag SRD 147.095.000,-.  
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In het kader van het Health Sector Reform Programma,  dat voorkomt op de begroting van het Ministerie van 

Volksgezondheid, zijn een aantal projecten in uitvoering. 

Het project Beneficiary Information and Payment System (BIPS ), thans SoZaVo Informatie Systeem (SIS)  

heeft als doel het automatiseren van het gehele cliëntenbestand van de verschillende voorzieningen verstrekt 

door het Ministerie. Twee invoerunits (Paramaribo en Wanica) zijn in 2008 geactiveerd. In Paramaribo geschiedt 

de datainvoer van de GH- en FB-rechthebbenden van Paramaribo, Wanica en Saramacca. Betrokken personeel 

is getraind in datainvoer, -verwerking en applicatie- en systeembeheer. Voorbereidingen zijn getroffen voor 

operationalisering van invoerunits in Marowijne, Saramacca, Commewijne en Para, waarvoor het nodige 

equipment aangeleverd dient te worden  

 

In uitvoering is voorts het onderzoeksproject Herziening criteria voor het toekennen van o.a. de GH-kaart en 

Financiële Bijstand . Doel is het aanpassen van de criteria, waarbij de leef- en woonomstandigheden van de 

cliënt in acht worden genomen. Aan het project ging een landelijk huishoudonderzoek vooraf. Variabelen zijn 

voorgesteld die onderdeel zullen worden van het herziene criteriamodel. Deze variabelen zijn reeds getest en het 

model kan worden aangeboden aan de Raad van Ministers.  

 

Het laatste project in het kader van het Health Sector Reform Programma  is Studie efficiëntie procedure 

uitgifte GH-kaart . Doel is verbetering van de informatievoorziening en het systeem van uitgifte van de GH-kaart. 

Een externe deskundige is aangetrokken die de huidige procedures in kaart heeft gebracht en voorstellen heeft 

gedaan voor aanpassing. De mediacampagne is niet uitgevoerd, omdat is voorgesteld de voorlichting te 

combineren met de invoering van de herziene toewijzingscriteria.  

 

Het project Suriname Social Safety Net (SSN) heeft ten doel verbetering van het sociaal voorzieningensysteem 

en versterking van de institutionele capaciteit van de uitvoerende instanties, waaronder het Ministerie van Sociale 

Zaken en Volkshuisvesting. Een analyse is gemaakt van de beleidsvoering ten aanzien van financiële uitgaven op 

basis van het aantal cliënten, alsook de mate waarin behoeftigen weerbaar worden gemaakt tegen macro-

economische of sociale gevolgen. De projectduur is van 2005 tot 2009. De evaluatie van sociale voorzieningen is 

inmiddels afgerond en is een hervormingsstrategie geformuleerd. Om hieraan invulling te geven is met 

ondersteuning van de UNDP een capaciteitsversterkingsplan voor het directoraat Sociale Zaken geformuleerd. 

Met de uitvoering wordt in september 2010 een aanvang gemaakt.  

 

SUBBELEIDSGEBIED Huisvestingsbevordering 

In het planjaar 2009 is aan de beleidsmaatregel Afbouw/reparatie woningen sociaal zwakkeren  SRD 

2.000.000,- besteed ter leniging van de nood van circa 49 behoeftige gezinnen. Minder draagkrachtige gezinnen 

die vanwege hun inkomenssituatie geen toegang hebben tot bestaande financieringsfaciliteiten, zijn door de 

Overheid met hulp van deze investeringen geholpen hun woning af te bouwen of te renoveren.  

 

Onder het programma Continuering en Afronding LISP1 (C&A LISP1) , is in uitvoering een programma als 
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extensie van het reeds uitgevoerde LISP1. Reeds geregistreerde huishoudens worden zoveel mogelijk 

geaccommodeerd. De bestedingen in de eerste helft van 2010 bedroegen SRD 175.000,-. In 2009 is aan 

uitgaven geregistreerd SRD 8.500.000,-.  

 

De uitgaven ten laste van de maatregel Grondontwikkelingsbedrijf  bedroegen in 2009 SRD 41.830.000,-. 

Middels deze investeringen zijn grondontwikkelingsactiviteiten te Richelieu uitgevoerd. In 2010 is het Ministerie 

voortgegaan met onder andere ontsluiten van circa 100 ha en de aanleg van 18 km aan ontwaterings- en 

afwateringsfaciliteiten.  

 

De activiteiten uitgevoerd binnen de maatregel Institutionalisering en scholing  zijn gericht op het versterken 

van de competentie en capaciteit van zowel de betrokken overheids- als niet-overheidsactoren binnen de sector 

Huisvesting. Onder meer zijn georganiseerd cursussen, trainingen en opleidingen voor medewerkers. Voorts zijn 

voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Voorlichtingscentrum en is een Public Task Force (PTF) 

ingesteld. De PTF heeft tot taak sturing te geven aan het MPH. Ook wordt een communicatieplan voorbereid. In 

2009 bedroegen de realisaties SRD 7.900.000,-. 

 

het kader van de uitvoering van de maatregel Woningbouwprogramma, gericht op het bouwen, afbouwen en 

renoveren van woningen op diverse locaties landelijk is een uitgave genoteerd van SRD 40.000.000,- in 2009. In 

2010 wordt gewerkt aan onder andere de oplevering van woningen te Richelieu, Tout Lui Faut en Coronie.  

 

Voorts heeft het Ministerie in 2009 onder de beleidsmaatregel Overbruggingsregeling  een realisatie van SRD 

10.120.000,-. Over de periode januari tot en met juni 2010 is SRD 7.700.000,- als uitgave genoteerd. In dit 

verband wordt uitgevoerd het Low and Middle Income Shelter Program  LMISP. 

 

 
1.2.8 MINISTERIE VAN DEFENSIE 

 

In het kader van het mede waarborgen van de nationale veiligheid op het Surinaams grondgebied is door het 

Ministerie van Defensie over de periode januari tot en met juni 2010 aan ontwikkelingsinvesteringen gerealiseerd 

SRD 3.056.000,-.  

 

BELEIDSGEBIED 

Democratische rechtsstaat, Rechtshandhaving, Rechts bescherming en Veiligheid  

 

De beleidsmaatregel Bijzondere aanschaffingen Defensiematerieel , is door het Ministerie in 2009 ten 

uitvoering gebracht tegen een besteding van SRD 1.539.000,-. Voor het eerste halfjaar 2010 is een uitgave 

genoteerd van SRD 440.000,-. Deze uitgave is besteed aan de aanschaf van een terrein met opstallen, 

vaartuigen en communicatieapparatuur in het kader van de opzet van een Landelijk Communicatie Netwerk. 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 43

 

Voor het dienstjaar 2009 is een bedrag groot SRD 1.364.000,- uitgegeven onder de beleidsmaatregel Bijzondere 

voorzieningen Defensie . Over de periode januari tot en met juni 2010 is gerealiseerd SRD 152.000,-. Middels 

voornoemde investeringen zijn infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd. 

De uitgaven in het kader van de uitvoering van de beleidsmaatregel Bijdrage Stichting Nazorg 

Dienstplichtigen  bedroegen in 2009 SRD 553.000,-. Tot en met juni 2010 werd gerealiseerd SRD 781.000,-. De 

activiteiten die hierbij werden uitgevoerd waren onder andere op het gebied van nazorg, her-,om- en bijscholing, 

alsook specifieke medische en psychiatrische zorg.  

 

Het Ministerie heeft in 2009 ten aanzien van de beleidsmaatregel Kosten Militair Attaché  een uitgave 

gerealiseerd van SRD 22.000,- Voor het eerste halfjaar van 2010 bedroeg de uitgave voor deze beleidsmaatregel 

SRD 12.000,-. Middels deze investering is uitgevoerd Uitbreiding representatie en exploitatie van het Bureau van 

de Militair Attaché Brazilië. 

 

Terzake de uitvoering van het rampenbeheersingsbeleid is invulling gegeven aan de implementatie van de 

beleidsmaatregel Bijdrage Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenb eheersing (NCCR) . De realisatie in 

2009 bedroeg SRD 69.000,- . In de eerste helft van 2010 is SRD 32.000,- gerealiseerd.  

 

Voorts vond binnen het programma Defensie Coöperatie Suriname - Nederland  de implementatie plaats van de 

beleidsmaatregel Gezamenlijke Jungle training . In 2009 is voor deze beleidsmaatregel een uitgave genoteerd 

groot SRD 129.000,-. De afgesproken compensatieregeling is reeds geoperationaliseerd. 

 

Onder de beleidsmaatregel Kosten in verband met waarborgen veiligheid , is door het Ministerie in 2009 een 

uitgave genoteerd groot SRD 1.687.000,-. In de eerste zes maanden van 2010 is uitgegeven SRD 39.000,-. In dit 

kader is uitvoering gegeven aan de aanschaf van specifiek militair operationele middelen.  

Het Ministerie heeft middels implementatie van de beleidsmaatregel Opzet Jungle Survival Site  in 2009 voor 

SRD 150.000,-.gerealiseerd aan bestedingen.  

De uitvoering van de beleidsmaatregel Pilot project civiele dienstplicht civiele vorming  heeft in 2009 

geresulteerd in een uitgave groot SRD 164.000,-, waarmee de implementatie van de tweede fase van het 

Pilotproject is veiliggesteld. In de eerste helft van 2010 is een besteding genoteerd van SRD 50.000,-. 
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1.2.9                       MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE 

Het Ministerie van Justitie en Politie heeft in 2010 in het kader van de ontwikkeling van het beleidsgebied 

Democratische rechtsstaat , rechtshandhaving , rechtsbescherming en veiligheid  inspanningen gepleegd ter 

versterking van de subgebieden Rechterlijke Macht , Justitie , Politie , Brandweer  en Beveiliging en Bijstand. 

De bestedingen hebben in de eerste helft van 2010 geresulteerd in een realisatie van SRD 2.900.000,-, waarvan 

SRD 2.770.000,- aan rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid.  

 

Voor wat betreft de Rechterlijke Macht  zijn voorzieningen getroffen ter versterking van de rechtsstaat  middels 

opleidingen en trainingen gericht op het verbreden van de capaciteit, effectiviteit en inzetbaarheid van justitiële 

actoren en de herziening van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht.  

De activiteiten binnen het subgebied Justitie  zijn gericht op onder andere het versterken van de administratieve 

organisatie, het financieel beheer en de uitvoeringscapaciteit van het Ministerie. Voorts vond verbetering van de 

rechtsbescherming en mensenrechten plaats middels onder andere versterking van de rechtshulp en alternatieve 

strafmodaliteiten. Ten aanzien van de delinquentenzorg zijn trainingen met betrekking tot resocialisatie verzorgd 

en vindt  verbetering van de opvangfaciliteiten plaats. Voorts is in het kader van jeugd, zeden en huiselijk geweld 

de slachtofferzorg verbeterd. 

Ter verbetering van de openbare orde en veiligheid is binnen het subgebied Politie  het integraal veiligheidsplan 

in uitvoering. De actoren belast met aanpak van georganiseerde criminaliteit zijn versterkt en worden 

criminaliteitsbestrijdingsactiviteiten uitgevoerd, waaronder herstel van de verkeersveiligheid. De fysieke 

aanwezigheid en bereikbaarheid van politie en brandweer  in het binnenland en de kustvlakte zijn vergroot door 

nieuwbouw en renovatie van posten en dienstwoningen. Voor de Brandweer   zijn de inspanningen gericht op 

brandpreventie en -bestrijding middels verbetering van de essentiële infrastructurele voorzieningen, zoals 

renovatie van brandweerkazernes, verbeterde bluswatervoorziening en persoonlijke uitrusting. 

 

BELEIDSGEBIED  

Democratische rechtsstaat,  Rechtshandhaving, Recht sbescherming en Veiligheid 

 

SUBBELEIDSGEBIED Rechterlijke Macht  

 

In het kader van de uitvoering van de beleidsmaatregel Versterken van de Rechtsstaat  zijn in 2010 de volgende 

projecten uitgevoerd.  

In het kader van  Versterking Rechterlijke Macht is gewerkt aan verbetering van zowel het intern als het 

personeelsbeheer. Reeds is gestart met het ontwikkelen van de software voor de opzet van een Court 

Management Systeem. Een plan ter verzelfstandiging van de begroting ten behoeve van de Zittende Magistratuur 

is voorbereid. Voor een goede werkverdeling worden voor vervolgingsambtenaren, rechters, griffiers en 
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parketambtenaren functiebeschrijvingen opgemaakt en werkprocessen beschreven. De voorbereidende 

werkzaamheden met betrekking tot de opzet van een centraal geautomatiseerde monitoring van de financiële en 

personele administratie zijn reeds gestart. Voorts zijn werkzaamheden verricht voor de opzet van een Juridisch 

Documentatie Centrum.    

In het kader van het project Opleiding Rechterlijke macht  (Opleidingen Rechtspleging en Rechtspraktijk 2003-

2009) is in 2010 de nieuwe opleiding voor Rechterlijke ambtenaren in opleiding (RAIO) ten behoeve van  de 

Zittende Magistratuur gestart met 10 personen. De RAIO voor het Openbaar Ministerie is voortgezet. Negen 

personen zijn van hun stage in Nederland teruggekeerd. 

Voorts is de in 2009 opgestarte Opleiding Wetgevingsleer aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in 

samenwerking met de Wetgevingsacademie van Nederland voortgezet. Deze opleiding op mastersniveau is 

bestemd voor ambtenaren. 

Het project Herziening van het Burgerlijk Wetboek  is gerealiseerd. Het (nieuw) Surinaams Wetboek is in 

definitief concept gereed en reeds ingediend bij Regering en  Parlement. Voor wat betreft het project Herziening 

Wetboek van Strafrecht  is het eerste concept af. 

 

In het kader van de maatregel Infrastructurele voorzieningen Rechterlijke Macht  zijn met betrekking tot het  

nieuw kantongerecht voor strafzaken in de Wulfinghstraat en het gebouw voor het OM aan de Limesgracht, de 

bouwwerkzaamheden reeds aangevangen.  

 

SUBBELEIDSGEBIED Justitie  

In 2010 is in het kader van het programma Rechtshandhaving openbare orde en veiligheid  het volgende 

gerealiseerd. 

In het kader van het project Aanpak corruptie  is uitvoering gegeven aan het dossier Rechtshulp, Mensenrechten 

en Anticorruptie dat in samenwerking met de UNDP is opgesteld. Voor de coördinatie wordt een projectraad Anti-

corruptie ingesteld. In deze raad hebben zitting de country director van de UNDP en vertegenwoordigers van 

diverse ministeries. Reeds zijn bewustwordingstrainingen in corruptiepreventie verzorgd voor de mediawerkers.  

 

Binnen de maatregel Jeugd, zeden en huiselijk geweld zijn in het eerste halfjaar de volgende projecten 

uitgevoerd.  

In het kader van Stuurgroep huiselijk geweld  en Platform en steunpunt huiselijk geweld is reeds het 

platform opgezet en wordt gewerkt aan structurele samenwerking en aanpak van huiselijk geweld. Diverse 

trainingen voor hulpverleners, politieambtenaren, beheerders en rechters zijn in voorbereiding. Een 

hulpverleningsplan wordt geconcipieerd. De mediacampagne ter vergroting van de bewustwording wordt 

voorgezet. Reeds zijn twee documentaires ontwikkeld en vertoond via diverse media. Een pilotproject te Latour is 

voortgezet en op diverse scholen zijn brochures gedistribueerd.   

Binnen het project Bureau Slachtofferzorg en het landelijk opzetten va n meldpunten  zijn de bureau’s 

Slachtofferzorg Paramaribo en Nickerie, die tevens als meldpunt zullen functioneren, reeds geopend. De opzet 

van het derde meldpunt te Leidingen is in voorbereiding. Voorts is de instelling van een Adviesraad voor de 
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bureau’s Slachtofferhulp en Slachtofferzorg in voorbereiding. De raad zal belast zijn met het informeren en 

adviseren van de departementsleiding omtrent het functioneren van de bureau’s en de uitvoering van het beleid 

met betrekking tot slachtofferhulp.  

 

De uitvoering van het programma Flankerend beleid  vond onder andere voortgang via de maatregel 

Voorlichting. Ten behoeve van deze afdeling is moderne apparatuur aangeschaft en worden juridische 

televisieprogramma’s ontwikkeld.  

In het kader van het project Financieel beheer  is de CLAD gecontracteerd voor de opzet van een centraal 

financieel beheersysteem. Dit heeft intussen geleid tot een concept administratieve organisatie. Voorts is een 

deel van de software voor het financieel beheer aangeschaft.  

Binnen de maatregel HRM Informatie Systeem  is een consultant aangetrokken voor de opzet van een centraal 

HRM systeem binnen het Ministerie. Reeds is gestart met het doorlichten van de subafdelingen 

Personeelsbeheer. De organisatiestructuur, werkprocessen en taakomschrijving zijn in concept gereed. 

 

Bij de uitvoering van de maatregel Rechtsbescherming en mensenrechten zijn de projecten Alternatieve 

straffen , Regiemdifferentiatie Reclassering  en Resocialisatie  integraal aangepakt. In 2010 is de 

implementatie van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport Alternatieve straffen, effectieve reclassering en 

regiemdifferentiatie voortgezet. In 2010 zijn de volgende activiteiten ter hand genomen: de pilot Alternatieve 

aapak jeugdigen, eerste concept herziening van de penitentiaire regelgeving, voorbereiding actieplan 

Arbeidseducatie vrouwen in detentie en de website Delinquentenzorg. Voorts is invulling gegeven aan een stage 

van twee medewerkers van de afdeling Delinquentenzorg.  

In het kader van het Vreemdelingenbeleid wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan. De automatisering is 

voortgezet middels uitvoering van het project Decos. De afdeling Toelating en Vestiging is in 2010 operationeel. 

Het Vreemdelingenbesluit is herzien en aangeboden aan de Raad van Ministers. De ontwikkeling van de 

Vreemdelingenpas is in proces. Voor wat betreft Ordening Back Track route Nieuw Nickerie heeft een 

stakeholdersmeeting met diverse ministeries, instituten en de Districtcommissaris plaatsgevonden.  

Met betrekking tot Mensenrechten en Rechtszorg  is het Bureau Mensenrechten opgericht op 10 december 

2008. In 2009 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het dossier Rechtshulp, Mensenrechten en 

Anticorruptie, waarvoor een projectmanager is aangetrokken. Voor de coördinatie wordt een projectraad 

Mensenrechten en Rechtsbescherming ingesteld. Reeds zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: mensenrechten 

needs assessment, curriculum mensenrechtenopleiding, studie capaciteitsversterking bureau mensenrechten, 

bewustwordingstrainingen, mediacommunicatiestrategie voor mensenrechten en rechtszorg, training 

capaciteitsversterking rechtszorg en bemensing interministeriële commissie mensenrechten ter voorbereiding 

Universal periodic review landenrapportage aan de Verenigde Naties.  

 

De uitvoering van de  maatregel Infrastructurele voorzieningen Justitie  is in 2010 voortgezet. De 

werkzaamheden met betrekking tot Bouw Jeugd Correctie Centrum  en Bouw Huis van Bewaring zijn reeds in 

een vergevorderd stadium. Ter verbetering van de huisvesting van BUFAZ   is de renovatie reeds gestart. Het 
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gebouw Vreemdelingenzaken  en kantoorruimtes aan de Lim A Po straat 4 zijn reeds opgeleverd. 

 

In het kader van de beleidsmaatregel Opzet Project Implementation Unit  (PIU) zijn de taken van de PIU  

overgenomen door de afdeling Onderzoek Planning en Documentatie. Momenteel wordt gewerkt aan de 

structurering en bemensing van de afdeling. De verbouwingswerkzaamheden aan de trainingsruimte zijn in volle 

gang en de inrichting wordt voorbereid. 

 

In 2010 is verdere uitvoering gegeven aan de beleidsmaatregel Capaciteitsopbouw  en zijn de trainingen  

Procurement en Projectmanagement verzorgd ten behoeve van de lijnstructuren. Voorts zijn de cursussen Engels 

en Vergadertechnieken voorbereid. Met betrekking tot statistieken wordt onderzocht welke afdelingen deze 

bijhouden, hun werkwijze en de behoefte aan training. 

 

SUBBELEIDSGEBIED Politie 

Ten behoeve van de Politie  is in 2010 de uitvoering van de maatregel Rechtshandhaving openbare orde en 

veiligheid  voortgezet.  

In dit kader is binnen het project Telecom Netwerk KPS  voorbereid de opzet van een nieuwe zendruimte met 

moderne apparatuur. Bij de opzet van een landelijk netwerk zijn de bureau’s Latour, Livorno, Geyersvlijt, Uitvlugt, 

Centrum en Flora reeds voorzien. De opzet van een landelijk radioverbindingsnetwerk is in proces.  

Om de veiligheid in onze kust- en binnenwateren te verhogen zijn in het kader van het project Vaartuigen 

territoriale wateren   de districtsposten aan het water voorzien van vaartuigen met buitenboordmotor. Ook heeft 

de afdeling Maritiem een zeewaardig interventievaartuig ter beschikking gekregen.  

Bij het Verbeteren van de mobiliteit van KPS  is bijzondere aandacht geschonken aan de verhoging van de 

capaciteit van de Motor Surveillance Dienst, Bikers Unit, de Buurtmanagers en de overige operationele diensten.  

Binnen het project Ontwikkelen geautomatiseerde informatievoorziening   heeft vervanging en uitbreiding van 

de technische infrastructuur  van de bureau’s Latour, Livorno, Uitvlugt en Flora plaatsgevonden. De opzet van het 

KPS-intranet is in proces. Invoering van software is gedeeltelijk gerealiseerd. Ook is de politiemeldkamer 

aangesloten op het voertuigen- en rijbewijzenbestand en het KPS op het Politie Kennis Net (PKN). 

De Reorganisatie van het KPS  heeft geresulteerd in een nieuwe organisatiestructuur voor het korps die  reeds 

is goedgekeurd. Thans wordt gewerkt aan een goede beheerstructuur. Ter versterking van het management zijn 

trainingen verzorgd voor leidinggevenden binnen het korps. Het plan ter operationalisering van de Reservepolitie 

is geformuleerd en goedgekeurd. Relevante wetgeving is in voorbereiding.   

In het kader van Verbetering van de efficiëntie KPS  zijn de bouwactiviteiten voor het Hoofdbureau van Politie 

reeds aangevangen.  

Ten behoeve van de activiteit Doorontwikkeling Forensische Opsporing  wordt gewerkt aan de adequate 

huisvesting en uitrusting van het opsporingsinstituut. De bouwactiviteiten zijn aangevangen en het technisch 

document voor aanschaf van de benodigde uitrusting is opgesteld. 

Ter verbetering van de Bereikbaarheid van hulpdiensten is de aanpak voor instelling van een landelijk 

alarmnummer gewijzigd. De meldkamerprocedures zijn ontwikkeld en vastgelegd.  
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De uitvoering van Speciale criminaliteitsbesrtijdingsprojecten  heeft onder andere geresulteerd in versterking 

van de ondersteunende diensten. Voorts zijn wet- en regelgeving voor het terugdringen van de criminaliteit 

voorbereid. Bewustwordingscampagnes met betrekking tot verkeersveiligheid zijn uitgevoerd. Het projectdossier 

en activiteitenplan Woninginbraken zijn geformuleerd. Ook zijn projectvoorstel en implementatieplan 

Verkeersveilgheid opgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de minister. Het project Cameratoezicht is 

reeds in uitvoering.  

In het kader van Ontwikkelen en implementeren geïntegreerd veilighei dsbeleid  is een Integraal 

Veiligheidsplan opgesteld en is een commissie onder voorzitterschap van de directeur van het Ministerie 

ingesteld. Momenteel is een pilot te Latour in uitvoering.  

Ter realisatie van Herstel gezag binnenland en kustvlakte wordt gewerkt aan verbeterde huisvesting voor het 

AT en OT. De bouwkundige oplevering heeft reeds plaatsgehad. Aan de fysieke inrichting wordt momenteel 

gewerkt. Ook is aangevangen met de opzet van een landelijk verbindingsnetwerk voor politie en brandweer. 

Reeds zijn strategische locaties geïdentificeerd.  

 

In het kader van de maatregel Bouw en renovatie dienstwoningen en politiestations  zijn in diverse gewesten 

nieuwbouwactiviteiten uitgevoerd: Para (post Zanderij), Wanica (posten Houttuin en Santo Dorp), Brokopondo 

(post Kwakugron), Marowijne (post Albina) en Paramaribo (post Flora). Onderhoud en renovatie zijn verricht aan 

verschillende stations en dienstwoningen, waaronder te Brokopondo, Paradise en Nickerie. Op verschillende 

locaties, waaronder Houttuin, heeft de oplevering reeds plaatsgevonden. In de 2e helft van 2010 zal te Livorno, 

Lelydorp, Boskamp en in Paramaribo (Bureau’s Keizerstraat en Nieuwe Haven) dit proces worden voortgezet.   

 

SUBBELEIDSGEBIED Brandweer  

In 2010 is verdere uitvoering gegeven aan het beleidsprogramma Rechtshandhaving openbare orde en 

veiligheid  middels continuering van de volgende activiteiten. 

In het kader van Verbetering mobiliteit KBS  is in 2010 het wagenpark verbeterd met drie 

hulpverleningsvoertuigen, een blusvoertuig en een watertank.  

De Persoonlijke standaard uitrusting KBS is verbeterd middels gedeeltelijke vervanging van onder andere 

bluskleding, brandweerhelm, blushandschoenen, uitruklaarzen en aanvullende beschermingskleding.  

Middels het project Versterking van de Brandweerzorg is uitvoering gegeven aan het beleid van optimalisatie 

van de  brandbestrijding en -preventie. Ter verbetering van de bluswatervoorziening vindt identificatie van 

waterwinplaatsen in Groot Paramaribo plaats, zijn waterreservoirs, waterwin- en opstelplaatsen gebouwd en 

aangelegd op diverse locaties. Binnen het onderdeel Handleiding Brandweerzorg Suriname zijn voortgezet 

werkzaamheden met betrekking tot risico-inventarisatie en -analyse van de diverse verzorgingsgebieden. In het 

kader van brandpreventie vindt inspectie plaats van de elektrische installatie van gebouwen in de historische 

binnenstad van Paramaribo. Ook is getracht het bewustzijn van de gemeenschap te vergroten middels 

(media)campagnes, ontwikkeling van curriculum voor het basisonderwijs en richtlijnen ter bescherming van 

gevoelige objecten. In 2010 is gestart met de opleiding van vrijwilligers ter bevordering van het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de samenleving alsmede vergroting van de capaciteit van de zorg. Het instituut 
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hulpkorpsen van vrijwilligers is reeds in Albina en Moengo operationeel. Het aantal vrijwilligers bedraagt thans 50 

personen. Met betrekking tot instelling zelfhulpgroepen in bedrijven en overheidsinstellingen is het streven in 

2010 het aantal uit te breiden met vier.  

 

Uitvoering is gegeven aan het project Reorganisatie KBS  middels de invulling van het managementteam en de 

vatslegging per beschikking van de nieuwe organisatiestructuur. Het proces voor transformatie van de afdeling 

Personeelszaken naar HRM is voortgezet. Gewerkt wordt aan beschrijving van werkprocessen en uitwerking van 

het opleidingsplan. De implementatie van het automatiseringsplan heeft geresulteerd in de  opzet van een IT-

systeem ter verbetering van de onderlinge communicatie en effectiviteit. Reeds zijn verschillende posten voorzien 

van computers en toebehoren. 

Binnen het project Opleidingscentrum voor lager en middenkader KBS  wordt het curriculum van de trainingen 

en opleidingen van het KBS geëvalueerd en aangepast. Dit proces  is reeds in afrondende fase. Voorts wordt 

gewerkt aan de formulering van een opleidingsplan. Door de brandweer Amsterdam zijn trainingen verzorgd op 

het gebied van technische hulpverlening en hittegewenning.  

In het kader van de maatregel Verbetering wetgeving  is het concept uitvoeringsbesluiten doorgeleid naar het 

bureau Wetgeving via de Minister van Justitie en Politie. Het proces ter implementatie is reeds ingezet.  

 

Binnen de maatregel Infrastructurele voorzieningen KBS  vond continuering plaats van het project  Bouw 

inrichting en renovatie van brandweerkazernes . In 2009 is een aanvang gemaakt met de bouw van kazernes 

en dienstwoningen in de gewesten Commewijne, Marowijne, Coronie, Nickerie en Wanica. In 2010 zullen de 

kazernes te Albina, Tamanredjo, Jarikaba, Coronie en Wageningen worden opgeleverd. Ook heeft 

onderhoud/renovatie alsmede uitbreiding aan dienstwoningen en kazernes in de districten Commewijne, 

Saramacca en Paramaribo plaatsgevonden.   

 

SUBBELEIDSGEBIED Beveiliging en bijstand  

 

In het kader van het beleidsprogramma Rechtshandhaving openbare orde en veiligheid  is het project 

Reorganisatie BBS  in uitvoering. De inspanningen zijn gericht op verdere versterking en uitbreiding van het 

management. De training en aanstelling van de nieuwe lichting hebben plaatsgevonden en het nieuw personeel is 

tevens ingezet voor zowel object- als subjectbeveiliging. Communicatieapparatuur wordt vervangen en uitgebreid. 

Het oude uniform is reeds vervangen. De mobiliteit is verbeterd middels de aanschaf van nieuwe voertuigen. Het 

proces tot standaardisatie van wapens en munitie is in volle gang en de bouw van een eigen wapendepot is reeds 

in voorbereiding. Ook wordt voorbereid de aankoop van een terrein ten behoeve van de bouw van adequate 

huisvesting. 
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1.2.10    MINISTERIE VAN ARBEID TECHNOLOGISCHE ONTW IKKELING EN MILIEU             

 

De ontwikkelingsinspanningen van het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling e n Milieu  hebben 

in het planjaar 2010 geresulteerd in een besteding van SRD 9.207.000,-. Dit bedrag werd aangewend ten 

behoeve van investeringen in de sectoren Arbeid en Milieu. Voor de sector Arbeid, onderverdeeld in de 

beleidsgebieden Bestuur en Sociale en Menselijke Ontwikkeling is een bedrag van SRD 6.550.000,- gerealiseerd. 

De programma’s die werden uitgevoerd waren gericht op bestrijding van armoede en werkloosheid en het 

bevorderen van productieve werkgelegenheid. 

Ten behoeve van de sector Milieu is SRD 2.657.000,- gerealiseerd als onderdeel van de beleidsgebieden Bestuur 

en Milieumanagement.  

 

BELEIDSGEBIED Sociale en menselijke ontwikkeling 
Door het Ministerie is middels implementatie van de Beleidsmaatregel Stichting Arbeidsmobilisatie en 

Ontwikkeling (SAO)  gezorgd voor continuering van het beleid op het gebied van het scholen, her-, om- en 

bijscholen van werkzoekenden, jonge schoolverlaters en werkenden vanaf 16 jaar en ouder, ten behoeve van de 

arbeidsmarkt. Verder is uitvoering gegeven aan de opzet van trainingen in de districten en zijn er trainingen 

verzorgd in op het gebied van kraamhulp en thuiszorg. In het eerste halfjaar van 2010 is gerealiseerd SRD 

3.591.000,- ten behoeve van de uitvoering van de reguliere activiteiten van de vakschool. Voor 2009 bedroegen 

de totale uitgaven SRD 2.748.000,-. 

 

Uitvoering van het beleid met betrekking tot Armoedebestrijding, welvaartsverhoging en welzijn  heeft in 2009 

geresulteerd in een totale uitgave van SRD 1.297.000. Het Ministerie heeft in de eerste zes maanden van 2010 

ten behoeve van voornoemd beleidsprogramma SRD 2.559.000,-uitgegeven aan een dertiental projecten onder 

de aandachtsgebieden: Sociaal investeringsfonds, Arbeidsadviescollege, Nationale Raad voor werkgelegenheid, 

Vakscholing,  Coöperatiewezen, Kinderarbeid, Minimumlonen, Scholingsinstituut voor de vakbeweging, 

Productieve Werkeenheden, Bemiddelingsraad, Tripartiet Overleg, Activiteiten van de Arbeidersbeweging, 

Hospitality and Tourism programma arbeidsmarkt beleid. 

 

BELEIDSGEBIED Gezondheidszorg  

In 2009 bedroeg de besteding ten behoeve van de Nationale Raad Bedrijfsgezondheidszorg SRD 39.000,- . Over 

het eerste halfjaar van 2010 werd een uitgave van SRD 100.000,- genoteerd. 

 

BELEIDSGEBIED  Bestuur 

Onder het programma Hervorming publieke sector  is in 2009 via het Ministerie van Arbeid Technologische 

Ontwikkeling en Milieu uitvoering gegeven aan de beleidsmaatregelen Versterking ministerie van Arbeid 
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Technologische Ontwikkeling en Milieu en Institutionele versterking SAO, hetgeen geresulteerd heeft in een 

besteding van SRD 292.000,-. 

In 2010 is de uitvoering van voornoemd programma gecontinueerd, waarvoor een uitgave genoteerd is van SRD 

300.000,- voor de maanden januari tot en met juni 2010. 

 

Het Ministerie heeft in het planjaar 2010 onder voornoemd beleidsgebied het project Institutionele versterking 

NIMOS gecontinueerd. Doel van dit project is een efficiënte en effectieve uitvoering van taken van het NIMOS. 

Daartoe zijn financiële middelen vrijgemaakt voor training en opleiding van personeelsleden, aanschaf van 

equipement en transportmiddelen en technische bijstand. Speciale programma`s werden aangeboden voor 

versterking van menselijke capaciteiten, de interne organisatiestructuur, infrastructuur en het management. 

Tevens was additionele deskundigheid vereist in termen van: personeel, consultants, trainingen, workshops en 

seminars t.b.v. de NIMOS-staf en overheidsinstanties. Overige activiteiten van dit project omvatten het 

organiseren en bijwonen van trainingen ter versterking van de deskundigheid bij het NIMOS.  

In het haast afgelopen planjaar 2010 zijn de navolgende activiteiten gerealiseerd: onderhoud/reparatie van het 

historisch gebouw, bouw van een toilettengroep op de begane grond, het verzekeren van het gebouw en 

inventaris en aanschaf van kantoormeubilair. De bouw van een brandtrap in samenwerking met het Korps 

Brandweer Suriname alsmede de aanschaf van dienstautos, computer soft- en hardware en apparatuur t.b.v. het 

monitoren van milieuparameters voor zowel de werkvloer als in het veld worden ter hand genomen. Ook in de 

aanschaf van GPS- apparatuur en literatuur is geïnvesteerd. De kosten voor 2010 waren geraamd op SRD 

85.000,-. 

 

BELEIDSGEBIED  Milieumanagement 

Het Ministerie heeft in het planjaar 2010 het project Suriname Capacity building and Mainstreaming of 

Sustainable Landmanagement  voortgezet. Met dit project wordt beoogd de institutionele en menselijke 

capaciteiten van het Ministerie te versterken als focal point van de United Nations Convention to Combat 

Desertification (UNCCD), alsmede van alle relevante Ministeries en instituten. De op gang gebrachte 

bewustzijnscampagnes werden in 2010 voorgezet en toegespitst op specifieke doelgroepen. Ook was het de 

bedoeling dat de institutionele versterking van relevante Overheidsdiensten ter hand genomen zou worden. 

Voorts zou gewerkt worden aan uitbreiding van vaardigheden in het gebruik van het Geografisch Informatie 

Systeem en de landgebruikplanning bij publieke en particuliere diensten. Ook zou een geïntegreerde databank 

worden geïnitieerd. De realisaties voor het planjaar 2009 bedroegen SRD 168.000,- . Per ultimo juni 2010 is een 

investering van ca. SRD 275.000,- gerealiseerd. 

 

Het NIMOS heeft als werkarm van het Ministerie het project Ozonlaag afbrekende stoffen  (Nationaal programma 

en Refrigerant Management Plan i.h.k.v. Montreal Protocol) in het haast afgelopen planjaar gecontinueerd. Doel van 

dit project is de Overheid te assisteren bij de geleidelijke eliminatie van het gebruik van ozonlaagafbrekende stoffen.  

Het project omvat in eerste instantie de vervanging van chloor fluor koolwaterstoffen (CFK’s), gevolgd door de 

vervanging van hydro chloor fluor koolwaterstoffen (HCFK’s). Het project Terminal Phase Out Management Plan 
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(TPMP) is in het vierde kwartaal van 2009 van start gegaan en wordt in het laatste kwartaal van 2010 afgerond. 

Het project HCFK’s Phase out Management Plan (HPMP) dat volgt op het TPMP, is sinds het eerste kwartaal van 

2010 in voorbereiding. Deze projecten komen tot uiting in: het verzorgen van trainingen aan koeltechnici; het 

beschikbaar stellen van equipement aan de koeltechnische sector; het opstellen van een programma om het 

publiek in de gelegenheid te stellen ozonlaagafbrekende apparatuur te ontdoen van deze stoffen en het uitvoeren 

van een uitgebreide bewustwordingscampagne. Een trainingsprogramma voor koeltechnici, dat in het vierde 

kwartaal 2009 is gestart, werd voortgezet en in het eerste halfjaar 2010 uitgevoerd. Het project wordt gefinancierd 

door de United Nations Environmental Programme (UNEP) en de United Nations Development Programme 

(UNDP). De kosten ten laste van dit project waren voor 2010 geraamd op SRD 634.000,-. 

 

In het planjaar 2010 heeft het Ministerie de subsidie aan het NIMOS voortgezet. Hiermee zal een bedrag van ca. 

SRD 2.297.000,- gemoeid zijn. Met deze investering wordt bewerkstelligd dat deeltaken van het Ministerie die bij 

dit instituut zijn ondergebracht, adequaat worden uitgevoerd. Als subdoelen kunnen worden genoemd: het doen 

realiseren van de totstandkoming van de Milieuwet; het implementeren en monitoren van milieuwetgeving, zoals 

eerder genoemde wet en versterking van het Milieu Instituut.  

Voor het planjaar 2010 zijn als onderdeel van deze ondersteuning de volgende activiteiten gepland: aanschaf van 

draagbare laboratorium-equipement; verspreiding van concept-richtlijnen voor gebruik van pesticiden, workshop 

en presentatie van dit concept, becommentariëring en publicatie. Per ultimo juni 2010 was een bedrag van SRD 

1.024.000,- gerealiseerd. 

 

Het project Persistent Organic Pollutants (POPs)  is in het planjaar 2010 voortgezet. Het doel is Suriname voor te 

bereiden op het voldoen aan de verplichtingen betreffende het zoveel mogelijk tegengaan van het gebruik van 

persistente organische vervuilers, die schadelijk zijn voor mens en milieu. Dit geschiedt in het kader van de 

Stockholm Conventie, die in mei 2004 in werking trad. Voor 2010 staat op programma de voorbereiding van het 

Nationaal Implementatie Plan (NIP). De kosten voor 2010 waren geraamd op SRD 200.000,- en de financiering 

geschiedt door GEF/UNDP. 

Voorts is het Ministerie in het planjaar 2010 van start gegaan met het project Implementatie milieu beleidsplan . 

De implementatie van het milieubeleid geschiedt op basis van activiteiten verdeeld naar thematisch gebied.  

Deze activiteiten hebben voornamelijk betrekking op de biodiversiteit, klimaatverandering, milieuvoorlichting, 

formulering en uitvoering van milieuwetgeving, GEF projectevaluatie, National Sustainable Water Programme of 

Action en Formulering en Implementatie Beleid Hernieuwbare Energie. 

De activiteiten op het gebied van de biodiversiteit  zijn gericht op het in kaart brengen van maatregelen ter 

bescherming en duurzaam gebruik van biodiversiteit in Suriname, alsmede het opzetten van een 

informatienetwerk tussen alle biodiversiteitgerelateerde instanties en actoren. Voorts moeten de activiteiten leiden 

tot het voldoen aan Suriname’s rapportageplicht tegenover het Secretariaat van het Verdrag inzake Biologische 

Diversiteit. 

De activiteiten met betrekking tot klimaatverandering zijn gericht op het voldoen aan Suriname’s 
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rapportageplicht tegenover het Secretariaat van het Verdrag inzake Klimaatverandering en het in kaart brengen 

van te treffen maatregelen ter bescherming van Suriname tegen de effecten van klimaatsverandering. Tevens 

zullen projecten worden ontwikkeld en geïmplementeerd, die gericht zijn op het tegengaan van 

klimaatsverandering. 

Het doel van de milieuvoorlichting  is het verhogen van het milieubewustwordingsniveau van de samenleving. 

De formulering en uitvoering van milieuwetgeving  is gericht op het realiseren van adequate milieuwetgeving 

alsook richtlijnen ter behoud en bescherming van het milieu. 

De GEF projectevaluatie  heeft als doel het beoordelen van GEF-projectvoorstellen ter vergroting van 

Suriname’s participatie binnen de GEF. 

Met de Sustainable Water Programme of Action  wordt beoogd de oppervlaktewateren en het marinemilieu in 

Suriname tegen ‘land-based sources of pollution’ te beschermen. 

Het doel van de activiteit Formulering en Implementatie Beleid Hernieuwbare En ergie is het bevorderen van 

efficiënt gebruik van energie. De kosten voor 2010 waren geraamd op SRD 1.000.000,-. 

 

1.2.11            MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE                 

 

De realisaties van ontwikkelingsinvesteringen via het Ministerie van Handel en Industrie hebben in het eerste 

halfjaar 2010 geresulteerd in besteding van SRD 6.700.000,-. Deze investeringen hebben voornamelijk 

betrekking op de implementatie van het Trade Sector Support Programme en het opzetten van het Bureau voor 

de Standaarden, het installeren van Mededingings Autoriteiten, de uitvoering van het project aangaande de 

industrieterreinen en het opzetten van een bewustwordingscampagne inzake de Caricom Single Market & 

Economy. Tevens zijn de werkzaamheden aangaande aanpassing van de wetgeving aan multilaterale en 

bilaterale overeenkomsten voortgezet. 

BELEIDSGEBIED     Armoedebestrijding, Welvaartsverhoging en Welzijn 

Tot en met ultimo juni 2010 is voor subsidie babyvoeding een bedrag van SRD 4.408.000 gerealiseerd. Met de 

uitvoering van dit programma is een situatie van gegarandeerde zuigelingenvoeding bereikt tegen betaalbare, 

door de Overheid vastgestelde prijzen. Het programma is toegespitst op kansarmen en kwetsbare groepen, opdat 

ook zij deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Naast de subsidie voor babyvoeding heeft het ministerie ook 

ervoor gezorgd dat,in verband met de kosten van levensonderhoud, de invoerrechten van een 28-tal producten 

zijn verlaagd dan wel opgeschort. Deze maatregel, die vanaf 2008 effectief is, heeft bijzonder bijgedragen om de 

importinflatie als gevolg van schommelingen in wereldmarktprijzen het hoofd te bieden. 

BELEIDSGEBIED       Sectoraal Productiebeleid 

Met betrekking tot de implementatie van het Trade sector Support Programme , dat ten doel heeft technische 

assistentie te verlenen aan de economie, de markten en strategische sectoren in Suriname, wordt thans gewerkt 

aan verbetering van overheidsmanagement met betrekking tot de buitenlandse handel in Suriname, middels 

versterking van de capaciteit ter formulering, onderhandeling en implementatie van het handelsbeleid.   
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De opstelling van de Suriname Trade Strategy is in uitvoering en het Surinaams Bureau voor Standaarden is 

geoperationaliseerd. Dit instituut participeert actief in het regionale standaardisatieproces. Per ultimo juni 2010 is 

voor het opzetten van Mededingingsautoriteiten SRD 96.000,-  gerealiseerd. 

Het Ministerie van Handel en Industrie heeft in het haast afgelopen planjaar binnen het programma 

Herstructurering van de Publieke Sector geparticipeerd in de partnerschappen betreffende het Surinaams 

Business Forum (SBF) en de Havenraad, die op basis van de Publiek-private Partnerschapsovereenkomsten 

(PPP) in het leven zijn geroepen.  

In dit planjaar is een Suriname Business Centre geformaliseerd. Voor de opzet van een geautomatiseerde 

databank (IUD) en de ontwikkeling van een trainingsprogramma ter upgrading van de nationale onderhandelings 

capaciteit is er actie ondernomen. Ook de  uitvoering van de  beleidsmaatregel Export Support Programme ( 

ESP )  en het project Industrie terreinen zijn ter hand genomen..  

BELEIDSGEBIED   Hervorming publieke sector 

In het kader van Bewustwordingscampagne inzake Caricom Single Market  and Economy  zijn diverse acties 

ondernomen waaronder trainingen en workshops. Deze trainingen en workshops zijn ook landelijk georganiseerd. 

Aanpassing/Redigering van Wetgeving in het kader van multilaterale en bilaterale overeenkomsten heeft 

plaats gehad. 

BELEIDSGEBIED       Internationaal kader en buitenlands beleid       

Voor de Contributie verplichtingen aan onder andere de Caricom, CEDA, ISO CROOQ, CRNM, CCC, WTO, 

UNIDO en ACP is per ultimo juni 2010 een bedrag van SRD 2.192.000 besteed.  

In het kader van  het Industrieel Technisch Assistentie Programma (ITAP) zijn  een 

samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse gemeente Den Haag en trainingsworkshops tot stand 

gekomen. Ook  is ter verruiming van het concurrerend ondernemersklimaat, een sectorgewijze 

benaderingsstrategie ontwikkeld voor ondersteuning van prioriteitssectoren t.b.v. groei binnen die sectoren. 

Identificatie van aandachtsgebieden en technische assistentie aan diverse industrieën. Ook wordt gestreefd naar 

het opzetten en inrichten van de KMO-unit, alsmede een Ondernemersbalie. Thans is in voorbereiding de opstart 

van IPA Investment & Trade Promotion Agency.   

In het kader van versteviging van Suriname’s internationale industriële-, economische en handelsbetrekkingen is 

er actie ondernomen waarbij er is geparticipeerd in internationale trainingen en workshops. 
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1.2.12                 MINISTERIE  VAN TRANSPORT  COMMUNICATIE  EN TOERISME 
 

In het eerste halfjaar van 2010 zijn de investeringen ter realisatie van de beleidsdoelen binnen het Ministerie van 

Transport Communicatie en Toerisme opgelopen tot het bedrag van SRD 15.265.000,-. In deze betrof het 

voornamelijk subsidie aan drie staatsbedrijven die de belangrijkste werkarmen van het Ministerie zijn, namelijk de 

Stichting Toerisme Suriname, de Scheepvaart Maatschappij Suriname en het Nationaal Vervoer Bedrijf.   

  

BELEIDSGEBIED Toerisme 
 

Het Ministerie tracht zowel middels interne als externe financiering de toerisme sector in Suriname op een niveau 

te brengen waarop het een van de grote verdiensectoren wordt binnen de Surinaamse economie. Het programma 

met als doel het stimuleren van duurzame toeristische ontwikkeling, dat gefocust is op het natuurlijke en culturele 

erfgoed van Suriname en gericht op de gemeenschappen in het binnenland, is gecontinueerd.  In het planjaar 

2010 zijn tot en met juni investeringen voor een bedrag van   SRD 1.500.000,- gepleegd 

 

BELEIDSGEBIED Sectoraal Productiebeleid  

  
Na de oplevering van de steiger van de Nieuwe Haven Paramaribo en de verharding van het laatste deel van het 

havencomplex, zijn  de contracten ter waarde van ruim EURO 19 mln ondertekend voor verlenging van de 

aanmeerkade met tachtig meter en de uitbreiding en versteviging van de autoyard.  De uitvoering van dit project 

past in het kader van het programma Optimalisering scheepvaartverkeer en Havenoperaties  

De  fysieke werkzaamheden zijn in gevorderd stadium en het project zal binnen een jaar worden opgeleverd. 

In het derde kwartaal van augustus 2009 is de overeenkomst voor de Rehabilitatie van de  Zeehaven te Nieuw 

Nickerie  getekend tussen de NV Havenbeheer en het aannemingsbedrijf MNO Vervat. De werkzaamheden zijn 

voor ca. 3 jaren uitgezet.   

 

Na de gehouden  internationale openbare inschrijving wordt het radarproject Upgrading Air Navigation System 

Suriname   door de Canadese maatschappij Intelcan Technosystem Inc.uitgevoerd.  Suriname zal na voltooiing 

van het project voldoen aan de internationale standaarden binnen de luchtvaartsector.  De laatste hand wordt 

gelegd aan de fysieke infrastructuur om radarapparatuur en het personeel te accommoderen. Binnen dit project 

wordt  communicatieapparatuur aangeschaft voor het begeleiden van het luchtverkeer volgens internationale 

standaarden.  
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1.2.13                               MINISTERIE  VAN OPENBARE WERKEN                                                             

 
De uitvoering van de beleidsprogramma’s via het Ministerie van Openbare Werken hebben in het eerste halfjaar 

van  2010   geleid tot een besteding van ca. SRD  233.896.000,-.waarvan 79,7% voor Aanleg en verbetering van 

wegen. De realisatie van beleidsmaatregelen van het voormalig directoraat Milieubeheer van het SRD 

4.416.000,- ( 0,9%) zijn  toegevoegd aan de bestedingen van Openbare Werken en betreft voornamelijk 

bestedingen in het kader van stadsverfraaiingsprojecten. 

 

BELEIDSGEBIED  Ruimtelijke Ordening en Milieu 

 

Binnen het beleidsprogramma Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft het Ministerie aan de Weginfrastructuur  in 

het planjaar tot en met juni 2010  investeringen voor een bedrag van   SRD 4.420.533,- besteed aan het regulier 

onderhoud van verharde en onverharde wegen in Paramaribo en districten alsmede het aanhuren van zwaar 

materieel voor het egaliseren van zandwegen.  

In de aanleg en verbetering  van wegen in Paramaribo en de districten is het bedrag van SRD 122.520.994,- 

besteed. Aan de bouw  en onderhoud van bruggen in Paramaribo en de districten is het bedrag van SRD 

2.524.726,- uitgegeven.  

Het programma Rehabilitatie 875 km wegen  is in 2010 voortgezet, waarvan 500 km door Dalian wordt 

uitgevoerd en 375 km door lokale aannemers. Het  asfalteren van de weg tussen Paranam en Afobaka met een 

totale lengte van 250 km,  wordt uitgevoerd.  Eveneens is de uitvoering van de projecten Verbetering 2 e Oost-

Westverbinding  en andere wegen in volle gang. De constructie van de wegstrekking Nieuw Nickerie - South 

Drain is afgerond. In het planjaar 2010 heeft de modernisering van verkeersinstallaties, wegbebakening en 

wegmeubilair ter verhoging van de verkeersveiligheid verder gestalte gekregen.  Het leveren en aanbrengen van 

verkeerslichten in stad en districten, het opzetten van een verkeersafhankelijk systeem voor 

verkeersregelinstallatie, verbeteren verkeersveiligheid op kruispunten en nabij scholen alsmede  de aankoop van 

elektronische componenten ten behoeve van het verkeer, zijn de verrichte handelingen.  Thans wordt de 

rehabilitatie van de wegstrekking Meerzorg – Albina  ter hand genomen.   

Het Ministerie heeft in 2010 het onderhoud en het bouwen van bruggen en steigers in Paramaribo en 

districten verder uitgevoerd, hetgeen tot ultimo  juni heeft geleid tot een investering van ca. SRD 25.247.776,--        

Het beleidsprogramma Onderhoud en verbeteren van waterkeringswerken   is in het planjaar 2010 voortgezet 

en wel in de districten Commewijne, Nickerie en Coronie,,hetgeen tot ultimo  juni heeft geleid tot een 

investering van ca. SRD 2.175.474,- 

In 2010 is een aanvang gemaakt met de Bouw Zeedijk Coronie fase 1 en oeververdediging rechteroever 

Suriname rivier en linkeroever Commewijne rivier.  

 

Voor het onderhoud en verbeteren van irrigatie- en afwateri ngswerken  alsmede van de open en gesloten 
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rioleringen  heeft het Ministerie in 2010 tot ultimo juni een bedrag van ca. SRD26.116.718.000,,- besteed. 

Regulier onderhoud heeft plaatsgevonden van de sluizen, gemalen en pompen, alsmede het onderhouden van 

de lozingen in Paramaribo en de districten.  De bouw in een reeks van negen pompen heeft voortgang gehad, 

alsook de verbetering van de hoofdontwatering in Paramaribo Centrum.  . 

Er zijn bestedingen geweest ten gunste van opschonen en uitdiepen c.q. uitbaggeren van lozingen in Paramaribo, 

Wanica, Coronie en Commewijne alsmede aan het aanhuren van zwaar materieel, het leggen van rioleringen in 

Paramaribo en districten, het opschonen en uitdiepen van open en gesloten rioleringen en renovatie van sluizen. 

Ter onderhoud en  verbetering van waterkeringwerken  is per ultimo juni 2010 het bedrag van SRD 

22.229.518,- besteed.  Aan de waterkeringswerken langs de rechter- en de linkeroever van de Commewijnerivier, 

de rechteroever van de Surinamerivier alsook in andere districten, zijn herstel- en verbeteringswerkzaamheden 

uitgevoerd.  Ook zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Zeedijk van Nickerie.  

 

In het kader van het beleidsprogramma Verbetering van het woon- werk- en leefklimaat in d e regio’s  is in de 

eerste helft van het planjaar 2010 een besteding geweest van SRD 2.811.000,- In het kader van Renovaties en 

onderhoud is gepleegd aan overheidsgebouwen  zijn in Paramaribo en verschillende districten de bouw en 

uitbreiding van landsgebouwen en ambtenarenwoningen voortgezet. 

. 

BELEIDSGEBIED  Milieumanagement 
 

In het haast afgelopen planjaar heeft de verzelfstandiging van de vuilophaal- en verwerkings dienst verder 

gestalte gekregen.  Een aantal gerichte acties zijn ondernomen op het gebied van de aanhuur van vuilniswagens 

om de reguliere werkzaamheden, met name het ophalen en verwerken van vuil op diverse vuilstortplaatsen in 

Paramaribo en omgeving, te verrichten.  Het onderhoud van openbare terreinen, de exploitatie van 

dienstvoertuigen en de aanleg van openbare terreinen hebben ook plaats gehad. Bovenvermelde 

werkzaamheden hebben tot ultimo augustus geleid tot een besteding van ca. SRD 4.739.00  

           
 
1.2.14            MINISTERIE  VAN  NATUURLIJKE HULP BRONNEN 
 

Voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s 2010 via het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is tot ultimo 

juni 2010 een bedrag besteed van SRD 41.994.000,- .Van dit bedrag is SRD 3.754.000,-  besteed aan de 

elektrische centrales in het binnenland . Ook is ruim SRD  10.028.000,- aangewend voor optimalisering van de 

watervoorziening . Via het Ministerie is in het eerste halfjaar van 2010 subsidie verleend aan het Bauxiet 

Instituut  Suriname ten bedrage van SRD. 1.219.200,- teneinde de exploitatiekosten te dekken. In het eerste 

halfjaar van 2010 is aan de renovatie van het hoofdkantoor  van het Ministerie een bedrag van SRD 955.000,- 

besteed. 
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BELEIDSGEBIED Nutsvoorzieningen 

 

Het Ministerie heeft in het kader van het programma Watervoorziening voor het dienstjaar 2010 een bedrag van 

SRD 20.000.000,- begroot ter verdere optimalisering van de watervoorziening. Ook is in het kader van de 

instandhouding van de waterleiding  en nieuwe aansluitingen een bedrag van SRD 3.500.000,- begroot. Voor 

beide begrotingsposten is tot en met juni 2010 respectievelijk SRD 8.132.000,- en SRD 1.206.000,- gerealiseerd. 

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij  neemt de distributiegebieden, toebehorend aan de Dienst 

Watervoorziening  (DWV) , gestadig over. Deze dienst zal zich voortaan concentreren op het binnenland. Het 

Korte Termijn Investeringsprogramma Drinkwater (KTI D) is ten einde. Intussen is een aanvang gemaakt met  

een crashprogramma Watervoorziening 2009-2010 gestart ten bedrage van  Euro 14.5 mln ten laste van de 

Verdragsmiddelen. Dit programma legt zich onder andere toe op de verbetering van drinkwatervoorziening in stad 

en district. De Dienst Watervoorziening heeft  in 2010 totaal meer dan 100 km aan nieuwe leidingen aangelegd. 

Canada helpt Suriname voor  USD 490.000,-  een Water Supply Master Plan  op te zetten. Het geld is 

beschikbaar gesteld aan de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank (IDB). De IDB zal voor een bedrag van USD 6 

mln aan projecten financieren uit het Master Plan .  

De NV EBS is in 2010 voortgegaan met het vergroten van de opwekcapaciteit, de  reeconditionering en 

uitbreiding van het distributienet, zoals de distributie langs de Oost-West verbinding, in de regio Coppename. Ook 

is voor meer dan 15 MW aan nieuwe capaciteit geïnstalleerd in de EBS centrale aan de Saramaccastraat. Het 

beleid van het Ministerie is gericht op het continu beschikbaar hebben van elektriciteit. 

In 2009 heeft Staatsolie  voor USD 9 mln dollar een landbouwareaal van 12.600 ha gekocht van de Stichting 

Machinale Landbouw (SML) . Staatsolie zal het terrein aanwenden voor de productie van biobrandstof, namelijk 

ethanol. 

 

BELEIDSGEBIED  Delfstofproductie 

Staatsolie Maatschappij Suriname  NV  heeft over het boekjaar 2009 een bruto omzet van USD 425 mln 

gehaald, terwijl de winst vóór belastingen USD 181 mln bedraagt. De Staat verdient ook aan de inkomsten van 

het bedrijf en ontving in totaal USD 124 mln waarvan USD 58 mln als dividend en USD 66 mln in de vorm van 

diverse belastingen. De productie van gemiddeld 16.055 barrels per dag resulteerde in een jaarproductie van 

5,86 miljoen barrels. Het Amerikaanse bedrijf Murphy Oil start, in opdracht van Staatsolie, in oktober met een 

aantal proefboringen voor de kust van Suriname. De eerste boringen vinden op zo’n 190 kilometer van de haven 

van Paramaribo plaats, in wat technisch bekend staat als Blok 37. Staatsolie heeft in 2010  een productie-

delingscontract gesloten met Staatsolie NV  voor zeegebied bekend als Blok 47 met een oppervlakte van 2.369 

vierkante kilometers,  ca. 260 km in zee.Teikoku Oil (Suriname) Co., Ltd.is voornemens boringen te verrichten in 

Blok 31 op ongeveer 110 km voor de kust van Suriname. In 2010 worden in Coronie en Nickerie proefboringen op 

land verricht door dochteronderneming Paradise  Oil  en het Ierse Tulow Oil.  

 

De Staat Suriname heeft voor USD 105 mln aan diverse belastingen en royalties ontvangen van Iamgold , 
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moedermaatschappij van Rosebel Goldbel Goldmines NV (RGM). Dit is een verdubbeling van het laatste 

recordbedrag, van rond de  USD 50 mln dat de Staat in 2008 verdiende aan de RGM-operatie te Brokopondo. 

 

 

 1.2.15     MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GRO ND- EN    BOSBEHEER 
 

De realisaties voor het eerste halfjaar van 2010 van beleidsmaatregelen via het Ministerie van Ruimtelijke 

Ordening Grond- en  Bosbeheer hebben geresulteerd in een besteding van SRD 1.420.000,- 

 

BELEIDSGEBIED Grondbeleid  

In het kader van het beleidsprogramma Grondaankoop heeft het Ministerie in het planjaar 2010 de noodzakelijke 

aankopen van grond met eventuele opstallen ten behoeve van overheidsinstellingen voortgezet, waarvoor in het 

eerste halfjaar een bedrag van SRD 533.000,-  is besteed. In 2010 is personele invulling gegeven aan directie en 

management van het Glis . 

 

BELEIDSGEBIED Bosbeheer  

 

Het Ministerie heeft in het planjaar 2010 een bijdrage geleverd in de financiering van de exploitatiekosten van 

twee parastalen, te weten de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht  (SBB)  en Bruynzeel Suriname 

Houtmaatschappij.   In het eerste halfjaar van 2010 is aan SBB besteed SRD 887.000, - , en het jaar 2009 zijn 

de terreinen van Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij verkocht aan Staatsolie Maatschappij Suriname NV 

 

1.2.16           MINISTERIE VAN LANDBOUW VEETEELT E N VISSERIJ   

 

De bestedingen in het eerste halfjaar van 2010  via het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij ter realisatie 

van beleidsmaatregelen liepen op tot SRD 1.138.000,- Hiervan waren de belangrijkste bestemmingen: 

Bouwwerkzaamheden LVV (70,7%), Visserij (12,5% ) en Cultuurtechnisch onderhoud (11%). 

 

BELEIDSGEBIED       Agrarische productie  
 

Het beleidsprogramma  Ontwikkeling rijstsector krijgt gestalte door de uitvoering van een zaadprogramma 

tussen het SNRI, Celos, en de Anton de Kom  universiteit van Suriname. Ook  het veredelingsonderzoek en 

andere onderzoeksprogramma’s zijn voortgezet. Tot eind augustus heeft  SNRI voor SRD 980.982,66 aan 

subsidie ontvangen. In het kader van de uitvoering van het beleidsprogramma Stimulering landbouwsector 

voor voedselveiligheid  zijn kriedieten beschikbaar gesteld voor de rijstboeren en worden de 

rijstverwerkingsbedrijven ISO gecertificeerd. Ook zijn in dit beleidskader trainingen verzorgd in de aanmaak van 

plantmateriaal en wordt de verkoop van fruitplantjes ter hand genomen. Het staatsbedrijf Alliance heeft  

SRD 167.749,87  aan subsidie ontvangen en Stichting Landbouw Ontwikkeling Commewijne  SRD 135.000,- 
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Via het  beleidsprogramma Kennisontwikkeling en –spreiding  is gestart met  een dependance van het 

Natuurtechnisch onderwijs op middelbaar niveau (Natin) in het district Nickerie.   

In het kader van dit beleidsgebied is ook met de reorganisatie gecontinueerd van de agrarische voorlichting.  

Met de afronding van de privatisering van de SML is invulling gegeven aan het beleid inzake Privatisering.   

In het kader van het beleidsgebied Stimulering Private Sector  is SRD 8.126,38 besteed. Inzake het Agrarisch 

Krediet Fonds zijn de verruimde kredietmogelijkheden effectiever benut. Op het gebied van agrarisch 

ondernemerschap zijn agrariërs getraind en de opgedane kennis wordt toegepast. 

Ter uitvoering van het beleid inzake Reactivering van de waterschappen  is een bedrag van  

SRD 892.222,11 besteed aan diverse waterschappen.  

In het kader van de beleidsmaatregel Institutionele vormgeving  zijn diverse studies verricht, projectdocumenten 

samengesteld en voorbereidingen getroffen voor een Nationale Voedsel Autoriteit .  

Het onderhoud van wegen en andere infrastructuur in agrarische gebieden is ter hand genomen waarbij  een 

bedrag van SRD 5.634.036,70 is besteed.  

In het kader van de Gender ontwikkeling zijn trainingen in verschillende districten verzorgd.  

In het kader van de Landbouwtelling  is de analyse van de vijfde telling voortgezet en zijn surveys in subsectoren 

aangevangen.  

 

Ter stimulering van de Agrarische Ontwikkeling Binnenland  zijn boeren en voorlichters getraind in duurzame 

landbouwmethoden en zijn vier trainingscentra opgezet. 

Diverse projecten inzake Veehouderij ontwikkeling , te weten Stimulering teelt kleine herkauwers, Opzetten 

veterinair laboratorium, Opzetten van Melkcollectie  Centra, Nieuwbouw slachthuis Nickerie en andere 

projecten zijn in uitvoering. Op dit stuk is een bedrag van SRD 279.739,36 per ultimo augustus 2010 besteed. 

In het kader van de  Visserij ontwikkeling en efficiëntie vergroting  binnen de sector  is een start gemaakt met 

reorganisatie binnen de visserijcentra en het houden van een visserijsurvey. Voor de  kwaliteitsverbetering van 

gerookte vis is een model visrokerij opgezet. 

 
 

1.2.17                        MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING 

 

Ten laste van de beleidsprogramma’s zijn in de eerste helft van 2010 via het Ministerie van Regionale 

Ontwikkeling  belangrijke investeringen gepleegd ter uitvoering van onder andere de  verdere implementatie van 

het Decentralization and Local Government Strengthening Program.Ook hebben structureel onderhoud en 

rehabilitatie plaatsgevonden van zowel de landsgebouwen alsmede de wegen en kunst - en irrigatiewerken in de 

verschillende districten. 

Met bovenvermelde investeringen heeft het Ministerie per ultimo juni een bedrag van ca. SRD 16.247.000,- 

gerealiseerd. 

 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 61

BELEIDSGEBIED  Decentralisatie en Regionale Ontwikkeling  

Het Decentralisation and Local Government Strengthening Program dat in samenwerking met de Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank wordt uitgevoerd, heeft als doel versterking van het districtsbestuur in het proces 

van decentralisatie. Darvoor is een bedrag van ca SRD 700.000,- gerealiseerd. 

Op de districtsbegroting  van de gedecentraliseerde, gecertificeerde districten Wanica, Para, Commewijne, 

Marowijne, Nickerie en Paramaribo is voor het eerste halfjaar van 2010 een bedrag van ca.SRD 8.603.000,- 

gerealiseerd. 

Voor het uitvoeren van gemeenschapsprojecten in het kader van het programma Verbetering woon,- leef- en 

werkklimaat in de regio’s , is ten laste van het Community Development Fund Suriname (CDFS) voor het eerste 

halfjaar van 2010 een bedrag van SRD 174.000,- gerealiseerd.  

Het onderhoud van gebouwen en terreinen is gerealiseerd voor een bedrag van ca SRD 1.649.000,- 

Voor onderhoud aan wegen en  het aanleggen van irrigatie- en kunstwerken is een bedrag van SRD 1.148.000,- 

gerealiseerd. Voor het uitvoeren van bouwkundige werken in de verschillende districten is een bedrag van  SRD 

2.391.000,- gerealiseerd. 

In het kader van het decentralisatieproces en met het oog op een adequate communicatie tussen Overheid en 

burgers is ten laste van de afdeling Voorlichting en Burgerparticipatie, met name Radio Boskopu,  in het eerste 

halfjaar van 2010 een bedrag van SRD 174.000,- gerealiseerd. 

 

In het kader van het programma Versterking regionaal bestuursapparaat   voor de verdere professionalisering 

van de Bestuursdienst is door het Kennis Instituut voor Surinaamse Districten een aantal projecten uitgevoerd, 

namelijk opleidingen, cursussen en trainingen voor de Bestuursdienst, waarvoor een bedrag van SRD 328.000,- 

in het eerste haljaar is gerealiseerd. 

 

Waterschappen: voor het uitvoeren van deze beleidsmaatregel is in het eerste halfjaar gerealiseerd een bedrag 

van ca SRD 632.000,- 

  

BELEIDSGEBIED      Ontwikkeling binnenland  

In dit kader is het project  Dorpsontwikkeling  uitgevoerd en hiervoor is in het eerste haljaar een bedrag van ca. 

SRD 6.000,- gerealiseerd. 

In het kader van het programma Versterking regionaal bestuursapparaat  is het project Support for 

Sustainable Development planning of the Interior uitgevoerd waarvan voor het eerste halfjaar  2010  een 

bedrag van SRD 440.000,- is gerealiseerd. 
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                                      OOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTWWWWWWWWIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNGGGGGGGGSSSSSSSSPPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNN                22222222000000001111111111111111 
    

 
2.1   ONTWIKKELINGSPLAN 2011  NAAR FINANCIERINGSBRON 

 

Voor implementatie van het Ontwikkelingsplan 2011 bedragen de begrote ontwikkelingsinvesteringen  

SRD 1.818.290.000,- , een  vermindering van 18,9% ten opzichte van Ontwikkelingsplan 2010  toen voor 

uitvoering van beleidsmaatregelen SRD 2.242.309.000,-- was begroot.      

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de begroting van het totaal aan beleidsmaatregelen in meerjarenkader voor de 

periode 2011 t/m 2015, waarbij alle voor deze begroting relevante financieringsbronnen zijn opgenomen.  

Het aandeel van de Overheid in de financiering van beleidsmaatregen in het begrotingsjaar 2011 is 85,1%, 

waarmee totaal 14,9% ten laste van de  ontwikkelingspartners zal worden  gebracht. 

 

 

Tabel 2.1 Ontwikkelingsplan 2011 in Meerjarenkader naar Financieringsbron (x SRD 1000) 

 Raming Raming Raming Raming Raming Raming 

Financieringsbron 2011 2011 2012 2013 2014 2015 

  %     
Agence Francai se de Develop pement 
(AFD) 2455 0.14 0 0 0 0 
Europees Ontwikkelings Fonds 1713 0.09 1245 1245 1245 0 
IDB 8698 0.48 5053 63 63 63 
Islamic Development Bank 0 0.00 0 0 0 0 
Nederland 120 0.01 720 720 720 720 
NHAS 147393 8.11 73255 43289 44749 35264 
Overige 104456 5.74 133532 114894 109894 109894 
Overheid 1547614 85.11 1658319 1619915 1642356 1619383 
Pan American Health Org. 0 0.00 0 0 0 0 
UN organisaties totaal 5842 0.32 2107 1640 1640 1740 
UNDP 5252 0.29 1517 1050 1050 1150 
UNEP 590 0.03 590 590 590 590 
       
       
Totaal 1818290 100.00 1874232 1781766 1800667 1767064 

Bron: Stichting Planbureau Suriname  
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     Tabel 2.2 Ontwikkelingsplan 20 11 naar financieringstype in Meerjarenkader (x SRD 1000)    
   

 Raming Raming  Raming Raming Raming Raming 
Financieringstype 2010 2011  2012 2013 2014 2015 
 %  %     

Lening 5.8 102443 5.6 125826 106507 101507 101507 
Overheid 78.5 1547214 85.1 1657769 1619365 1641806 1618833 
Schenking 15.7 168634 9.3 90636 55894 57354 46724 

Totaal 100.0 1818290 100.0 1874232 1781766 1800667 1767064 
         Bron: Stichting Planbureau Suriname 

 
 

Terwijl in tabel 2.2 geeft een overzicht van Ontwikkelingsplan 2011 naar financieringstype.Het aandeel van de 

geraamde overheidsmiddelen neemt in 2011 ten opzichte van 2010 toe van 78,5% naar 85,1,0%. Vergeleken met 

Ontwikkelingsplan 2010 is een kleiner aandeel voorzien voor schenkingen, namelijk 15,7% in 2010  t.o.v. 9,3% in 

2011, terwijl het aandeel van leningen  een geringe vermindering ondergaat van 5,8% naar 5,6% in 2011. 

 
 

Ontwikkelingsplan 2011 naar GIPS-sector   

In tabel 2.3  blijkt bij de vergelijking van de GIPS- sectoren van Ontwikkelingsplan 2010 en 2011 de relatieve 

toename van allocaties ten behoeve van Infrastructuur, namelijk van 55,3% in 2010 naar  58,4% in 2011. De 

allocaties voor de sector Productief zijn verminderd van 3,4% in 2010 naar 8.6% in 2011.Voor de sector Sociaal is 

een afname  voorzien  van 35,3% in 2010 naar 27,3% in 2011.  

 

Tabel 2.3 Ontwikkelingsplan 2011 naar GIPS sectoren  in Meerjarenkader (x SRD 1000) 
 Raming Raming  Raming Raming Raming Raming 
GIPS 2010 2011  2012 2013 2014 2015 
 %  %     
Governance  6.0 102960 5.7 96980 92102 101698 103338 
Infrastuctuur 55.3 1062410 58.4 1203231 1191875 1185987 1139272 
Productief 3.4 156524 8.6 111023 50848 52399 51199 
Sociaal 35.3 496397 27.3 462998 446942 460583 473255 

Totaal 100.0 1818290 100.0 1874232 1781766 1800667 1767064 
Bron: Stichting Planbureau Suriname 

 
 
Ontwikkelingsplan 2011 naar Investeringscategorie 

Bij vergelijking van ontwikkelingsinvesteringen  voor 2010 en 2011 naar investeringscategorie zijn  verschillen 

merkbaar (Tabel 2.4). Voor de Kapitaalsinvesteringen is een afname van het aandeel voorzien van 45,4% in 2010 

naar 43,7% in 2011. Voor  Institutionele Versterking is een toename van het aandeel begroot, namelijk van 21,8 

in 2010 naar 30,4% in 2011. Bestedingen in de categorie Wettelijke Maatregelen zullen in 2011 afnemen  tot 4,4 
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ten opzichte naar 4,8 % in 2010, terwijl voor Inputs  het aandeel zal afnemen van 24,5% in 2010 naar 19,4% in 

2011 .  

 

Tabel 2.4      Ontwikkelingsplan 2010 naar invester ingscategorie in Meerjarenkader (x SRD 1000) 

 Uitgaven Uitgaven  Uitgaven  Uitgaven Uitgaven Uitgaven 
 2010 2011  2012 2013  2014 2015 

Investeringscategorie  %  %      
Inputs 24.5 353033 19.4 363218 353442  361362 369835 
Institutionele versterking 21.8 553425 30.4 398063 322945  330971 333784 

Kapitaalsinvesteringen 45.2 795072 43.7 997217 991132  976262 897411 
Onderzoek 3.7 36113 2.0 35562 38999  56783 91986 
Wettelijke maatregelen 4.8 80648 4.4 80172 75249  75289 74048 

Totaal 100.0 1818290 100.0 1874232 1781766  1767064 1818290 
  
Bron:Stichting Planbureau Suriname 
 
 
Tabel 2.5      Ontwikkelingsplan 2011 naar regio/di strict in Meerjarenkader (x SRD 1000) 

  Uitgaven   Raming  Raming   Raming   Raming  Raming   Raming  

Regio/district  2009  2010 2011  2012  2013 2014  2015 

  %  %  %       

Paramaribo 9.9 6.4 106719 5.9 134351 138570 117190  92209 

Wanica 0.1 0.1 2850 0.2 2052 2800  3948  3000 

Nickerie 0.4 1.2 23514 1.3 7965 10286  14231  10844 

Saramacca 0.0 0.0 0 0.0 0 0  0  0 

Coronie 0.0 0.0 0 0.0 0 0  0  0 

Para 0.1 1.2 26507 1.5 24992 25892  27368  26192 

Commewijne 0.2 0.2 3600 0.2 2900 3500  4484  3672 

Marowijne 0.2 0.3 6000 0.3 5040 6451  9096  6930 

Brokopondo 1.6 3.5 76850 4.2 77195 77600  78256  77715 

Sipaliwini 0.0 0.1 5059 0.3 3520 5500  8755  6654 

Meerdere regio's 1.2 4.6 25294 1.4 34228 34488  35136  34706 

Nationaal 86.4 82.5 1541897 84.8 1581989 1476679  1502203  1505142 

Totaal  100.0 100.0 1818290 100.0 1874232 1781766  1800887  1767064 

           
 Bron: Stichting Planbureau Suriname 

      
 
De in tabel 2.5 aangegeven ontwikkelingsinvesteringen naar Regio in Meerjarenkader werden in Jaarplan 2010 

voor het eerst gepresenteerd. De tijdreeks van 2009, 2010 en 2011 geeft een afnemend aandeel van Paramaribo 

te zien respektievelijk 9,9% ,6,4 % en 5,6%. De regio Nationaal geeft met een aandeel van ruim 80% in de 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 65

tijdreeks de toon aan. Het decentralisatieprogramma blijkt reeds enig effect te sorteren. In de periode 2009-2011 

neemt het aandeel van Nationaal in de ramingen af van respectievelijk 86,4% in 2009, en 82,5% in 2010. 

Voor  2011 is weliswaar een geringe stijging naar 84,8% voorzien. 

Tot de hoge allocatie voor Nationaal dragen bij de beleidsmaatregelen en programma’s in de sociale sfeer die de 

totale bevolking als doelgroep hebben. Hieronder vallen algemene maatregelen voor Onderwijs, 

Gezondheidszorg en Sociale zekerheid, die evenals financiële verplichtingen van de Staat, een groot deel van de 

ontwikkelingsinvesteringen opeisen. 

 

Vooralsnog  biedt  de wijze van omschrijving van  beleidsmaatregelen en programma’s niet voldoende ruimte om 

de regio van implementatie hiervan af te leiden. Bij vergroting van  de regio informatie op uitvoeringsniveau van 

de beleidsmaatregels en programma’s, zal het Planbureau  in staat zijn meer inzicht en een juister beeld van de 

investeringen naar regio te verschaffen en hierdoor de monitoring voor het bereiken van een evenwichtige 

regionale spreiding van sociaal- economische ontwikkeling beter kunnen ondersteunen. 
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2.2   ONTWIKKELINGSPLAN  2011 NAAR  MINISTERIE  EN 

BELEIDSGEBIED 
 

In Tabel 2.5 wordt een overzicht verschaft van de ontwikkelingsinvesteringen naar ministerie voor uitvoering van 

Ontwikkelingsplan 2011 in meerjarenkader. Hierbij is voor vergelijking de begroting van 2010 geplaatst. Het 

betreft alle beleidsmaatregelen, ongeacht financieringstype of financieringsbron. Voor het planjaar 2010 bedraagt 

de raming voor de uitvoering van beleidsmaatregelen SRD.1.818.290.000,- 

De beleidsmaatregelen worden in de navolgende paragrafen toegelicht, waarbij een gedetailleerde beschrijving 

van de begrote uitgaven voor 2010 wordt gegeven. Meer detail per ministerie wordt gegeven in bijlage 1. 

 

Tabel 2.6. Ontwikkelingsinvesteringen 2011 naar ministerie in Meerjarenkader (x SRD 1000) 
 Raming Raming  Raming  Raming  Raming  Raming   

Ministerie 2010 2011 2012  2013 2014 2015 
 % %      

Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu 0.5  9565 0.5 11395  11028 11028 11028 

Binnenlandse Zaken 4.1  43279 2.4 28912  29544 46338 84900  

Buitenlandse Zaken 0.7  11495 0.6 17443  17598 17598 17598  

Defensie 1.5  36852 2.0 28543  10875 14738 11131  

Financiën 22.9  530903 29.2 403558  314108 314544 311770  

Handel en Industrie 0.6  13329 0.7 16321  16321 16321 16321  

Justitie en Politie 2.6  38902 2.1 30175  30225 31075 30875  

Landbouw Veeteelt en Visserij 1.5  23066 1.3 30175  28185 29695 29500  

Natuurlijke Hulpbronnen 8.8  132971 7.3 141200  143900 144900 145400  

Onderwijs en Volksontwikkeling 10.6  117791 6.5 125771  131169 138404 144430  

Openbare Werken 17.5  392298 21.6 554538  544333 502885 456003  

Planning en Ontwikkelingssamenwerking 1.6  7969 0.4 41033  41033 41033 41033  

Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer 2.5  61579 3.4 40643  51262 71452 54846  

Regionale Ontwikkeling 1.0  11756 0.6 36272  37353 38530 22105  

Sociale Zaken en Volkshuisvesting 15.0  238764 13.1 238765  238765 238765 238765  

Transport Communicatie en Toerisme 2.2  35627 2.0 57489  57489 57489 57489  

Volksgezondheid 6.4  112144 6.2 71999  78579 85872 93870 

 Totaal 100.0  1818290 100.0 1874232  1781766 1800667 1767064 

Bron:Stichting Planbureau Suriname 
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2.1.1   MINISTERIE VAN FINANCIEN EN PLANNING 

 
De begroting voor de uitvoering van de beleidsmaatregelen 2011 voor het Ministerie van Financiën en Planning 

worden geraamd op totaal SRD 530.903.000 . De uitvoering van beleidsmaatregelen ten behoeve van het 

directoraat Financiën  en Belastingen is geraamd op respektievelijk SRD 412.681.000,- en SRD 5.600.000,-  Voor 

Planning en monitoring is ca. SRD. 112.622.000,- begroot. 

Voor dit dienstjaar zijn er uitgaven gepland voor de uitvoering van beleidsmaatregelen onder de beleidsgebieden 

Hervorming van de Publieke sector; Democratie, rechtsstaat, rechtsbescherming en veiligheid , Verbetering 

sociale bescherming evenals Planning en monitoring. 

    

BELEIDSGEBIED Hervorming van de publieke sector  

Het Ministerie van Financiën zal onder het beleidsgebied Hervorming van de Publieke sector  in het kader van 

het programma Macro-economische planning en monitoring  de volgende beleidsmaatregelen uitvoeren: 

 

Automatisering, Directoraat Financiën: hierbij gaat het onder andere om de aankoop van c omputer hard- en 

software en de betaling van licenties op software. 

Voor de Automatisering  is een bedrag van SRD 2.000.000 geraamd, dat uit eigen middelen zal worden 

gefinancierd. 

 

De beleidsmaatregel met betrekking tot het Bureau voor de Staatsschuld  of Suriname Debt Management 

Office (SDMO)  betreft het beschikbaarstellen van middelen voor de exploitatie van betreffend Bureau. De 

middelen zijn nodig voor adequate invulling van de taken van het SDMO in het kader van het overheidsbeleid met 

betrekking tot de Staatsschuld zoals is geregeld in de Wet op de Staatsschuld van 19 maart 2002 SB 2002 no. 

27. 

Voor de exploitatie van genoemd bureau is een bedrag ad. SRD 1.056.000 geraamd, dat uit eigen middelen zal 

worden gefinancierd. 

 

De raming van uitgaven ten behoeve  van de Deviezencommissie  heeft betrekking op het dekken van de 

exploitatiekosten van het secretariaat dat speciaal is ingericht om genoemde commissie te ondersteunen en voor 

de betaling van de commissieleden. Voor de exploitatie van genoemd secretariaat en de overige kosten is een 

bedrag ad. SRD 100.000 geraamd, dat uit eigen middelen zal worden gefinancierd. 

 

De raming van de uitgaven met betrekking tot de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD)  heeft betrekking 
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op het dekken van de exploitatiekosten van de CLAD, alsook de salarissen van het personeel en op de betaling 

vanwege in opdracht van de Overheid c.q. het Ministerie van Financiën door genoemd Bureau verrichte 

controlewerkzaamheden bij ministeries en parastatale bedrijven en instellingen. Voor de exploitatie en de 

dienstverlening naar de Overheid c.q. het Ministerie van Financiën, is een bedrag ad. SRD 4.361.000 begroot, dat 

uit eigen middelen zal worden gefinancierd. 

 

De beleidsmaatregel  met betrekking tot Rentes en Aflossingen  heeft betrekking op het reserveren van 

middelen voor de aflossing van en de betaling van rente op de Staatsschuld.  

Voor de betaling van rente op en de aflossing van leningen is een bedrag ad. SRD 221.134.000 geraamd. Deze 

middelen zullen volledig uit eigen inspanningen worden opgebracht. 

 

De beleidsmaatregel Sectorfondsbegeleiding Financiën  heeft betrekking op apparaatskosten van Financiën en 

incentives voor personen die als schakel tussen het Ministerie van Financiën en de sectorfondsen fungeren, 

uitgedrukt in procenten van de bedragen die binnen de sectorfondsen zijn gerealiseerd. Van de gerealiseerde 

bedragen ontvangen genoemde ministeries respectievelijk 1½% en 1% als apparaatskosten. 

Ten behoeve van de sectorfondsbegeleiding Financiën is een bedrag ad SRD 100.000 geraamd. Genoemd 

bedrag zal ten laste worden gebracht van de sectorfondsen.  

 

Bij de beleidsmaatregel die betrekking heeft op Sectorfonds Beheer en Toezicht Staatsfinanciën  ligt de nadruk 

op tijdige en betrouwbare managementinformatie gericht op institutionele versterking en duurzame ontwikkeling 

binnen het beheer van en het toezicht op de staatsfinanciën. Hierdoor kunnen het beheer van en toezicht op het 

Ministerie van Financiën en de vakministeries worden verbeterd,  waardoor de CLAD en de Rekenkamer 

effectiever en slagvaardiger controle op de ministeries kunnen uitvoeren.  

De kosten voor Sectorfonds Beheer en Toezicht Staatsfinanciën zijn geraamd op SRD 7.563.000. Genoemd 

bedrag komt ten laste van de zogenaamde sectorfondsen. 

 

Bijdrage ter stimulering van ontwikkelingsprojecten . Hierbij betreft het de reservering van de middelen die als 

gevolg van de voortijdige aflossing van de Staatsschuld bij de Nederlandse Investeringsbank voor 

Ontwikkelingslanden en de aflossing van de schuld aan Brazilië vrijkomen. Deze middelen worden gereserveerd 

voor de bouw van de zeedijken te Commewijne en Coronie en de rehabilitatie van de Johan Adolf Pengel 

luchthaven.  

De reservering voor 2011 is geraamd op SRD 110.097.000. Dit bedrag wordt uit eigen middelen gefinancierd. 

 

De beleidsmaatregel betreffende Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds  heeft betrekking op het 

aanvullen door de Overheid van  het tekort bij het Pensioenfonds als gevolg van de aanpassing van pensioenen, 

waardoor het bedrag aan in te houden pensioenpremies niet voldoende is om de overheidspensioenen uit te 

betalen. Voor 2011 is het geraamde bedrag aan suppletie Overheidsbijdrage Pensioensfonds gelijk aan SRD 

60.000.000. Genoemd bedrag zal uit eigen middelen worden gefinancierd. 
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De beleidsmaatregel m.b.t. de capaciteitsopbouw  is gericht op het investeren in Human Capital ter verbetering 

van de interne bedrijfsvoering en monitoring van het financieel proces  alsmede een verbeterde samenwerking te 

bewerkstlligen, zowel intern als extern.   

De kosten voor de capaciteitsopbouw zijn geraamd op SRD 991.000. Genoemd bedrag zal uit eigen middelen 

worden gefinancierd. 

 

De beleidsmaatregel betreffende Renovatie kantoorgebouwen  heeft betrekking op het uitvoeren van 

renovatiewerkzaamheden aan kantoorgebouwen en installaties van het Directoraat Financiën. Voor 2011 is het 

geraamde bedrag voor de renovatie van kantoorgebouwen gesteld op SRD 750.000. Dit bedrag zal uit eigen 

middelen worden gefinancierd. 

 

De beleidsmaatregel Strengthening management for results in Suriname  is gericht op het introduceren van 

management for results-principes bij de Overheid door middel van een geintegreerde en gecoördineerde public 

sector management benadering in Suriname. Voor 2011 is in het kader van de implementatie van betreffende 

beleidsmaatregel een bedrag ad SRD 1.529.000 gereserveerd. Van betreffend bedrag wordt SRD 1.390.000 

(tegenwaarde USD 500.000) gefinancierd door de Inter-American Development Bank en de rest ad SRD 139.000 

(tegenwaarde USD 50.000) uit eigen middelen. 

 

De beleidsmaatregel met betrekking tot de Automatisering, Directoraat Belastingen  is gericht op het 

vervangen c.q. upgraden van het automatiseringssysteem van de Inspektie der Directe Belastingen. Er zal een 

aanbesteding worden gehouden voor de aanschaf van computers, servers, programma’s en ander 

randapparatuur. De kosten die gemoeid gaan met genoemde aanschaffingen zijn geraamd op een bedrag ad 

SRD 500.000. Genoemde uitgaven zullen uit eigen middelen worden gefinancierd. 

 

Onder de beleidsmaatregel betreffende Renovatie kantoorgebouwen en dienstwoningen  zullen minstens twee 

(2) dienstwoningen worden gebouwd en zullen de dienstwoningen die aan renovatie toe zijn, worden aangepakt.  

 

De afdeling Agenda is getransformeerd in de afdeling Documentatie Informatie Verzorging. Voor deze afdeling is 

het noodzakelijk een grotere ruimte te bouwen. Voor 2011 is het geraamde bedrag voor de renovatie van 

kantoorgebouwen en dienstwoningen gesteld op SRD 500.000. Dit bedrag zal uit eigen middelen worden 

gefinancierd. 

 

De beleidsmaatregel die betreft de Fiscale Controle Binnenland   heeft betrekking op de aanschaf van vervoer, 

het geven van voorlichting en het ondernemen van verschillende expedities naar de goudvelden. Dit als 

vervolgproject voor de fiscale controle van de kleinschalige goudmijnbouw. De uitgaven betreftende de fiscale 

controle Binnenland zijn voor 2011 geraamd op SRD 800.000 
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De Capaciteitsopbouw directoraat Belastingen betreft opleidingen en trainingen die gecoördineerd worden 

door het Opleidingscentrum Financiën, waarbij elk jaar belasting-ambtenaren in de gelegenheid worden gesteld 

specifieke opleidingen en trainingen te volgen om zodoende hun kennis te upgraden. Het doel van de opleidingen 

en trainingen is vergroting van de efficiëntie bij de uitvoering van werkzaamheden. De uitgaven betreftende de 

capaciteitsopbouw zijn voor 2011 geraamd op SRD 1.500.000. De financiering van deze maatregel zal uit eigen 

middelen geschieden. 

 

Onder de beleidsmaatregel Bouw nieuwe kantoorgebouwen en dienstwoningen zullen voorbereidingen 

worden getroffen om ten behoeve van het Centraal Belastingkantoor een nieuw gebouw op te zetten dat voldoet 

aan hedendaagse eisen. Voorgesteld is het gebouw aan de rand van de stad op te zetten.  De 

voorbereidingskosten, die meer te maken hebben met het aantrekken van een architect of inhuren van een 

consultancybureau, worden geraamd op SRD 125.000. 

Eveneens zullen voorbereidingen worden getroffen voor nieuwe huisvesting van de douane. De behuizing op het 

Nieuwe Havencomplex is uit zijn voegen gegroeid en de diverse units van de douane zijn verspreid over het 

complex van de NV Havenbeer, wat voor de efficiëntie niet bevordelijk is. Voorts bestaan geen 

uitbreidingsmogelijkheden. Door de NV Havenbeheer is reeds een stuk terrein toegezegd waarop gebouwd kan 

worden. De voorbereidingskosten, die eveneens te maken hebben met het aantrekken van een architect of 

inhuren van een consultancybureau, worden geraamd op SRD 125.000. 

De raming 2011 voor de beleidsmaatregel bouw nieuwe kantoorgebouwen en dienstwoningen  is gelijk ad. 

SRD 250.000. De financiering van deze maatregel zal uit eigen middelen geschieden.  

 

Onder de beleidsmaatregel Beveiliging kantoorgebouwen zal, met het oog op de herhaalde inbraken bij de 

Belastingdienst, de beveiliging van kantoorgebouwen worden opgevoerd. In dit verband moet worden gedacht 

aan camera-, elektronische en andere soorten van beveiliging van ondermeer de containerscan op het Nieuwe 

Havencomplex. De uitgaven betreffende de beveiliging van kantoren, inclusief de beveiliging van de 

containerscan, zijn voor 2011 geraamd op SRD 500.000. 

 

Onder de beleidsmaatregel Vervanging en vernieuwing wagenpark zullen tiental voertuigen worden 

aangeschaft ter vervanging van dienstvoertuigen die reeds zijn afgeschreven of het komend jaar zullen worden 

afgeschreven. Door de aanschaf zal het tekort worden verkleind c.q. weggewerkt, waardoor het aantal benodigde 

dienstauto’s weer op peil is. De uitgaven betreftende de vervanging en vernieuwing van dienstvoertuigen zijn voor 

2011 geraamd op SRD 750.000. 

 
Onder de beleidsmaatregel Onderhoudscontract ten behoeve van de containersca n zal een 

onderhoudscontract worden gesloten met een bedrijf, dat zorg zal moeten dragen voor het regulier onderhoud 

van de scan. De uitgaven ten behoeve van het onderhoudscontact zijn voor 2011 geraamd op SRD 800.000. De 

financiering van deze maatregel zal uit eigen middelen geschieden. 
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BELEIDSGEBIED Democratie, rechtsstaat, rechtsbescherming en veil igheid 

Het Ministerie van Financiën zal onder het beleidsgebied Democratie, rechtsstaat, rechtsbescherming en 

veiligheid  in het kader van het programma Rechtsbescherming en veiligheid de volgende beleidsmaatregel 

uitvoeren: 

 

Het treffen van Bijzondere voorzieningen ten behoeve van Rampenbehe ersing en bestrijding . Deze 

beleidsmaatregel heeft betrekking op het treffen van voorzieningen om in geval van calamiteiten,  financiële 

middelen ter beschikking te stellen van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR).  

Deze voorziening is vanaf het dienstjaar 2007 getroffen naar aanleiding van de watersnood in mei 2006 in het 

binnenland. In dit kader is voor 2011 een bedrag ad SRD 3.000.000 begroot, dat uit eigen middelen zal worden 

gefinancierd. 

 

BELEIDGEBIED  Macro -economische  Planning en Monitoring 

 

De voorgenomen bestedingen voor van de uitvoering van  beleidsmaatregelen in het kader van de Nationale 

Planning  in 2011 zijn geraamd op ca. SRD. 112.622.000,-  

De  bestedingen zijn hoofdzakelijk ten behoeve van activiteiten in het kader van het verbeteren en opvoeren van 

de nationale planningsactiviteiten, het creëren van faciliteiten voor een versnelde ontwikkeling van de 

productiesectoren en versterking van de productiestructuur en de accountcontrole met betrekking tot de 

Verdragsmiddelen. Met name kunnen onder andere worden genoemd de uitvoering van activiteiten via het FESS, 

de constructie van de wegstrekking tussen Nieuw Nickerie en South-Drain en de rehabilitatie van het Nieuwe-

Havencomplex. 

 

BELEIDSGEBIED  Hervorming Publieke Sector  
 

Ter financiering van de twee parastatalen, te weten de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en de 

Stichting Planbureau Suriname (SPS), zijn voor het planjaar 2011 bedragen van respectievelijk SRD. 5.375.000,- 

en SRD. 6.278.000,- uitgetrokken. Met het beschikbaarstellen van de middelen wordt beoogd deeltaken van het 

Ministerie, die ondergebracht zijn bij deze kerninstituten, uit te laten voeren. 

 

Het Ministerie zal zijn participatie in het Business Forum en de Havenraad , die op basis van Publiek-Private 

Partnerschapsovereenkomsten tot stand zijn gekomen, in het planjaar 2011 voortzetten. Het doel van deze 

activiteiten past in het kader van het programma Facilitering private sector , waarbij op basis van een 

verbeterde samenwerking tussen de Overheid en de niet-staatsactoren efficiëntieverbetering van de 

ondernemingsomgeving ten behoeve van de private sector wordt gerealiseerd. De voorgenomen activiteiten in 

het planjaar 2011 moeten voor het Suriname Business Forum resulteren in het beschikbaar zijn van technische 

assistentie vanuit het EC-programma, terwijl de Havenraad optimaal functioneert. De fysieke rehabilitatie van het 
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Nieuwe Havencomplex is vergevorderd. De bijdrage aan partnerschappen wordt voor 2011 geraamd op ca. SRD 

1.500.000,- en bestaat uit af te dragen contributie aan UN-GLOC (deelbetaling van lokale kantoorkosten UNDP), 

mede-financiering van EU-projecten en een bijdrage CRITI-toerisme en SER voor deelbetaling van lokale 

kantoorkosten. 

 

De Sociaal Economische Raad  (SER) is bij wet ingesteld en heeft tot doel, de vergroting en institutionalisering 

van de basis voor sociaal-economisch overleg en vergroting van de stuurkracht van de Overheid. De 

voorgenomen activiteiten, die passen in het kader van het programma Facilitering Private Sector , zullen in het 

planjaar 2011 leiden tot een totale investering van ca. SRD. 1.576.000,-. Een identiek bedrag zal middels het 

heffen van opcenten conform de Handelsregisterwet door het bedrijfsleven worden veiliggesteld.  

De SER heeft tot taak: 

a. het bevorderen van een goede afstemming van bij het sociaal-economisch beleid betrokken belangen 

van de Overheid en maatschappelijke groepen, gericht op sociale rust en economische stabiliteit; 

b. het bevorderen van goede maatschappelijke werkzaamheid en duurzame ontwikkeling van het sociaal-

economisch leven van daarbij betrokken maatschappelijke groepen gericht op sociale rechtvaardigheid 

en economische groei. 

 

De SER functioneert op basis van behoorlijk bestuur, waarbij de adviezen vanuit specifieke deelbelangen van de 

sociale partners georiënteerd zullen zijn op het algemeen belang. Een voorstel tot wijziging van de 

Handelsregisterwet is thans in behandeling bij de Staatsraad.  

 

Instelling van de Sectorfondsen  heeft het begin van een proces gemarkeerd, waarbij alle betrokken actoren 

afspraken maken over de lijnen waarlangs een specifieke sector op middellange termijn ontwikkeld zal worden. In 

2011 zal voor het ontplooien van activiteiten binnen de diverse Sectorfondsen, in het kader van het programma 

Hervorming Publieke Sector, ca SRD. 900.000,- worden uitgeven aan de begeleiding van projecten die binnen 

het kader van sectorfondsen worden gefinancierd. Hieronder vallen financiering van een sectorfondsaccountant, 

technische assistentie, operationele kosten, functionele toelagen, trainingen en workshops alsmede 

aanschaffingen in het kader van de ondersteuning en begeleiding van de Sectorfondsen. Deze sectorfondsen 

worden gevoed uit het gecommitteerde deel van de Verdragsmiddelen en zijn in de begrotingen van de betrokken 

vakministeries opgenomen. 

 

Ten behoeve van de jaarlijkse accountantscontrole  bij de besteding van de Verdragsmiddelen in het kader van 

de Raamovereenkomst Accountantscontrole Bestedingen Ve rdragsmiddelen,  zal in het planjaar 2011 een 

uitgave van ca. SRD. 300.000,- worden genoteerd. 

 

Het Ministerie zal in het kader van de VN-Samenwerking  het project Strengthening National Capacities for 

Aid coordination and monitoring of development plan s and the MDG achievement , dat in samenwerking 

met Nederland en de UNDP zal worden geïmplementeerd, verder uitvoeren. Suriname en de Verenigde Naties 
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hebben in het tweede kwartaal 2008 een hulpovereenkomst ter waarde van USD 25 mln getekend. Het betreft de 

eerste tranche van de in totaal USD 40 mln, die eind 2006 door het VN-Raamwerk voor Ontwikkelingsassistentie 

(UNDAF) is toegezegd voor ontwikkelingsprojecten in de sociale sfeer. Kwaliteitsverhoging van onderwijs en 

gezondheidszorg en het opzetten van een sociaal zekerheidstelsel zijn onder meer programma’s die gefinancierd 

zullen worden. Voor de uitvoering van bovenvermeld project zal in 2011 een bedrag van ca. SRD 4.280.000,- 

worden uitgegeven. 

 
Het Ministerie zal ook in 2011 in het kader van de UN-samenwerking een deel van de locale kantoorkosten 

betalen als lid van de Verenigde Naties (United Nations). Ook zijn gesprekken gevoerd met de UN voor het 

eventueel aanhuren van één gebouw dat als huisvesting voor alle in Suriname aanwezige UN organisaties moet 

dienen. Accoord is bereikt voor het aankopen van een gebouw instede van het huren van een pand. De bedoeling 

van de koop van het gebouw is om het personeel van de UNDP permanent onder te brengen ter ondersteuning 

van de UN activiteiten in Suriname. De bijdrage voor 2011 wordt geraamd op ca. SRD 3.225.000,- 

 

Suriname faciliteert de kantoorfaciliteiten ten behoeve van het Caribbean Regional Information and 

Translation Institute (CRITI)  dat in Suriname gehuisvest is. Dit instituut is ingesteld ter vergroting van de 

regionale integratie tussen de verschillende Cariforum-lidlanden, welke mede bepaald wordt door de taalbarrière 

en informatie-uitwisseling. CRITI zal vertaalwerkzaamheden verrichten ten behoeve van de lidlanden en deze 

informatie verspreiden en beschikbaar stellen. De financiering-van het instituut vindt plaats door het Cariforum. 

 

De Technical Cooperation Facility , die als onderdeel van het beleidsprogramma Macro-economische 

planning en Monitoring  is ingesteld, heeft voor de periode 2009 – 2013 een totaal bedrag van ca. Euro 2,3 

miljoen beschikbaar, dat als volgt is verdeeld: 

a. Een faciliteit voor het aantrekken van technische assistentie bij een aantal specifieke activiteiten 

gerelateerd aan de projectcyclus; 

b. Trainingsondersteuning voor projecten en programma’s; 

c. Conferenties en seminars (korte trainingen terzake EU-ACP partnership Agreement en seminars 

aangaande de handel); 

d. Auditie en evaluatie, aan te wenden na de implementatie van het programma; 

e. Onvoorzien.  

De voorgenomen bestedingen in 2011 voor een bedrag van ca. SRD 1.713.000,- hebben betrekking op het 

verzorgen van trainingen, het bieden van de nodige technische assistentie alsmede het bestrijden van kosten 

voor seminars en conferenties. 

 

Op het Beleidsoverleg van 2008 tussen Suriname en Nederland werd een reservering voor het Fonds Studies, 

Capaciteit en PSR\PSD (FOSCAP) overeengekomen. Dit fonds, dat in het eerste kwartaal 2009 operationeel 

werd, is bestemd ter financiering van kortetermijnstudies, capaciteitsversterking en Public Sector Reform\Private 
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Sector Development activiteiten voor ministeries. Een bedrag van Euro 6,76 miljoen is uit de Verdragsmiddelen 

voor dit fonds gereserveerd. Het Social Safety Net en het beurzenprogramma,die lastens dit fonds worden 

gefinancierd, zijn in 2010 van start gegaan. Financiering van projecten ten laste van dit fonds zal in 2011 

resulteren in een investering van ca. SRD. 15.275.000,-. Het Fonds staat onder beheer van het Ministerie. 

BELEIDSGEBIED  Sectoraal Productiebeleid  

Tussen Suriname en Nederland is een micro-kredietenprogramma  overeengekomen, waarvoor het bedrag van 

Euro 6 miljoen is uitgetrokken. De middelen zijn bestemd voor het verstrekken van onder andere kredieten aan 

potentiële micro-ondernemers. Tevens is een capaciteitscomponent opgenomen ter versterking van de Micro 

Financiering Instellingen.  Het Fonds wordt beheerd door de Suritrust N.V. en heeft een looptijd van 3 jaren. Ten 

laste van dit programma zullen in 2011 projecten worden uitgevoerd waarmee een geraamde investering van ca. 

SRD. 4.290.000,- gemoeid zal zijn. Vanaf 2013 zal de eigen bijdrage van het Micro-kredietenprogramma, dat uit 

de begroting van het ministerie gefinancierd wordt, slechts betrekking hebben op de betaling van de 

Vakatiegelden van de bestuursleden van het micro-kredietenfonds. 

Het project Rehabilitatie Nieuwe Haven Terminal  behelst de rehabilitatie, upgrading en institutionele versterking 

van de Nieuwe Haven Terminal. In de uitvoeringsfase bleek dat er noodzakelijke aanpassingen en claims aan de 

orde kwamen. De uitgaven in het planjaar 2011 worden geraamd op ca. SRD. 14.553.000,-, ter garandering van 

de voltooiing van de werken en daarmede het behalen van het gestelde doel. Additionele supervisiekosten zijn 

ten laste van het TCF van het 10e EOF. 

De geraamde kosten voor de verdure uitvoering van het project Wegstrekking Nieuw-Nickerie-South Drain in 

het planjaar 2011 bedragen ca. SRD 10.010.000,-. Voor een duurzamer weglichaam wordt een extra deklaag van 

50 mm toegevoegd aan het wegdek. 

 

In 2011 zal verdere ondersteuning verleend worden aan de Stichting IntEnt , die als doel heeft startende 

ondernemers, die potentie hebben om door te groeien op de Surinaamse markt, te ondersteunen door middel van 

onder andere trainingen, assistentie bij de opstelling van business plannen, advisering en procesbegeleiding bij 

de voorbereiding en implementatie van het ondernemerschap. De verdere financiering van voorgenomen 

activiteiten aangaande IntEnt zullen in het planjaar 2011 resulteren in een besteding van ca. SRD. 2.500.000,-. 

Het Fonds Economische en Sociale Structuurversterking (FESS) is ingesteld in de afbouwfase van de 

Verdragsmiddelen om te voorkomen dat afspraken over besteding van de restmiddelen per activiteit worden 

gemaakt. Suriname is geheel verantwoordelijk voor de financiering van activiteiten uit de resterende 

Verdragsmiddelen binnen het arrangement van dit fonds. De verwachting is dat met de uitvoering van 

voorgenomen activiteiten in 2011 een investering van ca. SRD. 37.199.000,- gemoeid zal zijn. 

 

De noodzakelijke rehabilitatie van het Wakay pompstation zal worden uitgevoerd waardoor  de waterbeheersing 

in Nickerie ten behoeve van de rijstteelt zal worden veiliggesteld. Hiervoor zal in 2011 een investering van ca. 

SRD 3.648.000,-  worden gepleegd. Het project wordt in de 2e kwartaal 2011 gefinaliseerd. 

. 
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2.2.2                    MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAK EN 

 

De voorgenomen ontwikkelingsinspanningen in 2011 via het Ministerie van Buitenlandse Zaken  zullen  naar 

schatting in totaal ca. SRD. 11.495.000,- bedragen. Deze voorgenomen bestedingen hebben voornamelijk 

betrekking op bijzondere verdieping van de grenslandenpolitiek, de capaciteitsversterking met daaraan gekoppeld 

een adequate huisvesting en bemensing van alle afdelingen van het Ministerie alsmede grotere bekendheid te 

geven aan burgers aangaande verdragen, conventies en overeenkomsten die met verschillende landen zijn 

gesloten. Daarbij zullen de verdere  integratie in de regio en de economische diplomatie centraal staan en zullen 

deze gericht zijn op het effectief en efficiënt behartigen van de Surinaamse belangen. 

 

BELEIDSGEBIED Internationaal kader en Buitenlands beleid 

 

Vanwege de groeiende intensiteit in de betrekkingen met de grens- en buurlanden  Brazilië, Guyana, Frankrijk 

i.c. Frans Guyana en Venezuela, zal aan deze landen bijzondere aandacht worden geschonken. Met name zullen 

de bilaterale betrekkingen met deze landen  in 2011 verdiept worden en waar nodig zal mogelijk uitbreiding 

geschieden. De principes van goed nabuurschap, samenwerking en vreedzame oplossing van geschillen zullen 

hoog worden gehouden. 

Een solide basis om de landen dichterbij elkaar te brengen vormt het mechanisme van Gemengde Commissies, 

dat verdragsmatig tussen Suriname en bevriende naties, zoals de Federatieve Republiek Brazilië, Barbados, de 

Republiek Cuba, de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de (Coöperatieve ) Republiek Guyana, is ingesteld. 

Met het buurland Guyana, medelidland van de Caricom, Unasur en de Rio Groep, zal ons land zowel op politiek 

als ambtelijk niveau de dialoog voortzetten, gericht op het optimaliseren van het door ons land voorgestane goed 

nabuurschap. De nu bestaande goede samenwerking betreffende de bestrijding van grensoverschrijdende 

criminaliteit wordt verder geïntensiveerd. 

 
Voor een succesvolle aanpak van de hedendaagse vraagstukken is samenwerking in groter verband een 

noodzakelijke voorwaarde. Het buitenlands beleid met betrekking tot de Regionale integratie  zal in 2011 erop 

gericht zijn bijzondere aandacht te geven aan de volgende betrekkingen: De Ontwikkelingen binnen de ACS 

zullen op de voet gevolgd worden, om zodoende een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren op onder andere de 

gebieden transport, toerisme, handel en natuurrampen. Er zal op worden gelet dat bij implementatie van deze 

afspraken voor samenwerking op de diverse gebieden, onze verplichtingen in ander verband in acht genomen 

worden. 

Suriname zal de processen van Sela voor heroriëntatie en versterking blijven ondersteunen. 

Met betrekking tot de intensivering van de samenwerking tussen Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied zal de 

verdere uitvoering ter hand worden genomen van de afspraken die in het kader van de Summit of Latin America 

and the Caribbean in december 2008 in Salvador, Bahia en Cancun 2010 zijn gemaakt. Tegen deze achtergrond 
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dient onze aansluiting bij de Rio Groep te worden gezien. 

Voor wat het integratieproces in Caricom-verband betreft zal in het komend jaar de voorbereiding die verband 

houdt met de inwerkingtreding van de Caricom Single Economy, waarvan de launch (implementatie) gepland is 

voor 2015, worden voortgezet. 

 
Met betrekking tot het Initiatief voor de Integratie van de Regionale Infrastructuur in Zuid-Amerika (IIRSA) zal het 

beleid gericht zijn op verdere ondersteuning van de activiteiten die moeten leiden tot de realisering van de 

projecten die Suriname toegang zullen geven tot de rest van het continent. Conform het onderhoud tussen beide 

Staatshoofden in december 2008 is met Brazilië verder overleg gevoerd over de haalbaarheid van een directe 

landverbinding tussen beide landen. 

Voorts zal in overleg met de vakministeries in 2011 verder richting worden gegeven aan de samenwerking in 

andere regionale en internationale partnerschappen, zoals het Cariforum, het Bi-regionaal Strategisch 

Partnerschap tussen de Europese Unie, Latijns Amerika en het Caribisch gebied (EU-LAC samenwerking)  en de 

Europese Unie (ACP-EU relatie ). Hierbij zullen niet alleen de economische ontwikkeling, maar ook 

klimaatsverandering, voedselveiligheid in de wereld en duurzaam bosbeheer als duidelijke peilers voor het 

buitenlands beleid worden gehanteerd. Ook aan het migratievraagstuk zal binnen deze partnerschappen 

aandacht worden besteed. 

 
Met de ondertekening van het Oprichtingsverdrag van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) op 23 

mei 2008 in Brasilia, heeft Suriname zijn commitering aan de versterking van de regionale samenwerking op 

diverse gebieden herbevestigd. 

 

De ontwikkelingen in Caricom-verband zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden, hoofdzakelijk tegen de 

achtergrond van de inwerkingtreding van de Caricom Single Economy in 2015. 

 

De participatie in de samenwerkingsprojecten en programma’s in het kader van het Verdrag voor Amazonische 

samenwerking zijn gecontinueerd. De geheractiveerde Permanente Nationale Commissie ACTO zal toezien op 

de coördinatie van de door de ACTO te implementeren projecten en programma’s in Suriname. 

 

In IIRSA-verband zullen in 2011 activiteiten uitgevoerd worden met het oog op de realisering van de projecten die 

direct van belang zijn voor Suriname, voornamelijk de rehabilitatie van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke 

Oost-West verbinding, inclusief de facilitering van de toegang tot Guyana en Frans Guyana.  

 

De ontwikkelingen in het kader van de bi-regionale samenwerking tussen UNASUR en de Arabische landen 

(ASPA) respektievelijk Afrika(ASA) en Oost-Azië (FEALAC) zullen verder worden gevolgd, mede tegen de 

achtergrond van de ontwikkelingsmogelijkheden die zich binnen deze samenwerkingsverbanden aandienen. 

 

Tegen de achtergrond van de verdere integratie en samenwerking in de regio is aansluiting gezocht bij de Rio 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 77

Groep en het samenwerkingsverband tussen Latijns Amerika en het Caribisch gebied (CALC). Bovenvermelde 

inspanningen binnen de regionale integratie zullen resulteren in een geplande investering van ca. SRD 300.000,-. 

 

Met betrekking tot de Internationale handelsonderhandelingen  zal het ministerie in het kader van de 

economische diplomatie ook in 2011 initiatieven ontplooien die moeten leiden tot het bevorderen van 

economische activiteiten tussen Suriname en derde landen. Voorts zal het Ministerie ondersteuning blijven geven 

aan vakministeries teneinde de reeds ingang gezette initiatieven op het gebied van handelsonderhandelingen in 

Surinaams belang, verder te ondersteunen. Met de uitvoering van deze beleidsmaatregel zal in 2011 een 

investering van ca. SRD 120.000,- gemoeid zijn. 

 

Suriname zal in het begrotingsjaar 2011 binnen het kader van de Bilaterale betrekkingen  de vriendschappelijke 

en vruchtbare samenwerking met de rest van het Westelijk halfrond verdiepen. Daarbij zal het buitenlands beleid 

erop gericht zijn bijzondere aandacht te vragen voor onder andere natuurrampen, klimaatsverandering, Zuid-

Zuidsamenwerking en een nieuwe economische wereldorde. Voorts zal ons land ondersteuning blijven geven aan 

de roep om samenwerking en eensgezindheid, die ontwikkeling versterken, sociale cohesie bevordert en het en 

leven van onze burgers verbeteren. De uitvoering van deze beleidsmaatregel zal in 2011 resulteren in een 

investering van ca. SRD 400.000,-. 

In de samenwerking met Cuba zal het binnen de sector Volksgezondheid gaan om  het vervangen van de leden 

van de Medical Brigade in Suriname die hun missie hebben beëindigd en het beschikbaarstellen van drie beurzen 

voor Surinaamse studenten voor studies in medische psychologie. 

In de agrarische sector zal het gaan om technische assistentie en uitwisseling van experts op het gebied van 

veeteelt, verbeteren van oogsten, de productiekwaliteit van gewassen, fruit en groenten en conservering van 

levensmiddelen, e.e.a. ter verbetering van de productie van agro-producten en de waarborging van de kwaliteit 

van vee. 

Op onderwijsgebied zal de samenwerking zich concentreren rond trainingen op de gebieden van kunst en cultuur, 

alsmede sport. Ook zullen op het gebied van Onderwijs de navolgende activiteiten worden ontplooid, te weten 

uitwisseling van docenten Spaans en Nederlands; Verbetering van het curriculum van het Spaans onderwijs; 

Follow-up in de trainingen Afstuderen en Dissertatie Schrijven op het IOL; Versterken van het MO-A  en opzetten 

van een MO-B programma en het opzetten van een Masters programma Spaans op het IOL. 

Tenslotte zal in samenspraak met het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu een 

projectvoorstel worden gepresenteerd met betrekking tot assistentie van Cuba bij het verzorgen van een reeks 

korte trainingen op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid,  m.b.t. het onderwerp Dangerous and 

chemical substances in the Workplace. Ook zal in afstemming met het Ministerie van Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting een project voor het classificeren van mensen met een beperking en technische assistentie van 

Cubaanse specialisten bij het opzetten en uitvoeren van het project worden uitgevoerd. 

 

De prioriteiten in Caricom-verband zijn het beleid op milieugebied met betrekking tot adaptatie aan 

klimaatsverandering, aangelegenheden in verband met de economische ontwikkeling van de regio ter bestrijding 
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van de effecten van de financiële en economische wereldcrisis en het opheffen van het economische embargo 

tegen Cuba door de Verenigde Staten van Amerika. Voorts zal Suriname speciale ondersteuning blijven geven 

aan de wederopbouw van Haïti, zowel in Caricom- als in OAS-verband. 

 

Het Ministerie zal in het planjaar 2011 initiatieven nemen om na te gaan hoe het handelstekort met de Verenigde 

Staten van Amerika (de belangrijkste handelspartner van ons land) tot een aanvaardbaar niveau kan worden 

teruggebracht. De bestaande samenwerking op onder andere de gebieden gezondheidszorg en bestrijding van 

de grensoverschrijdende criminaliteit zal worden gecontinueerd. Het Ministerie zal in het planjaar 2011 de Buza-

Buzasamenwerking met Nederland continueren. 

 

Binnen de 4e creditline Suriname-India met India zullen de rehabilitatie van de pompgemalen fase 2 en van de 

waterpompen van SML ter hand worden genomen ter oplossing van het irrigatieprobleem van de Nickeriaanse 

rijstboeren, e.e.a. via respectievelijk de Ministeries van Openbare Werken en van Landbouw Veeteelt en Visserij. 

Ook zal via het Ministerie van Defensie uitbreiding plaatsvinden van de Coastal Communication Network (CCN), 

de aankoop van drie Cheetakhelicopters t.b.v. de luchtmacht, exclusief initiële operationele kosten en 

aanpassende voorzieningen, alsmede aanschaf van 10 rubberboten t.b.v. de Marine. 

In samenwerking met het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal het project voor rijstkafverbranding worden 

geïnitieerd. 

In de samenwerkingsrelatie met Japan  zullen een aantal projecten in uitvoering worden genomen, die via de 

volgende ministeries zullen worden geïmplementeerd. Via het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zullen 

zonnepanelen worden verkregen ter verhoging van de efficiëntie in de energievoorziening. Middels institutionele 

versterking aan het Ministerie van Defensie zal worden voorzien in de aanschaf van onder andere een Language 

Lab, audiovisuele apparatuur en een Conference Training ruimte, muziekinstrumenten t.b.v. de Kapel van het 

Nationaal Leger en video-editingapparatuur. Door tussenkomst van het Ministerie van Onderwijs en 

Volksontwikkeling zal technische assistentie worden verleend aan het Cultureel Centrum Suriname, terwijl via het 

Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu upgrading zal plaatsvinden van enkele sport- en 

culturele faciliteiten in Wageningen. 

Tenslotte zal een medisch centrum worden opgezet te Dijkveld. 

Binnen de samenwerkingsrelatie met Zuid-Afrika  zal via het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij 

institutionele en materiële versterking plaatsvinden voor het opzetten van moderne agro-verwerkingsindustrie en 

visrokerijen. 

Met Indonesië  worden hoofdzakelijk projecten uitgevoerd op het vlak van technische assistentie bij institutionele 

versterking van diensten. Zo zal via het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu worden 

gewerkt aan het upgraden van het automatiseringssysteem van de SAO, terwijl institutionele versterking wordt 

verkregen ten aanzien van het Nationaal Archiefwezen. 

Via het Ministerie van Defensie zal institutionele versterking plaatsvinden aangaande civiel-militaire en militaire 

samenwerking, trainingen aan de SESKOAD in Indonesië en het opzetten van een trainingsprogramma 

aangaande de bewaking van de exclusieve maritieme economische zone. Institutionele versterking zal via het 
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Ministerie van Justitie en Politie worden gegeven aangaande de maritieme visgronden, de misdaadbeheersing en 

de mobiliteit van de Bikers unit. Een soortgelijk programma wordt in de samenwerking met China  uitgevoerd. 

Institutionele versterking van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal plaatsvinden aangaande 

Human Resource Development. Ter verbetering van de volksgezondheid en uitwisseling van kennis zal 

technische samenwerking plaatsvinden aangaande de aanpak van de zgn. Mexicaanse griep A(H1N1), alsmede 

de samenwerking met betrekking tot Moeder- en kindzorg, HIV/Aids en de beschikbaarstelling van beurzen voor 

medisch specialisten. 

Binnen de samenwerking met de Volksrepubliek China  zullen een aantal bouwkundige werken worden 

uitgevoerd via de volgende ministeries. Medewerking zal worden verleend bij de restauratie van 

kantoorgebouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Via het Ministerie van Defensie zal 

de behuizing van de Militaire Politie ter hand worden genomen, terwijl ook technische assistentie zal worden 

verleend bij het opzetten van een boerderij voor zelfvoorziening van voedsel, het opzetten van een fitness center 

en de aankoop van apparatuur voor de marine en de luchtmacht. Via het Ministerie van Volksgezondheid zal 

technische assistentie worden verleend bij de opzet van het project voor verpleegkundigen en 

ziekenverzorgenden. Tenslotte zal via het Ministerie van Openbare Werken gewerkt worden aan het opzetten van 

een buurthuis in de wijk Sophia’s Lust en de bouw van een atletiekbaan, terwijl via het ministerie van Financien 

dienstruimten voor vier afdelingen zullen worden opgezet, naast de aanschaf van een container-inspectiesysteem 

voor de douane. 

 

Binnen de samenwerking met Brazilië zal institutionele versterking plaatsvinden van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, terwijl via het Ministerie van Financiën een pre-feasibility studie zal worden uitgevoerd 

aangaande het opzetten van een postkanaal voor het Caribisch gebied via Suriname. 

Suriname zal in 2011 binnen de samenwerking met Venezuela en wel via het Ministerie van Landbouw Veeteelt 

en Visserij een aantal projecten voortzetten, gericht op de bouw van 150 plantenkassen van het type Suri 

Sombra; de verharding c.q. asfaltering van de Karachiweg, de toegangsweg tot de Brutopolder, de Lahoreweg en 

de Savannaweg; de industriële verwerking van landbouwproducten (fruit en groenten); de revitalisering van de 

rijstsector; de ontwikkeling van de Aquacultuur in de kustzone en het binnenland van Suriname; de verbetering 

van de aanmeersteigers voor visaanlandingen in Suriname en de levering van ureum door Venezuela aan 

Suriname. 

 

Wat de Multilaterale betrekkingen  betreft, zal het Ministerie de in 2010 gepleegde inspanningen voortzetten en 

actief participeren in diverse activiteiten van de wereldgemeenschap, hetgeen zal resulteren in een investering 

van ca. SRD 1.905.000,-. De Verenigde Naties (VN) is het geschikte orgaan voor het gezamenlijk zoeken naar 

oplossingen voor uitdagingen waarvoor de internationale gemeenschap zich geplaatst ziet. Suriname zal in 2011 

actief blijven participeren in de activiteiten van de VN en het principe van multilateralisme blijven ondersteunen. 

In 2011 zal de ondersteuning aan de doelstellingen van de ICC worden voortgezet. 

 

In het planjaar 2011 zal het Ministerie de ondersteuning continueren aan de hernieuwing van de commiteringen  
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aan de Millennium Ontwikkelings Doelstellingen  (MDG’s) op regionaal en internationaal niveau, ter realisatie 

van deze doelstellingen in 2015. Om op nationaal niveau invulling te geven aan het realiseren van de MDG’s zal 

worden gewerkt aan het aangaan van effectieve en doelgerichte Zuid – Zuid Samenwerkingsrelaties, gericht op 

het vergroten van de nationale capaciteit hiertoe. 

 

Tegen de achtergrond van het beleid van het plaatsen van Surinaamse staatsburgers in zichtbare posities, zal het 

voordragen van personen voor functies en commissies bij regionale en internationale organisaties worden 

voortgezet. 

 

De werkzaamheden van de International Law Commission  (ILC) die zich primair richten op de ontwikkeling van 

het internationaal recht en het creëren van een op internationaal recht gebaseerde internationale gemeenschap, 

worden door Suriname ondersteund. Om de betrokkenheid in dit kader te vergroten zal een kandidatuur voor het 

lidmaatschap van de ILC worden gepresenteerd. In 2011 zullen hiervoor lobby-activiteiten gevoerd worden. 

 

Het Ministerie zal ook in 2011 een actieve bijdrage blijven leveren aan de discussies betreffende het beleid van 

de Organisatie van Amerikaanse Staten  (OAS), in het bijzonder met betrekking tot de traditionele en actuele 

vraagstukken zoals internationale ontwikkeling, vrede en veiligheid, democratie, goed bestuur en drugsbestrijding. 

Ook zal verder gewerkt worden aan implementatie van de uitkomsten van de vijfde Summit of the America’s. 

 

Suriname zal actief blijven participeren in de onderhandelingen betreffende het vraagstuk van duurzaam 

bosbeheer, in het bijzonder het aspect van de instelling van een financieel mechanisme voor compensatie van 

het duurzaam beheer van bossen. 

 

Ook zal een actieve bijdrage worden geleverd aan de onderhandelingen op het gebied van klimaatsverandering. 

 

De voortzetting van de consultaties met de Commission on the Limits of the Continental Shelf  (CLCS) in het 

kader van de behandeling van de claim van Suriname voor uitbreiding van de voorgrens van het continentaal 

plateau, zijn voor december 2011 gepland. 

Het lidmaatschap van Suriname bij de OIC zal in 2011 worden geëvalueerd waarbij de efficiëntere benutting van 

het lidmaatschap mede in overweging genomen zal worden. 

 

De hedendaagse mondiale ontwikkelingen noodzaken, mede vanwege hun invloed op de ontwikkeling van ons 

land, tot een regelmatige bijstelling van beleidsvisies en strategieёn. De continue kwalitatieve en kwantitatieve 

versterking van de plannings- en  onderzoekscapaciteit van het Ministerie wordt derhalve ook in 2011 voortgezet, 

hetgeen past in het kader van de uitvoering van het beleidsprogramma voor  Beleidsonderzoek en planning , 

waarvoor in 2011 een bedrag van ca. SRD 100.000,- zal worden besteed. Uit de internationale committeringen 

door Suriname aangegaan, vloeien namelijk verplichtingen voort die vaak een overlappend karakter hebben. Om 

te komen tot een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van deze verplichtingen zal voortgegaan worden met 
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de opzet van een nationaal netwerk dat de implementatie van de verschillende verplichtingen zal overzien. 

 

In het kader van de Institutionele en materiële versterking van het Ministerie zullen in 2011 zowel de fysieke 

voorzieningen als de deskundigheid binnen het ministerie in 2011 verder worden opgevoerd middels het 

verzorgen en deelnemen aan diverse trainingen en cursussen en het gefaseerd opzetten van ambassades en 

consulaten. Hiervoor zal een bedrag van ca. SRD 500.000,- worden uitgegeven. 

Ook de renovatie van de eigendomspanden in o.a. Amsterdam en Frans Guyana wordt verder ter hand genomen, 

waarvoor ca. SRD 350.000,- zal worden besteed. 

 

De afronding en inwerkingtreding van een Reglement voor de Buitenlandse Dienst  (Reglement Dienst 

Buitenlandse Zaken) geniet prioriteit in 2011. Dit reglement en de nieuwe organisatiestructuur van het Ministerie 

zullen voor wat betreft het organisatorische aspect van het Ministerie mede bijdragen aan de institutionele 

versterking. Aan de uitbreiding van het nieuwe hoofdkantoor van het Ministerie, met behulp van financiering via 

een schenking van China en uit eigen middelen, zal ook in 2011 aandacht worden besteed. De voorgenomen 

investering zal ca. SRD 7.420.000,00 bedragen, waarvan ca. SRD 6.720.000,- als schenking van de 

Volksrepubliek China en een Surinaams component van ca. SRD 700.000,-. 

 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal voor het geraken tot een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van 

de implementatie van onze internationale verplichtingen het project National High Level Dialogue on the 

Implementation of our International Commitments (NH LD) versneld uitvoeren, waarvoor in 2011 een 

besteding van ca. SRD 300.000,- is gereserveerd. Binnen dit project zullen enkele speerpunten de nodige 

aandacht krijgen, te weten:  

- updaten van de evaluatiedocumenten om een geactualiseerd overzicht te krijgen van de voor Suriname 

daaruit voortvloeiende verplichtingen; 

- evaluatie van reeds bestaande nationale werkgroepen/commissies die belast zijn met de nationale aanpak 

van mondiale vraagstukken die in het overzicht Internationale Committeringen zijn opgenomen; 

- instellen van werkgroepen, en 

- nagaan op welke wijze deze werkgroepen samen met de huidige structuren zo efficiënt mogelijk kunnen 

functioneren. 

 

Het Ministerie zal aangaande de Publicatie van verdragen ook in het dienstjaar 2011 de nodige activiteiten 

ontplooien en de gesloten verdragen voor het publiek toegankelijk maken, waarvoor een bedrag van ca. SRD 

25.000,- zal worden besteed. Behalve verdragen die in het afgelopen dienstjaar door ons land zijn aangegaan, 

zullen ook verdragen die in voorgaande jaren zijn getekend (en nog niet zijn gepubliceerd) worden gepubliceerd, 

conform het bepaalde in artikel 107 Gw. jo Decreet C – 37(S.R.S. 1980. No. 127). 

 

Met betrekking tot Migratie en personenverkeer  zal het beleid zich richten op beheersing van de 

migratiestromen als gevolg van de groei in het internationaal reisverkeer, terwijl de ordening van het 
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personenverkeer samen met relevante ministeries verder ter hand zal worden genomen. Middels participatie in 

regionale en internationale fora inzake de specifieke migratieproblematiek, zal Suriname zijn bijdrage blijven 

leveren ter oplossing van migratievraagstukken. Bovenvermelde inspanningen zullen in 2011 leiden tot een 

besteding van SRD 75.000,-. 

 
2.2.3                         MINISTERIE  VAN  BINNENLANDSE ZAKEN  

 

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de ontwikkelingsinvesteringen voor het planjaar 2011 geraamd 

op SRD 43.279.000,-. Dit budget zal onder meer besteed worden aan onderstanden en pensioenen bijzondere 

aanschaffingen Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Hervorming van de Publieke sector, het Onafhankelijk 

Kiesbureau,- en het Centraal Bureau voor Burgerzaken . 

 

BELEIDSGEBIED Hervorming publieke sector                                                             

 

Het programma Bijzondere aanschaffingen C.I.V.D . betreft de aanschaf van onder meer voertuigen, 

apparatuur, wapens en minutie. Voor het planjaar 2011 zijn de bestedingen geraamd op SRD 10.325.000,-. 

 

Via het programma Overheidspersoneelsbeleid , dat gericht is op het creëren van een centrale 

managementstructuur voor het human resource beleid van de Overheid, wordt gestreefd naar een efficiënt en 

effectief functionerend Overheidsapparaat. Voor 2011 zijn de uitgaven geraamd op ca. SRD 600.000,-.  

 

Na de verkiezingen van 25 mei 2010 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een omschakeling gemaakt 

van de pre- naar de post-electorale fase. Het gebruikmaken van ICT-mogelijkheden ten behoeve van de 

verkiezingsorganisatie en het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen binnen het wettelijke kader van de 

verkiezingen, vormen onderdelen van het programma Pre- en Postelectorale activiteiten , die in 2011 verder 

zullen worden uitgewerkt. De bestedingen zijn geraamd op SRD 800.000,-. 

 

Enkele activiteiten die binnen het programma Centraal Bureau voor Burgerzaken  in 2011 zullen worden 

uitgevoerd zijn: 1) modernisering van de dienstverlening in het binnenland door gebruik van computers die 

middels zonnepanelen of lichtaggregaten van stroom zullen worden voorzien; 2) door een consultant doen 

evalueren van de opleidingen tot bevolkingsadministrateur en het doen uitwerken van vervolgopleidingen; 3) door 

een extern bedrijf doen verzorgen van computertrainingen aan personeelsleden in de districten en 4) verdere 

vervanging van oud meubilair en apparatuur. De totale uitgaven van dit programma zijn begroot voor SRD 

800.000,-. 

 

De zorg voor het archiefwezen behoort tot de verantwoordelijkheid van het Nationaal Archief Suriname . 

Overheidsarchieven vormen een deel van ons cultureel historisch erfgoed en met een adequaat beheer en 

beschikbaarstelling daarvan worden historisch besef en benutting bevorderd. Behalve het continueren van 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 83

restoratie, verfilming en digitalisering van archieven, zal in 2011 een audiovisuele unit worden opgezet. De 

bestedingen zijn geraamd op SRD 700.000,-. 

 

Binnen het programma Eredienst  zullen onder meer in 2011 de doel- en taakstelling van de afdeling verder 

worden geëvalueerd en indien noodzakelijk ook geherformuleerd worden. Ook zal nadere reglementering 

plaatsvinden inzake de registratieplicht voor religieuze organisaties en de aanstelling c.q. rechtspositie van 

bezoldigde geestelijken. Eveneens zullen de Wereldreligie- en de Gezinsdag worden gevierd. De uitgaven zijn 

geraamd op SRD 175.000,-. 

 

Met een budget ad SRD 700.000,- ten behoeve van het programma Genderbeleid  zullen onder meer de 

volgende activiteiten in 2011 worden voortgezet of uitgevoerd: onderzoek en uitgifte van de publicatie 

Voorbeeldvrouwen 2010; uitgifte gids Gender gerichte Actoren; voorlichting over mensenrechten van vrouwen en 

stop geweld tegen vrouwen, onderzoek naar de bijdrage van vrouwen aan de economie en sociale bescherming 

in relatie tot betaald en onbetaald werk. 

 

Het Public Sector Management Strengthening  Program  is gericht op het verhogen van de efficiëntie, 

effectiviteit, transparantie en verantwoordelijkheid van de overheidssector. Het programma bestaat uit vier 

componenten waarlangs gesteld doel bereikt zal worden: 1) hervorming van het 

overheidspersoneelsmanagement 2) verbetering Bevolkingsadministratie 3) renovatie CBB-kantoren en 4) het 

aanleggen van een elektronisch communicatienetwerksysteem voor de Overheid en het uitvoeren van een e-

readiness studie. Bij de finale evaluatie van het laatstgenoemd component zullen in 2011 onder meer hard- en 

software worden aangeschaft. Inzake het derde component  zullen de CBB-kantoren verder worden 

gerehabiliteerd en ingericht. De totale uitgaven zijn voor 2011 geraamd op SRD 6.824.000,-. 

 

Via het programma Bijdrage aan huishoudens  worden onderstanden en pensioenen uitgekeerd aan gewezen 

presidenten, vicepresidenten, ministers en DNA-leden. Voor 2011 is ca. SRD 20.100.000,- begroot. 

 

De afdeling Juridische Aangelegenheden en Regelgeving (JAR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voert 

het programma Management Regelgeving uit. In 2011 zal onder meer ter hand worden genomen: 1) aanpassing 

van de kiesregeling, te weten de Kieswet en het Kiesbesluit; 2) wijziging van uitvoeringsregelingen, met name 

resoluties en beschikkingen en 3) vastlegging van operationele aangelegenheden, waaronder richtlijnen voor 

ministers en districtscommissarissen. De bestedingen zijn geraamd op SRD 470.000,-. 

 

Onder meer zullen de door het Onafhankelijk Kiesbureau geconstateerde tekortkomingen van de in 2010 

gehouden verkiezingen in 2011 worden gepresenteerd op seminars en workshops, teneinde de daaruit 

voortvloeiende conclusies en aanbevelingen door te geleiden naar relevante autoriteiten. Voorts zal specifieke 

deskundigheid worden aangehuurd inzake het zorgvuldig samenstellen van de kiezerslijsten. Tenslotte zal 

financiële verslaglegging plaatsvinden van de subsidieverlening door twee administratieve krachten, die het 
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contact met de CLAD zullen onderhouden. De uitgaven zijn geraamd op SRD 891.000,-. 

 

De gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2010 zullen eveneens door het Centraal 

Hoofdstembureau (CHS)  worden geëvalueerd en de bevindingen zullen via workshops en seminars worden 

gepresenteerd. De evaluatiewerkzaamheden zijn begroot voor SRD 294.000,-. 

 

Werkzaamheden binnen het programma Renovatie en uitbreiding gebouwen Hoofdkantoor Binn enlandse 

Zaken  hebben betrekking op gebouwen die staan op het hoofdkantoor van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en in deplorabele staat verkeren. In samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken zullen deze 

gebouwen in 2011 gefaseerd worden gerenoveerd, uitgebreid en ingericht. De bestedingen zijn geraamd op SRD 

600.000,-. 

 

 

   2.2.4             MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING                        

 

De ontwikkelingsinvesteringen van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn voor het planjaar 2011 

geraamd op SRD 117.791.000,-. Deze investeringen zullen gepleegd worden ten behoeve van het beleidsgebied 

Onderwijs en Volksontwikkeling, dat de subgebieden Onderwijs en Cultuur omvat. Voor Onderwijs  zijn de 

investeringen geraamd op SRD 116.733.000,- ten behoeve van de uitvoering van programma’s ter verbetering 

van bereikbaarheid en effectiviteit van het onderwijs, hoger onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. De 

investeringen zijn onder meer gericht op herstructurering van de interne en externe onderwijsstructuur, bij- en 

herscholing van onderwijsgevenden, verbetering van het onderwijs in het binnenland en bouw, renovatie en 

inrichting van onderwijsfaciliteiten.  

De investeringen voor Cultuur  bedragen SRD 1.058.000,- en zijn gericht op behoud en bescherming van ons 

culturele erfgoed, het ontwikkelen en toegankelijk maken van kunst- en cultuuronderwijs en het stimuleren en 

ontwikkelen van kunst- en cultuurproductie. 

 

BELEIDSGEBIED Onderwijs  en Volksontwikkeling                                                                                           

 

SUBBELEIDSGEBIED Onderwijs 

 

In het planjaar 2011 zullen binnen het Beleidsprogramma Vergroting bereikbaarheid van het onderwijs  een 

aantal maatregelen c.q. projecten in uitvoering worden gebracht.  

 

De beleidsmaatregel Nieuwbouw, rehabilitatie (uitbreiding) en renovatie  van scholen en woningen  is voor 

2011 begroot op SRD 10.900.000,- en wordt gefinancierd uit de overheidsbegroting. Voor Paramaribo en de 

randdistricten is gepland de bouw van 104 nieuwe lokalen bestemd voor het basis- en secundair onderwijs. 

Voorts staan op programma renovatie en schilderwerkzaamheden op de AMS en SPI. Voor het Binnenland zullen 
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in totaal 21 nieuwe schoollokalen en 14 dienstwoningen worden gebouwd.  

 

Ook wordt aan diverse onderwijsinstellingen subsidie verstrekt om het onderwijs voor een ieder toegankelijk te 

maken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderwijs op lager niveau. 

Het Bijzonder Lager Onderwijs,  waaronder de gemeentescholen RKBO, EBG, Sanatan Dharm, Arya Dewaker, 

SIS, Zevendedags Adventisten, AMEC, Baptisten Gemeente, Bahai, Vrije School, Wesleyaanse Gemeente en 

IMG, ontvangt totaal aan subsidie SRD 62.400.000,- in 2011. Deze scholen verzorgen onderwijs op Glo- en VOJ-

niveau. 

De subsidie aan het Bijzonder Nijverheidsonderwijs   (huishoudschool) wordt geraamd op SRD 400.000,-. 

Binnen dit onderwijstype worden studenten bepaalde beroepsgerichte praktische vaardigheden bijgebracht. 

 

Aan de stichtingen Kennedyschool en Mythylschool  wordt subsidie verstrekt voor respectievelijk onderwijs aan 

kinderen met auditieve beperking en opvang van kinderen met een dubbele beperking in Suriname. Het bedrag in 

2011 is begroot op SRD 13.000,-. 

 

Ook wordt het Christelijk Pedagogisch Instituut  financieel ondersteund, waartoe SRD 1.300.000,- is geraamd. 

Op dit instituut worden studenten op middelbaar niveau opgeleid tot leerkrachten.  

 

De financiële bijdrage aan de instellingen Stichting Dierentuin, Medische Zending en Parima  is totaal begroot 

op SRD 90.000,-. Het doel van deze maatregel is instellingen te ondersteunen die educatie en informatie 

verzorgen ten behoeve van de samenleving, in het bijzonder de schoolgaanden.  

 

De volgende maatregel binnen dit programma is Bijdragen aan huishoudens , begroot voor SRD 2.000.000,-. 

Binnen deze maatregel wordt de mogelijkheid geboden kosten voor studie in Suriname en in het buitenland te 

financieren. 

 

Het project Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA ) heeft als doel de kwaliteitszorg en accreditatie binnen 

het onderwijs te garanderen. Voor 2011 staan op schema de instelling van de Nationale Accreditatie Raad (NAR) 

en het opzetten en bemensen van het Nationaal Accreditatiebureau (NAB). De uitgaven van dit project worden 

voor 2011 begroot voor SRD 170.000,-. 

 

Binnen het beleidsprogramma Vergroting effectiviteit onderwijs  zullen de volgende maatregelen worden 

uitgevoerd.  

Het project Ondersteuning voor verbetering van Basisonderwijs ( BEIP) heeft ten doel het verbeteren van de 

kwaliteit en interne efficiëntie van het basisonderwijs. De componenten zijn herziening en verbetering van 

onderwijsinhouden en processen, verschaffen van inputs aan de scholen, verbeteren van de 

managementcapaciteiten op schoolniveau, bouw/renovatie van faciliteiten en institutionele versterking bij 

hervormingen van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Het project wordt gefinancierd middels een 
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lening van de IDB van USD 12,5 mln en de eigen inbreng van USD 1,5 mln. De leningsovereenkomst is getekend 

op 31 maart 2004 door de Minister van Financiën en de IDB. Uit de NHAS wordt USD 370.000 bijgedragen voor 

de financiering van de projectadministratie voor de Project Coordination Unit. Jaarlijks wordt USD 74.000,- 

overgemaakt. Het resterend deel van de eigen inbreng, zijnde USD 1,13 mln, wordt gefinancierd door de 

Overheid. Het project is voor het jaar 2011 begroot voor SRD 2.200.000,-. 

 

Het project  Early Childhood Development (ECD)  houdt in het ontwikkelen van programma’s ter stimulering van 

de algehele ontwikkeling van het kind van 0 tot 8 jaar. De ECD-programma’s vormen een aanvulling en verrijking 

van het onderwijs, via bevordering van schoolrijpheid, vermindering van zittenblijven en drop-out in de eerste 

schooljaren en verbetering van intellectuele en sociale vaardigheden. De projectactiviteiten worden uitgevoerd 

vanuit de ECD-unit Suriname en bestrijken het kleuteronderwijs, de beginjaren van het basisonderwijs en het 

speciaal onderwijs. Doel is het mainstreamen van ECD in het nationaal en regionaal sociaal-economisch 

programma, ontwikkelen van een nationale en regionale ECD-visie en van een structurele benadering van het 

nationaal ECD-programma. Deze activiteiten zijn voor 2011 begroot voor SRD 200.000,-. 

 

In 2011 zal het project Schoolvoeding  worden voortgezet. Doel is het verschaffen van voeding aan behoeftige 

leerlingen om zodoende het schoolbezoek te bevorderen en de leerprestaties positief te beïnvloeden. Het aantal 

behoeftige kinderen wordt vastgesteld op basis van informatie verzameld door schoolleiders en de deskundigen 

van de dienst Inspectie. In 2010 kreeg dit project een landelijk karakter, waarbij behoeftige kinderen uit alle tien 

districten, na selectie in aanmerking kwamen voor voeding. Voor 2011 zijn de bestedingen geraamd op SRD 

4.000.000,-. 

 

De maatregel Uitvoering activiteiten Basic Life Skills (BLS) is in 2011 begroot voor SRD 200.000,-. Doel is bij 

kinderen vaardigheden te ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. De activiteiten in het 

planjaar zullen gericht zijn op het ontwikkelen en invoeren van een BLS-educatieprogramma in leerjaar 5 en 6 

van het Glo en leerjaar 1 en 2 van het VOJ.  

 

Het beleidsprogramma Hoger onderwijs, onderzoek en ontwikkeling wordt in zijn geheel gefinancierd met 

overheidsmiddelen.  

In dit kader wordt de maatregel Adek Universiteit van Suriname  in 2011 uitgevoerd met een begroot bedrag 

van SRD 21.000.000,-. Deze maatregel heeft ten doel de universiteit te ondersteunen bij de uitvoering van taken 

die liggen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs.  

Binnen dit beleidsprogramma wordt ook het hoger beroepsonderwijs ondersteund. De subsidie aan de  Stichting 

Polytecnic College  (PTC) wordt in 2011 begroot voor SRD 660.000,-. PTC heeft ten doel het verzorgen van 

beroepsgerichte opleidingen, die moeten leiden tot het afleveren van studenten die onder andere in staat zijn 

theoretische kennis te integreren en toe te passen bij het oplossen van technische problemen.  

Als derde maatregel binnen genoemd programma geldt Studielening voor Hoger onderwijs in Suriname , 

waarvan de bestedingen geraamd zijn op SRD 11.200.000,-. Doel is het opzetten van een nieuw 
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studiefinancieringssysteeem, waarbij personen in de gelegenheid worden gesteld middels een lening de studie te 

bekostigen. De ratio voor het invoeren van dit studieleningsysteem is dat onder andere het rendement van de 

student en de instelling wordt verhoogd en  meer ruimte wordt gecreëerd voor kwaliteitsverbetering bij de 

instellingen. In 2011 zal het studiefinancieringsstelsel worden geëvalueerd en zonodig aangepast. Een aanvang 

zal worden gemaakt met de opstelling van een ontwerpwet voor studiefinanciering.  

 

SUBBELEIDSGEBIED Cultuur 

 

Voor het planjaar 2011 wordt subsidie aan enkele instituten en organisaties gecontinueerd. De Stichting 

Surinaams Museum  die opgericht is met het doel  Surinaams historisch erfgoed te conserveren, te ontsluiten en 

toegankelijk te maken voor het nageslacht, wordt voor SRD 50.000,- gesubsidieerd. Het Cultureel Centrum 

Suriname en de Volksmuziekschool  ontvangen SRD 40.000,- en Stichting Nationale Volks Muziekschool 

Suriname  ontvangt SRD 50.000,- aan subsidie. Deze instituten beijveren zich voor het bereikbaar maken van 

muziekonderwijs voor alle lagen van de bevolking. Het Naks Gemeenschapscentrum  is een niet-commerciële 

instelling die zich ten doel stelt het ontwikkelen van de Surinaamse cultuur, in het bijzonder de Afro-Surinaamse. 

De jaarlijkse subsidie is SRD 10.000-.  

Voor Subsidie aan overige niet commerciële instellingen  en instanties , die een sociaal-maatschappelijke en 

culturele achtergrond hebben, is in het planjaar 2011 SRD 100.000,- gereserveerd.  

 

Het beleidsprogramma Reguliere specifieke culturele activiteiten  zal in 2011 ook in lijn met het Integraal 

Cultuur beleidsactieplan 2007-2012 verder worden uitgevoerd en is in dit planjaar begroot voor SRD 458.000,- 

ten laste van de overheidsbegroting.  

 

In 2011 zal de maatregel Opzetten van landelijke kunst en nijverheidsproject en en een permanente 

exporuimte voor craft- en textielproducties  worden uitgevoerd met een begroting van SRD 80.000,- ten laste 

van de reguliere overheidsbegroting. Doel van dit programma is het ondersteunen van kunstenaars en artiesten, 

zodat de productie van kunst en cultuur wordt gestimuleerd. Het organiseren van nationale festivals voor crafters 

en het deelnemen aan craftbeurzen in het buitenland zullen ook in 2011 worden voortgezet. Voorts zal worden 

gewerkt aan de  finalisering van de renovatie en inrichting van een permanente expositieruimte voor craft- en 

textielproductie.  

 

De maatregel Exploitatie bijzondere commissies en/of stichtingen  ten behoeve van het Directoraat Cultuur 

heeft als doel de bijkomende operationele kosten te dekken. Het gaat hierbij om onder andere de Commissie 

Monumentenzorg en Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. In 2011 is het verwachtbaar dat de Commissie 

Kunst- en Cultuureducatie en de Commissie tot behoud van voorwerpen welke historische, culturele dan wel 

wetenschappelijke waarde hebben voor Suriname, wederom een beroep zullen doen op deze maatregel. De 

totale raming voor 2011 is gesteld op SRD 50.000,-. 
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De maatregel Landelijke viering hoogtij-/feestdagen  betreft het begeleiden, coördineren en voorbereiden van 

activiteiten in verband met de viering van de door de Overheid erkende nationale feestdagen op landelijk niveau. 

Ter ondersteuning van het activiteitenprogramma dat in samenwerking met de relevante NGO’s en de eventueel 

door de Overheid ingestelde Nationale Commissies zal worden uitgevoerd, wordt een bedrag ad SRD 100.000,- 

gereserveerd.  

 

Voor 2011 is de maatregel Kunst- en Cultuureducatie  geraamd op SRD 70.000,-. Deze betreft een meerjarig 

beleidsprogramma gericht op het doen opnemen van kunst- en cultuureducatie in het Onderwijscurriculum, te 

beginnen op de basisscholen. De verwachting is dat het pilotproject kunst- en cultuureducatie op basisscholen 

reeds in uitvoering zal zijn en dat op basis van de evaluatie uitbreiding zal plaatsvinden.  

 

De maatregel Subsidie Stichting Openlucht Museum Fort Nieuw Amst erdam betreft de ondersteuning van de 

Overheid aan de rehabilitatie van het museum. De stichting heeft ten doel het bevorderen en verspreiden van 

kennis over de Surinaamse geschiedenis en het ontwikkelen van het openlucht museum tot een centrum van 

educatie, studie en vrijetijdsbesteding. De bijdrage van de Overheid houdt in het beschikbaar houden van 

personeel en een jaarlijkse subsidie, die voor 2011 geraamd is op  SRD 50.000,-. 

 

   2.2.5                           MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN                                  
 

De ontwikkelingsinvesteringen van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn voor het planjaar 2011 geraamd 

op SRD 11.756.000,-. Deze investeringen zullen gepleegd worden ten behoeve van het beleidsgebied Onderwijs 

en Volksontwikkeling dat de subgebieden  Sport en Jeugd omvat. Voor subgebied Sport  zullen de 

investeringen gericht zijn op het waarborgen en stimuleren van kwalitatieve sport-, recreatie- en 

bewegingsactiviteiten waaraan de totale bevolking, in het bijzonder de jeugd, kan deelnemen. Deze activiteiten 

worden zowel op buurt- als georganiseerd niveau ontplooid. Ter ondersteuning zullen de sport- en 

jeugdaccommodaties worden verbeterd. Voorts zal onderzoek worden verricht, de informatievoorziening worden 

verbeterd en de deskundigheid worden bevorderd. Mogelijkheden zullen worden gecreëerd voor deelname aan 

sportevenementen en –uitwisselingsprogramma’s. De investeringen voor 2011 zijn geraamd op SRD 9.375.000,-.  

Voor wat betreft het subgebied Jeugd  hebben de investeringen ten doel middels buitenschoolse activiteiten het 

maatschappelijk functioneren van de jeugd te bevorderen. Ook zal het Nationaal Jeugd Instituut worden 

uitgebouwd met het doel de participatie van de jeugd op onder andere bestuurlijk niveau te bewerkstelligen. De 

investeringen zijn geraamd op SRD 2.381.000,-. 

 

BELEIDSGEBIED Onderwijs  en Volksontwikkeling                                                                                           

 

SUBBELEIDSGEBIED Sport 

In het planjaar 2011 zal de uitvoering van het beleidsprogramma Implementatie sportbeleid worden voorgezet. 

De totale ramingen voor 2011 bedragen SRD 9.375.000,-. 
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De eerste maatregel is Intensievere aanpak van de Recreatiesport, Jeugdspo rt en Bewegingsrecreatie . De 

totale raming voor genoemd planjaar bedraagt SRD 960.000,-. Doel is mogelijkheden te scheppen voor een 

optimale deelname aan bewegingsactiviteiten en –situaties voor een ieder, zodat interesse voor de 

sportbeoefening kan ontstaan en groeien en talent ontwikkeld kan worden. Hierdoor wordt een vlottere 

doorstroming naar de georganiseerde sport bevorderd. Binnen deze maatregel  zullen de volgende activiteiten 

worden uitgevoerd.  

De Pupillen Aspiranten Sport Competities worden georganiseerd. Deze competities zullen uitgebouwd worden 

naar meerdere districten. Voor deze activiteit is een bedrag van SRD 59.000,- gereserveerd.  

Voor de Buurt- en vakantiesportactiviteiten is totaal SRD 272.000,- begroot. Dit jaar is uitbreiding naar meer 

districten en het binnenland gepland. Voor wat betreft de activiteit Schoolsportevenementen Nationaal en 

Internationaal is voor 2011 begroot SRD 273.000,- Het aantal schoolsportevenementen zal worden opgevoerd 

en de deelname aan internationale studentenuitwisselingsprogramma’s zal ruime aandacht krijgen. Voor wat 

betreft de schoolsportevenementen op nationaal niveau wordt gewerkt aan het opvoeren van het aantal in de 

districten. Het schoolzwemmen zal naar meer districten en buurten worden uitgebouwd. 

Voor 2011 zijn de uitgaven voor de uitvoering van de maatregel Sportieve recreatieve activiteiten  (nationaal en 

internationaal) begroot voor SRD 120.000,-. Meer Surinamers zullen gestimuleerd worden tot bewegen via de 

organisatie van bewegingsactiviteiten rond herdenkings- en feestdagen. Ook in 2011 zullen de Volksspelen 

worden voortgezet en wel voor een bedrag van SRD 50.000,-. Het ligt in de bedoeling deze spelen in alle 

districten te organiseren. In 2011 wordt ook aandacht besteed aan  Sport en Beweging voor de mens met een 

beperking , waarvoor  SRD 25.000, is gereserveerd. Voor Health promotion  is begroot SRD 20.000,-. Dit omvat 

meer bewegen voor ouderen en bestrijding van obesitas en andere niet overdraagbare aandoeningen. In 2011 is 

Sport en Recreatie Binnenland als activiteit opgenomen voor SRD 125.000,- om ook de sportbeoefening in 

voornoemd gebied te stimuleren.  

Voor de instandhouding van het Bureau van de OD Recreatie en Sport  is SRD 16.000,- opgebracht.  

 

De maatregel Bouw, civieltechnische en logistieke activiteiten zal in 2011 voor een bedrag van SRD 

6.163.000,- worden uitgevoerd. Voor een adequate uitvoering van het algemeen sport- en jeugdbeleid zijn 

adequate faciliteiten, zoals sport- en jeugdaccommodaties, buurtcentra, werkruimten, dienstwoningen en  

-voertuigen een vereiste. Uitgaande van de bevolkingsgroei zal nieuwbouw van accommodaties op strategische 

plaatsen ter hand worden genomen. Binnen deze maatregel zullen de volgende activiteiten worden voortgezet: 

landelijke renovatie van sport- en jeugdaccommodaties (SRD 167.000,-), aanleg en expoitatie accomodaties 

(SRD 1.003.000), het inzetten van transport en logistiek (SRD 201.000,-), landelijke onderhoudswerken (SRD 

33.000,-), noodzakelijke renovatie en inrichting kantoorpanden en dienstwoningen (SRD 335.000,-), bouw van 

centrale huisvesting Sport en Jeugdzaken (SRD 4.346.000,-), steun ter vorming, ontwikkeling en participatie van 

de gemeenschap met betrekking tot sport (SRD 70.000,-) en instandhouding Bureau OD SAR (SRD 8.000,-). 

 

Ook de maatregel Ontwikkeling van het Sport- en Jeugdbeleid middels Onderzoek, Informatievoorziening 
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en Deskundigheidsbevordering zal in 2011 worden voortgezet  en wel voor een bedrag van SRD 1.099.000,-. 

Het doel is betrouwbare informatie te verzamelen middels onderzoek ten behoeve van planning, implementatie, 

evaluatie en monitoring van het beleid, informatievoorziening en bijbrengen van vaardigheden aan jongeren en 

ouderen ten behoeve van een gezonde levensstijl en het ontwikkelen van deskundig en gemotiveerd kader. Ook 

in 2011 zal het accent liggen op topsportbevordering middels het aantrekken van buitenlandse trainers en 

breedtesportontwikkeling voor met name de districten en het binnenland.  

 

In het planjaar 2011 zal de beleidsmaatregel Subsidie aan sportorganisaties en andere instelling en worden 

gecontinueerd. Doel is de buurt-, jeugd- en sportontwikkeling te ondersteunen. In het bijzonder worden 

organisaties verder financieel bijgestaan bij de uitvoering van hun jaarprogramma, deelname aan c.q. organisatie 

van regionale/internationale evenementen en trainingen en carrièreplanning van topsporters. Voor 2011 zijn de 

bestedingen begroot voor SRD 435.000,-. 

 

De Inter Guyanese Spelen  zullen ook in 2011 worden georganiseerd. Doel is het systematisch en planmatig 

verbreden van het niveau van de sportbeoefening van de schoolgaande jeugd onder de 19 jaar als belangrijke 

onderbouw voor de piramidale opbouw van de sport in het algemeen. Mogelijkheden voor de schoolgaande jeugd 

van de Guyana’s worden hierdoor geschapen om elkaar op sportief gebied te ontmoeten in diverse takken van 

sport en mede sportieve relaties tussen de Guyana’s te bestendigen. Intussen is het aantal sportonderdelen 

uitgebreid naar 7 met wielrennen en damesvoetbal. In 2009 zijn als proef toegevoegd beach volleybal en 

schaken. Voor deze maatregel is begroot SRD 267.000,-. 

 

De maatregel Instituut Nationale Sportselecties (INS ) is voor 2011 begroot voor SRD 334.000,-. Doel is een 

constante en systematische groei en ontwikkeling van het niveau van de topsport. Het streven in 2011 is de 

herinrichting en bemensing af te ronden, zodat het instituut weer operationeel zal zijn om haar taak, 

talentontwikkeling en begeleiding van sportselecties, optimaal te kunnen uitvoeren. Uit het begrote bedrag zullen 

ook worden gefinancierd activiteiten van de Surinaamse Antidoping Autoriteit, zoals workshops, trainingen en 

testenafname met het doel het drugsvrij houden van de sport in Suriname.  

 

De maatregel Sportontwikkelingssamenwerking Suriname – Nederland  behelst de implementatie van het 

samenwerkingsprotocol tussen Suriname en Nederland met betrekking tot ondersteuning van diverse 

sportprojecten. De duur van deze samenwerking is vier jaar. De Nederlandse bijdrage bedraagt EUR 400,000,- 

verdeeld over vier jaren. De bijdrage van Suriname is voor 2011 begroot voor SRD 42.000,-.   

 

De Caribbean Games  zijn ontsproten aan de COHSOD-meeting in oktober 2005 en zijn bedoeld topatleten uit de 

Caricom-landen in de gelegenheid te stellen in een eigen toernooi prestaties te leveren. Deze spelen kunnen 

gezien worden als de Olympische Spelen van het Caribisch gebied. De kosten voor 2011 zijn geraamd op SRD 

75.000,-.  
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SUBBELEIDSGEBIED Jeugd 

In het planjaar 2011 zal het beleidsprogramma Implementatie beleid m.b.t. jeugd en jongeren  worden 

gecontinueerd voor een totaal bedrag van SRD 2.381.000,-. 

 

De maatregel Voorzien in de ontwikkeling van de jeugd  ter ondersteuning van het algemeen jeugdbeleid zal 

worden voortgezet. Doel is middels het ontwikkelen van projecten bij te dragen aan de bevordering van het 

maatschappelijk functioneren van de jeugd en de vermindering van jeugdwerkloosheid.  Het programma voor dit 

planjaar is begroot voor SRD 736.000,-, geheel ten laste van de overheidsbegroting. Op initiatief van het 

Directoraat Jeugdzaken worden buitenschoolse projecten ontwikkeld en uitgevoerd die een bijdrage moeten 

leveren aan de verdere ontwikkeling van de jeugd en een antwoord moeten helpen geven op de problemen die 

zich met betrekking tot de doelgroep in de samenleving manifesteren. Ook worden in de grote vakantie landelijk 

activiteiten ontplooid voor de jeugd. De activiteiten die binnen deze maatregel worden uitgevoerd, zijn:  

Onderzoek naar opvang en begeleiding van tienermoed ers , dat zal worden uitgebreid en uitgediept. 

Empowering van tienermoeders zal plaatsvinden en getracht  wordt het aantal tienerzwangerschappen terug te 

dringen. De bestedingen zijn begroot voor SRD 84.000,-. 

Onderzoek naar opvang en begeleiding van dropouts met een begroting van SRD 33.000,-. 

Trainingsprogramma’s zullen worden opgezet in een aantal sociaal zwakke buurten.  

Training van kader is begroot voor SRD 50.000,-. Deze activiteit heeft ten doel de kwaliteit van het jeugdwerk te 

bevorderen. Het aantal trainingen dat wordt opgezet ten behoeve van jeugdwerkers, buurtorganisaties en 

jongerenwerkgroepen in jeugdcentra zal worden uitgebreid.  

Vakantiebestedingsactiviteiten met als doel het bevorderen van een zinvolle vrijetijdsbesteding, is een jaarlijks 

terugkerende activiteit in de grote vakantie. De bestedingen voor dit planjaar zijn begroot voor SRD 167.000,-. 

Educatieve dagtochten hebben ten doel verrijking van de kennis van Surinamers over hun eigen land. Scholen 

en jeugdorganisaties worden ondersteund bij het organiseren van dagtochten. Voor 2011 zijn de bestedingen 

begroot voor SRD 17.000,-. 

De Uitzendservice heeft als doel te voorzien in de behoefte aan parttime banen voor studenten (ter dekking van 

hun studiekosten). De bestedingen zijn begroot voor SRD 17.000,-. 

Netwerkontwikkeling behelst regelmatig contact met diverse jeugd- en buurtorganisaties met als doel 

ondersteuning te verlenen ter vergroting van hun betrokkenheid bij het jeugdwerk. Dit geschiedt zowel 

telefonisch, schriftelijk als via bijeenkomsten. De begroting bedraagt SRD 33.000,-. 

Nationale uitwisseling heeft ten doel de onderlinge solidariteit tussen jongeren te verhogen. Scholen en 

jeugdorganisaties worden bij uitwisselingsprogramma’s ondersteund. De bestedingen zijn begroot voor SRD 

35.000,-.  

Het project Studie- en huiswerkbegeleiding met een begroting van SRD 167.000,- heeft ten doel de 

schoolprestaties te bevorderen en dropout tegen te gaan. De uitvoering in sociaal zwakke buurten zal worden 

voortgezet.  

Het Project Voorlichting wordt uitgevoerd met als doel de jeugd en de buurt bewust te maken van en inzicht te 

verschaffen in buurtproblematiek en maatschappelijke vraagstukken middels onder andere de Jongeren 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 92

Informatiebeurs. In dit kader worden ook buurtorganisaties ondersteund bij het geven van voorlichting over 

diverse onderwerpen. Voor 2011 is het project begroot voor SRD 133.000,-. 

 

De maatregel Ondersteuning instellingen met jeugdprogramma’s heeft als doel een bijdrage te leveren aan 

de ontwikkeling en uitvoering van jeugdprogramma’s die de jeugd de vaardigheden en instrumenten aanreiken ter 

voorbereiding op het functioneren in de maatschappij. In dit kader wordt ook het jaarprogramma van de 

Jeugdambassadeurs samen met het Directoraat Jeugdzaken uitgevoerd. De bestedingen worden voor 2011 

geraamd op SRD 1.170.000,- en geheel gefinancierd uit de overheidsbegroting.  

Om de onderlinge solidariteit tussen jongeren nationaal en internationaal te bevorderen worden nationale en 

internationale uitwisselingsprogramma’s ondersteund (SRD 59.000,-).  

In het kader van het bevorderen van het bewustwordingsproces zullen de volgende activiteiten worden 

uitgevoerd: Antidiscriminatieloop (SRD 67.000,-) en seksuele voorlichting landelijk (SRD 166.000,-). Voorts zullen 

jongerenorganisaties worden ondersteund met als doel hun capaciteit te versterken (SRD 17.000,-) en hun 

participatie te vergroten (SRD 324.000,-).  

Met betrekking tot de Caricom Jeugdambassadeurs is het volgende begroot: reis- en verblijfkosten (SRD 10.000,-

), capaciteitsversterking (SRD 59.000,-), verkiezing (SRD 2.000,-), evaluatie jaarprogramma (SRD 3.000,-)  

ondersteuning programma (SRD 67.000,-). Voorts zijn begroot: ondersteuning MDG-projecten (SRD 100.000,-) 

en contributie Caricom Commision Youth Development (SRD 27.000,-).  

In het kader van training en stimulering van de zelfwerkzaamheid zullen de volgende activiteiten worden 

voortgezet dan wel gestart: vaktraining buitenboordmotorreparatie, textielbewerking en software (SRD 124.000,-); 

training ter bevordering van het ondernemerschap (SRD 22.000,-); social enterprises agrarisch en nijverheid 

(SRD 50.000,-); bevordering van zelfwerkzaamheid binnen kansarme gezinnen (SRD 25.000,-); evaluatie met 

organisaties (SRD 2.000,-); ondernemingstrainingen (SRD 40.000,-) en aanschaf vervoermiddel (SRD 6.000,-). 

 

De maatregel Subsidie aan jeugdorganisaties  zal ook in 2011 worden uitgevoerd met een begroting van SRD 

235.000,-. Door middel van het subsidiebeleid worden voorwaarden geschapen voor de jeugd om tot ontplooiing 

te komen. Doel is organisaties die werken met en voor de jeugd in staat te stellen zich verder te ontwikkelen en 

op termijn hun doelen zelfstandig te bereiken.  

 

Voor de uitvoering van de maatregel Bijdragen aan overheidsinstellingen  is voor 2011 een bedrag begroot van 

SRD 17.000,-. Doel is het ondersteunen van productieve jeugdprojecten, jeugdorganisaties en scholen.  

 

Het beleidsprogramma Instandhouding en verdere uitbouw Nationaal Jeugdin stituut  heeft ten doel het 

bevorderen van de participatie van jongeren. Dit programma wordt voortgezet in 2011 met een begroting van 

SRD 223.000,-. In dit planjaar zal verder uitvoering worden gegeven aan: het scheppen van voorwaarden voor 

het beleggen van vergaderingen van het Jeugdparlement  voor het nemen van beslissingen, het initiëren van 

projecten, seminars en het onderhouden van contacten tussen de leden; het informeren van de samenleving 

omtrent het jeugdbeleid; de zorg voor deelname aan conferenties nationaal, regionaal en internationaal ten 
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behoeve van de kwaliteitsontwikkeling van het Jeugdparlement; de zorg voor netwerkversterking van het 

Jeugdparlement zowel nationaal, regionaal als internationaal en organisatie en installatie nieuw gekozen leden 

van het Nationaal Jeugd Parlement. 

 

 

2.2.6                                   MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID 

 

Voor 2011 zijn de ontwikkelingsinspanningen van het Ministerie van Volksgezondheid geraamd op SRD 

112.144.000,-. Met dit budget zullen voornamelijk de volgende activiteiten worden gefinancierd: de 

dienstverlening van zes gezondheidszorginstellingen voor ca. SRD 54.912.000,-; ondersteuning en hervorming 

van de sector met middelen van onder meer de IDB en de Franse ontwikkelingsorganisatie AFD ten bedrage van 

totaal SRD 39.170.000,-; de bestrijding van HIV/Aids en Malaria uit het Global Fund voor SRD 13.641.000,-; 

verbetering van de primaire gezondheidszorg vanuit het Landenactieplan van de VN, ten bedrage van SRD 

1.901.000,- en de werkzaamheden verricht door het Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering tot de invoering 

van de gelijknamige verzekering voor ca. SRD 1.520.000,-.  

 

BELEIDSGEBIED Gezondheidszorg  

 

Uiteindelijk is de afloop van het programma Support for the Implementation of Health Sector Ref orm, dat uit 

een IDB-lening en overheidsmiddelen wordt gefinancierd, per september 2009 bijgesteld tot eind maart 2011. De 

bestedingen voor 2011 zijn totaal geraamd op SRD 941.000,-, waarvan SRD 732.000,- IDB-middelen en SRD 

209.000,- uit Overheidsbegroting, waarmee de kosten van het Uitvoeringsorgaan (PEU) worden gedekt. Tot de 

afloop in het eerste kwartaal van het planjaar zullen activiteiten ter versterking van de preventieve en primaire 

zorg worden voortgezet. De verbetering van de voorziening en de kwaliteit van geneesmiddelen zullen eveneens 

worden gecontinueerd.   

 

Voor de diensten verleend door parastatalen aan de Overheid is in 2011 totaal SRD 54.912.000,- begroot. De 

subsidie per gezondheidsinstelling is als volgt:   

1. Stichting COVAB        SRD 7.600.000,- 

2. Stichting Medische Zending       SRD 14.800.000,- 

3. Stichting Jeugdtandverzorging      SRD   4.900.000,- 

4. Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patië nten PCS  SRD  9.300.000,- 

5. Stichting RGD        SRD 16.250.000,- 

6. Stichting Bureau Dak- en Thuislozen     SRD   2.062.000,- 

 

Vanaf 2011 zullen medische uitzendingen via het programma Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale 

Opbouw Voorzieningen slechts voor gecompliceerde gevallen van aandoeningen worden voltrokken, vanwege 

de operationalisering van het Radiotherapeutisch Centrum van het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP) 
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eind 2010. Bestralingen in dit centrum zullen in de beginfase in nauwe samenwerking met het Nederlandse 

Daniel Den Hoed Ziekenhuis worden uitgevoerd totdat het AZP de eigen capaciteit heeft opgebouwd. De kosten 

voor bijzondere uitzendingen, eventueel met noodzakelijke nabehandelingen in Suriname, en de aankoop van 

benodigde prothesen zijn voor 2011 begroot voor ca. SRD 1.000.000,-.  

 

Het Global Fund  ter  bestrijding van HIV/AIDS, Malaria en Tuberculose  is samengesteld uit donor- en 

overheidsmiddelen. Met deze middelen worden preventieve en curatieve activiteiten uitgevoerd ter bestrijding van 

HIV/AIDS en Malaria. In 2011 zullen landelijk nog meer HIV-test sites worden geopend en zal malaria intensiever 

onder de mobiele populatie in het binnenland worden bestreden. De bestedingen in 2011 zijn totaal begroot voor 

SRD 13.641.000,-, waarvan SRD 8.141.000,- donormiddelen en SRD 5.500.000,- overheidsbijdrage. Van het 

totaal bedrag is SRD 8.284.000,- bestemd voor HIV/AIDS- en SRD 5.357.000,- voor Malariabestrijding.  

 

Met de invoering van een Algemene Zorgverzekering (AZV), waarvan het Bureau Algemene 

Ziektekostenverzekering de voorbereidingen coördineert, zal het doel, basisgezondheidszorg voor een ieder, in 

gestelde periode worden gerealiseerd. In 2009 is de conceptwet AZV opgesteld, die na nodige aanpassingen aan 

de Nationale Assemblee zal worden voorgelegd. Voor 2011 zijn de totale kosten, bestaande uit personeel, 

materieel en aanschaffingen, begroot voor SRD 1.520.000,-. In het planjaar zal het personeelsbestand van 

voornoemd bureau worden uitgebreid. 

In elk land zijn de fondsen van alle VN-organisaties, waaronder Paho, UNICEF en UNDP in 2009 in één 

uitvoeringsplan, het Common Country Programme Action Plan (CCPAP) ondergebracht ter voorkoming van 

dubbele uitvoeringen. Het CCPAP is dus een samenwerkingsprogramma tussen de Regering van Suriname en 

de VN, met een looptijd van vier jaar (2008-2011). Aan de hand van het meerjarenprogramma wordt een Jaarplan 

uitgewerkt. In maart 2010 is het Jaarplan 2011 door de Overheid ondertekend. Het Meerjarenplan bevat twee 

programma’s, die door het Ministerie van Volksgezondheid worden gecoördineerd en gericht zijn op het 

verbeteren van de primaire gezondheidszorg. De bestedingen voor 2011 zijn begroot voor SRD 1.901.000,-.  

 

Het programma Support to the health sector wordt gefinancierd met middelen van Agence Française de 

Dèveloppement (AFD), bestaande uit een lening ca. SRD 56.400.000,- en een schenking (AFD-grant )  van ca. 

SRD 4.136.000,-. 

De lening zal voornamelijk worden besteed ter verbetering en uitbreiding van de fysieke infrastructuur in de 

eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Op geïdentificeerde locaties zal in 2011 gestart worden met de bouw van 

rurale hospitalen, poliklinieken, gezondheidscentra en medische posten. Met de AFD-lening zullen de 

ziekenhuizen ook worden voorzien van noodzakelijke apparatuur. Voor 2011 zijn de bestedingen uit de AFD-

lening begroot voor SRD 35.774.000,-. 

Uitgaven ten laste van de AFD-schenkingsmiddelen zijn voor 2011 geraamd op SRD 2.455.000,- en zullen deels 

administratief worden besteed, waaronder het vaststellen van protocollen en anderszins ter preventie van 

HIV/AIDS en malaria. 
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2.2.7    MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISV ESTING 

 

De ontwikkelingsinvesteringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn voor het planjaar 

2011 geraamd op SRD 238.765.000,-. Deze investeringen zijn ten behoeve van het beleidsgebied Verbetering 

sociale bescherming , dat Welzijnsbevordering en Huisvestingsbevordering omvat.  

In het kader van Welzijnsbevordering  wordt continuïteit gegeven aan de uitvoering van de reguliere 

ondersteuningsprogramma’s ten behoeve van de minderdraagkrachtigen en kwetsbare groepen, zoals AOV, 

AKB, FB en GH. Bescherming aan kinderen en jeugdigen wordt geboden middels onder andere bijdragen in de 

kosten van schoolkleding en voeding en via het opvangcentrum Koela. Ook worden instellingen met als 

taakstelling sociale dienstverlening aan seniore burgers, mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking, 

kinderen  en jeugdigen, financieel ondersteund. Voorts zijn investeringen gepleegd ter verbetering van het sociaal 

voorzieningensysteem en de institutionele capaciteit van de uitvoerende instanties met het doel de dienst- en 

hulpverlening naar de doelgroep efficiënter en doelmatiger te doen plaatsvinden. De begroting voor 2011 ten 

behoeve van dit subbeleidsgebied bedraagt SRD 196.190.000,-.  

De bestedingen in het kader van Huisvestingsbevordering  zullen in het planjaar 2011 SRD 42.575.000,- 

bedragen. Dit bedrag zal worden aangewend ten behoeve van het Meerjarenprogramma voor de sector 

Huisvesting in Suriname (MPH), het Low Income Shelter Program en de opheffing van de woningnood van 

sociaal zwakkeren. Activiteiten betreffen onder meer continuering en uitbreiding van huisvestingsprogramma’s, 

capaciteitsontwikkeling en het opzetten van adequate programmaorganisaties c.q. beheersystemen, 

communicatie en voorlichting.  

 

BELEIDSGEBIED Verbetering Sociale bescherming  

 

SUBBELEIDSGEBIED Welzijnsbevordering  

 
In het kader van de uitvoering van het beleidsprogramma Verbetering voorziening aan kinderen die 

bescherming  behoeven  zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd. 

De maatregel Schoolkledingactie  wordt jaarlijks uitgevoerd in de vorm van een bijdrage aan kinderen van on- en 

minvermogenden. De toegekende financiële tegemoetkoming per kind is als volgt: Kleuteronderwijs SRD 37,50, 

Glo SRD 47,50, VOJ SRD 52,50 en LTS SRD 62,50. De kosten voor het jaar 2011 zijn geraamd op SRD 

228.000,-. De registratie voor het schooljaar 2010/2011 heeft al plaatsgevonden. 

 

Binnen de maatregel Behoeftige kinderen  is de Dienst Kindervoeding  belast met het bereiden en distribueren 

van voeding en het beschikbaar stellen van melk aan crèches en andere kinderinstellingen. De doelgroep betreft 

kinderen die ondervoed zijn of met ondervoeding bedreigd worden. Het ligt in de bedoeling de keukeninventaris, 

infrastructurele voorzieningen verder te verbeteren en gekwalificeerd personeel aan te trekken. De kosten zijn 

geraamd op SRD 444.000,- (exclusief personeelskosten). 
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Ten aanzien van de maatregelen Herdenking dag Rechten van het Kind  en Opzetten van het Child Abuse 

Network  zullen in 2011 geen activiteiten worden uitgevoerd. 

 

Het project Child Indicators Monitoring System (CIMS)  zal in samenwerking met het UNICEF worden 

uitgevoerd. In 2011 zullen de volgende activiteiten voor een totaal bedrag van SRD 1.850.000,- worden 

geïmplementeerd: 

- Disseminatie en lobbycampagne in verband met uitvoering Actieplan Kinderen 2009-2013 en opzetten 

monitoringsmechanisme in verband met uitvoering actieplan kinderen; 

- institutionele versterking van het monitoringsmechanisme, in casu het Bureau Rechten van het Kind van 

het Ministerie om de implementatie van het Kinderverdrag te monitoren; 

- opstellen en implementeren van een integraal en samenhangend actieplan voor de coördinatie van alle 

hulpaanvragen van kinderen en hun families in kwetsbare situaties; 

- implementatie van een vijfjarig promotie- en bewustwordingsplan Kinderrechtenverdrag voor optimale 

beleving van mensenrechten/kinderrechten; 

- voortzetting trainingen ten behoeve van het netwerk Kinder- en Jongeren Telefoon Lijn (KJT); 

- bewustwordings- en outreachactiviteiten om KJT en haar activiteiten effectief te promoten onder de 

doelgroep; 

- informeren over en implementeren van standaarden in kinderopvanginstellingen;  

- ontwikkelen en uitvoeren ECD-trainingscyclus in het kader van de follow-up van een Train-de-Trainer in 

ECD ten behoeve van het personeel van de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) en 

particuliere en  

- ontwikkelen van een kindvriendelijke omgeving in en rond crèches onder beheer van SBEC. Dit project 

omvat renovatie van gebouwen, trainingen, bevorderen van ouderparticipatie en ontwikkelen van spel- en 

ontwikkelingstimulerend materiaal.  

 

De maatregel Algemene Kinderbijslag  is gebaseerd op de Algemene Kinderbijslagregeling van 1973 G.B. 107 

en wordt verstrekt aan huishoudens met kinderen waarvan de gezinshoofden niet uit andere hoofde aanspraak 

maken op kinderbijslag. De uitkering bedraagt SRD 3,- per maand per kind tot een maximum van 4 kinderen per 

gezin. Het verwachte bestand voor het 1e kwartaal 2011 is 11.595 gezinnen met een totaal van 27.800 kinderen. 

De uitgaven voor 2011 zijn geraamd op SRD 606.000,-.  

 

De maatregel Opvangcentrum voor jongens  Koela  heeft ten doel opvang en begeleiding te bieden aan jongens 

tussen 6 en 16 jaar met gedragsproblemen. Het streven in 2011 is twee volledig gerenoveerde units ter 

beschikkking te hebben om 16 jongens te kunnen opvangen. Ook zullen ter vergroting van de kennis en 

vaardigheden van de groepswerkers trainingen worden verzorgd. Om optimale begeleiding te kunnen bieden zal 

gekwalificeerd kader in dienst worden genomen. Voor dit planjaar zijn de bestedingen geraamd op SRD 101.000,- 

(exclusief personeelskosten).  
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In het kader van de bescherming van de kwetsbare groepen heeft het Ministerie onder haar beheer 

overheidsinstellingen belast met sociale dienstverlening aan seniore burgers, mensen met een lichamelijke en 

geestelijke beperking en kinderen/jeugd. Om deze taakstelling te realiseren worden subsidies en bijdragen 

binnen het beleidsprogramma Rationalisatie subsidiebeleid sociale instellingen  verleend aan 

overheidsinstellingen, particuliere internaten en bejaardentehuizen op basis van de exploitatietekorten. 

Subsidies aan deze instellingen zullen in het jaar 2011 worden gecontinueerd. Voorts zijn kosten ingecalculeerd 

in verband met het uitvoeren van een assistentieprogramma vanuit het Ministerie naar de instellingen toe in het 

kader van de implementatie van de kwaliteitsstandaarden. De kosten voor dit jaar zijn geraamd op SRD 

3.528.000,-.  

 

Binnen het beleidsprogramma Verbetering ziektekostenregeling voor on- en minve rmogenden wordt de 

maatregel  Medische kosten  ten behoeve van  on- en minvermogenden  uitgevoerd. Op grond van hun GH- 

kaart maken deze groepen aanspraak op medische hulp bij de RGD en ziekenhuizen op kosten van de Overheid. 

Het gaat hierbij om onder andere medicamenten, lig- en verpleeg- en poliklinische kosten. De geraamde 

bestedingen voor het jaar 2011 bedragen SRD 83.555.000,-  

 

Voorts wordt binnen voornoemd programma de maatregel Bijdrage aan medische hulpmiddelen 

geïmplementeerd. Het Ministerie geeft financiële steun aan degenen die daartoe een verzoek hebben ingediend. 

Deze voorziening is gericht op kosten die niet verhaald kunnen worden krachtens de GH-kaart, zoals scan- en 

prothesekosten. De uitgaven voor 2011 zijn begroot voor SRD 261.000,-. 

 

In het kader van het programma  Materiële hulpverlening aan onvermogenden in de vor m van financiële 

bijstandsvergoeding worden Financiële Bijstand en Alivio  aan onvermogenden verstrekt. Het betreft personen 

die niet in staat zijn in hun onderhoud te voorzien en personen met een beperking. De kosten voor het jaar 2011 

zijn geraamd op SRD 9.119.000,-. 

  

De maatregel Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds valt binnen het Beleidsprogramma Verbetering zorg 

aan seniore burgers . Dit fonds is een dienstverlenende instelling, belast met beheer en uitbetaling van 

uitkeringen aan AOV- gerechtigden. Gerechtigden zijn personen  die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, de 

Surinaamse nationaliteit bezitten of 10 jaar voor het bereiken van de 60-jarige leeftijd onafgebroken in Suriname 

hebben gewoond en ingezetene zijn. Aan kosten is een totaal bedrag van SRD 96.498.000,- geraamd. 

 

Het project Suriname Social Safety Net (SSN), welke ten doel heeft verbetering van het sociaal 

voorzieningensysteem en versterking van de institutionele capaciteit van de uitvoerende instanties, waaronder het 

ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, wordt in 2011 gecontinueerd. Uitvoering wordt gegeven aan 

een capaciteitsversterkingsplan voor het directoraat Sociale Zaken van het ministerie middels de volgende 

activiteiten: leiderschap- en managementtraining voor de staf; beleid- en planningtraining voor 

beleidsmedewerkers; evaluatie mandaten, rollen en taken van afdelingen en diensten; en evaluatie beleid van het 
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ministerie 2005-2010 en opstelling beleidsnota 2011-2016. De kosten zijn geraamd op SRD 200.994,- worden 

door de UNDP beschikbaar gesteld. 

 

SUBBELEIDSGEBIED  Huisvestingsbevordering 

 

Middels uitvoering van de beleidsmaatregel Afbouw/reparatie woningen sociaal zwakkeren  voor een bedrag 

van SRD 653.000,-. in 2011 zal getracht worden aan minder draagkrachtige gezinnen benodigde financiële, 

materiële en/of technische ondersteuning te verlenen ter realisatie van hun woonoplossing.  

 

In 2011 zal de continuering van het LISP-programma ter hand worden genomen middels uitvoering van het Low 

Income Shelter Program 2 (LISP 2) , deze is begroot voor SRD 63.000,- voor het planjaar 2011 ten laste van de 

overheid. Bij de voortzetting van het LISP 2  in 2011 wordt gemikt op de goedkeuring van ongeveer 500 

verzoeken (lageinkomensgezinnen met een netto huishoudinkomen kleiner of gelijk aan SRD 900,-). 

 

In het planjaar 2011 zal continuering van het Meerjarenprogramma voor de sector huisvesting in Su riname  

MPH ten behoeve van de opheffing van de woningnood van geïdentificeerde doelgroepen, resulteren in een 

uitgave van SRD 41.859.000,-. Het bedrag is ten laste van de Verdragsmiddelen. Voor de uitvoering van de 

beleidsmaatregel Grondontwikkelingsbedrijf zijn de bestedingen geraamd op SRD 18.849.000,-. Het 

grondontwikkelingsbedrijf richt zich op het beheren en exploiteren van bouw- en woonrijpe kavels. De formele 

oprichting en operationalisering van het bedrijf is reeds in gang gezet. In 2011 zal een areaal van ca. 100 ha 

verder bouw- en woonrijp gemaakt worden. Ook zal uitvoering worden gegeven aan projectontwikkelingen ten 

behoeve van en door diverse marktpartijen. 

In 2011 zal het beleid op het gebied van Institutionalisering en scholing  worden voortgezet middels een 

investering van SRD 3.770.000,- .  Deze beleidsmaatregel richt zich op het vergroten van competenties en 

capaciteiten binnen de sector. De uit te voeren activiteiten in het planjaar 2011 zijn onder meer: 

- ontwerp en fysieke realisatie van het kwaliteitsinstituut; 

- voortzetting van trainingen en opleidingen voor medewerkers van het Directoraat Volkshuisvesting; 

- operationalisering van het voorlichtingscentrum; 

- continuering van de opleiding Bouwvaklieden, waarbij middels bijscholing de kennis van bouwmaterialen en 

andere bouwmethoden wordt vergroot; 

- ontwikkeling kleinbedrijf. Voortzetting van de opleiding Bouwmanagement, ter vergroting van effectiviteit en 

efficiëntie in de bouwsector door middel van technische, bedrijfseconomische en administratieve 

bijscholing/nascholing. Doel is formalisering /certificering van de informele kleine aannemerij en versterking 

van reeds formele kleine en middelgrote aannemers; 

- operationaliseren van de nationale Habitat Commissie, voor verbetering van de leefomgeving van alle 

Surinamers. 

- uitvoering van een Communicatieplan voor het bewust maken van de samenleving wat betreft problemen, 

kansen, dreigingen en uitdagingen van het huisvestingsbeleid. 
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In 2011 vindt uitvoering plaats van de beleidsmaatregel Woningbouw programma,  voor een totale investering 

van SRD 10.444.000,- . Het gaat in deze om de bouw, renovatie en afbouw van woningen op diverse locaties 

landelijk. Voorts zal in betreffende beleidsperiode invulling worden gegeven aan de economische en technische 

samenwerking tussen Suriname en de Volksrepubliek China middels het tekenen van een leningsovereenkomst 

met China voor een equivalent bedrag van SRD 16.000.000,-, welke investering zal worden aangewend voor 

nieuwbouwprojecten. 

 

In het kader van de implementatie van de beleidsmaatregel Overbruggingsregeling  in het planjaar 2011 is SRD 

8.796.000,- gereserveerd. Het Low Middle Income Shelter Program  (LMISP) wordt onder voornoemde 

maatregel uitgevoerd. Dit fonds omvat financieringsproducten ten behoeve van burgers voor zelfbouw, zowel 

individueel als collectief. Het fonds staat onder beheer van het LISP en wordt met hulp van financiële instellingen 

uitgezet.  

 

 
2.2.8                                   MINISTERIE VAN DEFENSIE 

 

Het Ministerie van Defensie zal in het kader van het mede waarborgen van de nationale veiligheid op het gehele 

grondgebied de benodigde investeringen plegen op het gebied van: uitvoering van de primaire taak van het 

Nationaal Leger; Internationale defensiesamenwerking, resulterend in voortzetting van bilaterale 

defensieprojecten; Rehabilitatie van de defensie-infrastructuur (luchtmacht, marine/(vloot), gebouwen, transport 

en automatisering); Human resource management (civiel-militaire relaties, nazorg dienstplichtigen) en 

Rampenbeheersing. Voor deze ontwikkelingsinvesteringen van de Defensieorganisatie is voor het planjaar 2011 

een besteding van SRD 36.852.000,- begroot, waarvan SRD 36.732.000,- ten laste van de Overheid en SRD 

120.000,- voor rekening van de donoren komt.  

 

BELEIDSGEBIED  

Democratische rechtsstaat, Rechtshandhaving, Rechts bescherming en Veiligheid  
 

SUBBELEIDSGEBIED Defensie  

In het planjaar 2011 zal uitvoering worden gegeven aan de beleidsmaatregel Bijzondere  aanschaffingen 

Defensie , voor SRD 775.000,-. De activiteiten die uitgevoerd zullen worden betreffen onder meer de aanschaf 

van apparatuur voor het treffen van de nodige infrastructurele voorzieningen ten behoeve van respectievelijk het 

Militair Hospitaal en de Memre Boekoe Kazerne.  

Vanuit de samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken wordt een investering gepleegd van SRD 

4.600.000,- waardoor uitvoering wordt gegeven aan de beleidsmaatregel Bijzondere voorzieningen Defensie  

2011.  

De werkzaamheden in dit kader hebben betrekking op de afbouw en renovatie alsook de opzet van diverse 
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militaire objecten binnen het defensieapparaat. 

 

Het Ministerie van Defensie zal in het kader van de voortgang van verbetering van het Human Resource 

Management diverse capaciteits- en institutionele maatregelen treffen. 

De beleidsmaatregel Bijdrage Stichting Nazorg Dienstplichtigen , is door het Ministerie begroot op SRD 

3.290.000,- in 2011. De middelen zullen worden aangewend ter dekking van de vaste exploitatiekosten, voor 

opvang en begeleiding van de doelgroep en ten behoeve van het verstrekken van een uitkering aan deze 

doelgroep. Voortzetting van het beleid met betrekking tot getraumatiseerde ex-militairen is middels 

bovengenoemde investering veiliggesteld. In dit verband zal ook om-, her- en bijscholing plaats vinden van 

uitstromende arbeidscontractanten. 

 

Voor uitvoering van de beleidsmaatregel Kosten i.v.m. Militaire Attaché  zal in het planjaar 2011, SRD 70.000,-  

worden gereserveerd door de Overheid ter dekking van de exploitatiekosten.  

In 2011 wordt onder de beleidsmaatregel Bijdrage Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenb eheersing  

de uitvoering van het Rampenbeheersingsplan voortgezet. Hiervoor is begroot SRD 120.000,-. voor 

instandhouding van de administratie en het verzorgen van trainingen op landelijk niveau in geval van calamiteiten. 

 

Middels implementering van de beleidsmaatregel Kosten in verband met Waarborgen Veiligheid  zal het 

optimaliseren van de nationale veiligheid verder ter hand genomen worden in 2011. Het voor de aanschaf van 

specifiek militair materiaal gereserveerd kapitaal hiervoor bedraagt  SRD 1.600.000,-. 

 

Er zal voorts uitvoering worden gegeven aan de beleidsmaatregel Opzet van een Jungle Survival Site  in 2011 

met een geraamde investering groot SRD 150.000,-. Het geheel vindt plaats als onderdeel van een Jungle 

Warfare Center. Doel is jungletrainingen te verzorgen en het aanscherpen van survival skills op reguliere basis. 

Voornoemd centrum moet tevens een totaal pakket jungletrainingen aanbieden aan buitenlandse militairen, 

binnen de samenwerking met legers van bevriende landen.  

 

In het kader van het bevorderen van Civiel Militaire Relaties zal in het jaar 2011 uitvoering gegeven worden aan 

de voortzetting van de beleidsmaatregel Civiele Vorming/ Civiele Dienstplicht . De begrootte kosten bedragen 

SRD 36.000,-. Hiermee wordt tevens de tweede fase van dit project afgesloten, waarna een definitief rapport zal 

worden gepresenteerd. 

 

Binnen de internationale defensiesamenwerking tussen Defensie Nederland en Defensie Suriname wordt de 

beleidsmaatregel Gezamenlijke Jungle Training  uitgevoerd. De kosten voor het planjaar 2011 zijn begroot op 

SRD 120.000,-. Op grond van de compensatieregeling zal geheel binnen dit kader defensiemateriaal worden 

aangeschaft ter hoogte van voornoemd bedrag. 

 

Het Ministerie zal uit de Creditline met India  ten behoeve van de aanschaf van helikopters in 2011 SRD 
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26.091.000,- uitgeven voor de aanlevering van het benodigd materieel ten behoeve van de productie van de 

helikopters.  

 

In het kader van de nagestreefde regionale defensie integratie en versterking van de militaire samenwerking met 

bevriende landen, waaronder de Federatieve Republiek Brazilië, het Koninkrijk der Nederlanden, de Verenigde 

Staten van Amerika, de Republiek Frankrijk, de Volksrepubliek China, Indonesië en Trinidad en Tobago, zal 

invulling worden gegeven aan overeenkomsten op het gebied van: 

- uitvoering van gezamenlijke oefeningen; 

- integratie in regionale veiligheidssystemen; 

- aanstelling militaire attaché’s en 

- training van kader. 

 

 
2.2.9.                              MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE 

 

De ontwikkelingsinvesteringen van het Ministerie van Justitie en Politie zijn voor het planjaar 2011 geraamd op 

SRD 38.902.000,-  Deze investeringen zijn ten behoeve van de beleidsgebieden Democratische Rechtsstaat, 

Rechtshandhaving,  Rechtsbescherming en Veiligheid  die de subgebieden Rechterlijke Macht , Justitie, 

Politie, Brandweer en Beveiliging en Bijstand  behelzen.  

Binnen het subgebied Rechterlijke Macht  wordt verdere prioriteit gegeven aan het versterken van de 

Rechtsstaat en verbetering van de infrastructurele voorzieningen middels onder andere het verbeteren van het 

functioneren van het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie, het continueren van opleidingen in 

Rechtspleging en Rechtspraktijk en bouw en renovatie van gerechtsgebouwen. 

 

Voor Justitie  bedragen de investeringen in dit planjaar SRD 10.350.000,-. Gewerkt wordt aan de verdere 

versterking van organisatie, management en capaciteit met als doel vergroting van de uitvoeringscapaciteit van 

het Ministerie. Ter verbetering van de rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid worden uitgevoerd de 

capaciteitsversterking en -ontwikkeling van organen ter bestrijding van de (georganiseerde) misdaad,  corruptie 

en mensensmokkel en -handel. Voor wat betreft jeugd, zeden en huiselijk geweld wordt de hulpverlening aan 

slachtoffers verder verbeterd, onder andere via de inzet van deskundigen, het opzetten van een landelijk netwerk 

van meldpunten en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere ministeries en NGO’s. In het kader 

van rechtsbescherming en mensenrechten wordt verdere uitvoering gegeven aan alternatieve strafmodaliteiten 

en het vreemdelingenbeleid. Ter verbetering van de delinquentenzorg zal verder worden gewerkt aan 

opvangfaciliteiten en resocialisatie.  

Bij Politie  zijn de investeringen gericht op rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid middels onder andere 

verbetering van organisatie en management, bereikbaarheid en mobiliteit alsmede informatievoorziening ten 

behoeve van het Korps Politie Suriname (KPS). Een geïntegreerd veiligheidsbeleid  wordt ontwikkeld en 

geïmplementeerd. Dit beleid wordt ondersteund middels verdere decentralisatie van politie en brandweer om het 

gezag in binnenland en kustvlakte te herstellen. Ook worden speciale criminaliteitsbestrijdingprojecten 
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gecontinueerd met het doel bepaalde typen criminaliteit aan te pakken.  

 

Voor wat betreft Brandweer , wordt ook geïnvesteerd in rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid middels 

reorganisatie van het Korps Brandweer Suriname, versterking van de brandweerzorg en verbetering van de 

mobiliteit met als doel brandpreventie en –bestrijding. Verbetering van de infrastructurele voorzieningen zal 

worden gecontinueerd middels het bouwen, inrichten en renoveren van brandweerkazernes. Voor het subgebied 

Beveiliging en Bijstand  zullen de investeringen ten bedrage van SRD 2.000.000,- aangewend worden ten 

behoeve van de reorganisatie van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname.   

 

BELEIDSGEBIED   

Democratische rechtsstaat, Rechtshandhaving, Rechts bescherming en Veiligheid 

 

SUBBELEIDSGEBIED Rechterlijke Macht   

 

Binnen dit subbeleidsgebied wordt prioriteit gegeven aan de beleidsmaatregelen  Versterken van de 

Rechtsstaat  en Infrastructurele voorzieningen  ten behoeve van de Rechterlijke Macht .  

Voor 2011 zijn de totale bestedingen van de maatregel Versterken van de Rechtsstaat  geraamd op SRD 

2.000.000,- en zullen de volgende deelprojecten worden uitgevoerd. 

Allereerst zal met eigen middelen de uitvoering van het deelproject Versterking Rechterlijke Macht worden 

gecontinueerd teneinde het intern en het personeelsbeheer te verbeteren. Voor een efficiëntere en effectievere 

verwerking van de rechterlijke productie zal een Court Management Systeem worden opgezet. Voorts zullen 

bemensing en versterking van het Hof van Justitie en het Kabinet van de Rechtercommissaris plaatsvinden. 

Hierdoor zal een verlichting van de beheerstaken van de rechters worden bewerkstelligd, waardoor het 

vertrouwen van de burger in de slagvaardigheid van de rechtspraak kan worden verbeterd. Voor het jaar 2011 is 

voor dit project geraamd SRD 250.000,-, te financieren uit de reguliere overheidsbegroting.  

Verdere uitvoering zal worden gegeven aan het deelproject Opleidingen Rechterlijke Macht . In 2011 zal voor 

SRD 1.250.000 het Permanent Systeem Opleiding Rechterlijke Macht (Opleidingen Rechtspleging en 

Rechtspraktijk 2003-2009) voortgang vinden. Gestart zal worden met een nieuwe opleiding Rechtspleging en 

Rechtspraktijk. Voorts zal uitvoering worden gegeven aan de overeenkomst tussen OM Suriname en OM 

Nederland. 

De in 2009 gestarte Opleiding  Wetgevingsleer  aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in 

samenwerking met de Wetgevingsacademie van Nederland, wordt in 2011 voortgezet. Deze twee-jarige opleiding 

op Mastersniveau voor ambtenaren, is begroot voor SRD 500.000,- en is geheel ten laste van de (reguliere) 

begroting van het Ministerie van Justitie en Politie.  

 

In het kader van de beleidsmaatregel Infrastructurele voorzieningen  Rechterlijke Macht  zullen in het planjaar 

twee projecten worden gecontinueerd voor een totaal bedrag van SRD 6.805.000,-. Het gaat  om de verdere 

Bouw en inrichting Kantongerecht voor Strafzaken en Parket Procureur Generaal (SRD 6.305.000,- waarvan SRD 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 103

750.000,- uit eigen middelen en het resterend bedrag uit Verdragsmiddelen) en renovatie Hof van Justitie aan de 

Fred Derbystraat (SRD 500.000,- uit de reguliere begroting). 

 

SUBBELEIDSGEBIED Justitie   

 

De beleidsmaatregel Rechtshandhaving openbare orde en veiligheid behelst de uitvoering van twee  

projecten voor een totaal bedrag van SRD 400.000,-. Het project Capaciteitsontwikkeling en –versterking 

publieke organen  ter bestrijding van de georganiseerde (financiële) criminaliteit  dat gericht is op de 

ontwikkeling en versterking van de actoren betrokken bij opsporing, vervolging en berechting van de 

georganiseerde misdaad zal worden gecontinueerd voor een bedrag van SRD 100.000 uit eigen middelen .  

Ter terugdringing van de corruptie wordt binnen het project Aanpak corruptie verder uitvoering gegeven aan 

capaciteits- en institutionele versterking van het Bureau Anticorruptie. Tevens zal de uitvoering van het dossier 

Rechtshulp, Mensenrechten en Anticorruptie dat in samenwerking met de UNDP is geformuleerd, worden 

voortgezet. De bewustwordingstrainingen in corruptiepreventie zullen in 2011 worden verzorgd aan diverse 

doelgroepen, waaronder publieke functionarissen en notarissen. Ook zal een Commissie Corruptiepreventie 

worden ingesteld. De kosten in 2011 zijn geraamd op SRD 300.000,-.  

 

De bestedingen voor de uitvoering van de maatregel  Jeugd, zeden en huiselijk geweld  zijn voor 2011 geraamd 

op SRD 300.000,- en zullen geheel uit eigen midddelen worden gefinancierd. Binnen deze maatregel wordt 

uitvoering gegeven aan vijf deelprojecten.   

Het project Bureau Slachtofferhulp en het landelijk opzetten v an meldpunten heeft voor 2011 een begroting 

van SRD 50.000,-. Verdere uitvoering moet leiden tot verbetering van de hulpverlening aan slachtoffers van 

(zeden)misdrijven en huiselijk geweld, reclassering en kinderbescherming. Het begrote bedrag betreft onder 

andere de kosten voor het opleiden van maatschappelijk medewerkers en begeleiders. Reeds zijn in Paramaribo 

en Nickerie bureau’s voor slachtofferhulp opgezet . De bedoeling is dit aantal uit te breiden.  

Het project Stuurgroep huiselijk geweld en Platform en steunpu nt huiselijk geweld heeft als doel een 

centraal samenwerkingsverband op beleidsniveau te creëren, waarin de netwerken alle vormen van huiselijk 

geweld zoveel mogelijk gezamenlijk aanpakken. Voor de instelling en instandhouding van dit platform (met 

secretariaat) is voor 2011 begroot SRD 50.000,-. Voorts zijn in het begrote bedrag opgenomen 

awarenessprogramma’s over huiselijk geweld en trainingen voor de actoren.  

Met het doel de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren middels Opvang en begeleiding van slachtoffers 

van huiselijk geweld  wordt een pand gehuurd. De besteding voor 2011 is geraamd op SRD 100.000,-.  

Voorts is het project Bureau Vrouwen en Kinderbeleid en alternatieve aanp ak voor jeugdige plegers  begroot 

voor SRD 50.000,-. Dit bedrag gefinancierd uit de reguliere begroting, is bestemd voor de uitvoering van 

projecten door het Bureau Vrouwen en Kinderbeleid. Conform haar taakstelling vormt dit bureau het speerpunt 

van het beleid gender, zeden en jeugd.  

De conceptwet op Kinderombudsbureau is reeds geformuleerd. Na goedkeuring zal een aanvang worden 

gemaakt met de Opzet van een Kinderombudsbureau, waarvoor in 2011 een bedrag van SRD 50.000,- is 
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begroot.  

 

De maatregel Flankerend beleid vindt zijn beslag in de volgende projecten: Voorlichting, Internationale 

Betrekkingen, Financieel beheer en HRM Informatie Systeem. Deze zijn in 2011 begroot voor SRD 400.000,- 

en zullen uit eigen middelen worden gefinancierd.   

Binnen het project Voorlichting wordt de afdeling Voorlichting versterkt middels aanschaf van geschikte en 

moderne communicatieapparatuur en training van het personeel in het gebruik. Jeugdvriendelijke 

voorlichtingsprogramma’s zullen worden ontwikkeld. De begroting bedraagt voor 2011 SRD 100.000,-. 

Het project Internationale Betrekkingen heeft als doel het verbeteren en versterken van internationale 

samenwerking op justitieel en politiek gebied om te geraken tot een internationaal veiligheidsbeleid. Om de 

afdeling conform regionale en internationale normen te doen functioneren, wordt in trainingen van staf en 

personeel geïnvesteerd. Hiervoor zal externe deskundigheid op regionaal en internationaal niveau worden 

aangetrokken. Tevens wordt gewerkt aan verbetering van de communicatie met het regionaal en internationaal 

netwerk. Dit project is voor 2011 begroot op SRD 100.000,-.  

De bestedingen voor het project Financieel beheer  zijn voor 2011 geraamd op SRD 100.000,-. De kosten 

betreffen de automatisering van de hoofdafdeling Financieel Beheer en de opzet van diverse afdelingen alsmede 

adequate huisvesting .  

In het kader van het project HRM Beleid wordt verdere uitvoering gegeven aan de transformatie van de  afdeling 

Personeelsbeheer naar de  afdeling Human Resource Management, waarbij een centraal 

managementinformatiesysteem wordt opgezet. Justitie zal in staat worden gesteld het personeelsgebeuren 

binnen het gehele Ministerie centraal te monitoren. In het begrote bedrag van SRD 100.000,- voor het planjaar 

2011  zijn opgenomen de kosten voor aanschaf van software pakketten, interfaces en hardware.  

 
Binnen de maatregel Rechtsbescherming en mensenrechten  wordt uitvoering gegeven aan zes projecten, 

waarvan de bestedingen in 2011 begroot zijn voor SRD 1.150.000,-. Financiering zal uit eigen middelen 

plaatsvinden. 

Ten eerste wordt uitgevoerd het project Alternatieve Straffen, Regiemdifferentiatie, Recla ssering en 

Resocialisatie  met een begroting van SRD 100.000,-. Onder de maatregel vallen het opzetten, voortzetten en 

uitvoeren van pilotprojecten met betrekking tot alternatieve aanpak voor jeugdigen en volwassen, aanpassing van 

de Penitentiaire regelgeving en het sanctiestelsel, landelijke hervorming van de reclassering, het opzetten van 

een databank voor het gevangeniswezen, het voortzetten van de externe activiteiten door jeugdige delinquenten, 

training van penitentiaire ambtenaren en maatschappelijk werkers, instelling van een centraal selectie- en 

plaatsingsbureau voor het gevangeniswezen, personele, institutionele en capaciteitsversterking, herbestemming 

van de inrichtingen in verband met regiemdifferentiatie en training van gedetineerden.   

In het kader van het project Versterking rechtshulp en mensenrechten  wordt verdere implementatie gegeven 

van het dossier Rechtshulp, Mensenrechten en Anticorruptie dat in samenwerking met de UNDP is geformuleerd. 

Voor 2011 zullen op het gebied van mensenrechten en rechtszorg consultants worden aangetrokken voor de 

volgende activiteiten: implementatie mediacommunicatiestrategie, bewustwordings- en  
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capaciteitsversterkingstrainingen, opleiding van overheidsfunctionarissen in mensenrechten en voorbereiding 

rapportage Universal Periodic Review. De uitvoering in 2011 is begroot op SRD 200.000,-.   

Het project Vreemdelingenbeleid, automatisering en Ordening Ba ck Track route Nieuw Nickerie wordt in 

2011 begroot voor SRD 200.000,-. De investeringen worden aangewend voor o.a. de versterking en verdere 

automatisering van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken. De Back track route te Nieuw Nickerie wordt 

gereguleerd. De werkzaamheden met betrekking tot de bouw van faciliteiten ten behoeve van het Ministerie van 

Justitie en Politie zullen worden voortgezet. Voorts zal in 2011 gewerkt worden aan de opzet van een 

geautomatiseerd Border Management Systeem op de internationale luchthaven te Zanderij. Doel is het 

verbeteren van de beveiliging bij de grenzen van Suriname. De implementatie van een Vreemdelingenpas die in 

samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal geschieden, geniet ook prioriteit.    

Bij Capaciteitsversterking Ondersteuningsgroepen KPA  gaat het om de uitvoering van het gelijknamige 

projectdossier voor een bedrag van SRD 300.000,-,.  Doel is het garanderen van de veiligheid, orde en rust in en 

rondom de penitentiaire inrichtingen alsook in de totale samenleving. Deze ondersteuningsgroepen dienen 

adequaat getraind en toegerust te zijn. Voorts wordt uitvoering gegeven aan het project Uniform en attributen 

Korps Penitentiaire Ambtenaren  voor een bedrag van SRD 300.000,-.  

Het project Voorlopige ondertoezichtstelling, Ondertoezichtstel ling, Voorlopige toevertrouwing (VOV) heeft 

ten doel kinderen die vanwege een maatregel in een tehuis of pleeggezin worden geplaatst, adequaat te 

beschermen. Een financiële tegemoetkoming wordt op maandbasis voor de kinderen gebudgetteerd. Voor een 

richtige uitvoering worden externe deskundigen aangetrokken. De kosten in 2011 zijn geraamd op SRD 50.000,-.  

 

De bestedingen van de maatregel Infrastructurele voorzieningen Justitie  worden voor 2011 geraamd op SRD 

8.100.000,-, waarvan SRD 5.000.000 wordt gefinancierd uit staatsmiddelen. Het resterend bedrag van SRD 

3.100.000,- is ten laste van donormiddelen (NHAS). Het gaat hierbij om onder meer: renovatie gebouw 

Onderzoek Planning en Documentatie SRD 500.000,-, bouw en inrichting Tweelinggebouw centraal kantoor 

Justitie SRD 500.000,-, renovatie en huur gebouwen Justitie, waaronder BUFAZ, Rechtszorg, 

Mensenrechtenbureau, Vreemdelingen Zaken en Hoofdkantoor SRD 2.000.000,-. Ook opgenomen zijn renovatie 

en huur gebouwen delinquentenzorg, waaronder Penitentiaire Inrichting Hazard, Centraal Penitentiaire Inrichting, 

Penitentiaire Inrichting Duisburg, Delinquentenzorg en Huis van Bewaring SRD 500.000,-, bouw kantoor Justitie 

Nickerie annex zittingszaal SRD 500.000,-, bouw en opzet Surinaams Forensisch Instituut SRD 500.000,-, 

verbetering wagenpark niet geuniformeerde diensten SRD 500.000,- en Lichamelijke trainingcentrum SRD 

3.100.000,- (NHAS).  

 

SUBBELEIDSGEBIED Politie  

 

Binnen dit subbeleidsgebied zal in 2011 uitvoering worden gegeven aan 12 projecten in het kader van de 

beleidsmaatregel Rechtshandhaving openbare orde en veiligheid . De bestedingen zijn in totaal geraamd op 

SRD 10.747.000,-, waarvan SRD 5.500.000,- gefinancierd wordt uit de reguliere begroting. 

Het project Herstel gezag Binnenland en Kustvlakte  behelst het verder herstel van politietoezicht en 
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brandweerzorg in genoemde gebieden. De bewaking van en toezicht op de land- en watergrenzen worden 

versterkt en decentralisatie van politie- en brandweerposten zal worden voortgezet. Voor 2011 zijn de kosten 

geraamd op SRD 462.000,- en te financieren uit de staatsbegroting   

Het project Telecom Netwerk KPS  heeft ten doel snellere uitwisseling van informatie en data ten behoeve van 

het management, de beleidsontwikkeling en de verbetering van de bereikbaarheid van de politie.  In 2011 wordt 

de opzet van landelijke verbindingen voortgezet en zal randapparatuur ten behoeve van de nieuwe Centrale 

Meldkamer worden aangebracht. Voorts zullen voertuigen met mobilofoons, kortegolfzenders en andere 

radiografische apparatuur worden aangeschaft. De bestedingen in 2011 zijn geraamd op SRD 250.000,- en te 

financieren uit lokale middelen.    

De maatregel Vaartuigen territoriale wateren KPS heeft ten doel de veiligheid in onze kust- en binnenwateren 

te verhogen. De vaartuigen worden ingezet voor regelmatige patrouilles in vooral de kustwateren en langs 

watergrenzen om onder andere grensoverschrijdende criminaliteit en zeepiraterij tegen te gaan. Mede in het licht 

van verhoging van de politiezorg in het binnenland en de gebrekkige bereikbaarheid van diverse locaties, is het 

nodig om behalve gangbare, ook specifieke vaartuigen aan te schaffen. De kosten bedragen ca. SRD 500.000,- 

voor 2011  en worden door de Overheid gefinancierd. 

De maatregel Verbeteren mobiliteit KPS in het kader van ordehandhaving en veiligheid heeft als doel de 

zichtbaarheid van de politie te vergroten door surveillances van onder andere de bikersunit. Het wagenpark zal 

verder vernieuwd worden. Ter verbetering van de dienstverlening is het noodzakelijk dat elk ressort over minimaal 

twee bedrijfszekere politievoertuigen beschikt. Dit streven is voor 75% gerealiseerd en jaarlijks zullen kleine 

aantallen worden aangekocht ter vervanging en stabilisatie van de logistiek. Voor 2011 is voor de uitvoering een 

bedrag van SRD 800.000,- begroot. 

Het project Ontwikkelen geautomatiseerde informatievoorziening  zal worden voorgezet met een begroting 

voor 2011 van SRD 885.000,- uit de staatsbegroting. Dit project richt zich op verbetering van de beschikbaarheid 

van betrouwbare informatie ten behoeve van de beleidsvoorbereiding en –implementatie. In 2011 zal het landelijk 

proces van vervanging van hardware van computers en installatie van netwerken worden voortgezet. 

Het project Uniform uitrusting en attributen KPS  heeft als doel de professionaliteit en uitstraling van het korps 

op niveau te houden. Er is behoefte aan werk-, uitgangs - en sporttenues. Voor 2011 is begroot SRD 400.000,- 

ten laste van de reguliere begroting om in een deel van de behoefte te kunnen voorzien.  

Het project Opleidingscentrum voor lager en middenkader KPS  met een budget van SRD 250.000,- in 2011 

heeft ten doel de kwaliteit van de factor arbeid optimaal te stellen. Zo is het aanbod van opleidingen binnen het 

opleidingscentrum gegarandeerd. Naast basis-, voortgezet alsmede inspecteursopleidingen ten behoeve van het 

politiepersoneel, zullen in 2011 management- en andere vaardigheidstrainingen worden aangeboden. Doel is de 

beleidsvoering efficiënter en effectiever te maken.  

Het project Reorganisatie KPS zal worden uitgevoerd met een begroting voor 2011 van  SRD 500.000,-, te 

financieren uit staatsmiddelen. Gewerkt wordt aan  het versterken van de organisatie en het management van het 

Korps Politie Suriname op strategisch, tactisch en operationeel niveau met het doel  kwalitatief hoogwaardige 

politiezorg aan de gemeenschap te leveren. De toepassing van de geformuleerde  werkprocessen en -procedures 

en nodige trainingen zal worden gecontinueerd. Tevens zal de formatie worden geactualiseerd. 
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Het  tweede project  in het kader van het versterken van organisatie en management van het KPS is Verbetering 

efficiëntie KPS. De projectbegroting voor het planjaar 2011 bedraagt SRD 5.560.000,- en zal voor SRD 

4.060.000,- worden gefinancierd ten laste van de Verdragsmiddelen. Dit bedrag is overwegend bestemd voor de 

bouw van het nieuwe hoofdbureau van Politie en de kazerne te Moengo.  

Het doel van het project Doorontwikkeling forensische opsporing  (voordien DNA wetgeving) is het versterken 

en professionaliseren van de technische recherche. Dit moet leiden tot het vergroten van het 

oplossingspercentage van gepleegde misdrijven, waardoor de totale veiligheid wordt verhoogd. Het streven is de 

realisatie van een nieuw Forensisch Laboratorium in 2011. Voor het planjaar zijn de bestedingen geraamd op 

SRD 200.000,- ten laste van de Overheid.  

Voorts zal uitvoering van de maatregel Bereikbaarheid hulpdiensten  worden gecontinueerd. Dit project behelst 

een effectieve aanwending van de hulpdiensten, de spoedeisende hulp, de brandweer en andere dienstverleners 

met het doel de dienstverlening te verbeteren. Hiertoe zal een centrale coördinatie van dienstverleners worden 

opgezet. Het begrote bedrag voor 2011 ter waarde van  SRD 440.000,- zal ten laste zijn van overheidsmiddelen. 

In het kader van waarborging van de openbare orde en veiligheid zal in 2011 uitvoering worden gegeven aan 

Speciale criminaliteitsbestrijdingprojecten, terreu rbestrijding en herstel verkeersveiligheid. Deze projecten 

hebben ten doel bepaalde typen criminaliteit aan te pakken die bijzondere aandacht behoeven.. Voor dit planjaar 

zijn de bestedingen begroot op SRD 500.000,-  ten laste van de Overheid. 

 

Binnen de beleidsmaatregel Infrastructurele voorzieningen KPS zal de maatregel Bouw en renovatie 

dienstwoningen, politiestations en cellenhuizen in het kader van versterking van de openbare orde en 

veiligheid worden uitgevoerd. Diverse politieposten en dienstwoningen zullen worden gerenoveerd en opgezet in 

Paramaribo en afgelegen gebieden in de districten. De communicatie wordt verbeterd middels verdere  

uitbreiding van het netwerk in het binnenland. Voorts zal renovatie van de werkplekken van de technische dienst 

plaatsvinden. De begroting voor 2011 ter waarde van SRD 1.000.000,-  komt ten laste van de Overheid. 

 

SUBBELEIDSGEBIED Brandweer  

In 2011 zal verdere uitvoering  worden gegeven aan de beleidsmaatregel Rechtshandhaving openbare orde en 

veiligheid voor een totaal bedrag van SRD 5.000.000,- gefinancierd uit staatsmiddelen. 

Het eerste project binnen bovengenoemde beleidsmaatregel betreft Verbetering mobiliteit KBS  en is begroot 

voor SRD 1.500.000,-. Doel is de repressieve brandweerzorg landelijk (regionaal) te verbeteren middels 

uitbreiding van het aantal hulpverleningsvoertuigen in stad en districten. In 2011 zullen drie blusvoertuigen met 

inventaris worden aangeschaft, welke aangepast zijn aan de infrastructurele voorzieningen en bodemgesteldheid 

van de diverse gebieden.  

In 2011 zal het project Persoonlijke standaard uitrusting KBS  gecontinueerd worden om de veiligheid van de 

brandweerlieden te garanderen, evenals een optimale, efficiënte en effectieve inzet bij brandbestrijding en 

hulpverlening. Bluskleding en overige persoonlijke beschermingsvoorzieningen, zoals brandweerhelmen, 

blushandschoenen, uitruklaarzen en aanvullende beschermingskleding, zullen gefaseerd worden aangekocht.  

Zowel het personeel als de vrijwilligers, aangetrokken ten behoeve van de nieuwe kazernes, dienen te worden 
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voorzien. De bestedingen zijn voor 2011 geraamd op SRD 500.000,-. 

Het project Versterking van de Brandweerzorg heeft ten doel de brandbestrijding en -preventie te optimaliseren 

en bestaat uit de volgende componenten: samenstelling handleiding brandweerzorg, verbetering 

bluswatervoorziening, brandpreventie, samenstelling van een brandveiligheidsplan, zelfhulpgroepen en  

vrijwilligersbrandweer en het instellen van zelfhulpgroepen in bedrijven en instellingen. De  uitgaven voor 2011 

zijn begroot op SRD 600.000,-.  

Voor de uitvoering van het project Reorganisatie KBS  is voor 2011 een bedrag van SRD 250.000,- opgenomen. 

Dit project richt zich op het versterken van het management en de organisatie van het KBS, herstructurering KBS 

en automatisering.  

Het project  Opleidingscentrum voor lager en middenkader KBS  is in 2011 begroot op SRD 400.000,-. Doel is 

de kwaliteit van het brandweeroptreden te verbeteren via aanbieding van lokaal opgezette opleidings-, examen- 

en trainingsprogramma’s.  

De maatregel Aankoop van materialen t.b.v. brandbestrijding  is voor 2011 begroot op SRD 600.000,-. Het 

verbeteren van het materialenbestand ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening zal worden voortgezet. 

Het watertransport zal worden aangepakt middels de aanschaf van dompelpompen en transportslangen. 

In 2011 zal verdere implementatie plaatsvinden van het Groot onderhoudsplan voertuigen KBS.  De begroting 

bedraagt SRD 1.000.000,-. Middels een werkplan worden de voertuigen die in aanmerking komen, 

gerehabiliteerd. In verband met professionalisering van het onderhoud zal speciaal luchtaangedreven 

gereedschap worden aangeschaft en het personeel worden getraind.  

Via uitvoering van de maatregel Verbetering Communicatie apparatuur  tracht het Korps Brandweer Suriname 

te voorzien in de behoefte aan efficiëntere en effectievere aanpak bij calamiteiten door beschikbaarheid van 

transport- en communicatiemiddelen die ter plekke van het incident kunnen worden ingezet voor de communicatie 

onderling alsook met de alarmcentrale. Het begrote bedrag voor 2011 van SRD 150.000,-.  

 

Binnen het programma Infrastructurele voorzieningen KBS  zal in 2011 verder uitvoering worden gegeven aan 

de maatregel Bouw, inrichting en renoveren van brandweerkazernes . Doel is de brandweerzorg regionaal te 

verbeteren. In 2011 zullen de bouw- en renovatiewerkzaamheden van brandweerkazernes worden voortgezet. 

Dienstwoningen en doorgangshuizen zullen worden gebouwd in de districten Coronie, Wanica, Marowijne en 

Nickerie. Zowel vervanging als uitbreiding van inventaris in de kazernes zal voortgang vinden. De kosten voor 

2011  zijn geraamd op SRD 1.000.000,-.  

 

SUBBELEIDSGEBIED Beveiliging en bijstand  

 

In het kader van de beleidsmaatregel Rechtshandhaving openbare orde en veiligheid wordt het project 

Reorganisatie BBS (Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname) verder uitgevoerd ter professionalisering van de 

dienst. De reorganisatie houdt in versterking van het management en herstructurering van de organisatie. 

Gewerkt wordt aan de transformatie naar het Korps Bijzondere Politie. Een nieuwe lichting personeelsleden wordt 

aangetrokken, die na opgeleid te zijn, wordt ingezet voor object- en eventueel subjectbeveiliging. In Nickerie zal 
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werving plaatsvinden ter verbetering van de plaatselijke beveiliging. Specialistische trainingen, uniform, uitrusting 

en communicatiemiddelen zijn projectonderdelen, die verder zorg moeten dragen voor verbetering van de 

taakuitvoering. Verbetering van de mobiliteit vindt plaats middels aanschaf van voertuigen. De bewapening en 

politiemateriaal worden herzien. Het proces van standaardisatie van wapens en munitie wordt voortgezet. De 

voorbereidingen voor de bouw van een goed beveiligd wapendepot zijn in proces. Voorts wordt gewerkt aan 

adequate huisvesting voor de dienst. De bestedingen zijn voor 2011 geraamd op SRD 2.000.000,- ten laste van 

de reguliere begroting.    

 

 

 

2.2.10        MINISTERIE VAN ARBEID TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU 
 

De ontwikkelingsinvestering van het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu heeft in het 

planjaar 2011 een voorgenomen besteding van SRD 9.565.000,-. Dit bedrag zal worden aangewend ten behoeve 

van de sector Arbeid en Milieu. Voor de sector Arbeid, onderverdeeld in de beleidsgebieden Bestuur en Sociale 

en Menselijke Ontwikkeling is begroot SRD 6.145.000,- De programma’s die zullen worden uitgevoerd zijn gericht 

op bestrijding van armoede en werkloosheid en het bevorderen van productieve werkgelegenheid 

Voor de sector Milieu zal een bedrag van ca. SRD 3.420.000,- worden aangewend in het kader van de 

beleidsgebieden Bestuur en Milieumanagement. 

 

BELEIDSGEBIED Bestuur 

 

In het planjaar 2011 zal het Ministerie onder het beleidsgebied Bestuur onderstaande projecten uitvoeren: 

Onder de noemer voortzetting van beleid wordt binnen het beleidsprogramma Hervorming publieke sector  de 

beleidsmaatregel Versterking Ministerie van ATM gecontinueerd. Het hiervoor uitgetrokken bedrag is SRD 

75.000,-.  

Binnen hetzelfde programma zal het Ministerie in het planjaar 2011 middels uitvoering van de beleidsmaatregel 

Institutionele versterking SAO,  voortgaan met het leggen van een basis voor verzelfstandiging van het instituut 

en het verder ontwikkelen van de beschikbare trainingsmogelijkheden als instrument voor duurzame ontwikkeling. 

Voor de uitvoering van deze activiteiten is begroot SRD 150.000,-. Deze maatregel moet resulteren in: betere 

ontwikkelingsmogelijkheden voor kansarmen; structurele ontwikkeling en standaardisatie van vakopleidingen en 

verhoging beroepsvaardigheden van  SAO-medewerkers. 

 

Als onderdeel van bovengenoemd beleidsprogramma zal het project Institutionele versterking NIMOS in het 

planjaar 2011 worden voortgezet. Dit project heeft als doel een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken 

van het NIMOS. De activiteiten in het kader van dit project omvatten het trainen en opleiden van personeelsleden, 

aanschaf van noodzakelijke equipement, transport en technische bijstand. Er zullen speciale programma`s 

worden aangeboden voor de versterking van menselijke capaciteiten, de interne organisatiestructuur, 
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infrastructuur en het management. Vermeld dient te worden dat additionele deskundigheid nodig is in termen van: 

personeel, consultants, trainingen, workshops en seminars, nationaal en internationaal t.b.v. NIMOS-staf en 

overheidsinstanties. Overige activiteiten als onderdeel van dit project betreffen het onderhoud van het historisch 

gebouw, de bouw van een brandtrap in samenwerking met het Korps Brandweer Suriname en het verzekeren van 

het gebouw en inventaris. Ook staat de aanschaf van apparatuur t.b.v. het monitoren van milieuparameters op 

zowel de werkvloer als in het veld, GPS- equipement, literatuur, computer soft- en hardware, kantoormeubilair en 

dienstauto`s op programma. De kosten voor 2011 zijn geraamd op SRD 50.000,-. 

 

Onder het beleidsprogramma Democratische rechtstaat, rechtshandhaving, rechtsb escherming en 

veiligheid zal uitvoering worden gegeven aan de voortgang van het project Herziening Surinaamse 

Arbeidswetgeving, middels een investering van SRD 25.000,-. Doel is het moderniseren van de sterk 

verouderde arbeidswetgeving.  

 

BELEIDSGEBIED Sociale en Menselijke Ontwikkeling  

 

In het planjaar 2011 zal het Ministerie als onderdeel van bovenvermeld beleidsgebied enkele projecten doen 

uitvoeren binnen het beleidsprogramma Armoedebestrijding, Onderwijs en Volksontwikkeling,  Verbetering 

sociale bescherming .  

Het voortzetten van de activiteiten in het kader van het project Sociaal Investeringsfonds (SIF) vormt onderdeel 

van bovenvermeld programma ter ondersteuning van productieve werkgelegenheid van minder draagkrachtigen 

en de bestrijding van armoede. Er is voor het planjaar 2011 SRD 200.000,- begroot. De werkzaamheden zullen 

zich voornamelijk richten op het verstrekken van kredieten aan ondernemers ten behoeve van duurzame 

versterking en ontwikkeling van microbedrijven en productiestructuren.  

 

De beleidsmaatregel Arbeidsadviescollege  (AAC) zal ook het komend jaar worden gecontinueerd, waarbij 

gestreefd wordt naar bevordering van het gestructureerd overleg tussen de Overheid en de Sociale partners. De 

begroting hiervoor bedraagt in 2011 SRD 80.000,-  

 

Het Ministerie zal haar inspanningen voortzetten met betrekking tot het ontwikkelen van beleidsvoorstellen ten 

behoeve van de ontwikkeling van werkgelegenheid voor jongeren, vrouwen en mensen met een handicap, door 

het uitvoeren van de beleidsmaatregel Nationale Raad voor Werkgelegenheid  in 2011. Het te besteden bedrag 

in 2011 bedraagt SRD 100.000,-. 

 

In 2011 zal het ministerie haar beleid met betrekking tot het bevorderen van het ondernemerschapcultuur in 

geselecteerde wijken in Paramaribo en de districten Para en Coronie voortzetten middels implementatie van de 

maatregel Vakscholing kleine zelfstandigen.  Het gereserveerd bedrag voor deze activiteit bedraagt 

SRD100.000,-. 
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In het planjaar 2011 zal wederom invulling worden gegeven aan de beleidsmaatregel Bijdrage Raad voor het 

Coöperatiewezen (RACO) , waarvan de kosten geraamd worden op SRD 100.000,-. De werkzaamheden van de 

Raad houden in het adviseren van het Ministerie inzake wetgeving en coöperatieve ontwikkeling alsmede het 

ondersteunen van het beleid gericht op duurzame ontwikkeling van het coöperatiewezen in Suriname. 

 

De inspanningen van het Ministerie op het gebied van het tegengaan van kinderarbeid, worden in het planjaar 

2011 voortgezet onder de beleidsmaatregel Uitbanning Kinderarbeid , middels het instellen van een Nationale 

Commissie Uitbanning Kinderarbeid en uitvoering van een grootschalig onderzoek naar kinderarbeid in Suriname. 

Het gereserveerde bedrag voor deze beleidsmaatregel is SRD 50.000,-.  

 

In het kader van de beleidsmaatregel Minimumloon beleid, waarvoor is begroot  SRD 50.000,-. zal verder 

gewerkt worden aan de ontwikkelde beleidsvoorstellen op dit vlak. 

 

Door uitvoering in 2011 van de beleidsmaatregel Scholing voor vakbeweging in Suriname (SIVIS) , zal getracht 

worden enige mate van continuïteit in te bouwen in het organiseren van scholingsactiviteiten. Het door het 

Ministerie gereserveerde bedrag is SRD 175.000,-. Doel is het verschaffen van kennis en inzicht over de 

organisatie, taak en rol van de vakbeweging in het sociaaleconomisch gebeuren. 

 

Het beleid gericht op stimulering van productieve werkgelegenheid, armoedebestrijding en vermindering van de 

inkomensongelijkheid zal in 2011 gecontinueerd worden middels uitvoering van de beleidsmaatregel Stichting 

Productieve Werkeenheden . Voor de uitvoering is gereserveerd SRD 300.000,-. De voornemens zijn gericht op 

het instellen van productieve werkeenheden en het promoten van ondernemerschap in met name het binnenland, 

het verrichten van onderzoek teneinde veranderingen in de omgeving van de ondernemer inzichtelijk te maken, 

alsook vergroting van de besluitvormingsmogelijkheden.  

 

Voor uitvoering van de beleidsmaatregel Kosten van de Bemiddelingsraad  is voor het planjaar 2011 begroot 

SRD 250.000,-. Middels deze investering zal voortgezet worden het beleid ter bevordering van vreedzame 

bijlegging van geschillen over arbeidsaangelegenheden en het tegengaan van geschillen. 

 

Middels de beleidsmaatregel Tripartiet Overleg , waarvoor in 2011 SRD 10.000,- is gereserveerd, zal het streven 

worden voortgezet om te geraken tot oplossingsmodellen voor problemen in de samenleving die de sociale 

partners raken. 

 

In 2011 zal uitvoering worden gegeven aan de beleidsmaatregel Activiteiten van de Arbeidersbeweging.  

Hiervoor is uitgetrokken SRD 10.000,-. Doel is het ondersteunen en versterken van de vakbeweging middels het 

ter beschikking stellen van middelen voor trainingen en scholing.  

 

Door uitvoering van het project Suriname Hospitality and Tourism Trainingcentre zal het Ministerie in 2011 het 
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beleid voortzetten op het gebied van armoedebestrijding en welvaartsverhoging. De kosten voor deze inspanning 

worden geschat op SRD 200.000,-. Doel van het project is zorg dragen voor de theoretische en praktische 

training en opleiding van medewerkers en toekomstige medewerkers van alle niveaus in de Horecasector en 

middels specifieke trainingen de houding, flexibiliteit en sociale vaardigheden van personeel in dienstverlenende 

beroepen optrekken naar internationale standaarden. 

 

Onder het Programma Arbeidsmarktbeleid  zullen in het planjaar 2011 onderstaande deelprojecten worden 

uitgevoerd: 

- Vakscholing voor vrouwen (dit deelproject heeft als doel de arbeidsmarktkansen en de economische 

weerbaarheid van vrouwen te vergroten middels de implementatie van vakopleidingsprogramma’s die 

afgestemd zijn op specifieke vereisten van het bedrijfsleven); 

- Optimale benutting jeugdig arbeidspotentieel (doel is het verhogen van de participatie van jongeren in het 

arbeidsproces en het daarbij versterken van hun competenties); 

- Trajectbemiddeling (middels transformatie van het huidig systeem van arbeidsbemiddeling naar een systeem 

van trajectbemiddeling is het doel van dit deelproject het landelijk werkloosheidspercentage omlaag te 

brengen. Het systeem van trajectbemiddeling zal gericht zijn op verbetering van de arbeidsmarktkwalificatie 

van werkzoekenden en hun registratie en plaatsing) en 

- Actieprogramma Aanpak Informele Economie Suriname (doel is het overhevelen van de informele naar de 

formele economie teneinde het aantal werkenden op een legale wijze een bijdrage te laten leveren in de 

informele economie. 

Het totaal te besteden bedrag voor realisatie van het Programma Arbeidsmarktbeleid  in 2011 wordt geraamd 

op SRD 200.000,-.  

 

Het ministerie zal middels de beleidsmaatregel Bevorderen Computer Competentie Leerlingen Secundai r 

Onderwijs  uitvoering geven aan haar beleid om technologiegebruik onder jeugdigen te stimuleren. De kosten die 

hiermee gemoeid gaan zijn begroot op SRD 100.000,-. 

 

Ter bevordering van de bewustwording van technologie binnen de Surinaamse samenleving zal middels een 

investering van SRD 10.000,- uitvoering worden gegeven aan de beleidsmaatregel Televisie programma 

technologie en ik.   

 

De uitvoering van de beleidsmaatregel Fabricage Laboratorium   voor SRD 500.000,-  heeft tot doel het naar de 

gemeenschap brengen van technologie en innovatie.  

 

In het planjaar 2011 wordt via de beleidsmaatregel Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) , het 

beleid voortgezet op het gebied van het scholen, her-, om- en bijscholen van (jonge) werkzoekenden, financieren 

van vakscholingsactiviteiten, promotie en opzet vaktrainingen in de districten en de opzet van een diagnostisch 

centrum. De totaal voorgenomen bestedingen in het planjaar 2011 worden geschat op SRD 2.810.000,-. De 
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projecten die onder deze beleidsmaatregel zullen worden uitgevoerd, zijn: 

Fonds voor Vakscholing , SRD 50.000,-. Dit project is gericht op het vormen en beheren van een fonds ter 

financiering van zowel Overheid als particuliere vakscholingsactiviteiten. 

Metaalgieterij en Smederij, SRD 75.000,-. Beoogd wordt middels korte praktische trainingen een wezenlijke 

bijdrage te leveren aan de beroepsvorming van jeugdigen alsmede tegemoet te komen aan de vraag naar goed 

geschoolde vaktechnische krachten. Een specifiek doel betreft het opzetten van een instructie unit om 

vakkundige werkers in metaal gieten en smeden af te leveren. Een metaalgieterij zal worden opgezet voor het 

smelten van aluminium, koper, brons en ijzer. De unit zal zich richten op het gebruik van zogenaamd 

afvalmateriaal dat tot bruikbare producten zal worden getransformeerd. 

Opzet trainingen in de districten Sipaliwini, Marow ijne, Brokopondo en Wanica  SRD 100.000,-.  Het doel is 

om middels het verzorgen van korte praktische vaktrainingen aan jeugdigen, de beroepsvorming in de genoemde 

districten te stimuleren. Hiermede wordt ondersteuning verleend aan de gemeenschapsontwikkeling en de 

opbouw van het district.  

Trainingen thuiszorg in het district Marowijne en k raamhulp in Paramaribo , SRD 125.000,-. Dit project is 

gericht op de verhoging van vakbekwaamheid van jeugdigen in de districten en is tevens een tegemoetkoming 

aan de vraag van zorginstellingen naar gekwalificeerde thuiszorgwerkers. 

Opzet Diagnostisch Centrum , SRD 100.000,- . Het project is gericht op het bevorderen van economische 

ontwikkeling door het minimaliseren van het uitvalspercentage bij de SAO vanwege de beschikking over een 

arbeidsdiagnose centrum. 

Bewustwording noodzaak opzet Nationaal Trainingsorg aan, SRD 100.000,-. Doel is het bewerkstelligen van 

bewustwording binnen beroepstraining instituten en andere relevante organisaties ten behoeve van de opzet van 

een nationaal trainingsbureau middels organisatie van een seminar “Bewustwording tot het opzetten van een 

Nationaal Trainingsbureau”. 

 

Ten einde een grotere toegankelijkheid tot de dienstverlening, alsmede verbetering van de efficiency en kwaliteit 

van de bedrijfsgezondheidszorg na te streven, is het Ministerie voornemens in 2011 de beleidsmaatregel 

Nationale Raad Bedrijfsgezondheidszorg  te continueren. Het te besteden bedrag is geraamd op SRD 50.000,-. 

 

In het planjaar 2011 zal het Ministerie het vervolgtraject inzetten van de beleidsmaatregel ILO/ OPEC HIV/AIDS 

Workplace Education Project.  Het doel van deze beleidsmaatregel is de bestrijding van HIV/AIDS op de 

werkplek via het verzorgen van trainingen voor trainers bij zowel de Overheid als werkgevers en werknemers. 

Ook zullen kennis en vaardigheden worden vergroot van de doelgroepen in de aanpak van HIV/AIDS op de 

werkplek. Ten behoeve van de uitvoering van dit project is een besteding van SRD 50.000,- geraamd. 

 

BELEIDSGEBIED  Milieumanagement 

 

Als onderdeel van het beleidsprogramma Milieubescherming en milieurehabilitatie heeft het Ministerie van 

ATM ten behoeve van het planjaar 2011 de uitvoering van de navolgende projecten gepland: 
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Het project Suriname Capacity building and Mainstreaming of Sus tainable Landmanagement  heeft als doel 

de institutionele en menselijke capaciteit van met name het Ministerie van ATM als focal point van de UNCCD, te 

versterken alsook alle  ministeries en instituten die belast zijn met vraagstukken betreffende landbeheer en 

gebruik. Deze capaciteitsversterking moet bijdragen aan het proces van integratie van duurzaam landbeheer in 

het nationaal beleidsprogramma. Per eind 2010 zal er een projectmanager worden aangetrokken. Voorts zal er 

een commissie worden geïnstalleerd en een aanvang worden gemaakt met bewustwordingsactiviteiten. De 

activiteiten die in het komend planjaar uitgevoerd zullen worden, betreffen: het verhogen van de vaardigheid 

i.v.m. het Geografisch Informatie Systeem en landgebruikplanning bij 8 ministeries, 3 instituten, private sector en 

NGO’s; het opzetten en zorgdragen voor het functioneren van een geïntegreerde landinformatie databank. Het 

project wordt gedeeltelijk gefinancierd door de UNDP/GEF. De kostenraming voor 2011 bedraagt ca. SRD 

453.000,-. 

 

Het NIMOS als werkarm van het Ministerie van ATM zal het project Ozonlaag afbrekende stoffen (Nationaal 

programma en Refrigerant Management Plan i.h.k.v. M ontreal Protocol) in het komend planjaar continueren. 

Doel van dit project is de Overheid te assisteren bij de geleidelijke eliminatie van het gebruik van 

ozonlaagafbrekende stoffen. De trainingen ten behoeve van de koeltechnische sector zullen worden voortgezet. 

De verdere distributie van koeltechnische equipement en de bewustwording naar het groter publiek zullen 

eveneens ter hand worden genomen. Het publiek wordt in staat gesteld om de chloor fluor koolwaterstoffen 

(CFK’s) die nog voorkomen in hun koelmachines te verwijderen. Er zal een aanvang worden gemaakt met de 

inventarisatie van de hydro chloor fluor koolwaterstoffen (HCFK’s). 

In het planjaar 2011 zal de vervanging van hydro chloor fluor koolwaterstoffen (HCFK’s) ter hand worden 

genomen. Daartoe zal het project HCFK’s Phase out Management Plan (HPMP) worden uitgevoerd. Dit project 

omvat: distributie van equipement voor de bestrijding van de HCFK’s; bewustwordingsactiviteiten; verzorgen van 

trainingen aan de koel technische sector. 

Er zal een workshop worden voorbereid en de verwachting is dat in het tweede halfjaar van 2011 de financiële 

middelen beschikbaar zullen zijn. Dit project zal worden gefinancierd door de United Nations Environmental 

Programme (UNEP) en de United Nations Development Programme (UNDP). De kosten voor 2011 zijn geraamd 

op SRD 590.000,- . 

 

In het planjaar 2011 zal de subsidie aan het NIMOS worden voortgezet. Doel is het initiëren van de ontwikkeling 

van een nationaal juridisch en institutioneel raamwerk voor milieubeleid en management in het belang van 

duurzame ontwikkeling. Als subdoelen kunnen worden genoemd: 

a) Het doen realiseren van de totstandkoming van de milieuwet 

b) Implementeren en monitoren van de milieuwetgeving zoals in eerder genoemde wet 

c) Versterking van het Milieu Instituut. 

Voor het planjaar 2011 zijn als onderdeel van deze ondersteuning de volgende activiteiten gepland: de aanschaf 

van draagbaar laboratoriumequipement; verspreiding van het concept inhoudende richtlijnen voor gebruik van 
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pesticiden; workshop en presentatie van het concept, becommentariëring en publicatie.  

Ten behoeve van het planjaar 2011 is een besteding van SRD 1.550.000,- geraamd. 

 

Het project Nationaal Chemicaliën Implementatie  (POPs) zal in het planjaar 2011 worden voortgezet. Doel van dit 

project is op een milieuvriendelijke manier omgaan en verwerken van chemicaliën en chemisch afval. Dit project is 

het vervolg op het Persistent Organic Pollutants (POPs) project. Voor het jaar 2011 staat op programma de 

afronding van dit project dat als basis zal dienen voor uitvoering van het Nationaal Implementatie Plan (NIP). De 

kostenraming voor 2011 bedraagt SRD 50.000,- en de financiering geschiedt door GEF/UNDP. 

 

Voorts heeft het Ministerie van ATM het project Implementatie milieu beleidsplan  gepland. De implementatie 

van het milieubeleid geschiedt op basis van activiteiten verdeeld naar thematisch gebied. Hieronder volgt de 

toelichting voor die specifieke activiteiten:  

• Biodiversity Action Plan 

Doel: Het in kaart brengen van maatregelen die getroffen dienen te worden ter bescherming en duurzaam 

gebruik van Suriname’s biodiversiteit. 

• National Biodiversity Information Network  

Doel: Het opzetten van een informatienetwerk tussen alle aan biodiversiteit gerelateerde instanties en 

actoren teneinde de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen. 

• Vereenvoudiging van de Nationale Biodiversiteit Strategie 

Doel: Bereikbaarheid en bekendheid van de NBS te vergroten binnen de samenleving. De NBS is reeds 

opgesteld en gepresenteerd. 

• Second National Communication Climate Change 

Doel: Voldoen aan onze rapportageplicht tegenover het Secretariaat van het Verdrag inzake 

Klimaatverandering. 

• Klimaat Actieplan met adaptatie maatregelen 

Doel: Het in kaart brengen van maatregelen die getroffen dienen te worden ter bescherming van 

Suriname tegen de effecten van klimaatsverandering. 

Reeds zijn  maatregelen geïdentificeerd voor bescherming van de kustvlakte tegen effecten van 

klimaatsverandering. Thans dienen maatregelen geïdentificeerd te worden voor het binnenland. 

• Clean Development Mechanism 

Doel: Duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen door milieuvriendelijke projecten te ontwikkelen en te 

implementeren, die gericht zijn op het tegengaan van klimaatsverandering. 

• Formulering en uitvoering van milieuwetgeving 

Doel: Het realiseren van adequate milieuwetgeving alsook richtlijnen ter behoud en bescherming van het 

milieu. 

• Milieuvoorlichting 

Doel: Het vergroten van de milieubewustwording van de Surinaamse samenleving. Voorlichting op het 

gebied van milieu omvat onder meer informatieverstrekking m.b.t. folders en gesprekken met studenten. 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 116

• GEF projectevaluatie 

Doel: Het beoordelen van GEF-projectvoorstellen ter vergroting van Suriname’s participatie binnen de 

GEF. Er zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor belanghebbenden, waarna projectideeën zijn 

ingediend. Deze zijn beoordeeld en opgestuurd naar één der GEF- partners (verschillende stakeholders) 

in Suriname. 

• National Sustainable Water Programme of Action 

Doel: Het beschermen van oppervlaktewateren en het marinemilieu in Suriname tegen ‘land-based 

sources of pollution’. 

• Formulering en Implementatie Beleid Hernieuwbare Energie  

 Doel: efficiënt gebruik van energie.  

De kosten voor 2011 zijn geraamd op SRD 250.000,-. 

 

Met het project Enabling activities for Suriname’s second national communication wordt beoogd de 

rapportageverplichting naar het Secretariaat van de United Nations Framework Convention on Climate Change 

omtrent de ondernomen activiteiten door Suriname in de strijd tegen klimaatverandering, te voldoen. Het gaat 

hierbij om activiteiten ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het maken van 

broeikasgasinventarisaties, kwetsbaarheidstudies over de effecten van klimaatverandering en de 

adaptatiemaatregelen in onder andere de energie-, de landbouw- en bossector. De verwachte activiteiten in het 

kader van dit project per eind 2010 omvatten: het aantrekken van een projectmanager; instelling van consultant- 

teams voor de broeikasgasinventarisatie, adaptatie en mitigatie. Voorts zullen consultaties met stakeholders van 

relevante sectoren plaatsvinden en de identificatie en verzameling van beschikbare data uit verschillende 

sectoren relevant voor de formulering van de second national communication worden georganiseerd. Voorts 

zullen er bewustwordings- en trainingsactiviteiten en nationale workshops (terugkoppeling met stakeholders) 

georganiseerd worden. Overige beleidsactiviteiten per eind 2010 zijn het identificeren van leemten en methoden 

voor de productie van de broeikasgasinventaris alsook de productie van een klimaatdocumentaire voor 

bewustzijn. Ook zal de informatieuitwisseling met het algemeen publiek worden verbeterd, de overlappende 

kwesties tussen de UNFCCC, UNCBD en UNCCD worden behandeld om te komen tot synergie van deze drie 

grote milieuverdragen en capaciteitsversterking op systematisch, institutioneel en individueel niveau voor 

implementatie van het klimaatverdrag (UNFCCC). Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd door de UNDP/GEF. 

Ten behoeve van het planjaar 2011 is een bedrag van SRD 363.000,- geraamd. 

 

Het project Fifth National Report on Biodiversity heeft als doel de opstelling van een nationaal rapport omtrent 

de biodiversiteit van Suriname. Dit in het kader van de implementatie van het Biodiversiteitsverdrag en de 

uitvoering van de Biodiversiteit Strategie, waarbij het schrijven van een Nationaal Rapport over Suriname’s 

biodiversiteit een verplichting is. Dit project (het 5NR project) is het vervolg van het fourth national report project. 

De rapportageverplichting gaat vanuit het Secretariaat van de United Nations Convention on Biological Diversity 

(CBD). De implementatie van CBD en de Biodiversiteit Strategie middels het 5NR is ter behoud en bescherming  
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van de biodiversiteit. Dit project wordt deels gefinancierd door de UNDP/GEF. De raming voor 2011 is gesteld op 

SRD 55.000, -. 

 

Het Ministerie van ATM heeft tenslotte voor het planjaar 2011 het project Eco-sanitation Toilets and Mitigation 

of river pollution in the Sipaliwini district  gepland. 

Met dit project wordt beoogd de vervuiling van rivieren en kreken in het district Sipaliwini te mitigeren middels de 

introductie van eco-sanitatietoiletten. De financiering van dit project geschiedt deels door de Regional 

Coördinating Unit (RCU) van de UNEP. De kostenraming voor 2011 bedraagt SRD 59.000,- . 

 

 

2.2.11                           MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE 

 

De ontwikkelingsinvesteringen via het Ministerie van Handel en Industrie voor het planjaar 2011 zijn voornamelijk 

gericht op het programma voor Handel en  Industrie  voor een bedrag van ca. SRD 13.329.000. Mede vanwege 

zijn taakstelling binnen de Overheid, heeft het Ministerie een visie en een missie gedefinieerd, die gericht zijn op 

vervulling van een grotere rol bij de ontwikkeling van de Surinaamse economie via de sectoren Handel en 

Industrie.  

Voor het planjaar 2011 zal het Ministerie, als gevolg van de veranderende beleidsvisies en nieuwe 

marktontwikkelingen, nieuwe dimensies toevoegen aan haar beleidsuitvoering. In het bijzonder het verbeteren 

van wetgeving, procedures en omstandigheden om ‘doing business ‘ in Suriname te bevorderen. In dit kader zal 

de interactie met betreffende actoren worden geïntensiveerd en waarnodig worden geformaliseerd. In dit kader 

zijn de EPA implementation Unit en de Commissie Suriname Coalition Of Services Industries opgezet.Beide 

lichamen hebben als doel om de handel middels de private sector te bevorderen. 

De Wereld Handelsorganisatie (WTO) hanteert sedert de jaren negentig een onderverdeling van de diversiteit 

aan dienstverlening, conform de WTO Services Sectoral Classification List. Het ligt in de lijn der verwachtingen 

dat de ministeriële faciliteringsstructuur voor de dienstenontwikkeling afgestemd zal worden op voornoemde 

internationale classificatie. Dit zal een verruimde facilitering van diensten naar de private sector toe met zich 

meebrengen. In deze gaat het onder meer om ondernemersschaps-, communicatie-, engineerings-, constructie-, 

distributie-, en financiële dienstverlening. 

 

BELEIDSGEBIED       Armoedebestrijding, welvaartsverhoging en welzijn 

In het planjaar 2011 zal continuering plaatsvinden van de babyvoeding tegen betaalbare, door de Overheid 

vastgestelde prijzen. De uitvoering van dit beleidsprogramma is voornamelijk toegespitst op kwetsbare groepen 

en kansarmen. Voor het planjaar 2011 zal de subsidie op babyvoeding ca. SRD 4.593.000,-  bedragen en geheel 

door de Overheid worden gefinancierd. Ook voor de tweede helft van 2010 en voor het jaar 2011 worden 

momenteel stappen ondernomen om een deel van de goederen die in het pakket van kosten van 
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levensonderhoud waren opgenomen, tegen een verlaagde of  nul-tarief te behouden. 

BELEIDSGEBIED  Sectoraal productiebeleid 

In het kader van de uitvoering van het beleidsprogramma voor implementatie van het Surinaams Bureau voor de 

Standaarden, met het oog op verruiming van het ondernemersklimaat, zal in het planjaar 2011 verder worden 

gewerkt aan de fysieke opzet en aanzet van de operationele fase voor certificering van goederen, geaccepteerde 

werkwijzen en kwaliteitssystemen. Hiervoor zal een investering van ca. SRD 980.000,-  worden gepleegd. De 

inspanningen zullen aan het eind van 2011 resulteren in onder andere certificering van producten en systemen 

conform internationaal geaccepteerde standaarden. 

Het Ministerie zal de uitvoering van het beleidsprogramma ter implementatie van het Trade Sector Support 

Programme in het planjaar 2011 voortzetten. In dit kader zullen per ultimo 2011 onder andere de volgende 

activiteiten c.q. resultaten zijn gerealiseerd: continuering van het handelsbeleid van 2009; implementatie HS 

2007, waarbij data voor de onderhandelingen bound rate worden verzameld; het ontwikkelen van een raamwerk 

voor het te voeren handelsbeleid; uitkristallisering van de fysieke opzet en operationele fase van SBS. In het 

planjaar 2011  zal SRD 2.587.000,-  door de Overheid worden besteed. 

De inspanningen ter implementatie van de Mededigings Autoriteit zullen in het planjaar 2011 versneld worden 

voortgezet en gefinaliseerd. De uit te voeren activiteiten zullen aan het eind van het planjaar 2011 resulteren in: 

de opzet en het functioneren van het Surinaams Mededigings Instituut (SMI); de versterking van het groei- en 

concurrentievermogen van Surinaamse ondernemers; de versterking van de Interne Markt; het bevorderen van 

optimale marktordening en mededinging en toezicht daarop en het versterken van de positie van de consument. 

In het planjaar 2011 zal een bedrag van ca. SRD 208.000,-  worden besteed. 

In het planjaar 2011 zal ten aanzien van het Suriname Business Forum (SBF) een versterking van het 

innovatievermogen van de publieke en private sector plaats vinden. Er zal een project voor implementatie van het 

Suriname Business Center als orgaan van het Business Forum, in het leven worden geroepen ter stimulering van 

de private sector. Hiervoor heeft het Ministerie een bedrag van SRD 88.000,-  begroot. 

De verwachte beleidsresultaten per eind 2011 inzake het Uitvoering Export Support Programme (ESP) zullen 

onder andere zijn: het versterken van het innovatievermogen van het Surinaams bedrijfsleven, voortgang 

internationale handelsliberalisatie, voortschrijdende verwijdering van kunstmatige handelsbarrieres en 

garandering van de markttoegang; opzet van een data - informatiebestand; ontwikkeling van een netwerk ten 

behoeve van de beschikbaarheid van technische en economische informatie; ontwikkeling van een institutionele 

structuur voor exportbegeleiding; bevorderen van een stabiele macro-economische omgeving en versterken van 

de Interne Markt. Deze activiteiten moeten aan het eind van het planjaar resulteren in een besteding van ca. SRD 

40.000,- . 

Het Ministerie zal in het planjaar 2011 de uitvoering van het project Industrieel Technisch Assistentie 

programme (ITAP) voortzetten.  Hiervoor zal een bedrag van SRD 113.000 worden geïnvesteerd. De te 

verwachten resultaten van de activiteiten zullen in 2011 onder andere zijn: 
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- prioriteitsstelling inzake de beschikbaarheid van grond, hulpstoffen, toegang tot regionale markten en 

comparatieve voordelen voor de Surinaamse zakenomgeving; 

- sectoranalyse voor vaststelling van prioriteitssectoren met exportpotentie; 

- ontwikkeling van een institutionele structuur voor begeleiding van KMIO’s en 

- capaciteitsopbouw voor KMIO’s inzake marktonderzoek en ontwikkeling; 

 

Het Ministerie heeft in het kader van de opzet van de geautomatiseerde databank (IUD), waarbij productie van 

import- en exportdata nodig is, SRD 10.000. begroot. 

 

BELEIDSGEBIED   Hervorming publieke sector 

Het Ministerie zal in het planjaar 2011 de activiteiten in het kader van de Nationale Bewustwordingscampagne 

inzake Caricom Single Market and Economy versneld uitvoeren voor het stimuleren van de exportbevordering 

en het verkrijgen van marktconforme informatie voor het bedrijfsleven met het doel het Surinaams aandeel op de 

Caricommarkt, de EU-markt en andere strategische handelsmarkten te vergroten. Met de te ontplooien 

activiteiten zal een investering van ca. SRD 50.000,-  gemoeid zijn.  

Voorts zal de voorlichting naar het bedrijfsleven toe worden geïntensiveerd wat betreft onder andere: de 

verrichtingen van de opsporingsdiensten m.b.t. economische delicten en naleving van vergunningsvoorwaarden; 

het maatschappelijk verantwoord ondernemen als wezenlijk onderdeel van het Surinaams beleid ter bevordering 

van internationale handel en investeringen door Surinaamse bedrijven; controle op handelsstromen van 

strategische goederen; het versterken van het maatschappelijk draagvlak door intensieve communicatie met 

bedrijfsleven, consumenten, NGO’S en andere stakeholders. 

In het kader van het project Aanpassing/Redigering Wetgeving in het kader van mu ltilaterale en bilaterale 

overeenkomsten zal in het planjaar 2011 de implementatie van de wetgeving aangaande 

Consumentenbescherming, Antidumping en Mededingings Autoriteit worden afgerond. De kosten voor deze 

activiteiten worden geraamd op ca. SRD 10.000,- . 

Het Ministerie zal in het planjaar 2011 het ICT-project continueren.  De  relevante dienstonderdelen zullen via een 

netwerk met elkaar worden verbonden.  Bovenvermelde activiteiten zijn de aanloop naar het in te stellen 

Nationaal ICT-instituut.  In dit kader zal het door de Indiase ICT- deskundige opgestelde document Roadmap to 

ICT-Policy in Suriname als basisdocument dienen en zal met een investering worden gepleegd van SRD 

350.000,-.   

 

BELEIDSGEBIED   Internationaal kader en buitenlands beleid 

Het Ministerie zal in 2011 in afstemming met het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname de 

contributieverplichtingen bij internationale organisaties continueren, hetgeen zal resulteren in een uitgave van ca. 

SRD 4.600.000,- . 
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Het Ministerie zal in het planjaar 2011 ter Versteviging van Suriname’s internationale Industri ële-, 

economische en Handelsbetrekkingen de onderhandelingsronden op regionale en internationale fora 

voortzetten. Gewerkt zal worden aan onder andere versteviging van Suriname’s internationale, economische en 

handelsbetrekkingen. Hiervoor heeft het Ministerie een bedrag van SRD 20.000,-  geraamd. 

 

2.2.12        MINISTERIE VAN TRANSPORT COMMUNICATIE  EN TOERISME 

De geraamde investeringen voor het  Ministerie van Communicatie en Toerisme  zijn in het planjaar 2011 op 

ca.SRD 35.627.000,-begroot. Via het Ministerie zal subsidie worden verstrekt aan een aantal parastatalen 

teneinde deeltaken van het ministerie, die bij deze diensten zijn ondergebracht, uit te voeren. De overige 

beleidsmaatregen betreffen de afronding van de Rehabilitatie en modernisering van het Nieuwe Havencomplex 

en de Rehabilitatie van de haven van Nieuw Nickerie . 

 

BELEIDSGEBIED Sectoraal Productiebeleid 

De Rehabilitatie en modernisering van het Nieuwe Haven complex  zullen in het planjaar 2011 worden 

afgerond.  Bij voltooiing van het totale rehabilitatieproject, zullen de investeringen Euro 53 mln bedragen waarvan 

tweederde deel, 34 mln Euro, bestaat uit schenkingsmiddelen van de Europese Unie. De rest wordt door de Staat 

en de NV Havenbeheer ingebracht. 

De eigen inbreng van de NV Havenbeheer is USD 10 mln,.  Het oogmerk van de rehabilitatie van de terminal, die 

past in het programma Optimalisering Scheepvaartverkeer en havenoperaties , is onder meer 

capaciteitsuitbreiding, het bewerkstelligen van een efficiëntere ladingverwerking en reductie van de havenkosten. 

Ter uitbreiding van de capaciteit zijn de volgende projecten in uitvoering: 

- de kade zal worden verlengd met ca. 80 meter voor het accommoderen van een (1) extra schip. 

- het overige terrein op het Beekhuizencomplex zal worden klaargemaakt voor onder andere de tijdelijke 

opslag van lading en overige havendiensten.  

 

De fysieke werkzaamheden aangaande de Rehabilitatie van de haven in Nieuw-Nickerie  zijn in het derde 

kwartaal van 2009 van start gegaan.   Op het havencomplex komt een kade van 250  bij  30 meter en een 

containeropslagplaats van ongeveer 8.000 vierkante meter. Het uitbaggeren van de  Nickerierivier over een 

lengte van 6 kilometer en breedte van 50 m maakt ook deel uit van het project. Na uitbaggering ontstaat de 

mogelijkheid voor schepen met een maximale lading van 7.000 ton, de haven van Nieuw Nickerie aan te doen. 

Door dichtslibbing van  de vaargeul kunnen schepen met een lading tot slechts ongeveer 3.000 ton de 

Nickerierivier binnenvaren. Het ‘Nieuwe Haven-project Nickerie  kost USD 21,5 mln., USD .5 mln wordt uit eigen 

middelen gefinancierd en de rest geleend bij de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB).  De oplevering van dit 

project moet na twee jaren geschieden. Bovenvermelde werkzaamheden zullen in 2011 resulteren in een 

besteding van ca. SRD 47.869.200,-. 

 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 121

De subsidies  via het Ministerie aan de Stichting Toerisme Suriname (STS), het Nationaal Vervoerbedrijf en de 

Scheepvaart Maatschappij Suriname zullen in het planjaar 2011 tot een bedrag van ca. SRD 32.043.000,- 

oplopen.  Het Ministerie zal via de STS de ondernemerscultuur binnen de toerismesector bevorderen. In dit kader 

zal met alle relevante actoren gewerkt worden aan de implementatie van basistrainingsprogramma’s, die 

ontwikkeld zijn tijdens het laatste Integraal Toerisme Ontwikkelingsprogramma en die passen binnen het 

programma Ontwikkelen Toerisme Sector . De subsidie aan de stichting is inclusief een bijdrage in het Fonds 

Ontwikkeling Toerisme. Onder deze component zal samen met de STS en de sector gewerkt worden aan een 

nationale toerisme web-site voor Suriname met alle districten. Ook zullen stakeholders getraind worden in het 

opzetten en onderhouden van een eigen website. 

Aan het project, waarbij het goederen- en personentransport te land en te water ter hand wordt genomen, zal in 

het planjaar 2011 verder gestalte worden gegeven door het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB).  Behalve het 

opvoeren van de efficiëntie van de dienstverlening, zal uitbreiding hiervan plaatsvinden door het introduceren van 

nieuwe lijndiensten. 

De Scheepvaart Maatschappij Suriname  zal zich in toenemende mate richten op de ontsluiting van gebieden 

middels operaties op de binnenwateren. De schepen zullen o.a. worden ingezet ter ondersteuning van de 

productiesectoren en toerismebevordering. 

 

 

2.2.13                    MINISTERIE VAN OPENBARE W ERKEN 
 

De geraamde investeringen binnen het Ministerie van Openbare Werken  zijn voor het begrotings 2011 geraamd 

op SRD 392.298.000,-  Van dit bedrag zal ca. SRD 362.498.000,-  worden besteed aan de uitvoering van 

weginfrastructuur, waterkeringswerken alsmede irrigatie- en rioleringswerken. Een bedrag van ca. SRD 

21.855.000,- zal worden aangewend ter verbetering en bouw van overheidsgebouwen alsmede voor de 

verzelfstandiging van de vuilophaaldienst.  Ten behoeve van stadsverfraaiingsprojecten, het opruimen van 

illegale vuilstortplaatsen en ophalen van grof vuil alsook andere werkzaamheden aan tertiaire en secundaire 

infrastructurele werken, is in het planjaar 2011 een bedrag van ca SRD 7.945.000,- begroot.  

 BELEIDSGEBIED  Ruimtelijke Ordening en Milieu 
Het directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening zal in het planjaar 2011 beschikken over de hierna te 

noemen geldmiddelen ter implementatie van de volgende  beleidsprogramma`s. Voor  Bouw en constructie  is 

het bedrag van SRD 10.916.000-  opgenomen. De verdeling van de te besteden middelen zal als volgt plaats 

vinden: Een bedrag groot SRD. 3.295.000,- zal worden  besteed aan het verbeteren van landsgebouwen, SRD 

7.065.000,- aan bouw en uitbreiding van landsgebouwen en SRD 556.000,- aan bouw en verbetering aan 

landsgebouwen in het district Nickerie.  

Het beleidsprogramma Verzelfstandiging Vuilophaal- en Vuilverwerkingdien st  zal gestalte krijgen door 

investeringen tot een bedrag van SRD 10.939.000,-. De vuilstortplaats te Ornamibo zal worden heringericht.  
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Het Directoraat Civieltechnische Werken zal in het komend planjaar verschillende beleidsgebieden ter hand 

nemen.  Voor de beleidsmaatregel Onderhoud van wegen  is een bedrag van SRD 10.000.000,-  begroot.  Het 

gaat in deze om het onderhoud van wegen in Paramaribo en de districten. Voor de beleidsmaatregel Aanleg van 

wegen is het bedrag van SRD 252.500.000,- gereserveerd. Er zal verder gewerkt worden aan reconditionering,  

asfaltering van hoofdontsluitingswegen, het herinrichten bestraten van wegen in zowel Paramaribo als in de 

districten. 

Het beleidsgebied Onderhoud bruggen  zal gestalte krijgen door investeringen tot een bedrag van SRD 

375.000,- in onderhoudswerkzaamheden aan bruggen in de districten en in Paramaribo. Ten behoeve van de 

Bouw van  bruggen  is het bedrag van SRD  6.228.000,- opgenomen, met name voor de bouw van diverse 

bruggen in de districten.   

 

Ten behoeve van de beleidsmaatregelen Onderhoud irrigatie- en afwateringswerken  en Onderhoud open- en 

gesloten  rioleringen , is respectievelijk SRD 12.590.000,- en SRD 8.680.000,- begroot. 

Het beleidsgebied verbetering irrigatie en afwateringswerken  zal gestalte krijgen door het bedrag van SRD 

58.600.000,- te besteden. 

Het beleidsgebied Onderhoud waterkeringswerken zal gestalte krijgen door het bedrag van SRD1.450.000,- te 

besteden. De waterkeringswerken  in de districten  Commewijne, Coronie, Nickerie en Wanica zullen ter hand 

worden genomen.  

Het beleidsgebied Verbetering waterkeringswerken  zal middels besteding van SRD 5.725.000,- worden 

gerealiseerd.  Ook hier zullen waterkeringwerken te Commewijne, Coronie en andere districten aan de orde 

komen. 

Het beleidsgebied Verkeersvoorzieningen zal tot uitvoering worden gebracht middels de besteding van SRD 

2.100.000,- aan verkeersregelinstallaties, verkeersmeubilair, drempels en andere benodigdheden voor een veilig 

verkeer. Het beleidsgebied Onderhoud verkeerstechnische voorzieningen zal gestalte krijgen door 

onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande verkeersinfrastructuur tot een bedrag van SRD 2.250.000,- 

Door de aanleg van fase 1 van een dijk te Weg naar Zee en zes ontwateringskanalen op andere locaties zal 

gestalte worden gegeven aan het beleidsgebied Aanleg ringdijk, -kanaal, -weg Groot Paramaribo. Dit zal 

gepaard gaan met bestedingen tot een bedrag van SRD 2.000.000,- 

 

SUBBELEIDSGEBIED Woon- en Leefmilieu 

Het beleidsprogramma Rehabiliteren van secundaire en tertiaire wegen  zal door het Directoraat Milieubeheer 

worden uitgevoerd. Uit dit beleidsprogramma zal ook in het komend planjaar het onderhoud van diverse bermen 

van secundaire en tertiaire wegen worden gefinancierd.  Het houden van openbare aanbestedingen voor het 

onderhoud van de bermen zal over het dienstjaar 2011 ook nog gecontinueerd worden. De uitgaven voor 2011 

zijn geraamd op SRD 420.000,-. 

 

De werkzaamheden binnen het programma Opruimen van illegale vuilstortplaatsen en ophalen van groot 
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vuil  worden landelijke uitgevoerd en zullen ook in het planjaar 2011 worden voortgezet. Het Directoraat 

Milieubeheer zal haar beleid m.b.t de schoonmaak van de binnenstad van Paramaribo (opruimen van zwerfvuil in 

de middag) continueren. De bestedingen voor 2011 zijn geraamd op SRD 700.000,-. 

 

De uitvoering van het programma Maaien van parken en pleinen, alsmede bermen en tal ud van de 

secundaire en tertiaire trenzen zal in 2011 worden gecontinueerd. Uitbreiding van de maaiwerkzaamheden in 

de districten Wanica, Nickerie en Commewijne geniet prioriteit. De kosten voor de uitvoering van dit  

beleidsprogramma zijn geraamd op SRD 900.000,-. 

 

De uitvoering van het programma Stadsverfraaiingsprojecten en groenvoorziening  zal in het komend planjaar 

2011 worden gecontinueerd en waar mogelijk worden uitgebreid. Het opzetten van een boomkwekerij zal prioriteit 

genieten in het dienstjaar 2011. Voorts zal  een verfraaiings- en herinrichtingsproject worden uitgevoerd te Albina, 

in het district Marowijne. Bij het voorbereiden van de diverse verfraaiingsprojecten is samenwerking met relevante 

actoren (Ministerie van Openbare Werken, Wegenauroriteit, Ministerie van Regionale Ontwikkeling, NGO’s) een 

pré, waarbij ook burgerparticipatie tot zijn recht komt. De uitgaven voor 2011 zijn geraamd op SRD 2.250.000,-. 

 

Het programma Institutionele Versterking van het Directoraat Mili eubeheer  zal erop gericht zijn verdere 

invulling te geven aan de reorganisatie en structurering van een aantal afdelingen in het kader van 

capaciteitsopbouw en kennisverruiming. De samenstelling van een nieuwe organisatiestructuur, de instelling van 

minimaal twee onderdirectoraten en de verdere onderverdeling van de verschillende afdelingen worden 

voorbereid. De bestedingen zijn begroot voor SRD 175.000,-. 

 

Binnen het kader van het programma Boomzorg worden bomen langs de openbare ruimten en wegen regelmatig 

opgeschoond. Deze werkzaamheden zullen in het planjaar 2011 worden voortgezet en middels openbare 

aanbestedingen worden uitbesteed. Voorts zal beleid ontwikkeld worden om met relevante actoren een plan uit te 

werken voor herbeplanting van de binnenstad en het opstellen van een meerjaren onderhouds - en 

beplantingsplan. De raming voor uitvoering van dit programma bedraagt SRD 1.250.000,-. 

 

Met betrekking tot het programma Infrastructurele Werken zullen in 2011 twee kantoorgebouwen voor de 

veldafdelingen worden afgebouwd.  Voorts zal gewerkt worden aan het creëren van adequate parkeer- 

gelegenheid op het terrein van het Directoraat door het betegelen van diverse gedeelten. De planning is erop 

gericht een oppervlak van ± 7500 m² te beleggen met straattegels.  

De uitgaven zijn begroot voor SRD 1.750.000,-. 
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2.2.14                 MINISTERIE VAN NATUURLIJKE H ULPBRONNEN 
 

De ontwikkelingsinspanningen ten laste van de beleidsprogramma’s via het Ministerie van Natuurlijke  

Hulpbronnen zullen in het planjaar 2011 resulteren in een besteding van ca. SRD  132.971.000,- . Dit bedrag zal 

worden besteed aan de instandhouding en verbetering van de watervoorziening evenals aan de instandhouding 

en verbetering van de energievoorziening.  Voor het uitvoeren van deeltaken van het Ministerie zal subsidie 

verstrekt worden aan het Bauxiet Instituut .. 

 

BELEIDSGEBIED  Nutsvoorzieningen   

 

Om inhoud te geven aan het beleidsprogramma Watervoorziening wordt het crashprogramma 

Drinkwatervoorziening uitgevoerd in de districten Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca, Coronie, Nickerie en 

Commewijne. In dit kader worden 18 waterbronnen aangeboord om de waterproductie op te voeren met ca. 1100 

m³ per uur. Tevens zullen nieuwe zuiveringsinstallaties worden gebouwd te Leiding 9 A en La Vigilantia. De 

installaties van de stations William Kraamplein, Blauwgrond, Helena Christina, Lelydorp en Leysweg zullen 

worden gerenoveerd. De distributienetten zullen ook verzwaard of uitgebreid worden om het extra geproduceerde 

water naar de verschillende wijken te brengen. Het investeringsbedrag van het crashprogramma  bedraagt Euro 

14.5 mln ten laste van de verdragsmiddelen. De IDB zal als het masterplan van de SWM is afgerond de 

financiering van de benodigde investeringen in behandeling nemen.  

De Dienst Watervoorziening  is verantwoordelijk voor de watervoorziening in de overige, voornamelijk dun 

bevolkte gebieden en zal ook in 2011 zijn noodzakelijke activiteiten in de watervoorziening continueren. De 

watervoorziening in zowel het kustgebied als in het binnenland zal verder worden verbeterd. 

 

Jaarlijks stijgt de energievraag met 10%. Om de energieleveranties nationaal  te garanderen gaat de NV Energie 

Bedrijven Suriname  de centrale aan de Saramacca met nog èèn extra generator voor 2011 uitbreiden. Voor de 

middellange termijn is een nieuwe centrale gepland te Beekhuizen. De centrale zal in gefaseerd worden 

gebouwd. Na de eerste fase zal er nog zestig megawatt moeten worden geproduceerd.  

In het kader van de uitvoering van het beleidsprogramma Energievoorziening  is voor het dienstjaar 2011 het 

bedrag van SRD 25.000.000,- begroot voor investeringen in de energievoorziening door de Dienst 

Energievoorziening. Het pilot project 24-uur energie Pokigron-Atjoni, Goejaba, Galibi en Stoelsmanseiland zal in 

dit dienstjaar word en gecontinueerd. 

 

BELEIDSGEBIED Bauxiet 

 

Voor de exploitatiekosten van het Bauxiet Instituut is voor het planjaar 2011  SRD 3.000.000,- begroot. Als 

werkarm van het Ministerie zal invulling worden gegeven aan de volgende doelstellingen : 
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- institutionele versterking van het instituut: 

-  beleid ontwikkelen inzake de exploitatie van bauxietvoorkomens en het energiepotentieel in West-

Suriname,en 

-  beleid ontwikkelen inzake de voorbereiding van nieuwe mijngebieden te Nassau gericht op de 

continuïteit van de raffinaderij te Paranam na 2010 en de participatie van Suriname via Alumsur NV in 

bovengenoemde ontwikkelingen. 

 

BELEIDSGEBIED Aardolie 

 

De Staatsolie Maatschappij Suriname NV  zal verder invulling geven aan het Strategisch Plan 2008-2012, dat 

zich voor 2011 vertaalt in de volgende hoofddoelen; 

- produceren van 16.000 barrels crude per dag.;  

- voortzetten van het exploratieprogramma in het offshore gebied teneinde de reserves aan te vullen met 

ca. 64 miljoen barrels in de planperiode tot en met 2012; 

 - uitbreiding van de olieraffinaderij verder voorbereiden; 

- voortgaan met het ethanol proefproject te  Wageningen en de studie van het Tapajai en      Kabalebo 

Hydro-project en 

- continuering van het intensief exploratieprogramma in het offshore gebied i.s.m. buitenlandse bedrijven. 

 

BELEIDSGEBIED  Delfstoffenproductie 

 

In de strategie van NV Grassalco  staat de ontwikkeling van de mijnbouw, met uitzondering van aardolie en 

bauxiet, centraal . Als voortrekker zal het bedrijf meerdere exploratieactiviteiten, eventueel gevolgd door 

exploitatie, ontplooien. Rekening houdend met het risicovolle karakter van exploratie, zal wellicht buitenlands 

venture capital aangetrokken zal moeten worden. In het traject van exploitatie zal het lokaal risicokapitaal 

waarschijnlijk wel gevonden worden voor investeringen.  
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2.2.15  MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING GROND EN BOSBEH EER 

 

De voorgenomen investeringen ten laste van de beleidsprogramma’s van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening 

Grond- en Bosbeheer voor het planjaar 2011 bedragen ca. SRD 7.969.000,- . 

 

BELEIDSGEBIED Grondbeleid  

 

Binnen het beleidsprogramma  Grondaankoop  heeft het Ministerie voor planjaar 2011 SRD 1.500.000,-  begroot 

met als doel  het aankopen van grond met eventuele opstallen ten behoeve van overheidsinstellingen en het 

betalen van bereids aangekochte percelen indien er nog geen betaling is gepleegd. 

Binnen het beleidsprogramma Verkaveling  heeft het Ministerie in 2011 SRD. 1000.000,- begroot met als activiteiten: 

het landelijk uitvoeren van verkavelingprojecten en het landelijk.in kaart brengen van beschikbare domeingronden.  
 

 BELEIDSGEBIED Bosbeleid  

 

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)  heeft als doel duurzame, optimale benutting van de bossen in 

het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder. Ter realisatie van dit beleidsdoel 

is in de begroting 2011 een bedrag van SRD 5.469.000,- opgenomen ter financiering van de SBB. 

Binnen het beleidsprogramma Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (S.B.B.) zal het Ministerie in 2011 SRD. 

5.969.000,- begroot met als doel: het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen van 

Suriname in het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder, conform de wet 

Bosbeheer 1992 en andere relevante wet en regelgeving. De activiteiten betreffen:  

� Toezicht op de naleving van de wet bosbeheer en aanverwante wettelijke regelingen met betrekking tot de 

bosbouw. 

� Het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen in Suriname in het algemeen. 

� Het verzamelen, verwerken en ter beschikking stellen van data aan nationale en internationale organisaties. 

� Het geven van adviezen aan de regering en andere relevante organisaties op het gebied van bosbouw. 

� Het stimuleren van onderzoek en training op het gebied van de houtindustrie. 

� Faciliteren en begeleiden van de productiesector.  

 

De maatregelen betreffen:  

• Aanschaf van middelen, z.a. moderne communicatie middelen, transportmiddelen, kantoorfaciliteiten etc. 

voor een adequaat toezicht op de naleving van de Wet Bosbeheer. 

• Het assisteren bij de implementatie van het geformuleerde bosbeleid. 
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• Training en upgrading van het personeel voor het verhogen van de kwaliteit van de uit te voeren 

werkzaamheden. 

• Versterking van het personeel. 

• Opzetten van permanente en semi- permanente veldposten in de verschillende delen van het land voor een 

efficiëntere controle op de houtkap.      

.  

2.2.16       MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN V ISSERIJ 

Voor het planjaar 2011 zullen de investeringen ter uitvoering van de beleidsprogramma`s via het Ministerie van 

Landbouw Veeteelt en Visserij oplopen tot ca. SRD 23.066.000,-.  

De implementatie van de beleidsprogramma’s geschiedt op basis van de voornemens in het Agrarisch Sector 

Plan (ASP). Het ASP omvat drie hoofddoelen, met name: 

1. Voedselzekerheid en voedselveiligheid voor de totale bevolking; 

2. Inkomensvorming en –groei voor ondernemers en werkers in de agrarische sector  en  

3. Een grotere bijdrage aan de nationale economie in de vorm van productie, werkgelegenheid, exporten en 

inkomensvorming en gelijke inkomensverdeling. 

De uitvoering van het ASP sluit aan op realisatie van het Public Sector Reform programma. Ook de Millennium 

ontwikkelingsdoelen (MDG`s) zijn richting gevend. 

 

BELEIDSGEBIED Agrarische productie  

In het planjaar 2011 zal het Ministerie de implementatie van het beleidsprogramma Rijstontwikkeling 

voortzetten. In dit kader zal binnen de Stichting Nationaal Rijst  Instituut  (SNRI), het bedrag van SRD 

1.958.000- worden geïnvesteerd. In deze zal het onderzoek naar nieuwe rijstcultivars, verbetering van de kwaliteit 

van zaaizaad en begeleiding van de boeren worden geïntensiveerd. 

 

De beleidsmaatregel Cultuurtechnisch onderhoud  zal tot stand komen middels investering van het bedrag van 

SRD 8.922.000,- in de uitvoering van cultuurtechnische werkzaamheden ten behoeve van de 

landbouwontwikkeling. Met de uitvoering van het beleidsprogamma Landaanwinning en Ontginning  zal de 

aanleg van de waterkerende dam in Coronie tot een bedrag van SRD 500.000,- worden voortgezet. Ter 

reactivering van de waterschappen is het bedrag van SRD 5.000.000,- begroot voor het beleidsprogramma 

Reactivering Waterschappen . Hiermee zullen de werkzaamheden aan waterschappen worden voortgezet.  

In het kader van het beleidsprogramma Institutionele Vormgeving  zal een bedrag van SRD 1.617.000,- worden 

besteed aan onderzoek en certificering in voedselveiligheid alsmede het inrichten en opzetten van een 

onderzoekslaboratorium.  

 

Verwerking en publicatie van de cijfers van de Landbouwtelling  zullen in dit planjaar worden gerealiseerd en in 

dit kader zal ca. SRD 295.000,- worden besteed.  
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Het beleidsprogramma Stimulering agrarische ontwikkeling binnenland zal gestalte krijgen middels het 

opzetten van ontwikkelingscentra, training in duurzame landbouw en institutionele versterking in het binnenland. 

Bestedingen in dit kader zullen oplopen tot ca. SRD 212.000,- . Het beleidsgebied Stimulering Landbouwsector 

voor voedselzekerheid zal in het planjaar verder worden geïmplementeerd en gestalte krijgen door bestedingen 

tot het bedrag van ca. SRD 136.000,-  ten behoeve van de aanmaak van plantmateriaal voor diverse fruitsoorten.  

In het staatsbedrijf Alliance  en de Stichting Landbouw Ontwikkeling Commewijne  zal in het komend planjaar 

respektievelijk ca. SRD 900.000,- en ca. SRD 150.000,- worden besteed. De Stichting Nationale Parken komt in 

aanmerking voor ca. SRD 100.000,-.   

Het beleidsprogramma Veehouderij  zal worden gecontinueerd en gestalte krijgen door investeringen tot een 

bedrag van ca. SRD 2.159.000,- in een dierziektebewakingssysteem, operationaliseren van het veterinaire 

laboratorium, opzetten van productschap pluimvee, melkcollectiecentra en bouw van het slachthuis Nickerie . 

Het beleid op het stuk van de Visserij zal gestalte krijgen door duurzaam beheer van de visserijhulpbronnen, 

alsook de aquacultuur, het opzetten van een broeierij voor aquacultuur, het voortzetten van het project rijst – 

visteelt en het opzetten van een viskeuringsinstituut en een model visrokerij tot het bedrag van ca. SRD 578.000,- 

De beleidsmaatregel Bouwwerkzaamheden   zal worden uitgevoerd via het voortzetten van de renovatie en 

nieuwbouw van ressort- en rayonkantoren voor een bedrag van ca. SRD 539.000,- . 

 
 

2.2.17             MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKK ELING 

 

Voor het uitvoeren en  implementeren van de beleidsprogramma’s van het Ministerie van Regionale 

Ontwikkeling  is  in het planjaar 2011 SRD 61.579.000,- geraamd. Dit bedrag zal worden geïnvesteerd in onder 

andere het onderhouden van gebouwen, wegen en irrigatie- en kunstwerken in de districten, het uitvoeren van 

projecten in het Binnenland en ondersteuning van pilotdistricten. 

 

BELEIDSGEBIED Decentralisatie en regionale ontwikkeling 

 

Voor het dienstjaar 2011 is ten laste van het beleidsprogramma Onderhoud Gebouwen en terreinen, waarbij 

onderhouds-, renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden zullen worden verricht aan overheidsgebouwen en 

andere openbare faciliteiten in de districten, een bedrag geraamd van ca SRD 2.000.000,- . 

Onder het Onderhoud aan wegen, irrigatie- en kunstwerken vallen de werkzaamheden regarderende 

onderhoud en het treffen van secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen voor zowel natte als droge 

infrastructuur in de districten die passen in het kader van het programma Verbetering woon- leef- en 

werkklimaat in de regio’s  voor een totaal bedrag van ca SRD 2.500.000,-  

Voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden is een bedrag van SRD 3.000.000,-  begroot.  Onder 

andere zal de bouw van gemeenschapshuizen, krutu oso’s en doorgangshuizen ter hand worden genomen. 

Het Decentralization and Local Government Strengthening  Program (DLGPII)  bestaat uit twee componenten 
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t.w. Capaciteitsopbouw en Infrastructurele werken. 

 

Voor het dienstjaar 2011 zal op de begroting van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling een bijdrage van SRD 

16.025.000,- worden opgebracht ter Versterking van  het regionaal bestuursapparaat . 

In het kader van het decentralisatieproces zal Radio Boskopu samen met de afdeling Voorlichting en 

Burgerparticipatie worden uitgebreid en versterkt met apparatuur. 

Deze investeringen passen in het kader van het programma Verbetering woon- leef- en werkklimaat in de 

regio’s  ,waarvoor is een bedrag van ca.SRD 300.000,- is gereserveerd. 

 

Ten laste van de  districtsbegroting  van de gedecentraliseerde, gecertificeerde districten Wanica, Para, 

Commewijne, Marowijne, Nickerie en Paramaribo en Sipaliwini is een bedrag van ca. SRD 29.850.000,- begroot. 

Het Kennis Instituut voor Surinaamse Districten zal in het planjaar 2011 opleidingen, cursussen en trainingen voor 

de Bestuursdienst voortzetten. Het instituut zal mede belast zijn met het opzetten, uitvoeren en monitoren van 

onderzoeksactiviteiten, gericht op de verdere professionalisering van de Bestuursdienst, hetgeen past in het 

kader van het programma Versterking regionaal bestuursapparaat . Hiervoor is een bedrag van ca.SRD 

328.000,-begroot  

Waterschappen: voor het uitvoeren van dit beleidsgebied is voor het dienstjaar 2011 een bedrag van ca. SRD 

3.731.000,-.opgebracht. 

 

BELEIDSGEBIED Ontwikkeling binnenland  
 

Ter continuering van projecten in het binnenland is voor het planjaar 2011 ten laste van het Fonds Ontwikkeling 

Binnenland  een bedrag van ca.SRD 823.000,- begroot. Dit zal gebruikt worden voor gemeenschaps- 

ontwikkelingsprojecten en watervoorzieningscentra, alsook capaciteitsopbouw voor lokale gemeenschappen in 

beheer van faciliteiten. 

 

 In het kader van Dorpsontwikkeling zullen voor het begrotingsjaar 2011 projecten ter verbetering van de 

infrastructuur c.q. ruimtelijke inrichting, milieubescherming, hygiëne en het ontwikkelen en bevorderen van micro-

ondernemerschap verder worden uitgevoerd. 

Hiervoor is een bedrag van ca SRD 600.000,- begroot. 

 

Grondenrechten en traditioneel gezag:  in het kader van de erkenning van tribale rechten zullen de ter zake 

nodige activiteiten worden uitgevoerd.Tot deze activiteiten behoort het houden van krutu’s, seminars en 

dergelijke.Ook het proces tot demarkeren zal de nodige kosten met zich meebrengen.Hiervoor is een bedrag van 

ca SRD 500.000,- begroot. 

In het dienstjaar 2011 zal het project Support for Sustainable Development planning of the  Interior  

administratief verder worden afgerond. Een bedrag van ca SRD 400.000,- is hiervoor begroot.  

In het kader van Gebouwen, wegen, bruggen Brokopondo  zullen bouwkundige en civieltechnische 
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werkzaamheden uitgevoerd worden in het district Brokopondo in het planjaar 2011 waarvoor een bedrag van ca. 

SRD 850.000,- is begroot. 

 
 

        MACRO-ECONOMISCH KADER 
 
Inleiding  
In dit hoofdstuk  komt aan de orde de evaluatie van de  economische ontwikkeling  over de periode 2005-2009. 

De nadruk ligt op de periode 2008 – 2009. De cijfers in dit Jaarplan zijn bijgesteld, in tegenstelling tot eerder 

gepubliceerde data, als gevolg van beschikbaar gekomen en herziene  statistieken vanaf 2007 over de 

productiesectoren, monetair en betalingsbalans. De handelsstatistieken over het vierde kwartaal van 2009 en het 

eerste halfjaar van 2010 zijn vooralsnog niet beschikbaar vanwege technische problemen met het 

verwerkingssysteem bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek.  Statistieken over de werkgelegenheid, 

uitgedrukt in het aantal arbeidsplaatsen naar sector, zijn tot en met 2009 beschikbaar. Van de macro-indicatoren, 

waarover  wel informatie over 2010 te krijgen was, zijn de data verwerkt in dit hoofdstuk. 

Na het inleidend overzicht komen onder andere aan de orde : 

• ontwikkeling van de binnenlandse productie 2005 - 2009 en de prognose voor 2010 en  2011; 

• ontwikkeling van de overheidsfinanciën  2005- juni 2010 en de omvang van de  staatsschuld per ultimo 2009 

en juni 2010; 

• ontwikkeling van de betalingsbalans per ultimo 2009 en het eerste kwartaal  2010; 

• monetaire ontwikkelingen  2005-2009 en het eerste kwartaal  2010; 

• ontwikkeling van de koopkracht, waaronder die van  ambtenaren,  sociale voorzieningen en 

overheidspensioenen 2005- 2009 en een schatting voor 2010 en 2011 en 

• ontwikkeling van prijzen voor de gezinsconsumptie 2005- juli 2010 en brandstofprijzen. 

 

Samenvatting 

In de periode 2005-2009 is het Bruto Binnenlands Product gemiddeld met 4,2%  per jaar gegroeid.  De groei viel 

in 2009 lager uit, namelijk 3% vanwege de afnemende mondiale  economische bedrijvigheid  welke invloed had 

op de prijs van voor Suriname belangrijke exportproducten. Mede door het vertrek van BHP Billiton was er sprake 

van een afnemende productie en export van aluinaarde in 2009. Uitgedrukt in procenten van het BBPmp2, heeft 

de Overheid in 2008 en 2009 voor respectievelijk ca. 26,4% en ca. 28,3% via de begroting bijgedragen aan de 

nationale economische bedrijvigheid. 

De economische groei voor 2010 en 2011 wordt voorlopig geschat op respectievelijk 3,1% en 2,5%. Deze lagere 

                                                 
2 Betreft het Bruto Binnenlands Product  tegen marktprijzen van de formele en de informele economie, volgens de 
productiemethode. 
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groei is zoals eerder al aangegeven, het gevolg van de effecten van de mondiale wereldcrisis op onze export. In 

het hoofdstuk over de productie worden de groeicijfers nader belicht. De private investeringen bedroegen volgens 

de cijfers uit de nationale rekeningen in 2005 ca. 724 mln USD, inclusief de mijnbouw.  In 2009 bedroegen deze 

investeringen ca. 820 mln USD.  De totale export en import vertoonde een stijgende trend en de statistieken 

geven aan dat sinds 2004 de handelsbalans op transactiebasis positief is.  De stijging van de export en het 

handelsoverschot is toe te schrijven aan de mijnbouwsector (voornamelijk goud en aluinaarde).  De importen op 

kasbasis stegen met 57% in 2009 ten opzichte van 2005  en daalden met ca 11% ten opzichte van 2008. De 

exporten  stegen in 2009 met 76% ten opzichte van 2005 en daalden met 13,5% ten opzichte van 2008. De 

internationale prijs voor aardolie vertoonde een stijgende trend met als gevolg hogere transportkosten en dus  

prijsstijgingen voor importgoederen, maar kelderde flink in januari 2009 naar het niveau van USD 40 per barrel.  

Ook de toegenomen bestedingen, als gevolg van de extra inkomsten uit de mijnbouwsector, hebben inflatie tot 

gevolg gehad. Deze bedroeg in  de periode 2005-2008 gemiddeld 10,5% per jaar. De gemiddelde inflatie bedroeg 

in 2009   -0.1%. De schatting voor 2010 en 2011 is respectievelijk ca.  7,9% en 13,1%. De  wisselkoers voor de  

US dollar is in periode 2005-2008 redelijk stabiel gebleven,  terwijl de wisselkoers voor de euro  meeschommelt 

met  internationale ontwikkelingen. In het laatse kwartaal van 2009 tot heden zijn er grote discrepanties in de aan 

en verkoopkoers van de US dollar ten opzichte van de offciële wisselkoers. 

De  formele werkgelegenheid is in periode 2005-2009 met ca. 1,2% per jaar gemiddeld toegenomen.  Zowel de 

overheidsinkomsten als -uitgaven vertonen in de periode 2005- 2009 een  stijgende trend. De totale uitgaven zijn 

in 2009 in vergelijking met 2005 toegenomen met ca.76 %, van ca. SRD 1.437 mln in 2005  naar ca. SRD 2.526 

mln in 2009. De totale uitgaven in 2008 en 2009 zijn gelijk aan respectievelijk ca. 26,4% en 28,7% van het 

BBPmp.  De totale ontvangsten zijn in 2009 in vergelijking met 2005 toegenomen met circa 71%, van circa SRD 

1.401 mln in 2005 tot circa SRD 2.396 mln in 2009. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename 

van de lopende ontvangsten, die bestaan uit de belasting- en de niet-belastingontvangsten.  De 

belastingontvangsten zijn in 2009 ten opzichte van 2008 met ca. 12,2% toegenomen, terwijl de niet-

belastingontvangsten in 2009 ten opzichte van 2008  met 90,9% stegen. Op de lopende rekening van de 

overheidsbegroting was er  in 2009  een overschot van ca. SRD 262 mln en op de totale rekening een tekort van 

SRD 130 mln. Per ultimo juni 2010 was er echter zowel op de lopende als op de totale rekening van de 

overheidsbegroting sprake van een tekort van respectievelijk SRD 69 mln om SRD 106 mln.  

De buitenlandse  Staatsschuld bedroeg per ultimo 2009 USD 269,3 mln  en de binnenlandse Staatsschuld  SRD 

916,1 mln  volgens de internationale definitie (de feitelijke Staatsschuld). Volgens de wet op de Staatsschuld is de 

bruto Staatsschuld per saldo toegenomen per ultimo 2010 met circa 7,4% of USD 78,2 mln,  van circa USD 

1056,9 mln naar USD 1135,1 mln. in vergelijking met ultimo 2009.  Volgens dezelfde wet is de bruto binnenlandse 

Staatsschuld per saldo toegenomen met circa 18,9% of SRD 216,0 mln,  van circa SRD 1,144,6 mln naar SRD 

1.360,6 mln per ultimo juni 2010.   

 

In 2005 was het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans  negatief: een tekort van circa USD 242 

mln. Vanaf 2006 is sprake van een positieve waarde op de lopende rekening. Het overschot op de lopende 

rekening was circa USD 182 mln in 2006. Deze positieve ontwikkeling werd voortgezet tot met 2009 met een 
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overschot van circa USD 137 mln. Ook in het eerste kwartaal van 2010 is een positief resultaat op de lopende 

rekening van de betalingsbalans genoteerd van circa SRD 142 mln.  

De monetaire reserve bedroeg ultimo 2005 ca. USD 162 mln  en ultimo 2009 ca. USD  680 mln.  Per ultimo maart 

2010 bedraagt de monetaire reserve USD 667 mln met een dekking van ca. 5 maanden import. De stijging van de 

monetaire reserve heeft onder andere als oorzaak de toename van de deviezenvorderingen van de monetaire 

autoriteiten door de verhoogde inkomsten uit de mijnbouwsector. De toename in 2009 is het gevolg van de 

toename in de Bijzondere trekkingsrechten (SDR), door het IMF. 

De binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) is tussen 2005 en 2009 gestegen van SRD 880 mln naar SRD 1.1961 

mln. De toename van M2  in de periode 2005-2008 is voornamelijk het gevolg geweest van de liquiditeitstoevoer 

uit het buitenland.  In 2009 is de stijging ook het gevolg van een toename in de liquiditeitscreatie van de Overheid 

van SRD 222 mln. Ook de kredietverlening aan de particuliere sector was aanzienlijk in 2008 en 2009 (zie tabel 

3.5.2). 

 Ten aanzien van de  gemiddelde koopkracht van het algemeen ambtelijk kader bij de Overheid was  in 2009 nog 

sprake van een stijging ten opzichte van 2008 met ca.22,5 %. In 2010 is de verwachting een koopkrachtdaling ten 

opzichte van 2009 van gemiddeld 3,6 %. Oorzaak is een stijging van het inflatiecijfer ten opzichte van 2009. 

De sociale uitkeringen zijn  in 2009  nog op hetzelfde niveau van 2005, behalve de AOV- uitkering. Deze is  per 

januari 2008 opgetrokken naar SRD 275, met als gevolg  een lichte koopkrachtstijging van 4,7% in 2008 ten 

opzichte van 2007. De koopkracht van de overheidspensioenen nam af in 2007 en 2008, maar het gemiddeld 

pensioen steeg in koopkracht in 2009 vanwege de deflatie en het feit dat het gemiddeld pensioen in 2009 hoger 

was dan in 2008. Voor 2010 wordt een verslechtering van 4,7% in de koopkracht van het gemiddeld pensioen 

verwacht en de overige uitkeringen gaan gemiddeld met 7,2% achteruit, bij het huidig niveau van de uitkeringen 

en een inflatieverwachting van 7,9%. 
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3.1. PRODUCTIE 
 

In deze paragraaf zullen de ontwikkelingen van de productiesectoren over de periode 2005 - 2011 worden belicht. 

Hierbij is gebruikgemaakt van het meest recente cijfermateriaal  van het Algemeen Bureau voor de Statistiek 

gedurende  de periode 2005 – 2009. De projecties voor de jaren 2010 en 2011 zijn samengesteld door de 

Stichting Planbureau Suriname. Bij de beschrijving zal het accent worden gelegd op de periode 2007-2009 

(voorzover gegevens beschikbaar), waarbij de beschouwing van de periode 2005 en 2006 dient als basis en 

achtergrondinformatie. Onder meer zullen de volgende macro-economische grootheden worden gepresenteerd: 

de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product, het Bruto Nationaal Inkomen, het Beschikbaar Inkomen en 

het Nationaal Inkomen per capita. 

 

 
De ontwikkeling van het nominaal Bruto Binnenlands Product 2005 -2011 

Het Bruto Binnenlands Product  (BBP) tegen basisprijzen in nominale zin zowel formeel als informeel, had een 

positief verloop in de periode 2005 – 2009. Het gemiddeld groeipercentage op jaarbasis bedroeg 17,6%. In 2007 

bedroeg deze grootheid bijna SRD 6 miljard. In het jaar daarop liet dit productie-aggregaat een bedrag van SRD 

7,6 miljard noteren om in 2009 een hoogte te bereiken van SDR 8,1 miljard, een stijging van 6,4%. Naar 

verwachting  zal deze grootheid in 2010 verder toenemen met 14,1% ten opzichte van 2009. In 2011 wordt 

eveneens een groei verwacht van 8,0% in vergelijking met het voorgaande jaar. 

De ontwikkeling van het nominaal BBP tegen marktprijzen formeel en informeel had eveneens een opwaartse 

richting. Het gemiddelde groeicijfer in deze periode bedroeg 17,3% per jaar. In 2007  bereikte dit 

productieaggregaat een waarde van SRD 6,6 miljard. In 2008 was er wederom sprake van voortgaande groei, 

namelijk tot SRD 8,4 miljard. In 2009 nam deze grootheid verder toe tot een hoogte van bijna SRD 9 miljard. 

Zowel in 2010 als in 2011 zal dit productie-aggregaat naar verwachting een toename vertonen van respectievelijk 

14,0% ten opzichte van 2009 en 8,0% in vergelijking met 2010. 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht verschaft van het BBP tegen basis- en marktprijzen, relatieve aandelen 

naar sectoren alsmede enkele macro-economische grootheden in de periode 2005-2011. 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 134

Tabel 3.1.1 BBP tegen basis- en marktprijzen, relat ieve aandelen naar sectoren  2005 - 2011 

` 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010** 2011** 

Groeicijfers in procenten:              

BBP mp (1990) formeel en informeel 4.6% 3.8% 5.1% 4.7% 3.1% 3.8% 2.5% 

Primaire sector (agrarisch en mijnbouw) 4.9% 6.5% 11.5% -0.9% 1.6% 

                        

0.0% 0.0% 

Secundaire sector (industrie, nutsvoorz. en constr) 8.2% 4.1% 3.7% 1.7% 5.5% 4.5% -3.7% 

Tertiaire sector (dienstverlening) 7.5% 3.2% 3.8% 5.5% -0.5% 3.4% 3.5% 

Relatieve aandelen sectoren in BBP tegen basispr. f ormeel en informeel         

Primaire sector 15.8 16.3 17.1 17.9 16.7 16.2 15.3 

Secundaire sector 26.9 28.3 28.9 29.0 26.9 27.5 24.6 

Tertiaire sector 41.8 39.9 38.6 37.3 39.2 38.4 40.3 

Informele sector 15.5 15.5 15.4 15.7 17.2 17.9 19.8 

Macro-economic aggregates (x SRD 1000)              

Bruto Binnenlands Product (basisprijzen)  1) 3757863 4433830 5070241 6409017 6697584 7580177 7996729 

Bruto Binnenlands Product (basisprijzen)  2) 4445790 5247731 5990413 7603728 8092775 9231394 9973489 

Bruto Binnenlands Product (basisprijzen; 1990=100)   1) 4152 4315 4532 4689 4752 4902 4956 

Bruto Binnenlands Product (basisprijzen; 1990=100)   2) 5077 5268 5543 5800 6003 6252 6412 

Bruto Binnenlands Product markt prijzen 1) 4211093 5037059 5720791 7219558 7531173 8527377 9016229 

Bruto Binnenlands Product markt prijzen 2) 4899020 5850960 6640963 8414269 8926364 10178594 10992989 

Bruto Binnenlands Product markt prijzen (1990=100) 1) 4559 4740 4973 5154 5208 5354 5412 

Bruto Binnenlands Product markt prijzen (1990=100) 2) 5484 5693 5984 6265 6459 6703 6869 

Bruto Nationaal Inkomen (basis prijzen)  1) 3645071 4283297 5093185 6466563 6712318 7595017 8011569 

Bruto Nationaal Inkomen (basis prijzen)  2) 4332998 5097198 6013357 7661274 8107509 9246234 9988329 

Bruto Nationaal Inkomen (markt prijzen)  1) 4098300 4886527 5743735 7277104 7545907 8542217 9031069 

Bruto Nationaal Inkomen (markt prijzen)  2) 4786227 5700428 6663907 8471815 8941098 10193434 11007829 

Beschikbaar Inkomen   1) 4159849 4986975 5960300 7519798 7791381 8804577 9293429 

Beschikbaar Inkomen   2) 4847776 5800876 6880472 8714509 9186572 10455794 11270189 

Nationaal Inkomen per capita in SRD   1) 8221 9691 11263 14074 14397 16136 16891 

Nationaal Inkomen per capita in SRD   2) 9600 11305 13067 16385 17059 19255 20588 
Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek en Stichting Planbureau Suriname 
Bewerking : Stichting Planbureau Suriname 
1) formele sector 
2) informele sector 
*) voorlopige cijfers,**) projecties 
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De ontwikkeling van het BBP in reële zin 

ontwikkeling van het BBP tegen marktprijzen in reële zin formeel en informeel in de periode 2005-2009 kan als 

positief worden gekwalificeerd. Het gemiddeld groeicijfer van de economie op jaarbasis bedroeg 4,2% over deze 

periode.  

In tabel 3.1.2 wordt het verloop van de reële groeicijfers van het Bruto Binnenlands Product naar sectoren 

gepresenteerd  over de periode 2005-2011. 

 

Tabel 3.1.2 Reële groeicijfers Bruto Binnenlands Pr oduct naar sectoren 2005-2011 

Bedrijfstakken 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 2010** 2011** 

                

Landbouw, Veeteelt en Bosbouw -2.5% 3.5% 10.0% -1.1% 12.7%  0% 0%  

Visserij -10.5% 9.6% -4.9% -19.4% 7.6% -1.3% 0.4% 

Mijnbouw 17.1% 7.8% 17.3% 3.7% -6.4% 0.8% -0.3% 

Industrie 10.2% 1.8% -2.2% -2.6% 6.9% 7.0% -9.5% 

Elektra, Gas en Water 3.5% 8.4% 6.3% 7.9% 4.1% 4.1% 4.1% 

Constructie 8.6% 5.3% 15.4% 4.3% 4.5%  0% 0%  

Handel 8.8% 6.0% 10.5% 13.2% 1.0% 7.9% 7.9% 

Hotels en Restaurants 27.4% 12.6% 3.9% 5.7% -0.6% 1.0% 1.0% 

Transport, Opslag en Communicatie 7.9% -1.5% 2.4% 2.6% -7.6%  0% 0%  

Financiële instellingen 7.5% 1.6% 1.8% 3.4% 0.0% 1.7% 1.7% 

Woon- en Commerciële diensten 1.9% 1.8% 1.4% 2.9% 2.8% 2.5% 2.5% 

Overheid (excl. Onderwijs en Gezondheidszorg) 6.0% 6.0% -0.4% 1.1% 1.8% 1.8% 1.8% 

Onderwijs 2.4% 1.4% 1.4% 1.8% 2.7% 2.1% 2.1% 

Gezondheidszorg 6.9% -2.0% -4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Persoonlijke, Sociale en Gemeenschapsdiensten 5.6% 6.7% 0.0% 0.0% 2.5% 3.0% 3.0% 

                

Bruto Binnenlands Product (formele sector) 7.0% 3.7% 4.8% 3.4% 5.3% -0.9% 1.1% 

Bruto Binnenlands Product (informele sector) -6.9% 3.0% 6.1% 9.9% 12.6% 7.9% 7.9% 

                

Bruto Binnenlands Product (formeel en informeel) 4.4% 3.8% 5.2% 4.6% 3.5% 4.1% 2.6% 

                

Bruto Binnenlands Product tegen marktprijzen 4.5% 3.8% 5.1% 4.7% 3.1% 3.8% 2.5% 
Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek en Stichting Planbureau Suriname 
Bewerking : Stichting Planbureau Suriname 
*) voorlopige cijfers 
**) projecties 
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In 2007 bedroeg de groei van de totale productie 5,1%. Dit groeicijfer kan hoofdzakelijk worden toegeschreven 

aan een stijging van de toegevoegde waarde van de sectoren landbouw, veeteelt en bosbouw en van mijnbouw, 

constructie alsook handel. 

In 2008 zette deze trend zich voort: de economie bereikte een groei van 4,7%. De groei van de toegevoegde 

waarde van grotendeels de sectoren nutsvoorzieningen, handel alsmede hotels en restaurants lag hieraan ten 

grondslag. 

In 2009 was wederom sprake van groei van het BBP-mp en wel 3,1%. De toegevoegde waarde van de sectoren 

die voornamlijk hieraan een grote bijdrage leverden waren landbouw, veeteelt en bosbouw en visserij alsook 

industrie. 

De vooruitzichten voor wat betreft groei van de economie voor de jaren 2010 en 2011 geven een positief beeld 

weer, te weten 3,8% om 2,5%. 

In figuur 3.1.1 wordt het verloop van de reële groeijfers van het BBP tegen marktprijzen formeel en informeel in 

de periode 2005-2009 geïllustreerd. 

 

 

Figuur 3.1.1 Reële groeicijfers BBP marktprijzen fo rmeel en informeel 2005-2009 
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Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek  
Bewerking : Stichting Planbureau Suriname 
*) voorlopige cijfers 
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Aandeel sectoren in het nominaal BBP 2005 -2009 

Tabel 3.1 3 verschaft een overzicht van de aandelen naar sectoren in het nominaal BBP tegen basisprijzen in de 

periode 2005-2009. 

Het aandeel van de primaire, secundaire en tertiaire sector in het nominaal BBP tegen basisprijzen (formeel) had 

in de periode 2005-2009 een schommelend verloop. 

 
 

Figuur 3.1.2  geeft het verloop van het aandeel van de primaire, secundaire  en  tertiaire sector in de periode 

2005-2009. Het aandeel van de primaire, secundaire en teriaire sector in het totale BBP tegen basisprijzen 

bedroeg in de evaluatieperiode gemiddeld respectievelijk 16,8%, 28,0% en  39,4%. De tertiaire sector had dus 

het grootste aandeel ten opzichte van de primaire en de secundaire.  

De gemiddelde bijdrage van de informele sector aan de economie bedroeg 15,9%.  De informele sector levert dus 

een wezenlijke bijdrage aan de nationale economie.  

 

Figuur 3.1.2 Procentueel aandeel in BBP van primair e, secundaire, tertiaire en informele sectoren 2005  

– 2009. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2005 2006* 2007* 2008* 2009*

aandeel naar sectoren

Primaire sector Secundaire sector Tertiaire sector Informele sector
 

Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek  
Bewerking : Stichting Planbureau Suriname 
*) voorlopige cijfers 
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Tabel 3.1.3 Overzicht  procentueel aandeel in BBP v an sectoren in de periode 2005-2009 

Bedrijfstakken 2005 2006* 2007* 2008* 2009* 

            

Landbouw, Veeteelt  en Bosbouw 4.5 4.4 4.2 4.2 4.6 

Visserij 0.9 0.8 0.8 0.6 0.5 

Mijnbouw 10.4 11.1 12.1 13.1 11.6 

Industrie 18.4 19.7 20.4 21.2 18.9 

Elektra, Gas en Water 5.0 4.7 4.4 3.8 3.8 

Constructie 3.4 3.9 4.2 4.0 4.2 

Handel 9.9 9.0 9.0 9.7 9.6 

Hotels en Restaurants 2.0 1.8 1.9 2.0 1.8 

Transport, Opslag en Communicatie 7.9 7.0 6.0 5.7 5.3 

Financiële instellingen 6.6 6.7 6.7 6.5 6.8 

Woon- en Commerciële diensten 6.4 6.8 6.6 6.1 6.3 

Overheid (excl. Onderwijs en Gezondheidszorg) 7.0 6.5 6.4 6.2 6.5 

Onderwijs 3.9 4.2 4.2 3.4 4.7 

Gezondheidszorg 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 

Persoonlijke, Sociale en Gemeenschapsdiensten 1.4 1.4 1.3 1.1 1.2 

            

Bruto Binnenlands Product (formele sector) 88.3 88.6 88.6 88.0 86.3 

Bruto Binnenlands Product (informele sector) 15.5 15.5 15.4 15.7 17.2 

            

Rente marge van de Banken 3.7 4.1 3.9 3.7 3.6 

           

Bruto Binnenlands Product tegen marktprijzen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek /Bewerking : Stichting Planbureau Suriname, *) voorlopige cijfers 

 

Ontwikkeling van de sectoren 2005 – 2011 

Tot de primaire sector  worden gerekend: landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw en mijnbouw. In onderstaande 

tabel wordt een overzicht verschaft van de groeicijfers van deze sectoren gedurende de periode 2005-2009. 

 

Tabel 3.1.4: Reële groei primaire sector 2005-2009 

Sectoren 2005  2006* 2007* 2008* 2009* 2010** 2011** 

Primaire sector 4.9% 6.5% 11.5% -0.9% 1.6% 0.3% -0.1% 

Landbouw -9.5% 4.5% 5.9% -2.0% 17.3%  0% 0%  

Veeteelt -10.7% -1.6% 16.2% -9.8% 14.8%  0%  0% 

Visserij -10.5% 9.6% -4.9% -19.4% 7.6% -1.3% 0.4% 

Bosbouw 11.2% 11.6% -18.9% 15.8% 5.4% 5.4% 5.4% 

Mijnbouw 17.1% 7.8% 17.3% 3.7% -6.4% 0.8% -0.3% 
Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek en Stichting Planbureau Suriname 
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Bewerking : Stichting Planbureau Suriname,  *) voorlopige cijfers 
 

Van bovenstaande tabel kan worden afgelezen dat de primaire sector, met uitzondering van 2008, een positieve 

groei realiseerde gedurende de beschouwde periode. Het hoogste groeicijfer werd bereikt in het jaar 2007, 

namelijk bijna 12,0%. De gemiddelde jaarlijkse groei van de primaire sector gedurende de verslagperiode laat 

een groeipercentage zien van bijna 5,0%. De vooruitzichten voor wat betreft groei van de primaire sector in 2010 

en 2011 weergeven volgens voorlopig verkregen cijfermateriaal respectievelijk 0,3% en -0,1%.  

 

De primaire sector kende een groei van 6,5% in 2006 als gevolg van een toename van de toegevoegde waarde 

van landbouw, visserij, bosbouw en de mijnbouwsector. De veeteeltsector kende een achteruitgang van de 

productie in hetzelfde jaar. 

In 2007 realiseerde de primaire sector een groei van 11,5%. Dit is het resultaat van de gestegen toegevoegde 

waarde van de sectoren landbouw, veeteelt en mijnbouw. Bij veeteelt was vooral merkbaar de toename van de 

productie van eieren. In de mijnbouwsector steeg de productie van gouderts met 16,6%, van bauxiet met 6,6% en 

van ruwe aardolie met 13,3%. Zowel bij de bosbouwsector als de visserij was sprake van terugval van de 

productie. Gedurende de evaluatieperiode was steeds sprake van een terugval in de zeegarnalenvangsten. Deze 

vangsten bedroegen 982 ton in 2006, in 2007 circa 780 ton om enorm terug te vallen in 2008 naar maar liefst 247 

ton. De achteruitgang van de productie van de visserijsector is het gevolg van  hoge brandstofprijzen, inkrimping 

van het aantal garnalentrawlers en overbevissing. 

In 2008 noteerde de primaire sector een groei van -0,9%. Dit groeicijfer was te wijten aan een productieafname in 

de landbouwsector (-2,0%), visserij (-19,4%) en de veeteelt (-9,8%). De groei van de bosbouwsector van 15,8% 

en de mijnbouwsector (3,7%) heeft de productiedaling van de primaire sector niet kunnen compenseren. 

De primaire sector bereikte een groei van 1,6% in 2009. De groei van  landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw 

lag hieraan ten grondslag. In hetzelfde jaar nam de productie van de mijnbouwsector af met 6,4%. Bij de 

landbouwsector was  sprake van verbetering van de productie van voornamelijk padie en wel van 182,877 ton in 

2008 naar 229.370 ton in 2009. Deze toename had veelal te maken met een stijging van het beplante areaal van 

43.654 ha in 2008 naar 54.492 ha in 2009. De bacovenproductie verslechterde van 88.724 ton in 2008 naar 

82.267 ton in 2009. De visserijsector noteerde een groei van 7,6% in dat jaar, wat is toe te schrijven aan een 

toename van de productie van seabobgarnalen van 6.023 ton in 2008 naar 9.000 ton in 2009. De productie van 

de mijnbouwsector realiseerde een groeicijfer van -6,4%. De oorzaak was een achteruitgang in de productie van 

gouderts met 7,4%, bauxiet met 36,1% en ruwe aardolie met 0,1%. 

 

De secundaire sector 2005 -2011 

Tot de secundaire sector behoren: industrie, nutsvoorzieningen alsook de constructiesector. De secundaire sector 

had een positief verloop in de periode 2005-2009. De jaarlijkse gemiddelde groei van de secundaire sector 

bedroeg 4,6%.  

In 2006 doorstond de secundaire sector een groei van 4,1%. Dit groeicijfer was hoofdzakelijk te danken aan een 

toename van de productie van nutsvoorzieningen met 8,4% en constructie met 5,3%. 
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In 2007 bedroeg de groei van de secundaire sector 3,7%. De constructiesector (15,4%) en nutsvoorzieningen 

(6,3%) leverden hieraan een bijdrage. 

De secundaire sector realiseerde in 2008 een groeicijfer van bijna 2,0%. Dit cijfer kan worden toegeschreven aan 

een verbetering van de productie van de sector nutsvoorzieningen met circa 8,0% alsmede constructie met 4,3%. 

In 2009 bedroeg de groei van de secundaire sector 5,5% als gevolg van een toename van de productie van 

mijnbouw met 6,9%, nutsvoorzieningen met 4,1% alsmede constructie met 4,5%. 

De bijdrage van de nutsvoorzieningen water en elektriciteit was samen met gas gemiddeld 4.3% van het BBP en 

wel voor de periode 2005 - 2009. De netto productie van drinkwater is in de periode 2005 – 2009 gestaag 

gegroeid, van 30,8 mln m³ in 2005 tot 32,9 mln m³ in 2009. In de periode 2005 - 2009 is gemiddeld bijna 60% van 

de productie geconsumeerd. Dit komt neer op een jaarlijks gemiddeld verbruik van 19,0 mln m³. De totale 

elektriciteitsopwekking is aan het begin van de periode 2005 - 2009 voornamelijk toegenomen. In 2005 werd in 

totaal 1.518 mln KWh aan elektriciteit opgewekt, wat opliep tot 1.740 mln KWh in 2009. De productie nam jaarlijks 

gemiddeld toe met 66 mln KWh. De  hoogste groeipercentages in de evaluatieperiode werden in 2005 en 2008 

bereikt, namelijk 7,8% en 9,1%. Het verbruik van de huishoudens en bedrijven bedroeg in 2005 760 mln KWh en 

steeg met 280 mln KWh tot 1040 mln KWh in 2009. De toename werd voornamelijk veroorzaakt door het aantal 

toegenomen bedrijfaansluitingen, dat tussen 2005 en 2009 jaarlijks gemiddeld met 5,0% steeg. De geschatte 

bijdrage van de constructiesector  aan het BBP schommelde tussen 4 en 4,5% in 2008 en 2009. Uit de 

indicatoren: kredietverlening, uitgegeven bouwvergunningen en werkgelegenheid kan echter wel opgemaakt 

worden dat de sector in de periode 2005 - 2009 een goede groei heeft doorgemaakt.  

 

De tertiaire sector 

Tot de tertiaire sector behoren de diensten die voortvloeien uit handel, restaurants en hotels, transport en 

communicatie, financiële instellingen, overheidsdiensten alsmede gemeenschappelijke, sociale en persoonlijke 

diensten. 

De gemiddelde jaarlijkse groei van de tertiaire sector in de periode 2005-2009 bedroeg 3,9%. De hoogste groei 

werd gerealiseerd in 2005 (7,5%) en de laagste in 2009 (-0,5%).  

In 2006 leverden de diensten handel, hotels en restaurants, overheid alsook gemeenschaps-, sociale en 

persoonlijke diensten een belangrijke bijdrage aan de groei van de tertiaire sector. 

De tertiaire sector maakte in 2007 en in 2008 een groei door van respectievelijk 3,8% en 5,5%. De positieve groei 

is goeddeels te danken aan de sector handel. Handel groeide in 2007 met 10,5% en in 2008 met 13,2%. 

In 2009 was sprake van een lichte daling van de tertiaire sector van 0,5%. Deze daling is toe te schrijven aan een 

afname van de diensten van de sector transport en communicatie, maar voornamelijk de  subsector 

watertransport nam af in dat jaar : de uitvoerlading daalde met  23,5%  ten opzichte van 2008 en de invoerlading 

daalde  met 12,8%. 

 De communicatie subsector maakte de volgende ontwikkelingen mee: het aantal impulsen met betrekking tot het 

lokaal telefoonverkeer steeg in 2007 in vergelijking met 2006 met ongeveer 5%. In 2007 bedroeg het aantal 

aansluitingen van basistelefonie 77.845. In hetzelfde jaar werd een aantal van 350.000 mobiele aansluitingen 

geregistreerd. In 2008 bedroeg het aantal aansluitingen van basistelefonie 84.001 en van mobiele aansluitingen 
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493.457. In 2009 was er een toename, het aantal aansluitingen voor basistelefonie bedroeg 97.000 en voor 

mobiele aansluitingen 500.000. In 2009 zijn ruim 10 nieuwe basestations in bedrijf gesteld en bij 26 andere was 

sprake van capaciteitsuitbreiding of vervanging. 

 

In de periode 2005-2009 groeide de toegevoegde waarde van de sector Hotels en Restaurants met gemiddeld 

5,4% op jaarbasis. Volgens statistieken van het Algemeen Bureau voor de Statistiek was er in dat jaar een 

negatieve groei van 0.6%. De verslechtering zou kunnen worden toegeschreven aan de economische crisis in de 

wereld. In reële termen groeide de sector het hardst in 2006 (met 12,6%). Het groeipercentage in 2007 en in 2008 

bedroeg respectievelijk 4% om 5,7%. De reële groei van de  financiële instituten vertoonde een fluctuerend 

verloop in de periode 2005- 2009. Een reële groei van 7,5% in 2005 wordt gevolgd door een geringere  groei van 

respectievelijk 1,6% en 1,8% in 2006 en 2007. In 2008 neemt de groei enigszins toe tot 3,4% om in 2009 tot het 

nulpunt te dalen.  De gemiddelde groei in de verslagperiode bedraagt circa 2,9%. 
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3.2 DE OVERHEIDSFINANCIËN 

Evenals in voorgaande jaren was het budgettair beleid in 2010 gericht op het op een structurele wijze uitvoeren 

van een stringent budgettair beleid. De nadruk lag op het efficiënt en effectief alloceren van de 

overheidsontvangsten naar en binnen de vakministeries. Ondanks genoemd beleid was er per ultimo juni 2010 

zowel op de lopende als op de totale rekening van de overheidsbegroting sprake van een tekort van 

respectievelijk SRD 69 mln om SRD 106. In onderstaande tabel wordt het voorgaande weergegeven. 

 

Tabel 3.2.1 De overheidsfinanciën op kasbasis in SR D mln, periode 2005 – juni 2010 
Omschrijving  2005 

 
2006*) 2007*) 2008**) 2009) Jan.–jun. 

2010**) 
Totale ontvangsten:  1401 1741 2316 2366 2396 955 
Lopende ontvangsten:  1315 1581 1945 2112 2370 955 
  Directe belastingen 538 592 767 836 764 353 
  Indirecte belastingen 508 654 787 879 848 361 
  Niet-belastingontvangsten 269 335 391 397 758 241 
Kapitaalontvangsten        
Schenkingen  86 160 371 254 26  
       
Totale uitgaven:  1437 1773 1960 2221 2526 1061 
Lopende uitgaven:  1198 1467 1656 1745 2108 1024 
  Lonen en salarissen 502 603 692 759 968 504 
  Goederen en diensten 305 417 381 436 475 347 
  Subsidies en transfers 293 339 486 488 578 159 
  Interest 98 108 97 62 87 14 
Kapitaalsuitgaven 3 239 306 303 476 418 37 
Netto leningen    1    
       
Saldo Lopende  Rekening  117 114 289 367 262 -69 
Saldo Totale Rekening  -36 -32 356 145 -130 -106 

       

Financiering (netto)  36 32 -356 -145 130 106 

Binnenlands (netto)  20 46 -109 -252 389 88 

        w.v. CBvS (gecons. schuld) -6 -6 -6 -6 223 -1 

        CBvS (overigen) 35 -9 -58 -183 214 77 

        Commercieel e.a. -9 61 -45 -63 -48 12 

Buitenlan ds (netto)  32 -70 -287 23 33 8 

Verschillen  -16 56 40 84 -292 10 

Bron: Ministerie van Financiën 
 Bewerking Stichting Planbureau Suriname 

*) Herziene cijfers; **) Voorlopige cijfers 

                                                 
3 Is inclusief kapitaaluitgaven die uit schenkingsmiddelen zijn gefinancierd. 
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3.2.1 De totale ontvangsten 

De totale ontvangsten  die worden gevormd door de lopende en kapitaalontvangsten en de schenkingsmiddelen 

zijn in 2009 in vergelijking met 2008 toegenomen met circa 1,3%, van circa SRD 2.366 mln tot circa SRD 2.396 

mln. Deze toename is het resultaat van de toename met circa 12,2% van de lopende ontvangsten en de afname 

met circa 89,8% van de schenkingsmiddelen. Per ultimo juni 2010 is een bedrag ad SRD 955 aan totale 

ontvangsten gerealiseerd.  

De toename van de lopende ontvangsten  van circa SRD 2.112 mln tot circa SRD 2.370 mln is hoofdzakelijk toe 

te schrijven aan de niet-belastingontvangsten. De niet-belastingontvangsten zijn in 2009 in vergelijking met 2008 

met circa 90,9% toegenomen, van circa SRD 397 mln naar circa SRD 758 mln. Een groot deel van de niet 

belastingontvangsten is afkomstig van inkomsten uit overheidsbedrijven waaronder dividend van Staatsolie N.V. 

Voor wat de belastingcomponenten betreft, wordt de grootste bijdrage aan de  belastingontvangsten geleverd 

door inkomsten- en loonbelasting, invoerrechten, verbruiksbelasting op motorbrandstoffen en omzetbelasting.   

 

De ontvangsten uit hoofde van de inning van loonbelasting  zijn in 2009 in vergelijking met 2008 toegenomen 

met circa 50,3%, van circa SRD 191,0 mln naar circa SRD 287,0 mln. Per ultimo juni 2010 is aan loonbelasting 

een bedrag ad circa SRD 222,2 mln geïnd. De toename in 2009 kan onder andere worden verklaard door de 

implementatie in de 1e helft van 2009 met terugwerkende kracht naar januari 2008 van fase 1 van het Functie 

Informatie Systeem Overheid (FISO 1) voor ambtenaren.  

 

De ontvangsten uit hoofde van de heffing van invoerrechten  zijn in 2009 in vergelijking met 2008 afgenomen met 

circa 4,6%,  van circa SRD 221,9 mln tot circa SRD 211,8 mln. Per ultimo juni 2010 is een bedrag van circa SRD 

79,6 mln aan invoerrechten geïnd.  De afname in 2009 kan onder andere worden toegeschreven aan een 

tweedaagse staking van de douane uit ontevredenheid met de implementatie van FISO 1 en frauduleuze 

handelingen die zijn gepleegd door het Asycuda-systeem te kraken. 

De ontvangsten uit hoofde van de heffing van verbruiksbelasting op motorbrandstoffen zijn in 2009 in 

vergelijking met 2008 toegenomen met circa 16,9% van circa SRD 171,2 mln tot circa SRD 200,1 mln. Per ultimo 

juni 2010 is aan verbruikbelasting op motorbrandstoffen een bedrag ad circa SRD 94,5 mln geïnd. Vanaf in 

september 2005 de overheid is gestopt met subsidie van brandstof en is overgestapt op de marktconforme 

berekening van de brandstofprijzen, zijn de ontvangsten vanwege de inning van verbruiks-belasting op 

motorbrandstoffen gestadig toegenomen.  Werd over 2005 een totaal bedrag ad circa SRD 15,4 miljoen geïnd, 

per ultimo 2009 was dat circa SRD 200,1, een toename van circa 1.199,4%.  

De niet-belastingontvangsten  bestaan uit inkomsten uit staatsdomeinen, leges, diverse rechten en opbrengsten 

van verstrekte vergunningen, bijdragen, inkomsten uit overheidsbedrijven en diensten en andere inkomsten.  De 

niet-belastingontvangsten zijn in 2009 in vergelijking met 2008 met circa 90,9% toegenomen, van circa SRD 397 

mln naar circa SRD 758 mln. Per ultimo juni 2010 is een bedrag ad circa SRD 241 mln aan niet-

belastingontvangsten geïnd. Zowel in 2009 als per ultimo juni 2010 was het grootste deel van de niet-
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belastingontvangsten afkomstig van inkomsten uit overheidsbedrijven en diensten waaronder dividend van 

Staatsolie. In tabel 3.2.2. wordt het voorgaande weergegeven. 

Tabel 3.2.2. De niet-belastingontvangsten, periode 2008 – juni 2010 

Omschrijving 2008 2009 juni 2010  
Niet-belastingontvangsten in SRD mln waarvan: 397.0 758.0 241.0 
Inkomsten uit overheidsbedrijven 187.6 501.6 91.7 
    
w.o. dividend Staatsolie 149.7 356.9 90.0 
Premie AOV 45.0 75.9 38.9 
Consentrecht 25.1 21.9 8.3 
Leges 40.9 14.8 2.8 
    
Procentueel (%) aandeel in totaal:   
Inkomstenbelasting uit overheidsbedrijven 47.3% 66.2% 38.0% 
Premie AOV 15.2% 10.0% 16.1% 
Consentrecht 6.3% 2.9% 3.4% 
Leges 10.3% 2.0% 1.2% 

Bron: Ministerie van Financiën, Bewerking Stichting Planbureau Suriname 

 

Uit tabel 3.2.2 blijkt dat in 2009 en per ultimo 2010 het grootste deel van de niet-belastingontvangsten, 

respectievelijk circa 66,2% en 38,0%, bestond uit inkomsten uit overheidsbedrijven, waarvan het grootste deel 

dividend van Staatsolie.  

3.2.2 De totale uitgaven 

De totale uitgaven  die bestaan uit de lopende en kapitaaluitgaven, de netto leningen en schenkingen zijn in 2009 

in vergelijking met 2008 toegenomen met circa 13,7%, van circa SRD 2.221 mln naar circa SRD 2.526 mln. Deze 

toename is in grote mate het resulaat van de toename van de lopende uitgaven met circa 20,8%.  Per ultimo juni 

2010 is in totaal circa SRD 1.061 aan uitgaven zijdens de Overheid gepleegd.  

Uitgedrukt in procenten van het BBPmp4 heeft de Overheid in 2008 en 2009 voor respectievelijk circa 26,4% en 

28,3% via de begroting bijgedragen aan de economische bedrijvigheid in het land. Die bijdrage bestond onder 

andere uit activiteiten gericht op de sociale woningbouw en op de uitvoering van grote infrastructurele werken 

zoals de asfaltering van wegen en de bouw van bruggen en rotondes. 

De lopende uitgaven  zijn hoofdzakelijk gericht op het draaiend houden van het overheidsapparaat en op het 

voeren van beleid op het gebied van onder andere sociale voorzieningen. Die uitgaven zijn in 2009 in vergelijking 

met 2008 toegenomen met circa 20,8%, van circa SRD 1.745 mln naar circa SRD 2.108 mln. Per ultimo juni 2010 

is een bedrag ad SRD 1.024 aan lopende uitgaven gepleegd. Van de lopende uitgaven gepleegd in de periode 

2008 tot en met ultimo juni 2010 is gemiddeld circa 70,9% besteed aan de uitbetaling van lonen en salarissen en 

aan subsidies en transfers waaronder sociale voorzieningen. 

In 2009 is het bedrag dat aan lonen en salarissen  is uitbetaald in vergelijking met 2008 toegenomen met circa 

                                                 
4 Betreft het Bruto Binnenlands Product tegen marktprijzen van de formele en de informele economie. 
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27,5% van circa SRD 759 mln tot circa SRD 968 mln. Deze toename is het resultaat van de implementatie in de 

1e helft van 2009 terugwerkend naar januari 2008 van de 1e fase van het Functie Informatie Systeem Overheid 

(FISO 1). Per ultimo juni 2010  is een bedrag ad circa SRD 504 mln aan lonen en salarissen uitbetaald. In 

vergelijking met het bedrag ad circa SRD 435 dat per ultimo juni 2009 is uitbetaald, is dat een toename van circa 

15,9%.  

  

In 2009 is in vergelijking met 2008 het bedrag dat aan subsidies en transfers  is uitgegeven met circa 18,4% 

toegenomen van circa SRD 488 mln tot circa SRD 578 mln. Per ultimo juni 2010 is een bedrag ad circa SRD 159 

mln uitgegeven. Het grootste deel van de subsidies en transfers, respectievelijk circa 71,5% (2008), 66,2% (2009) 

en 72,3% (juni 2010), werd overgemaakt naar het AOV- en Pensioenfonds en naar zorginstelingen en andere 

medische diensten vanwege de betaling van medische kosten voor on- en minvermogenden. De overmakingen 

naar het AOV-Fonds stegen in 2009 in vergelijking met 2008 met circa 9,5% van cica SRD 134,3 mln tot circa 

SRD 147,1 mln. Per ultimo juni 2010 is een totaal bedrag ad SRD 35,0 mln overgemaakt naar het AOV-Fonds. 

De toename van de overmakingen in 2009 is onder andere het resultaat van de toename van het aantal AOV-ers 

met circa 1,0% van een gemiddelde van circa 42.199 per maand in 2008 tot circa 42.639 per maand in 2009.  

De overmakingen naar het Pensioenfonds bedroegen respectievelijk circa SRD 105,3 mln (2008), SRD 135,3 mln 

(2009) en SRD 72,1 mln (juni 2010).  

De overmakingen naar zorginstellingen en andere medische diensten vanwege de betaling van medische kosten 

voor on- en minvermogenden bedroegen respectievelijk circa SRD 98,6 mln (2008), SRD 85,6 mln en SRD 4,9 

mln (juni 2010).  

 

De kapitaaluitgaven  of overheidsinvesteringen zijn in 2009 afgenomen ten opzichte van 2008 met circa 12,2%, 

van circa SRD 476 mln naar circa SRD 418 mln. Per ultimo juni 2010 is een bedrag ad circa SRD 37 mln aan 

overheidsinvesteringen gepleegd. Een groot deel van die investeringen is gepleegd door het Ministerie van 

Openbare Werken. Vanuit genoemd ministerie is respectievelijk circa SRD 129,5 mln (2008), 331,6 mln (2009) en 

SRD 28,4 mln (juni 2010) aan kapitaaluitgaven gepleegd. Die uitgaven waren onder andere gericht op het herstel 

van de infrastructuur op landelijk niveau, voortzetting van het landelijk asfalteringsprogramma, de bouw van 

bruggen en rotondes en de start van de asfaltering van de Afobakaweg.   

 

3.2.3 Het saldo op de overheidsbegroting  

In 2009 was er op de lopende rekening van de overheidsbegroting sprake van een overschot van circa SRD 262 

mln en op de totale rekening van een tekort van circa SRD 130 mln. Het overschot op de lopende rekening van 

de overheidsbegroting impliceert dat de Overheid in staat is geweest de lopende uitgaven te financieren uit eigen 

middelen. De kapitaalinvesteringen zijn uit eigen middelen en/of schenkingen en/of leningen gefinancierd. Dit 

gegeven is in lijn met het streven de lopende uitgaven te financieren uit de lopende ontvangsten. Per ultimo juni 

2010 was er echter zowel op de lopende als op de totale rekening van de overheidsbegroting sprake van een 

tekort van respectievelijk SRD 69 mln om SRD 106 mln. Dit betekent dat de overheid niet is staat geweest is de 
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lopende uitgaven te financieren uit eigen middelen. Kijken we naar de wijze van financiering van het tekort dan 

kan worden geconcludeerd dat om aan haar lopende verplichtingen te voldoen de overheid genoodzaakt was 

onder andere een beroep te doen op voorschotten bij Centrale bank van Suriname, uitgfifte van 

schatkistpromessen aan diverse financiele instellingen evenals leverancierskrediet. 

Voor wat betreft de binnenlandse financiering kan gesteld worden dat de Overheid per saldo meer heeft geleend 

dan afgelost. De netto binnenlandse financiering bedroeg respectievelijk circa SRD 389 mln (2009) en SRD 88 

mln (juni 2010).   

Bij de buitenlandse financiering heeft de Overheid per saldo meer getrokken dan afgelost. De netto buitenlandse 

financiering bedroeg respectievelijk circa SRD 33 mln (2009) en SRD 8 mln (juni 2010). De trekkingen hadden 

veelal betrekking op de leningen die zijn aangegaan bij de Inter American Development Bank (IDB), de Islamic 

Development Bank (IsDB), de Agence Francaise de Developpement (AFD), China en India, onder andere in het 

kader van uit te voeren infrastructurele werken. 
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3.3 DE BRUTO STAATSSCHULD  

De bruto Staatsschuld is per ultimo juni 2010 in vergelijking met ultimo 2009 per saldo toegenomen met circa 

7,4% of USD 78,2 miljoen,  van circa USD 1.056,9 miljoen tot circa USD 1.135,1 miljoen. Inbegrepen in deze 

schuld zijn de niet afgeroepen overheidsgaranties en de niet opgenomen committeringen  op leningen en 

garanties. Die schuld is de zogenaamde bruto Staatsschuld zoals de wet5 voorschrijft. Wordt de feitelijke bruto 

Staatsschuld6 in beschouwing genomen, dan blijkt dat die per saldo is toegenomen met circa 19,1% of USD 

114,2 miljoen,  van circa USD 598,8 miljoen tot circa  713,0 miljoen.  

Tabel 3.3.1 geeft inzicht in de samenstelling en de omvang van de bruto Staatsschuld per ultimo 2005 – ultimo 

juni 2010. 

Tabel 3.3.1 De bruto Staatsschuld per ultimo 2005 –  ultimo juni 2010  in USD mln  
Omschrijving  Ultimo  

2005 (1) 
Ultimo  
2006 (1) 

Ultimo  
2007 (1) 

Ultimo  
2008(2) 

Ultimo  
2009(2) 

Ultimo  
Juni 2010 (2) 

Conform internationale 
definitie : 640,3 626,3 507,6 549,6 598,8 

 
713,0 

Bruto binnenlandse schuld 250,0 235,2 209,7 230,3 329,5 416,7 
Bruto buitenandse schuld 390,3 391,1 297,9 319,3 269,3 296,3 
       
Conform de wet op de  
Staatsschuld: 774,8  757,6 666,3 972,4 1056,9 

 
1135,1 

Bruto binnenlandse Schuld  281,4 259,4 227,7 329,0 411,2 489,4 
Bruto buitenlandse schuld 493,4 498,2 438,6 643,4 645,7 645,7 
Bron: Bureau voor de Staatsschuld 
1) Gecorrigeerde cijfers 
2) Voorlopige cijfers 
 
 
Uit tabel 3.3.1 blijkt dat voor wat betreft de feitelijke staatsschuld het grootste deel bestaat uit de binnenlandse 

Staatsschuld. Dit aandeel was per ultimo 2009 en per ultimo juni 2010 gelijk aan circa 55,0% en 58,4%. In het 

geval van de schuld conform de wet op de staatsschuld bestaat het grootste deel uit de buitenlandse staatsschuld 

namelijk circa 61,1% en 56,9%. 

 

3.3.1 De bruto buitenlandse Staatsschuld  

In tabel 3.3.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de samenstelling en de omvang van de bruto buitenlandse 

Staatsschuld per ultimo 2005 – ultimo juni 2010. Uit genoemde tabel blijkt dat  per ultimo juni 2010 de feitelijke 

buitenlandse Staatsschuld per saldo is toegenomen met circa 10,0 % of USD 27,0 mln ten opzichte van ultimo 

2009, van circa USD 269,3 mln  naar USD 296,3 mln. Volgens de wet op de Staatsschuld is de bruto 

buitenlandse Staatsschuld ongewijzigd.   

                                                 
5  Zie artikel 1 van de wet op de Staatsschuld, S.B. 2002 No. 27. 
6  Dit is de bruto Staatschuld exclusief afgeroepen overheidsgaranties en niet opgenomen committeringen op  

leningen en garanties.  
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Tabel 3.3.2 De bruto buitenlandse Staatsschuld per ultimo 2005– ultimo juni 2010  
(in USD mln)  

Omschrijving  Ultimo  
2005  

  

Ultimo  
2006  

  

Ultimo  
2007  

  

Ultimo  
2008  

 

Ultimo  
 2009 (1) 

Ultimo  
Juni 

2010 (1) 
Multilateraal 54,7 63,1 70,4 73,8 82,5 85,2 
Bilateraal 319,9 323,0 227,5 245,5 186,8 211,1 
Commerciële instellingen  15,7 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal volgens internationale  
Definitie (=feitelijke schuld) 390,3  391,1 297,9 319,3 269,3 

 
296,3 

Niet opgenomen gecommitteerde 
Leningen 100,8 107,1 120,8 305,3 357,0 

 
333,1 

Niet afgeroepen overheidsgaranties 2,3 0,0 19,9 18,8 19,4 16,3 
Totaal volgens de wet op de  
Staatsschuld 493,4  498,2 438,6 643,4 645,7 

 
645,7 

Bron: Bureau voor de Staatsschuld 
1) Voorlopige cijfers 

 

Het grootste deel van de verandering in de bruto buitenlandse schuld kan worden toegeschreven aan de  

bilaterale samenwerkingsverbanden met China en India. De schuld aan deze landen is toegenomen vanwege 

trekkingen die gepleegd zijn op onder andere de lening i.v.m. het Dalian III asfalteringsproject, de Chinese lening 

i.v.m. de aanschaf van een containerscan en op de India creditline van 2008. Onderdeel van het Dalian III 

asfalteringsproject is het asfalteren en rehabiliteren van  500 kilometer van het wegennet binnen en buiten 

Paramaribo. De wegstrekking Atjoni, Zanderij-Kraka, Carolina-Joden Savanne en de wegen die leiden naar 

Colakreek en Baboenhol zijn enkele die in dit kader zullen worden geasfalteerd.  

In het kader van de schuld bij de Braziliaanse Overheid is in juli 2009 een overeenkomst getekend tussen de 

Nederlandse en de Surinaamse Overheid om de verdragsmiddelen in te zetten voor de volledige aflossing van de 

schuld. Dit heeft in 2009 geresulteerd in de volledige aflossing van de Braziliaanse schuld. De middelen, die in dit 

kader vrijkomen worden ingezet voor de verdere rehabilitatie van de Johan Adolf Pengel luchthaven. 

 

3.3.2 De bruto binnenlandse Staatsschuld  

In tabel 3.3.3 wordt een overzicht gepresenteerd van de samenstelling en omvang van de bruto binnenlandse 

Staatsschuld per ultimo 2005 - ultimo juni 2010. Per ultimo juni 2010 blijkt dat de feitelijke bruto binnenlandse 

Staatsschuld per saldo is toegenomen met circa 26,4% of SRD 242,3 mln ten opzichte van ultimo 2009, van circa 

SRD 916,1 mln naar SRD 1158,4 mln. Volgens de wet op de Staatsschuld is de bruto binnenlandse Staatsschuld 

per saldo toegenomen met circa 18,9% of SRD 216,0 mln,  van circa SRD 1,144,6 mln naar SRD 1.360,6 mln.   
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Tabel 3.3.3 De bruto binnenlandse staatsschuld per ultimo 2005 - ultimo juni 2010  
(in SRD mln)  

Omschrijving  Ultimo  
2005 
 

Ultimo  
2006 (1) 
 

Ultimo  
2007 (1) 
 

Ultimo  
2008 
(1) 
 

Ultimo  
2009 
(2) 

Ultimo  
Juni 
2010 
(2) 

*) Schatkistpapier 221,9 242,1 183,3 132,7 112,9 180,7 
*) Leningen:       
 -  w.v. voorschotten (ex. Art. 12 van de 
    Bankwet ) en andere kortlopende 
    schulden bij de CBvS. 265,5 184,3 166,5 266,7 527,5 

 
 

673,0 
 -  w.v. CBvS/Geconsolideerde schuld 147,2 141,7 136,1 130,6 125,0 122,3 
 -  w.v. lange termijn leningen bij het  
    Bankwezen 2,1 10,0 8,9 7,8 6,6 

 
6,6 

*) Schulden aan diverse binnenlandse  
   Bedrijven 52,3 72,7 85,0 92,5 141,0 

 
175,0 

-  w.v. achterstallige betalingen aan 
   Bedrijven 

5,8 n.b n.b 7,1 n.b n.b 

*) Overheidsgaranties 18,5 19,5 21,9 25,6 25,9  
-   w.v. afgeroepen garanties n.b 3,1 3,1 3,1 3,1 0.8 
       
Totaal volgens internationale definitie  
(=feitelijke schuld) 

694,8 653,9 582,9 640,3 916,1 1158,4 

Niet afgeroepen overheidsgaranties 18,5 16,5 18,9 22,6 22,8 22,8 
Niet opgenomen committeringen op 
Leningen 66,3 39,3 26,4 257,2 195,6 

 
173,3 

Niet opgenomen committeringen op 
Garanties 8,3 11,4 4,7 1,6 10,1 

 
6,1 

Totaal volgens de wet op de  
Staatsschuld 782,1  721,1 632,9 914,7 1144,6 

 
1360,6 

Bron: Bureau voor de Staatsschuld 
1)  Herziene cijfers   n.b. = niet beschikbaar 
2) Voorlopige cijfers 

 

Het grootste deel van de verandering in de bruto binnenlandse schuld kan worden toegeschreven aan de  uitgifte 

van schatkistpapier, de voorschotten en andere kortlopende schulden bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) 

en de schulden aan bedrijven, waaronder de aannemingsbedrijven Baitali, Tjongalanga en Van Kessel. De 

schulden bij de bedrijven zijn aangegaan ter financiering van infrastructurele werken,  zoals de asfaltering van 

wegen en de bouw van bruggen.  

De voorschotten en andere kortlopende schulden bij de CBvS zijn per ultimo juni 2010 in vergelijking met ultimo 

2009 per saldo toegenomen met circa 27,6% of SRD 145,5 mln, van circa SRD 527,5 mln naar circa SRD 673,0 

mln. De schulden aan diverse bedrijven zijn per saldo toegenomen met circa 24,1% of SRD 34,0 mln, van circa 

SRD 141,0 mln naar circa SRD 175,0 mln. De schuld uithoofde van de uitgifte van schatkistbiljetten is per ultimo 

juni 2010  in vergelijking met ultimo 2009 toegenomen met circa 60,1% of SRD 67,8 mln,  van SRD 112,9 mln 

naar SRD 180,7 mln. De aflossing van de geconsolideerde schuld van de Staat bij de Centrale Bank van 

Suriname met circa 10,8% of SRD 2,7 mln, heeft enigszins nivellerend gewerkt op de toename van de bruto 

binnenlandse Staatsschuld.  
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3.3.3 De obligoplafonds 

In de Wet op de Staatsschuld (19 maart 2002 SB 2002 no. 27) zijn behalve de instelling van een bureau voor het 

vestigen, het delgen en het beheer van de schuldverplichtingen van de Staat  (Bureau voor de Staatsschuld) en 

de regeling van de taken en bevoegdheden van betreffend bureau, ook normen  vastgesteld. Het betreft  de 

zogenaamde obligoplafonds voor de bruto staatsschuld en het buitenlandse en het binnenlands component van 

die schuld.  

Volgens de wet op de staatsschuld mag de bruto staatsschuld niet groter zijn dan 60% van het Bruto Binnenlands 

Product. Maximaal 45% van het BBP mag worden geleend in het buitenland en maximaal 15% in het binnenland. 

In tabel 3.3.4. wordt een overzicht gepresenteerd van de obligoplafonds zoals die zich hebben ontwikkeld in de 

periode 2005 – juni 2010 

Tabel 3.3.4 De gerealiseerde obligoplafonds,  ultim o 2005 – ultimo juni 2010  

Omschrijving 2005 2006 2007 2008 2009 Juni 

2010*) 

Bruto Buitenlandse Staatsschuld7 28,0% 23,7% 18,4% 21,3% 20,1% 20,1% 

Bruto Binnenlandse Staatsschuld 16,0% 12,3% 9,4% 10,9% 12,8% 15,2% 

Bruto Staatsschuld 44,0%  36,1% 27,7% 32,1% 32,9% 35,3% 

Bron: Bureau voor de Staatsschuld 
*) berekend op basis van BBPmp van 2009 
 

 

Uit tabel 3.3.4. blijkt dat per ultimo juni 2010 voor wat betreft de gerealiseerde obligoplafond van de buitenlandse 

staatsschuld, nog voldoende ruimte was om leningen aan te gaan voor financiering van het overheidsbeleid. 

Echter, de nodige voorzichtigheid dient in acht te worden genomen. Als wordt uitgegaan van de  gerealiseerde 

obligoplafond van de buitenlandse staatsschuld per ultimo juni 2010 dan kan worden geconcludeerd dat de 

Overheid – volgens de normen in de Wet op de Staatsschuld - nog ruimte had om buitenlandse leningen aan te 

gaan  voor een bedrag van circa USD 799,5 mln (SRD 2.222,7 mln). Als echter de  obligoplafond van de 

binnenlandse staatsschuld wordt bekeken blijkt dat er per ultimo juni 2010 sprake was van een overschrijding van 

het SRD 17.9 mln (USD 6,4 mln). Per saldo was er per ultimo juni 2010 ruimte van USD 793,1 mln. Of SRD 

2.204,8 mln om leningen aan te gaan. 

                                                 
7  Is inclusief achterstallige renten en kosten  
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3.4 DE ONTWIKKELING VAN DE BETALINGSBALANS  2005 – 2009 
 

3.4.1 Algemeen  

De periode 2005 tot en met 2009 vormt de verslagperiode voor de toelichting op de betalingsbalans,  waarbij de 

meest recente, door de Centrale Bank van Suriname beschikbaar gestelde data betreffende de betalingsbalans 

op kasbasis is gebruikt. Bij de betalingsbalans op kasbasis worden slechts de economische verrichtingen 

geregistreerd, die daadwerkelijk geleid hebben tot mutaties in de monetaire reserve. De betalingsbalans zoals 

geëvalueerd in deze toelichting is weergegeven in tabel 3.4.1. 

 

Tabel 3.4.1:  Betalingsbalans op kasbasis in USD ml n, periode 2005 – 1 ste kw. 2010 

Omschrijving 2005 2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 
Goederenuitvoer 800,9 1138,4 1317,2 1689,2 1410,2 401,0 
Goedereninvoer 873,7 906,1 1125,1 1540,7 1373,8 291,4 
Saldo Handelsbalans -72,8  232,3 192,1 148,5 36,4 109,6 
Saldo onzichtbaar verkeer**) -169,2  -50,6 21,1 -11,8 100,4 32,6 
              
Saldo Lopende Rekening (I) -242,0  181,7 213,2 136,7 136,8 142,2 
Overheidskapitaalverkeer 0,1 -6,3 -8,5 29,1 -5,2 -2,1 
Particulier Kapitaalverkeer 118,1 -153,3 -177,9 -74,4 -99,8 -64,1 
              
Saldokapitaalrekening (II) 118,2  -159,6 -186,4 -45,3 -105,0 -66,2 
              
Nog te rubriceren posten (III) ***) 140,6 66,9 131,3 -38,2 -120,0 -88,4 
Saldo der niet monetaire sectoren  16,8  89,0 158,1 53,2 -88,2 -12,4 
 (IV = I+II+III)             
Herw. Monetaire Goud (V)  6,6 7,5 11,8 7,5 20,4 2,5 
Toewijzing BTR (VI) 0,0 0,0 0,0 0,0 125,4 0,0 
Saldo totale rekening (wijziging netto 23,4  96,5 169,9 60,7 57,6 -9,9 
buitenlandsaktief (VII =IV+V+VI) *v)             
              
Kapitaalverkeer van deviezenbanken (VIII) 
waaronder:              
Kapitaalverkeer CBvS v) 0,0 0,1 0,0 -0,6 -137,1 3,9 
Kapitaalverkeer Algemene Banken  -0,1 0,0 -5,0 -0,2 1,6 0,0 
              
Mutatie monetaire reserve  19,9  99,1 174,7 60,0 183,7 -12,5 

Bron: Centrale Bank van Suriname 
*) Voorlopige cijfers 
**) Omvat  dienstenverkeer, primaire inkomens en inkomensoverdrachten 
***) Mutaties in vreemde muntrekeningen van ingezetenen 
*v) Tegen maandgemiddelden der dagaankoopkoersen 
v) Waarde 2009 USD 125,4 mln uhv SDR allocatie conform boekingsinstructies van het IMF 
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De lopende rekening 8 

In 2005 was het saldo op de lopende rekening negatief: een tekort van circa USD 242 mln. Vanaf 2006 is sprake 

van een positieve waarde op de lopende rekening. Het overschot op de lopende rekening was circa USD 182 mln 

in 2006. Deze positieve ontwikkeling werd voortgezet in 2007 met een overschot van circa USD 213 mln en in 

2008 met een positief saldo van circa USD 137 mln.  In 2009 is wederom sprake van een positief saldo van circa 

USD 137 mln. Deze positieve ontwikkeling hield aan en ook in het eerste kwartaal van 2010 is een positief 

resultaat op de lopende rekening van de betalingsbalans genoteerd van circa SRD 142 mln.  

 

De invoer  vertoonde een stijgende trend in het begin van de verslagperiode. In 2005 werd een waarde genoteerd 

van circa USD 874  mln. In 2006 was de invoer reeds circa USD 906 mln en in 2007 circa USD 1125 mln. In 2008 

zette te stijging zich voort tot circa USD 1541 mln, een toename van maar liefst 36,9% ten opzichte van 2007. De 

toename in 2006 ten opzichte van 2005 was gering, namelijk 3,7%. In 2007 is de toename van de import 24,2 % 

ten opzichte van 2006. In 2009 is de import 10,8% minder dan in 2008. De daling kan grotendeels toegeschreven 

worden aan de afname in de importen van de bauxietmaatschappijen á 52%. De oorzaak van deze daling ligt 

deels in het feit dat BHP Billiton in oktober 2008 besloot zich per december 2009 uit Suriname terug te trekken, 

vanwege de heersende financiële wereldcrisis. De crisis die haar oorsprong had in de huizenmarkt van de 

Verenigde Staten van Amerika en daaraan gelieerd het bankwezen, was reeds zichtbaar in de laatste maanden 

van 2008. De economische bedrijvigheid in de wereld viel dramatisch terug vanwege de crisis, met als gevolg een 

scherpe daling in de prijzen van onder andere aluinaarde en aluminium. De multinationale onderneming was in 

Suriname actief in het mijnen en rafineren van bauxiet. Het bedrijf bezat op dat moment 45% van de aandelen in 

de Suriname bauxiet en aluinaarde joint venture9 die bestond uit bauxiet mijnen te Kaaimangrasie, Klaverblad, 

Caramacca en Coermotibo en de Paranam aluinaarde rafinaderij. Alcoa bezat de resterende 55%. BHP Billiton 

heeft op 31 juli 2009  de aandelen in de Suriname bauxiet en aluinaarde joint vanture doorverkocht aan Alcoa, 

waardoor de Suriname Aluminium Company L.L.C. (Suralco), dochteronderneming van Alcoa, op 1 augustus 

2009 de nieuwe eigenaar werd van de N.V. BHP Billiton Maatschappij Suriname (BMS). 

 

De uitvoer  van goederen is in het begin van de verslagperiode elk jaar toegenomen. De toename bedroeg in 

2006 42,1% ten opzichte van 2005. In 2007 is circa USD 1317 mln uitgevoerd, 15,7% meer dan in 2006. In 2008 

bedroeg de stijging 28,2% ten opzichte van 2007. De exportwaarden op kasbasis van zowel aluinaarde, goud, 

aardolie als overige exportproducten, namen toe in de periode 2005-2008. De oorzaak moet gezocht worden in 

de lucratieve prijzen van goud, aluinaarde en aardolie op de internationale markt en volumetoenames. De export 

nam in 2009 echter met 16,5% af in vergelijking tot 2008, vanwege de internationale prijsontwikkelingen in de 

aluinaarde- en aardoliesector en afname van de aluinaardeproductie vanwege  onder meer de terugtrekking van 

BHP Billiton uit Suriname.  

De exportwaarde van aluinaarde, in USD uitgedrukt, is met 54,9% gedaald ten opzichte van 2008.  

                                                 
8 De lopende rekening bestaat uit de handelsbalans en het onzichtbaar verkeer (dienstenverkeer, primaire inkomens en 
inkomensoverdrachten).  
9 www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/docs/2009Form20F 
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Het handelsbalansresultaat  betreffende de goederenhandel is met uitzondering van 2005 steeds positief 

geweest, waarbij zelfs een resultaat van circa USD 232 mln in 2006 werd bereikt. In 2009 is het resultaat circa 

USD 36 mln, ondanks de sterke daling van de export met 16,5%. Vanwege de niet geringe daling in de import 

(10,8%) is er toch meer geëxporteerd dan geïmporteerd in 2009.  

 

Het onzichtbaar 10 verkeer  heeft gedurende de verslagperiode een positieve ontwikkeling ondergaan.  In 2006 

was er een tekort van slechts circa USD 51 mln en in 2007 is een positief resultaat van maar liefst circa USD 21 

mln bereikt. In 2008 was het saldo weer negatief,  maar in mindere mate dan voorgaande jaren, namelijk circa 

USD –12 mln. 2009 noteerde een positieve waarde op de balans van circa USD 100 mln. 

Het Dienstenverkeer is de grootste component op de post Onzichtbaar verkeer. Het resultaat op de 

Dienstenbalans fluctueerde sterk gedurende de verslagperiode, maar was steeds negatief met uitzondering van 

2009. In 2005 liep het tekort op tot circa USD -151 mln. In 2006 zijn de uitgaven op de Dienstenbalans nog steeds 

fors, zij het in mindere mate dan in 2005. De ontvangsten daarentegen zijn toegenomen ten opzichte van de 

voorgaande jaren met als gevolg een geringer balanstekort van circa USD 35 mln. In 2007 wordt wederom een 

stijging genoteerd aan de uitgavenzijde met 17,5%, terwijl aan de inkomstenzijde een stijging wordt genoteerd 

van  8,5% met als resultaat een balanstekort van  circa USD 62 mln. De stijging in 2008 betreffende de uitgaven 

is 28,3%, terwijl de stijging inzake de inkomsten 12,2% bedraagt met als resultaat een aanzienlijk tekort van circa 

USD 120 mln. In 2009 is een daling aan de uitgavenzijde van niet minder dan 29,5% te merken. De 

inkomstenzijde vertoont een geringe stijging van circa 0,9%. Het gevolg is een positief balansresultaat van circa 

USD 1 mln. De post Overige particuliere diensten11 bepaalt tezamen met de post Vervoer in zekere zin het 

verloop van het Dienstenverkeer bij de uitgaven, terwijl aan de imkomstenzijde een wijziging heeft plaatsgehad. 

Tot aan 2005 bepaalde de post Overige particuliere diensten tezamen met de post Vervoer het verloop van het 

Dienstenverkeer, maar vanaf 2006 zijn het de posten Reisverkeer en Overige particuliere diensten. Deze 

wijziging heeft te maken met de liberalisatie van de Mid-Atlantische route in de luchtvaartsector van Suriname. De 

data inzake Vervoer in de tabel betreffen alleen de boekingen bij de SLM, terwijl de data inzake Reisverkeer 

zowel de reizigers van de SLM als van de andere luchtvaartmaatschappijen betreffen. Het resultaat is een lagere 

inkomstenpost voor Vervoer en, vanwege de toename in het toerisme, een hogere post voor Reisverkeer. De 

uitgaven voor Vervoer en Overige particuliere diensten zijn drastisch teruggelopen in 2009. Vervoer en 

verzekering van goederen  is met 30,5% afgenomen vanwege de daling in de import van goederen, terwijl 

Passages  met 45,7% is gedaald. Bij Overige particuliere diensten is een daling aan uitgaven van 38,6% 

gerealiseerd.    

 

                                                 
10 Het onzichtbaar verkeer geeft de ontvangsten en de uitgaven van de lopende rekening van de betalingsbalans weer, gerelateerd  aan het 
handelsverkeer en wordt gevormd door het dienstenverkeer, de primaire inkomens en de inkomensoverdrachten 
11 Deze verzamelpost heeft te maken met uitgaven voor onder meer zakelijke diensten, telecommunicatie, herverzekering en consultancy. 
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Tabel 3.4.2:   Onzichtbaar verkeer op kasbasis in USD mln, periode  2005- 1ste kw. 2010 

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 
1. Dienstenverkeer             
Ontvangsten 204,1 233,6 253,4 284,2 286,7 69,7 
Uitgaven 354,9 268,5 315,4 404,6 285,3 61,3 
Saldo -150,8  -34,9 -62,0 -120,4 1,4 8,4 
2. Primaire inkomens             
Ontvangsten 24,0 28,0 43,6 42,2 29,8 7,4 
Uitgaven 64,5 79,6 37,9 24,1 24,5 3,4 
Saldo -40,5  -51,6 5,7 18,1 5,3 4,0 
3. Inkomensoverdrachten             
Ontvangsten 52,3 73,5 139,8 141,0 147,4 33,4 
Uitgaven 30,2 37,6 62,4 50,5 53,7 13,2 
Saldo 22,1  35,9 77,4 90,5 93,7 20,2 
Saldo onzichtbaar verkeer             
(1+2+3) -169,2 -50,6 21,1 -11,8 100,4 32,6 

 Bron:  Centrale Bank van Suriname 
*)  Voorlopige cijfers  
 

 Het saldo dat gerealiseerd werd op de subpost Primaire Inkomens in de periode 2005-2006 was steeds negatief. 

In 2007, 2008 en 2009 werd een positief balansresultaat genoteerd van respectievelijk circa USD 6 mln, circa 

USD 18 mln en circa USD 5 mln. De grootste subpost van de Primaire Inkomens is de post Kapitaalopbrengsten. 

De uitgaven werden hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkelingen in de dividendovermakingen door de 

bauxietsector. De uitgaven voor Primaire inkomens bedroegen in 2006 circa  USD 80 mln, waarvan circa USD 55 

mln kon worden toegeschreven aan de dividendovermakingen door de bauxietmaatschappijen. Deze uitgaven 

hadden als eindresultaat een tekort in 2006 van circa USD 52 mln. De uitgaven in 2007 bedroegen circa USD 38 

mln, waarvan circa 15 mln kon worden toegeschreven aan dividendovermakingen. In 2008 bedroegen de 

uitgaven circa USD  24 mln, waaronder geen dividendovermakingen. In 2007 en 2008 waren de inkomsten hoger 

dan de uitgaven, namelijk circa USD 44 mln in 2007 en circa USD 42 mln in 2008, onder meer vanwege rente-

inkomsten uit beleggingen van banken op de internationale geld- en kapitaalmarkt. In 2009 zetten deze 

inkomsten zich voort, zij het met iets minder hoog resultaat. Aan de imkomstenzijde namen de  

Kapitaalopbrengsten namelijk af met 34,9% tot USD 26 mln. De instabiele internationale financiële situatie in 

2009 is hier de oorzaak van. De rentepercentages op de interbancaire buitenlandse deposito’s waren lager dan in 

2008. De lagere rentestanden op internationale financiële markten om de economische groei te stimuleren 

hadden als gevolg een daling van het rendement op de buitenlandse beleggingen.  

 

De ontwikkelingen op de post Inkomensoverdrachten worden hoofdzakelijk bepaald door de subpost 

Levensonderhoud. In de laatste jaren van de verslagperiode is op de Inkomensoverdrachtenrekening  verbetering 

opgetreden. In 2005 was er een overschot van circa USD 22 mln. In 2006 nam het overschot toe tot USD 36 mln, 

hoofdzakelijk door geringere uitgaven op de post  Levensonderhoud van circa USD 36 mln. Daartegenover 

namen de ontvangsten voor Levensonderhoud in 2006 juist toe tot circa USD 73. Deze positieve ontwikkeling 

continueerde in 2007 toen de ontvangsten circa USD 138 mln bedroegen en de uitgaven circa USD 60 mln, 
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hetgeen resulteerde in een balanssaldo van circa USD 77 mln.  

De ontvangsten zijn in 2007 gestegen met circa 87,3%, terwijl de uitgaven een stijging vertonen van circa 67,3%. 

De ontvangsten in 2008 waren wederom circa USD 138, terwijl de uitgaven terug liepen tot circa USD 49 mln. Het 

saldo op de post Inkomensoverdrachten was als resultaat hiervan circa USD 90 mln.  

In 2009 stijgen de inkomsten voor Levensonderhoud verder tot circa USD 142 mln (3,0%). De uitgaven stijgen 

ook naar USD 52,6 mln (7,6%). Het positief Inkomensoverdrachtensaldo neemt als resultaat hiervan toe tot circa 

USD 94 mln. Bij de ontvangsten gaat het hoofdzakelijk om de overmakingen van pensioenuitkeringen aan 

Nederlandse  onderdanen die in Suriname vertoeven en  financiële ondersteuning aan familie in Suriname 

(remittances). In 2005 legde de Centrale Bank van Suriname geldovermakingsbedrijven een 

rapportageverplichting op. Door deze maatregel is de afgelopen jaren sprake van een verbeterde coverage van 

de stroom van financiële ondersteuning aan familie.   Aan de uitgavenzijde is sprake van een min of meer 

identieke situatie. De stijging heeft ook hier als hoofdoorzaak de financiële ondersteuning aan familie in het 

buitenland.  

 

De kapitaalrekening 

In 2005 was het overschot op de kapitaalrekening circa USD 118 mln. Deze gunstige ontwikkeling moet worden 

toegeschreven aan de ontwikkelingen in het particulier kapitaalverkeer, in het bijzonder de mutaties in de 

rekening-courant saldi van de bauxietmaatschappijen en het kort kapitaalverkeer. Ware het dat in de jaren vooraf 

de mutaties in de rekening-courant saldi negatief stonden, in 2005 is sprake van een positieve mutatie van circa 

USD 28 mln. Tevens is circa USD 93 mln overgemaakt van vreemdevalutarekeningen van ingezetenen in het 

buitenland.  

 
 
Tabel 3.4.3:  Kapitaalverkeer niet-monetaire sector en met het  

buitenland op kasbasis in USD mln, periode 2005- 1 ste kw. 2010 

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 
1. Particulier Kapitaalverkeer             
Op lange termijn 25,0 -159,4 -255,7 -243,8 -103,4 -65,3 
Op korte termijn 93,1 6,1 77,8 169,4 3,6 1,2 
Totaal particulier 
kapitaalverkeer 118,1 -153,3 -177,9 -74,4 -99,8 -64,1 
              
2. Overheidskapitaalverkeer             
Schenkingen 14,5 19,3 8,1 31,9 87,7 6,5 
Op lange termijn -14,4 -25,6 -16,6 -2,8 -92,9 -8,6 
Op korte termijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Totaal 
Overheidskapitaalverkeer 0,1 -6,3 -8,5 29,1 -5,2 -2,1 
Saldo Kapitaalverkeer 118,2 -159,6 -186,4 -45,3 -105,0 -66,2 

Bron:  Centrale Bank van Suriname 
*) Voorlopige cijfers 
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In 2006 is wederom sprake van een aanzienlijk tekort op de kapitaalrekening van circa USD 160 mln, veroorzaakt 

door de mutaties in de rekening-courant saldi van de bauxietmaatschappijen van circa USD -163 mln. Het kort 

particulier kaptaalverkeer resulteerde in een geringer positief resultaat van circa 6 mln.   

In 2007 is een soortgelijke situatie waar te nemen, waaronder de negatieve mutatie in de rekening courant-saldi 

van de bauxietmaatschappijen ter waarde van circa UDS -247 mln.  

Min of meer vanwege de positieve waarde van het kort particulier kapitaalverkeer van circa USD 78 mln en de 

overheidsschenkingen van circa USD 8 mln,  die resulteerde in een totaal overheidskapitaalverkeer van circa 

USD –9 mln, is het uiteindelijk saldo op de Kapitaalrekening circa USD -186 mln.   

Het overheidskapitaalverkeer kon gedurende de verslagperiode geen tegenwicht bieden aan het negatief saldo 

van het particulier kapitaalverkeer. De oorzaak moet gezocht worden in de aflossingsverplichtingen betreffende 

onder meer de IDB-lening en de vervroegde aflossing in 2007 van de NIO-lening, een weerspiegeling van het 

beleid van de monetaire autoriteiten, gericht op vermindering van de druk van de opgelopen buitenlandse schuld 

in de afgelopen jaren. In 2008 is wederom een negatieve waarde genoteerd voor de mutatie in de rekening 

courant-saldi van de bauxietmaatschappijen, namelijk circa USD –234 mln. Het kort kapitaalverkeer noteert een 

positief saldo van niet minder dan circa USD 169 mln. Deze middelen zijn overgemaakt van 

vreemdevalutarekeningen van ingezetenen in het buitenland. Vanwege deze overmakingen kwam het totaal 

particulier kapitaalverkeer op een gering negatief saldo van USD –74 mln. Het overheidskapitaalverkeer noteerde 

een saldo van circa USD 29 mln, waardoor het saldo op de kapitaalrekening circa USD –45 mln bedroeg. In 2009 

is wederom sprake van een aanzienlijk tekort op de kapitaalrekening van circa USD 105 mln. De  oorzaak vormen 

onder meer de mutaties in de rekening-courant saldi van de bauxietmaatschappijen van circa USD -93 mln en de 

aflossing van leningen door de Staat ten bedrage van circa USD 106 mln, waaronder de schuldaflossing bij 

Brazilië. De Overheidsschenkingen van circa USD 87 mln konden dit negatief resultaat maar gedeeltelijk 

nivelleren. 

 

 De monetaire reserve  

De monetaire reserve steeg in 2006 tot circa USD 261 mln, equivalent aan 2,7 maanden import. In 2007 was de 

monetaire reserve circa USD 436 mln, equivalent aan 3,6 maanden import,12 volgens de gecorrigeerde cijfers van 

de Centrale Bank van Suriname 4,8 maanden import. De Bank stelt dat deze gecorrigeerde cijfers rekening 

houden met het feit dat de reserves niet langer bron van financiering van importen zijn. Een groot deel van de 

importen wordt gedekt uit middelen verkregen van de binnenlandse valutamarkt, terwijl de bauxiet-, aardolie- en 

goudindustrie hun importen zelf financieren. De dekking van de import door de monetaire reserve steeg in 2008 

naar 3,1 maanden import, volgens de gecorrigeerde berekening 4,2 maanden import. De dekking was in 2009 

reeds 4,9 maanden import (gecorrigeerde berekening 6,3 maanden). 

                                                 
12 Als berekeningswijze voor de dekkingsgraad van de monetaire reserve is gehanteerd:  monetaire reserve gedeeld door  gemiddelde 
maandimport van goederen en diensten.  
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De hoofdoorzaak van de stijging van de monetaire reserve gedurende de verslagperiode is de toename van 

deviezenvorderingen van de monetaire autoriteiten, van circa USD 138 mln in 2005 naar circa USD 396 mln in 

2007, een toename van 186%. Oorzaak zijn de verhoogde inkomsten uit de mijnbouwsector. De 

belastingafdrachten van de mijnbouwbedrijven en dividenduitkeringen van Staatsolie zijn aanzienlijk toegenomen, 

vanwege de internationale prijsstijgingen. Deze situatie continueerde in 2008, waarbij de deviezenvorderingen 

stegen van circa USD 238 mln in 2006 naar circa USD 620 mln in 2008.  

De monetaire reserve was in 2008 circa USD 496 mln en is in 2009 gestegen tot circa USD 680 mln, een 

toename van circa 37%. Deze toename is hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename in de Bijzondere 

trekkingsrechten13 (SDR) van circa USD 0,6 mln in 2008 naar circa USD 126 mln in 2009. In augustus 2009 heeft 

het Internationale Monetaire Fonds besloten mondiaal het equivalent van circa USD  250 miljard aan algemene 

SDR-allocaties te verstrekken aan de 186 lidlanden, ten behoeve van de internationale liquiditeit.   

De in 2008 ingezette financiële wereldcrisis, die haar oorsprong heeft in de huizenmarkt in de Verenigde Staten 

van Amerika, heeft geleid tot een neergang in de internationale economische bedrijvigheid. De allocatie is 

verstrekt om internationaal de kredietgroei en werkgelegenheid te herstellen. Tevens is in september 2009 een 

bijzondere allocatie van circa USD 34 miljard verstrekt.  De bijzondere SDR-allocatie is incidenteel om alle leden 

in de gelegenheid te stellen op billijke wijze deel te nemen in het SDR-systeem en om correctief op te treden naar 

die leden die na 1981 toetraden (niet minder dan 20%). Deze leden zijn namelijk nog nooit in aanmerking 

gekomen. De voorgaande allocaties waren  in de perioden 1970-1972 en 1979-1981.  Suriname is sinds 1978 lid 

van het IMF en komt voor de tweede maal in aanmerking. In 2009 heeft Suriname  zowel de algemene als de 

bijzondere SDR-allocatie ontvangen ten bedrage van resp. 68,3 mln om 12,1 mln, tezamen het equivalent van 

USD 125,4 mln. De waarde van de goudvoorraad is tevens toegenomen in 2009. De toename betreft een 

percentage van circa 48,2. De hoofdoorzaken zijn de prijsstijging op de internationale markt en volumegroei. 

                                                 
13 De SDR is een reserve-instrument, ontwikkeld in 1969 door het IMF ter aanvulling van de deviezenreserves van de lidlanden.  
De waarde is gebaseerd op een valuta mandje van 4 belangrijke internationaal verhandelbare munteenheden. 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 158

Tabel 3.4.4: Monetaire reserve op kasbasis in USD m ln, periode  2005- 1 ste kw.  2010  

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 
1. Monetaire Autoriteiten             
a. Goudvoorraad  15,5 23,0 34,8 42,3 62,7 65,2 
b. Bijzondere trekkingsrechten 2,0 1,3 0,9 0,6 126,0 122,6 
c. Reservepositie i/h IMF 8,8 9,2 9,7 9,5 9,6 9,3 
d. Deviezenvorderingen  138,4 237,8 396,0 619,5 576,2 565,5 
e. Deviezenverpl. aan niet ingezet. (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
f. Deviezenverpl. aan ingezetenen (-) -22,5 -28,8 -40,1 -200,9 -112,5 -109,0 
f. Deviezenverpl. gedekt door zekerheidsstel. 
(-) -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
    Totaal 141,6 241,9 400,7 470,4 661,4 653,0 
              
2. Deviezenbanken             
a. Deviezenvorderingen   242,9 303,5 409,0 379,8 516,9 499,4 
b. Deviezenverpl. aan niet ingezet. (-) -5,3 -24,3 -27,7 -28,4 -30,0 -27,9 
c. Deviezenverpl. aan ingezetenen (-) -211,2 -253,7 -339,9 -319,6 -460,8 -449,4 
    Totaal  26,4 25,5 41,4 31,8 26,1 22,1 
    Totaal (1+2)  168,0  267,4 442,1 502,2 687,5 675,1 
              
3. Schulden in SRD aan niet ingezetenen  -5,9 -6,2 -6,2 -6,3 -7,9 -8,0 
(w.v. CBvS en deviezenbanken)             
Monetaire Reserve (1+2+3)  162,1 261,2 435,9 495,9 679,6 667,1 

 Bron:  Centrale Bank van Suriname 
*)  Voorlopige cijfers 

3.4.2  De handelsbalans op transactiebasis 

De informatie in deze paragraaf is afkomstig van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, het Ministerie 

van Landbouw Veeteelt en Visserij, Staatsolie, de Centrale Bank van Suriname en het Bauxiet Instituut Suriname 

(BIS). De gegevens van de tweede groep instanties zijn samengevat in tabel 3.4.9, terwijl die van de Stichting 

Algemeen Bureau voor de Statistiek verwerkt zijn in tabellen 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 en 3.4.8. Bij de handelsbalans op 

transactiebasis worden behalve geregistreerde betalingen van en naar het buitenland, ook de ontstane mutaties 

in buitenlandse vorderingen en schulden betrokken, alsmede transacties met het buitenland welke geen directe 

invloed hebben op de deviezenvoorraad. Het is niet gelukt om cijfers over geheel 2009 te verkrijgen van het 

Algemeen Bureau voor de Statistiek. De verslagperiode beperkt zich als gevolg hiervan tot 2005- 3e kw. 2009. 

 

De handelsbalans  op transactiebasis vertoonde saldi van circa USD 70 mln, USD 272 mln, USD 314 mln, USD 

439 mln en USD 132 mln over respectievelijk 2005, 2006, 2007, 2008 en het derde kwartaal van 2009 (zie tabel 

3.4.5).  

 
Tabel 3.4.5:  Handelsbalans op transactiebasis in U SD mln, periode 2005–2009-III 

Omschrijving 2005  2006 2007 2008)* 2009-III)* 2008-III)* 
Export*) 997 1175 1359 1743 1066 1306 
Import 928 903 1045 1304 934 998 
Handelsbalans 70  272 314 439 132 309 

Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek 
*) Inclusief wederexport 
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In 2006 is sprake van een exporttoename, terwijl een daling optrad in de import. De export nam toe in 2006 tot 

circa USD 1175 mln (± 17,9%) en de import nam af met circa 2,7% tot USD 903 mln. De exporttoename 

continueerde in 2007 tot circa USD 1359 mln (±15,7%), terwijl de import toenam tot circa USD 1045 mln 

(±15,8%). In 2008 werd de stijgende trend voortgezet met 28,3% tot circa USD 1743 mln en een importstijging 

van 24,8% tot circa 1304 mln. De hoge importgroei in 2008 heeft als hoofdoorzaak de stijging van de import van 

de goederengroep Investeringsgoederen met 28,9% en de stijging van de import van de goederengroep 

Consumptiegoederen met 23,3%. Wat betreft de Consumptiegoederen zijn de import van sigaretten ter waarde 

van circa USD 15 mln en de stijging van de import van papier en boeken deeloorzaak van de toename.  De 

import van Brandstoffen en rubber die de grootste bijdrage levert aan de goederengroep Consumptiegoederen 

(jaargemiddelde circa 46%) nam toe met circa 20%. De import van Voedsel die de tweede grootste bijdrage levert 

aan Consumptiegoederen (jaargemiddelde circa 28%) steeg met circa 18%. Bij de Investeringsgoederen lag de 

stijging meer op het vlak van de subposten Investeringsgoederen (19%), landbouwinputs (99%), 

Vervoermaterieel (39%), Grondstoffen (32%) en Bouwmaterialen (27%). Het grootste aandeel van import in de 

hoofdgroep Investeringsgoederen wordt geleverd door de subgroep Investeringsgoederen (±45%) gevolgd door 

Vervoermaterieel (±22%) en als derde grootste, Bouwmaterialen (±18%).   

Aangezien de hoofdgoederengroep Investeringsgoederen in alle jaren in de verslagperiode circa 50% van de 

import voor haar rekening neemt, is sprake van  zware beïnvloeding van de totale importgroei door de groei van 

de import van Investeringsgoederen.  

De oorzaak van de hoge exportgroei is de toename van zowel het volume als de waarde van aardolie-, goud- en 

aluinaarde-export. De exportwaarde tot het derde kwartaal 2009 is circa 61% van de exportwaarde van totaal 

2008. In het derde kwartaal van 2008 is naar waarde circa 22,5% meer geëxporteerd dan het derde kwartaal van 

2009. De exportwaarde eind 2009 zal het niveau van eind 2008, gezien dit percentage hoogswaarschijnlijk niet 

evenaren. De import waarde tot het derde kwartaal 2009 is circa 71% van de importwaarde van totaal 2008. De 

importwaarde tot en met het derde kwartaal 2008 is circa 6,4% lager dan de importwaarde tot en met het derde 

kwartaal 2009. De importwaarde eind 2009 zal, gelet op het niveau van de percentages hoogstwaarschijnlijk wel 

het niveau van eind 2008 halen. 

In tabel 3.4.6. worden de vijf producten met de grootste importwaarde in 2007 vergeleken met de importen in de 

andere jaren om de trend in de import naar product te kunnen analyseren. Ander brandstof is het importproduct 

met de grootste USD-waarde in 2005 en 2006. De tweede belangrijkste import in waarde voor genoemde jaren 

betreft Benzine. Opmerkelijk is ook het aandeel van Cement, dat in de top 5 zit van grootste importen naar 

product in USD-waarde. De importwaarde van Ander brandstof is in 2006 afgenomen met 22,5%. De 

importwaarde van Benzine is met 3,5% gedaald en Cement is met 33,0% afgenomen. Met uitzondering van 

Ander brandstof werd voor de belangrijke importproducten een waardestijging genoteerd in 2007. De import van 

Benzine was de grootste in waarde met circa 73 mln, een stijging met 27,8% ten opzichte van 2006. De vijf 

producten vermeld in tabel 3.4.6. maken tezamen 18,5% uit van de totale importwaarde in 2007.  

In 2008 blijkt de indeling naar grootte van 2007 nog te gelden voor Benzine, Andere brandstof en Voertuigen van 
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Max. 5 ton voor goederenvervoer. De waarde van de import van Benzine is gestegen, terwijl de waarde van de 

import van Adere brandstof is afgenomen.  De vierde positie van Cement  is overgenomen door Andere bunker 

C-graad brandstof en de vijfde plaats wordt bezet door Voertuigen boven 20 ton.  Cement neemt als gevolg 

positie zes in. Gelet op de data tot en met het derde kwartaal van 2009, is de indeling van 2007 nog steeds valide 

in 2009 voor de eerste drie.  Benzine, Andere brandstof en Voertuigen van Max. 5 ton voor goederenvervoer zijn 

de producten met de grootste importwaarde ook tot en met het derde kwartaal van  2009. De vierde positie wordt 

ingenomen door Sigaretten met tabakvulling en positie vijf is voor Cement. De zesde positie wordt ingenomen 

door Voertuigen van minimaal 20 ton voor goederen vervoer. Gezien de gepresenteerde data zijn de grootste  

importen naar waarde voor Suriname brandstoffen en transportmiddelen. Cement zit in de top zes importen.   

Tabel 3.4.6.:  De vijf grootste importen naar waard e per product in 2007 op transactiebasis in  
 USD mln in vergelijking tot andere jaren, periode 2005 -  3e kw. 2009  

Omschrijving 2005 2006 2007 2008 2009-III 
Motorbrandstof (benzine) 58,8 56,8 72,5 79,5 78,6 
Ander brandstof  99,0 76,7 69,1 63,3 61,8 
Voertuigen max. 5 ton voor goederenverv. 17,4 12,3 20,8 26,9 16,1 
Cement 12,9 8,7 16,5 22,2 12,3 
Personenvervoer (cilinderinhoud 1500-1800 cm3)  12,0 7,9 14,0 21,3 10,7 
Sub-totaal 200,1 162,3 192,9 213,2 179,5 
Totale import  927,9 902,6 1044,9 1304,4 934,3 

Bron:  Algemeen Bureau voor de Statistiek  
*  Voorlopige cijfers 
 
 
De som van de importwaarde van de twee brandstofproducten (Benzine en Adere brandstof) vermeld in tabel 

3.4.6, maakte in 2007 circa 13,6% uit van de totale importwaarde. In 2008 is dit 10,9%. De vijf grootste producten 

in waarde maakten 16,9% uit van de totale importwaarde in 2008. Als Cement en Personenvervoer 

(cilinderinhoud 1500-1800 cm3), die op positie zes en zeven staan, worden bijgeteld, dan nemen deze producten 

± 20,2% van de importwaarde voor hun rekening. In het derde kwartaal van 2009 maken de twee 

brandstofproducten reeds 15,0% uit van de totale importwaarde. De vijf producten met de grootste waarden 

maken 19,5% uit van de totale import tot het derde kwartaal van 2009. De import van Motorbrandstof en Andere 

brandstof zijn in het derde kwartaal van 2009 ongeveer op het niveau van eind 2008. Dit impliceert dat deze aan 

het eind van 2009 gestegen zullen zijn tot hoger dan het niveau van eind 2008. 

De belangrijkheid van brandstof en transportmiddelen in de waarde van de import van Suriname komt ook tot 

uitdrukking in de indeling van de import naar Standaard Internationale Handels Classificatie (SITC). In tabel 3.4.7 

is waar te nemen dat de grootste importen naar waarden worden uitgemaakt door Machines en 

transportmaterieel, Minerale brandstoffen, smeermiddelen en daaraan gerelateerde producten en Gefabriceerde 

producten  geclassificeerd o.b.v. vnl. het materiaal. Machines en transportmaterieel vormen in alle jaren de 

grootste post, waarna Minerale brandstoffen, smeermiddelen en daaraan gerelateerde producten  en 

Gefabriceerde producten  afwisselend positie twee en drie inrvullen.  

De door de Staatsolie Maatschappij Suriname NV voorgenomen investeringen van USD 1 miljard, ter vergroting 

van de winbare reserves met 64 miljoen barrels, de verdubbeling van de capaciteit van de raffinaderij van 7.000 
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barrels per dag naar 15.000 barrels per dag, alsook  uitbreiding van het productassortiment, zullen op termijn 

resultaat opleveren. De Surinaamse markt zal dan worden voorzien van hoogwaardige diesel en gasoline. De 

samenstelling van de import zal als gevolg een drastische wijziging ondergaan. Respectievelijk wordt circa 15% 

en circa 17% van de import in 2008 en tot en met het  derde kwartaal van 2009 besteed aan Minerale 

brandstoffen, smeermiddelen en daaraan gerelateerde producten. De import van Machines en transportmaterieel 

en Minerale brandstoffen, smeermiddelen en daaraan gerelateerde producten maakt  jaarlijks meer dan 45% van 

de importwaarde uit. Als Gefabriceerde producten  geclassificeerd o.b.v. vnl. het materiaal mee gerekend wordt, 

is het aandeel van deze importen in het totaal jaarlijks niet minder dan 60%.  De conclusie is dat Suriname nog 

zeer afhankelijk is van industrieproducten. 
  

Tabel 3.4.7.:  Import naar waarde ingedeeld naar St andaard Internationale Handels  
 Classificatie (SITC) in mln USD, 2005-3 e kw 2009 

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009-III 
Voedingswaren en levende dieren 99,7 105,1 124,2 144,8 91,5 
Dranken en tabak 16,6 16,4 18,0 31,2 26,0 
Onbereide  producten, niet voor consumptie  
m.u.v. brandstof  8,3 4,8 4,2 4,5 4,1 
Minerale brandstoffen, smeermiddelen en  
daaraan gerelateerde producten 171,4 183,7 156,4 190,4 154,3 
Dierlijke en plantaardige oliën, vetten en was 10,8 11,8 15,6 20,7 11,7 
Chemicaliën en gerelateerde producten n.e.a. 76,2 76,4 84,7 124,2 83,7 
Gefabriceerde producten  geclassificeerd  
o.b.v. vnl. het materiaal 150,4 144,8 185,4 249,4 140,0 
Machines en transportmaterieel 295,0 269,0 345,2 399,6 273,8 
Overige gefabriceerde producten 87,6 78,2 94,7 113,7 67,0 
Goederen en transacties n.e.a. 8,5 9,3 13,3 12,5 7,2 
Verkeerde groepscoderingen 3,4 3,1 3,4 13,3 75,0 
Totaal  927,9 902,6 1044,9 1304,4 934,3 

Bron:  Algemeen Bureau voor de Statistiek  
*  Voorlopige cijfers 

 
Bij de export is waar te nemen dat het grootste deel van de exportwaarde wordt opgebracht door grondstoffen. 

De categorieën die de grootste exportwaarde voortbrengen zijn:  Onbereide  producten, niet voor consumptie 

 m.u.v. brandstof, Minerale brandstoffen, smeermiddelen en daaraan gerelateerde producten en  Goederen en 

transacties n.e.a.. In de categorie Onbereide  producten, niet voor consumptie m.u.v. brandstof zit de aluinaarde- 

export  en in de categorie Minerale brandstoffen Goederen en transacties n.e.a. is niet monetair goud 

opgenomen. Suriname is dus volgens deze cijfers voornamelijk een grondstoffenproducent.  

De eerste categorie, Onbereide  producten, niet voor consumptie m.u.v. brandstof, neemt jaarlijks gemiddeld 51% 

van de exportwaarde voor haar rekening in de periode 2005-2008. Goederen en transacties n.e.a. vervult jaarlijks 

een toenemend aandeel in de exportwaarde. In 2005 was het aandeel circa 32% en in 2008 circa 39%.  Tot en 

met het derde kwartaal van 2009 wordt een aandeel van 48% genoteerd. Deze twee categorieën tezamen maken 

jaarlijks gemiddeld circa 85% uit van de jaarlijkse exportwaarde van Suriname.  
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Tabel 3.4.8.:  Export naar waarde ingedeeld naar St andaard Internationale Handels  
 Classificatie (SITC) in mln USD, 2005-3 e kw 2009 

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009-III 
Voedingswaren en levende dieren 57,2 60,1 69,3 85,2 58,4 
Dranken en tabak 0,8 0,8 1,4 3,1 2,6 
Onbereide  producten, niet voor consumptie 
 m.u.v. brandstof  497,1 566,8 678,5 714,8 255,7 
Minerale brandstoffen, smeermiddelen en  
daaraan gerelateerde producten 26,7 57,1 58,5 185,4 54,6 
Dierlijke en plantaardige oliën, vetten en was 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 
Chemicaliën en gerelateerde producten n.e.a. 2,0 2,3 3,0 8,8 2,8 
Gefabriceerde producten  geclassificeerd  
o.b.v. vnl. het materiaal 4,2 5,4 6,3 4,7 2,9 
Machines en transportmaterieel 39,2 18,5 13,9 14,5 9,1 
Overige gefabriceerde producten 2,3 3,5 4,9 10,8 5,5 
Goederen en transacties n.e.a. 297,7 410,1 469,7 660,1 497,4 
Verkeerde groepscoderingen 1,1 1,2 1,1 1,4 139,0 
Totaal  929,1 1125,8 1306,6 1689,0 1027,9 

Bron:  Algemeen Bureau voor de Statistiek  
*  Voorlopige cijfers  

 

De stijging van de uitvoer  tot aan 2008 in de verslagperiode is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van 

de exportopbrengsten binnen de mijnbouwsector (zie tabel 3.4.6). De export van aluinaarde nam in 2006 toe met 

niet minder dan 43,8% naar circa USD 645 mln. De aardolie-export steeg met 13,5%, evenals de goudexport die 

steeg met 39,4%. In 2007 zette de stijging van de exportwaarde van goud, aardolie en aluinaarde zich voort. De 

exportwaarde van aluinaarde nam toe met 8,7% terwijl de waardetoename in 2008 1,8% betrof. De aardolie-

export nam toe met 55,8% in 2007 en 39,8% in 2008. De goudexport nam toe in 2007 met 24,6% en in 2008 met 

42,5%. Deze groei kan voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan de gunstige prijzen op de 

wereldmarkt en volumegroei. In 2009 wordt bij de exportwaarde van aluinaarde een drastische daling genoteerd 

van 54,8%. De terugtrekking van de onderneming BHP Billiton uit Suriname is hier de voornaamste oorzaak van.  

De aardolie- en goudexporten behouden de ingezette groeitrend. De aardolie-export nam toe met 11,5% naar 

circa USD 126,2 mln, terwijl de goudexport steeg met 22,6% tot circa USD 783 mln. De goei werd door verhoging 

van de productie gerealiseerd. 
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Tabel 3.4.9:  Exportwaarden belangrijkste exportpro ducten op transactiebasis in 
USD mln, periode 2005-2009 

Omschrijving  2005  % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
Aluinaarde* 448,6 55,3     644,9  57,6     701,2  53,8  713,9 45,9 322,6 24,5 
Aardolie*   45,8   5,6       52,0    4,6       81,0    6,2    113,2     7,3  126,2     9,6  
Goud 258,1  31,8     359,7  32,1     448,3  34,4     638,5    41,1  782,5   59,5  
Rijst     8,9    1,1       11,5    1,0       15,4    1,2       32,5      2,1       21,2      1,6  
Bacoven* 10,3    1,3  12,7    1,1  16,6    1,3  22,8      1,5       26,5      2,0  
Groente** 1,3    0,2  1,3    0,1  1,6    0,1  1,7      0,1         1,5      0,1  
Fruit ***) 0,2    0,0  0,1    0,0  0,1    0,0  0,1      0,0         0,2      0,0  
Bloemen *v) 0,2    0,0  0,1    0,0  0,3    0,0  0,3      0,0         0,1      0,0  
Garnalen v)*   34,2    4,2       33,0    2,9     33,9    2,6       25,9      1,7  29,3      2,2  
Bosbouw en                      
houtverwerking      2,9    0,4         4,6    0,4         5,0    0,4         5,5      0,4         5,2         0  
Sub-totaal 810,4  100,0  1119,8  100,0  1303,4  100,0   1554,5  100,0  1315,4  100,0  
Totale exp.  997,4   1174,6   1359,3   1743,4    n.b.    

Bron:  Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, Centrale Bank van Suriname, Bauxiet Instituut Suriname,  
Staatsolie/ Bewerking Stichting Planbureau Suriname  

* Herziene cijfers 
** Vanaf 2004 inclusief knollen 
*** Exclusief bacoven 
*v Inclusief sierplanten 
v Inclusief vis  
 

De consequente toename van de exportwaarde van bacoven in de respectieve jaren heeft als oorzaak het 

realiseren van grotere exportvolumes (met uitzondering van 2009), vanwege efficiëntere productiemethoden bij 

het bedrijf Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS). In 2009 werd een geringere hoeveelheid per ton 

geproduceerd, maar een hogere exportwaarde gerealiseerd. Vanaf 2006 tot 2008 is een toename te bespeuren in 

de  exportwaarde van rijst. Oorzaken zijn stijging in de internationale prijzen en toename in het exportvolume. In 

2009 is sprake van een daling in de exportwaarde vanwege volumedalingen en lagere prijzen op de internationale 

markt. De garnalenexport fluctueerde in de verslagperiode, voornamelijk door toename van de export van vis en 

afname in de garnalenexport. Zowel in 2007, 2008 als in 2009 zijn de exporten van vis in volume gestegen. Het 

exportvolume van garnalen gaf echter een dalend verloop weer, waardoor het totaal plaatje voor garnalen, 

inclusief vis, een stijging in 2007, een daling in 2008 en wederom een stijging in 2009 aangaf.  De categorie 

Bosbouw en houtverwerking gaf in de verslagperiode een consequent stijgend verloop weer, met uitzondering 

van 2009. De export daalde met  circa 5,5% in 2009.     
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3.5   DE MONETAIRE SECTOR  

3.5.1  De ontwikkeling van de binnenlandse liquidit eitenmassa 

In tabel 3.5.1 wordt een overzicht gegeven van het verloop van de binnenlandse liquiditeitenmassa gedurende de 

periode 2005-1ste kwartaal 2010. De binnenlandse liquiditeitenmassa (M2) bestaat uit de primaire liquiditeiten 

(M1), te weten chartaal en giraal geld, en de secundaire liquiditeiten, met name termijndeposito’s met een  

looptijd korter dan 1 jaar, oneigenlijke spaargelden en goudcertificaten met het karakter van binnenlandse 

liquiditeit. 

De binnenlandse liquiditeitenmassa  steeg  in de periode 2005 - 2009  van circa SRD 880 mln naar circa SRD 

1961 mln, circa 123% toename in vier jaar. De hoogste jaarlijkse groei werd in de jaren 2007 en 2009 

gerealiseerd, circa 23% in 2006, circa 26% in 2007, circa 15% in 2008 en circa 26% in 2009.  In het eerste 

kwartaal van 2010 is de binnenlandse liquiditeitenmassa gestegen naar circa SRD 2022 mln. De monetaire 

reserve nam toe als percentage van de primaire liquiditeiten. In 2007 werd een 100% dekking genoteerd en in 

2008 een dekking van 99%, terwijl de dekking 109% bedroeg in 2009.  De verbetering is toe te schrijven aan de 

forse toename van de monetaire reserve van circa SRD 438 mln in 2005 naar SRD 1842 mln in 2009 ( 2009 t.o.v 

2005 circa 321%) in relatie tot een naar verhouding geringere toename van de geldhoeveelheid in enge zin (M1) 

(2009 t.o.v. 2005 circa 118%).  

 

Tabel 3.5.1: Ontwikkeling van de binnenlandse liqui diteitenmassa in SRD mln,  
periode 2005 – 1 ste kw. 2010 

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 
Chartaal geld 309,2 370,2 434,8 488,4 591,0 580,8 
Giraal geld 463,7 571,1 743,1 863,4 1097,5 1165,4 
Termijndep. Rest.loopt < 1 jaar 62,9 89,1 114,6 132,3 181,4 180,2 
Oneigenlijke spaargelden 25,2 31,2 40,9 46,4 56,4 59,8 
Goudcertificaten 19,2 20,4 26,9 28,1 35,1 35,7 
Totale secundaire liquiditeiten 107,3  140,7 182,4 206,8 272,9 275,7 
Binnenl. Liquiditeiten Massa (M2) 880,2  1082,0 1360,3 1558,6 1961,4 2021,9 
Vreemde valuta deposito's ^ (VV)**) 1037,1 1289,6 1657,1 1795,8 2200,2 2206,3 
M3 = M2 + VV 1917,3 2371,6 3017,4 3354,4 4161,6 4228,2 
Monetaire reserve in % van              
M1 57 75 100 99 109 104 
M2 50 65 87 86 94 89 

 Bron:  Centrale Bank van Suriname 
*)  Voorlopige cijfers 
**) van ingezetenen 
 

De stijging binnen de primaire liquiditeiten is grotendeels veroorzaakt door de  toename van het giraal geld (tabel 

3.5.1). In de tabel en de figuur is waar te nemen dat het giraal geldverkeer plus de nominale 

kortetermijndeposito’s, tegoeden die terstond kunnen worden opgenomen of in geld kunnen worden omgezet, 

een consequent stijgend verloop weergeven in vergelijking tot het chartaal geld.  
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Het Surinaams publiek geeft hiermede haar vertrouwen in het bankwezen in Suriname weer. Nadere bevestiging 

is te halen uit de aanhoudende stijging van vreemdevalutadeposito’s van ingezetenen. 

 
Figuur 3.5.1:  Giraal geld plus Nominale kortetermi jndeposito’s bij de Algemene   

           Banken in vergelijking tot het chartaal geld, periode 2000-2009 

 
 
Bron : Centrale Bank van Suriname/bewerking SPS 
 

 

In 2005 werd een waarde genoteerd van circa SRD 1037 mln, en in  2009 circa SRD 2200 mln, een stijging van 

circa 112%. In 2009 is de waarde aan vreemdevalutadeposito’s circa 112% van de waarde van de binnenlandse 

liquiditeitenmassa (M2) in datzelfde jaar. De Centrale Bank van Suriname geeft in haar jaarverslag 2001-2002-

2003 aan dat de oorzaak van deze hoge waarde van vreemdevalutadeposito’s van ingezetenen kan zijn: “het in 

2002 genomen besluit betreffende de verdere liberalisering van het deviezenverkeer in Suriname. De deviezen 

afdrachtplicht bij uitvoer van goederen en diensten is vervallen verklaard. Vanaf die datum mogen exporteurs van 

niet-minerale goederen en diensten de opbrengsten op eigen vreemde valutarekeningen bij een der lokale 

deviezenbanken aanhouden. De oorzaak kan ook liggen in de repatriëring van financiële middelen naar Suriname 

of de reeds in Suriname aanwezige middelen onderbrengen op eigen valutarekeningen bij lokale banken. In 2002 

was de waarde aan vreemdevalutadeposito’s van ingezetenen circa SRD 486 mln, 82% van M2 in dat jaar. Vanaf 

2003 is de waarde van de vreemdevalutadeposito’s van ingezetenen hoger dan M2. In het eerste kwartaal van 

2010 is de waarde van de vreemdevaluta deposito’s van ingezetenen circa109% van de binnenlandse 

liquiditeitenmassa. 

De toename van M2  (de binnenlandse liquiditeitenmassa) in de periode 2005-2008 is voornamelijk het gevolg 

geweest van de liquiditeitstoevoer uit het buitenland (zie tabel 3.5.2). In 2006 en 2007 is sprake van een 

negatieve mutatie in de binnenlandse liquiditeitscreatie, namelijk circa SRD -68 mln en SRD -181 mln 

(liquiditeitsvernietiging). De liquiditeitstoevoer uit het buitenland was circa SRD 270 mln in 2006 en  SRD 460 mln 

in 2007. Deze transacties hebben betrekking op de transacties met het buitenland die genoteerd worden op de 
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betalingsbalans. Opgemerkt dient te worden dat de liquiditeitscreatie als gevolg van de kredietverlening aan de 

private sector, drastisch toeneemt. In 2006 bedroeg deze liquiditeitscreatie circa SRD 53 mln om in  2007 en 

2008 te stijgen naar spectievelijk circa SRD 141 mln (167% stijging) en SRD 214 mln (51% stijging). De 

liquiditeitscreatie vanwege de kredietverlening van de algemene banken aan de private sector levert een 

wezenlijke bijdrage in de stijging.    

De mutatie in de binnenlandse liquiditeitenmassa in 2008 is circa SRD 198 mln, waarvan circa SRD 160 mln 

bestaat uit liquiditeitstoevoer uit het buitenland en SRD 38 mln uit binnenlandse liquiditeitscreatie. In 2008 is bij de 

Overheid evenals in 2007 en 2006 sprake van liquiditeitsvernietiging. De liquiditeitsvernietiging is vanaf 2006 van 

oplopende waarde, waaronder circa SRD 32 mln in 2006, SRD 114 mln in 2007 en circa SRD 239 mln in 2008.  

Het liquiditeitsverkrappend opereren van de Overheid heeft de groei in M2 enigszins kunnen vertragen. In 2009 is 

een wijziging in deze trend te bespeuren. De mutatie in de binnenlandse liquiditeitenmassa is circa SRD 403 mln, 

waarvan circa SRD 131 mln bestaat uit liquiditeitstoevoer uit het buitenland en SRD 272 mln uit binnenlandse 

liquiditeitscreatie. In 2009 is bij de Overheid sprake van liquiditeitscreatie van circa SRD 222 mln. De Overheid 

ging van liquiditeitsverkrapping over tot liquiditeitsverruiming.  De kredietverlening aan de private sector levert een 

wezenlijke bijdrage aan de groei van de totale binnenlandse liquiditeitscreatie (circa SRD 173 mln). De oorzaak 

hiervan is de kredietverlening van  de  Algemene Banken aan de private sector.  De kapitaalmarktabsorptie ten 

bedrage van circa SRD  -123 mln heeft de binnenlandse liquiditeitscreatie enigszins ingedamd. In het eerste 

kwartaal van 2010 zijn het ook weer de Overheid en de kredietverlening van de Algemene banken aan de private 

sector die zorgdragen voor de liquiditeitsverruiming.    

Tabel 3.5.2: Monetaire statistieken in SRD mln, per iode 2005 – 1 ste kw. 2010 

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 
Binnel. liq.massa einde jaar (M2) 880 1082 1360 1559 1961 2022 
              
Saldo toename liq. Massa: 94,4  201,8 278,3 198,3 402,8 60,5 
- Liq. creatie (+) t.b.v de Overheid 25,4 -31,7 -114,4 -239,3 221,7 92,2 
- Kredietverl. (+) t.b.v. part. sector 54,4 52,9 141,2 213,5 173,2 15,4 
- Kapitaalmarktabsorptie (+) -41,7 -89,6 -208,2 63,7 -122,7 -23,7 
Totale binnenl. Liq. creatie 38,1 -68,4 -181,4 37,9 272,2 83,9 
- Liquiditeitstoevoer uit het buitenl. 56,3  270,2 459,7 160,4 130,6 -23,4 
B.N.P. mp (formeel en informeel) 4786,2 5700,4 6663,9 8471,8 8941,1 n.b. 
Nationale liquiditeitsquote ((M2/BNPmp)*100) 18,4 19,0 20,4 18,4 21,9 n.b. 

 Bron: Centrale Bank van Suriname  
*) Voorlopige cijfers 
 

De nationale liquiditeitsquote, de verhouding tussen de liquiditeitenmassa en het bruto nationaal product in een 

jaar, toont een fluctuerend verloop. Een dekking van 25,0% tot 30,0% van de productie door de geldhoeveelheid 

wordt als de gewenste dekking gezien. In 2008 en 2009 werd respectievelijk een nationale liquiditeitsquote van 

18,4%  om 21,9% genoteerd,  binnen de perken dus van het toelaatbare. De daling in 2008 geeft tevens aan dat 

de productiegroei procentueel hoger was dan de geldgroei. 
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3.5.3  De kredietverlening bij de algemene banken 

In tabel 3.5.3 is een overzicht gegeven van het verloop van de kredietverlening door de Algemene banken in 

Surinaamse dollars. De nominale kredietverlening vertoonde in de periode 2005 – 2009 een toenemend verloop 

van circa SRD 688 mln in 2005 naar circa SRD 1579 mln in 2009.  

Dit is een toename in vier jaren van circa 130%. Hier is sprake van een sterke groei van de kredietverlening. In 

2006 bedroeg de stijging nominaal circa SRD 113 mln (16,4%) en in 2007, 2008 en 2009 respectievelijk circa 

SRD 196 mln (24,5%), circa SRD 317 mln (31,8%) en circa SRD 266 mln (20,2%) ten opzichte van de 

voorgaande jaren. De jaarlijkse stijging was gemiddeld circa 23,2%. Deze relatief ruime toename houdt verband 

met de behoefte aan hogere kredietbedragen, de renteverlagingen en het ruimer aanbod van diverse 

kredietfaciliteiten. De nominale groei in de kredietverlening in de evaluatieperiode is voornamelijk veroorzaakt 

door de groei in de sectoren Woningbouw, Handel en Overige. De kredietverlening in de Woningbouw nam 

jaarlijks met hoge percentages toe. De jaarlijkse stijging vanaf 2006 tot 2009 was respectievelijk 38,8%, 49,7%, 

45,4% en 22,7%. De kredietverlening in de sectoren Handel en Overige nam jaarlijks toe met respectievelijk 

14,8%, 59,8%, 47,6% en 21,2% om 15,2%, 7,5%, 8,4% en 13,6%. Bij de sector Overige is opmerkelijk dat het 

aandeel van de Overheid percentueel afneemt, van circa 54,0% in 2005 tot 11,6% in 2009. De kredietverlening 

aan de sectoren Dienstverlening en Transport, opslag en communicatie maakte ook goede goeipercentages door 

vanaf 2006. De groei in 2007, 2008 en 2009 was respectievelijk 50,8%, 85,6% en 31,3% voor de sector 

Dienstverlening en 14,9%, 61,7% en 25,6% voor de sector Transport, opslag en communicatie.   

Tabel 3.5.3: Nominale kredietverlening bij de Algem ene banken in SRD mln en  
in procenten van het totaal, periode 2005 – 1 ste kw. 2010 

Omschrijving 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009*) % 2 010-I*) % 

- Agrarische sector 30,0 4 33,3 4 39,0 4 64,4 5 70,4 4 70,7 4 

a. Landbouw 26,8 4 29,5 4 34,5 3 57,5 4 62,0 4 61,9 4 

b. Veeteelt 3,2 0 3,8 0 4,5 0 6,9 1 8,4 1 8,8 1 

- Visserij 11,4 2 9,3 1 10,2 1 10,7 1 12,4 1 13,2 1 

- Bosbouw 1,2 0 1,0 0 1,5 0 3,0 0 2,8 0 2,8 0 

- Mijnbouw 1,1 0 1,1 0 1,9 0 4,5 0 4,5 0 4,6 0 

- Nijverheid 36,4 5 36,5 5 41,3 4 54,8 4 83,3 5 78,7 5 
- Constructie- & 
installatiebedrijven 6,8 1 7,9 1 12,3 1 29,5 2 39,0 2 49,4 3 

- Elektriciteit, gas en water 0,5 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 1,9 0 0,9 0 

Tot. direct productieve sect. 87,4 13 89,2 11 106,3  11 167,2 13 214,3 14 220,3 14 

                          

- Handel 84,3 12 96,8 12 154,7 16 228,4 17 276,9 18 287,6 18 

- Transport, opslag en comm. 13,3 2 14,1 2 16,2 2 26,2 2 32,9 2 38,9 2 

- Dienstverlening 24,7 4 24,0 3 36,2 4 67,0 5 88,0 6 93,4 6 

- Woningbouw 108,5 16 150,6 19 225,5 23 328,0 25 402,5 25 408,6 25 

- Overige 369,6 54 425,6 53 457,7 46 496,6 38 564,4 36 570,2 35 

  w.v. Overheid 199,5 29 212,9 27 155,5 16 87,8 7 65,3 4 65,1 4 
Tot. Niet di rect productieve 
sect. 600,4 87 711,1 89 890,3 89 1146,2 87 1364,7 8 6 1398,7 86 

Totaal generaal 687,8  100 800,3 100 996,6 100 1313,4 100 1579,0 100 1619,0 100 
 Bron: Centrale Bank van Suriname 
*) Voorlopige cijfers 
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De toename in de sector Woningbouw is het gevolg geweest van financiering van onder andere de bouw en 

renovatie van bedrijfspanden en de voorzieningen die de Overheid en de CBvS ten gunste van de woningbouw 

hebben getroffen in samenspraak met de Algemen banken. Het 7% woningbouwprogramma heeft als kenmerk de 

voordelige rente van 7%, funding uit kasreservemiddelen en een maximaal leenbedrag van SRD 100.000. De 

maximale bouwoppervlakte is 150m2. De Hypotheeklening uit kasreserve is gestegen van circa SRD 51 mln in 

2005 naar circa SRD 170 mln in 2009 en circa SRD 177 mln in het eerste kwartaal van 2010. Het Ministerie van 

Financiën heeft bij beschikking van 21 november 2008 (SB No. 147/2008) het 5% woningbouwprogramma 

ingeluid. Dit programma behelst de financiering van de woningbouw op basis van gedeeltelijke rentesubsidie van 

de Overheid ter waarde van 4 procentpunt per geval. Bij dit programma wordt 9% rente in rekening gebracht, 

waarbij de cliënt slechts 5% rente verschuldigd is. Het programma staat onder supervisie van de CBvS en alle 

banken onder haar toezicht kunnen participeren. In 2009 werd het programma uitgevoerd. De eerste drie cliënten 

kregen op 19 januari 2009 een leningovereenkomst ter ondertekening aangeboden van DSB Bank. Het maximaal 

leenbedrag van het 5% woningbouwprogramma is ca SRD 50.000,00. Als opvolger van het Low Income Shelter 

Programma 1 (woningbouwfinancieringsprogramma voor lage inkomensgroepen) dat in 2008 is beëindigd, is het 

LMISP (Low Middle Income Shelter  programma) geïnitieerd. De fondsen zijn afkomstig van de Inter American 

Development Bank. De aanmerking komende personen werden in 2009 geaccommodeerd. Het rentepercentage 

bedraagt 6%. De gelden moeten worden aangewend voor de bouw c.q. afbouw van een nieuwe woning danwel 

uitbreiding c.q. renovatie van een bestaande. 

 
Figuur 3.5.2:  Vormen van kredietverlening en beleg gingen bij algemene banken   

           in SRD mln, periode 2002- 2009 

 
Bron: Centrale Bank van Suriname/bewerking S.P.S.  
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De financiering van onroerend goed is in bijzondere mate toegenomen,  zoals waar te nemen is in de figuur.  

Eerdere was de Kredietverlening in rekening-courant de grootste financieringspost van de algemene banken. 

Deze positie is sinds 2005 overgenomen door  Financiering  van onroerend goed.    

 
Figuur 3.5.3:  Kredietverlening bij algemene banken  naar bedrijven en gezinnen  

in SRD mln, periode 2005- 2010 

 
Bron: Centrale Bank van Suriname/bewerking S.P.S. 

 

Figuur 3.5.3  indiceert dat de waarde van de kredietverlening aan gezinnen de waarde van de kredietverlening 

aan bedrijven in ruime mate overtreft in de verslagperiode. De kredietverlening aan gezinnen is grotendeels 

geconcentreerd rond de Vaste leningen, waaronder financiering van onroerend goed, persoonlijke leningen en 

afbetalingsfinanciering. De financiering van onroerend goed is de grootste financieringspost in waarde uitgedrukt. 

De persoonlijke leningen zijn de tweede grootste financieringspost.  

De financiering voor bedrijven is geconcentreerd rond de kredietverlening in rekening-courant en overige. De 

kredietverlening in rekening-courant is de grootste post. Aangezien financiering van onroerend goed heeft 

overgenomen van kredietverlening in rekening-courant is de overheersing van de kredietverlening aan gezinnen 

een logisch gevolg. De kredietverlening aan bedrijven blijkt echter een inhaalslag te maken in de laaste jaren van 

de verslagperiode. In de opeenvolgende jaren vanaf 2008 is de procentuele waarde van de kredietverlening aan 

bedrijven ten opzichte van die van gezinnen van toenemende aard, namelijk 70,3% in 2005, 55,8% in 2006, 

50,6% in 2007, 71,1% in 2008, 75,8% in 2009 en  77,9% in het eerste kwartaal van 2010.  De oorzaak is het 

toenemend aandeel van de kredietverlening aan bedrijven in de post Overige kredietverleningen en rekening-

courant kredieten.  

De stijging van de verstrekte kredieten aan de Agrarische sector in de laatste jaren van de verslagperiode (2007, 

2008) heeft te maken met de verhoogde toegankelijkheid tot kredietfaciliteiten voor deze sector, met name het 

beschikbaar komen van het Rijstkredietprogramma van de Europese Unie ter waarde van EUR 3,5 mln. Deze 

middelen worden aan rijstboeren via de Landbouwbank verstrekt in SRD-kredieten tegen 9% rente. Dit fonds liep 
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tot 2008. Het Agrarisch Kredietfonds ter waarde van EUR 2,3 mln dat in 2008 werd ingesteld is ook onder beheer 

van de Landbouwbank. De rente is gesteld op 6,75% voor de sector.  De kredietfaciliteiten beschikbaar gesteld 

door commerciële banken aan vooral de rijstsector, vanwege hernieuwd vertrouwen in de winstgevendheid, 

dragen ook bij aan de toename. De kredietverlening steeg in nominale waarde van circa SRD 39 mln in 2007 

naar circa SRD 64 mln in 2008, een stijging van 65,1%. De stijging in eerdere jaren was van geringere aard, 

namelijk 2006 t.o.v. 2005 (11,0%) en 2007 t.o.v. 2006 (17,1%). In 2009 is de waarde reeds circa SRD 70 mln, 

een stijging t.o.v 2008 van 9,3%.   

In 2005 was circa SRD 87 mln (12,7%) van de nominale kredietverlening bestemd voor de Direct productieve 

sectoren en circa SRD 600 mln (87,3 %) voor de Niet-direct productieve sectoren. In 2006 was circa SRD 89 mln 

(11,1%) bestemd voor de Direct productieve sectoren en circa SRD 711 mln (88,9%) voor de Niet-direct 

productieve sectoren. In 2007, 2008 en 2009 was dat respectievelijk circa SRD 106 mln (10,7%), SRD 167 mln 

(12,7%) en SRD 214 mln (13,6%) om circa SRD 890 mln (89,3%), SRD1146 mln (87,3) en SRD 1365 mln 

(86,4%).  

Naar orde van belangrijkheid binnen de Direct en Niet- direct productieve sectoren was in 2005, 2006 en  2007 

binnen de categorie Direct productieve sectoren het aandeel van de sector Nijverheid het grootst met 

respectievelijk circa SRD 36 mln, SRD 37 mln en  SRD 41 mln. De categorie Nijverheid bestaat uit de kleine 

industrie, zoals de voedingsmiddelenindustrie, drankindustrie, tabakindustrie, plasticwarenindustrie en 

houtverwerking. De Agrarische sector volgde met respectievelijk circa SRD 30 mln, SRD 33 mln en SRD 39 mln. 

In 2008 nam de agrarische sector over met een nominale waarde van SRD 64 mln. In 2009 is de kredietverlening 

aan de sector Nijverheid sterk toegenomen van nominaal  circa SRD 55 mln in 2008 naar circa SRD 83 mln in 

2009, een procentuele toename van maar liefst 52,0%. De kredietverlening aan de Agrarische sector nam toe tot 

nominaal circa SRD 70 mln, 13,7% ten opzichte van 2008. Op 4 augustus 2009 tekenden het Ministerie van 

Planning en Ontwikkelingssamenwerking en de Surinaamse Trust Maatschappij, dochteronderneming van DSB 

Bank,  een beheersovereenkomst voor het Micro Kredieten Programma fonds dat EUR 5,6 mln bedraagt. Deze 

middelen zijn afkonstig uit de verdragsrelatie met Nederland. De fondsmiddelen worden op basis van ingediende 

bedrijfsplannen ter beschikking gesteld aan in aanmerking komende Micro Financierings Instellingen (MFI’s). De 

financiering van de MFI’s bestaat uit een leningsdeel welke ingezet zal worden voor de verstrekking van de 

microkredieten en een schenkingsdeel welke aangewend wordt voor capaciteitsopbouw. De leningen worden 

door de MFI’s ingezet om zoveel mogelijk burgers in alle districten met een gezinsinkomen tot maximaal SRD 

1575,- te accomoderen met een microkrediet uit het MKP fonds. Het fonds heeft een revolverend karakter.         

De sector Constructie- en installatiebedrijven heeft een niet geringe groei doorgemaakt de afgelopen jaren. In 

2007 is een groei van 55,7% t.o.v. 2006 genoteerd. In 2008 werd een groei van 139,8% gerapporteerd welke  

groei werd voortgezet met 32,2% in 2009.  

Bij de categorie Niet direct productieve sectoren werd de sector Overige met circa SRD 370 mln in 2005, circa 

SRD 426 mln in 2006, circa SRD 458 mln in 2007, circa SRD 497 mln in 2008 en circa SRD 564 mln in 2009 het 

meest begunstigd, gevolgd door de sector  Woningbouw en de sector Handel. De  kredietverlening aan de 

Overheid is gerelateerd aan de schatkistpromessen van de Staat bij de algemene banken. In 2007, 2008  en 
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2009 is een daling te constateren in de kredietverlening aan de Overheid, vanwege aflossing op de 

schatkistpromessen. Aan het begin van 2007 is de rente op zesmaands schatkistpapier van de Republiek 

Suriname verlaagd van 10% naar 8% per jaar. Vanaf 2008 bedraagt deze rente 7,5% per jaar. Het aandeel van 

de sector  Overige in de totale kredietverlening daalde van circa 54% in 2005 tot 36% in 2009. Het aandeel van 

de sector Woningbouw steeg van circa 16% in 2005 naar 26% in 2009. Het aandeel van de sector Handel steeg 

van circa 12% in 2005 naar 18% in 2009.  

In het laatste kwartaal van 2009 heeft  DSB Bank met succes geparticipeerd in de inschrijving van Staatsolie 

Maatschappij Suriname NV in verband met deelfinanciering van het voorgenomen grootschalige 

investeringsprogramma 2008-2012 van USD 1 miljard. Deze tender omvatte het arrangeren van een consortiaal 

bankkrediet en de begeleiding van een obligatielening in Suriname voor een totale waarde van USD 45 mln, uit te 

voeren in het tweede kwartaal van 2010. Voor 2010 wordt een toename van de kredietvraag verwacht vanwege 

grootschalige investeringen in de mijnbouw en de constructiesector.  

De bestemming van vreemdevalutamiddelen van ingezetenen bij de algemene banken voor kredietverlening in 

vreemde valuta bedroeg in 2005 circa USD 175 mln en in 2009 circa USD 383 mln, een stijging van 120%. In 

2006 werd circa USD 237 mln bestemd voor de kredietverlening (zie tabel 3.5.4). Circa 24,8% van het totaal aan 

kredieten was bestemd voor Direct productieve en circa 75,2% voor de Niet direct productieve sectoren. Binnen 

de categorie Direct productieve sectoren was het aandeel van de sector Nijverheid in 2006 het grootst en wel 

voor een bedrag van circa USD 26 mln (10,8%). Bij de Niet direct productieve sectoren was circa USD 104 mln 

(43,9% van het totaal) voor de Handel bestemd. Van de vreemdevalutakredieten ging in 2007 27,4% richting 

Direct productieve sectoren, terwijl 72,6% de Niet direct productieve sectoren ten goede kwam. In totaal werd een 

waarde van circa USD 300 mln aan kredieten verstrekt in 2007. Ook in 2008 is een stijging te merken in het 

procentueel aandeel van de vreemdevalutakredieten verstrekt aan de Direct productieve sectoren, namelijk 

29,3% vergeleken met 70,7% voor de Niet direct productieve sectoren.  

De sector Nijverheid is ook in 2008 de meest begunstigde bij de Direct productieve sectoren. Bij de Niet direct 

productieve sectoren lijkt de sector Handel zijn aandeel te verliezen aan Dienstverlening, die in de verslagperiode 

een steeds  hoger percentage realiseert. De toename van de kredietverlening van jaar op jaar was respectievelijk 

van 2005 naar 2006 53,8% naar 2007 21,7% en naar 2008 28,3%. In 2009 is reeds circa USD 383 mln aan 

kredieten in vreemde valuta uitgegeven, waarvan 28,0 % aan de Direct productieve sector en 72,0 % aan de Niet 

direct productieve sector.    In het eerste kwartaal van 2010 is USD 387 mln uitgezet. Circa 30,2 % is gegaan de 

Direct productieve sector en 69,8% naar de Niet direct productieve sector. 
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Tabel 3.5.4: Bestemming vreemde valuta van ingezete nen bij de Algemene banken in  
  USD 1000 en in procenten van het totaal, periode 2005 – 1ste kw. 2010  

Omschrijving  2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009*) % 
2010-

I*) % 

- Agrarische sector 9560 5,5 9479 4,0 8306 2,8 12022 3,2 13989 3,6 16393 4,2 

a. Landbouw 7949 4,6 7656 3,2 7723 2,6 11293 3,0 12678 3,3 15301 4,0 

b. Veeteelt 1612 0,9 1823 0,8 583 0,2 729 0,2 1311 0,3 1093 0,3 

- Visserij 3846 2,2 7838 3,3 8561 2,9 9144 2,4 9107 2,4 9107 2,4 

- Bosbouw 293 0,2 437 0,2 1093 0,4 984 0,3 729 0,2 729 0,2 

- Mijnbouw 1282 0,7 2661 1,1 4590 1,5 5100 1,4 10273 2,7 14171 3,7 

- Nijverheid 19780 11,3 25556 10,8 36066 12,0 43534 11,6 41821 10,9 39745 10,3 

- Constructie- &  7729 4,4 12760 5,4 23643 7,9 32641 8,7 21676 5,7 23534 6,1 

  Installatiebedrijven                         
- Elektriciteit, gas en     
  water 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6412 1,7 9690 2,5 13333 3,4 
Totaal direct 
productieve sectoren 42491 24,3 58731 24,8 82259 27 ,4 109836 29,3 107286 28,0 117013 30,2 

 
                        

- Handel 84945 48,7 104010 43,9 119563 39,9 137523 36,6 141566 36,9 135046 34,9 
- Transport, opslag en      
  comm. 4322 2,5 8822 3,7 13770 4,6 19454 5,2 14062 3,7 12423 3,2 

- Dienstverlening 17399 10,0 26759 11,3 32568 10,9 41785 11,1 55118 14,4 56867 14,7 

- Woningbouw 10989 6,3 14291 6,0 17341 5,8 23024 6,1 22004 5,7 22004 5,7 

- Overige 14359 8,2 24280 10,2 34171 11,4 43825 11,7 43461 11,3 43825 11,3 
Tot. Niet direct 
productieve sectoren  132015 75,7 178163 75,2 217413 72,6 265610 70,7 276211 72,0 270164 69,8 

 
                        

Totaal general 174505 100 236894 100 299672 100 375 446 100 383497 100 387177 100 
Bron: Centrale Bank van Suriname 
 Bewerking Stichting Planbureau Suriname 
*) Voorlopige cijfers 

 

Concluderend kan gesteld worden dat zowel in Surinaams courant als in vreemde valuta de opgenomen 

kredieten nog steeds meer geïnvesteerd worden in Niet direct productieve sectoren (zie tabel 3.5.3 en 3.5.4).  

De in 2001 geïntroduceerde kasreserveregeling beoogt evenals het kredietplafondarrangement de 

liquiditeitscreatie vanuit de Algemene banken  te reguleren ter bevordering van de stabiliteit van de waarde van 

de Surinaamse munt. Deze regeling is van toepassing op de Algemene banken. De kasreserveregeling houdt in 

dat uit de toevertrouwde middelen een verplichte reserve in de vorm van een renteloos deposito bij de Centrale 

Bank van Suriname aangehouden dient te worden. Het SRD-kasreservepercentage is vanaf januari 2007 

teruggebracht tot 25,0% van de reserve base na noteringen van 27% in 2006  en 30% in 2004.  De cijfers in tabel 

3.5.5 hebben betrekking op acht Algemene banken.  
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Tabel 3.5.5: Ontwikkeling van de reserve base en ka sreserve van de  

Algemene banken in SRD mln, periode 2005 – 1 ste kw. 2010  

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 
Reserve Base  829   986  1273  1468   1886    1940  
Verplichte kasreserve  230   256   314     374      480       496  
Hypotheeklening uit kasreserve    51     77   116   147      170       177  
Saldo Kasreserve  179   179    198    227      310       319  
Kredietverlening en beleggingen  656   765    984  1304   1550    1580  
Chartale kasmidd. alg. banken    50     47      49       90      104         80  

 Bron:  Centrale Bank van Suriname 
 

Per december 2005 bedroegen de gemiddelde reserve base en kasreserve bij de CBvS respectievelijk circa SRD 

829 mln en circa SRD 230 mln. Per ultimo december 2006 noteerden deze grootheden respectievelijk circa SRD 

986 mln en circa SRD 256  mln, terwijl de reserve base in 2007 SRD 1273 mln bedroeg en de   kasreserve circa 

SRD 314 mln. Per december 2008 was de reserve base circa SRD 1468 mln en de kasreserve circa SRD 374 

mln en in 2009 bereikte de reserve base het niveau van circa SRD 1886 mln en de kasreserve circa SRD 480 

mln. In het eerste kwartaal van 2010 is de reserve base circa SRD 1940 mln en de verplichte kasreserve circa 

SRD 496 mln. Het percentage van verplichte kasreservemiddelen dat mag worden aangewend voor de 7% 

woningbouwkredieten, werd steeds verhoogd van 7% naar  8% en 9% en is thans 10% van de  reserve base.  

Op 12 februari 2003 heeft de CBvS de kasreserveregeling in vreemde valuta geïntroduceerd. Doel is het mede 

beschermen van de waarde van de Surinaamse munt en het vormen van voldoende liquide middelen ter 

afdekking van opvraagbaarheidsrisico’s van vreemdevalutategoeden. Het kasreservepercentage werd 

vastgesteld op 17,5%. Vanwege een toename van kredieten in vreemde valuta, was de CBvS genoodzaakt het 

kasreservepercentage voor deze valuta naar boven bij te stellen, opdat de commerciële banken beter gedekt zijn 

tegen het opvraagbaarheidsrisico.  Het kasreservepercentage op vreemde valuta bedraagt thans 33⅓%. De 

banken mogen een deel van de verplichte kasreserves beleggen in solide en liquide vermogenstitels.  

 

3.5.4  De rentevoet en de wisselkoersontwikkelingen  

De rentevoet 

De rentevoet van de Algemene banken op kredieten en deposito’s in Surinaamse dollars gedurende de periode 

2005–2009 is in tabel 3.5.6 weergegeven. In 2005 bedroeg de nominale gewogen gemiddelde debetrente 16,3%. 

In 2006 daalde deze naar 15,3% om in 2007 het niveau te bereiken van 12,9% en 11,7% in 2008. In 2009 is de 

gewogen gemiddelde debetrente reeds gedaald naar 11,6%, een direct gevolg van de gunstige macro-

economische situatie in Suriname. Ook in het eerste kwartaal van 2010 staat de gewogen gemiddelde debetrente 

op 11,6%. Deze ontwikkeling kan onder meer toegeschreven worden aan het rentebeleid van de commerciële 

banken, die in navolging van de aanpassing van het kasreservepercentage van kredieten door de Centrale Bank 

van Suriname, ook hun rentetarieven naar beneden hebben bijgesteld. Zo hebben de diverse banken vanaf 2004 
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vaker hun rentetarieven verlaagd voor zowel Surinaamse dollar- als vreemdevalutakredieten. De verlaging moet 

cliënten stimuleren tot meer opname van kredieten in Surinaamse dollar en  investeringen aanmoedigen. 

 

Tabel 3.5.6: Gemiddelde gewogen nominale en reële  
rentevoet op kredieten en deposito’s in SRD en 
inflatie, periode 2005 - 2009  

Omschrijving  2005 2006 2007 2008 2009*) 
Nominale           
   - debetrente  16,3 15,3 12,9 11,7 11,6 
   - creditrente 6,7 6,6 6,3 6,4 6,2 
Reele           
   - debetrente  0,4 10,1 4,2 2,1 10,2 
   - creditrente -7,9 1,8 -1,8 -2,7 4,8 

 Bron:  Centrale Bank van Suriname, Algemeen Bureau voor de Statistiek 
Bewerking Stichting Planbureau Suriname 

*) Voorlopig cijfer 
 
 
 
Tabel 3.5.7:  Gewogen gemiddelde interesttarieven o p kredieten  
  en deposito’s in US Dollars en EURO’s, 2005- 1 ste kw. 2010  

Omschrijving 2005  2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 

debetrente (USD)     9,8      9,8      9,7      9,5      9,5          9,5  
creditrente (USD)     2,6      2,8      3,1      3,0       2,9          2,8  
              
debetrente (EURO) 10,2 9,7 10,1 9,9 10,3 10,1 
creditrente (EURO) 1,1 1,2 1,4 1,5 1 1 

 Bron:  Centrale Bank van Suriname, bewerking Stichting Planbureau Suriname 
*) Voorlopig cijfer 
 
 
Af te leiden valt dat de nominale gewogen gemiddelde creditrente gedurende de periode 2005 – 2009 is 

afgenomen van 6,7% in 2005 tot 6,2% in 2009.  Evenals bij de nominale debetrente, is het beleid van de 

moederbank met betrekking tot de kasreservepolitiek naar de Algemene banken toe, van invloed geweest. In 

2006 daalde de gemiddelde gewogen nominale creditrente van de Algemene banken naar 6,6% om vervolgens in 

2007 te dalen naar 6,3%  en in 2008 te stijgen naar 6,4%. In 2009 is de gemiddelde gewogen nominale 

creditrente weer gedaald naar 6,2% en is dit niveau in het eerste kwartaal van 2010 behouden.  

De reële creditrente fluctueerde hevig in de verslagperiode: in 2005 –7,9% en in 2006 1,8%, vanwege het 

inflatiepercentage van 4,7% in 2006.  In 2007 is wederom een daling te merken tot –1,8%, vanwege de toename 

van de inflatie tot 8,3%. Deze fluctuaties hebben geen positieve invloed op de spaarzin van de Surinaamse 

samenleving. De inflatie nam in 2008 toe tot 9,4%  met als gevolg een daling van de reële creditrente tot –2,7% in 

dat jaar. In 2009 is een herstel te constateren van de reële creditrente  van 4,8%, vanwege het  lage 

inflatiepercentage dat jaar van 1,3%. De reële debetrente was in 2005 0,4% om, vanwege de positieve 

inflatieontwikkeling in 2006, te stijgen naar een reële debetrente van 10,1%. In 2007 werd een daling genoteerd 

naar 4,2%, vanwege het inflatiepercentage van 8,3%. In 2008 is de reële debetrente  teruggelopen tot 2,1%, 

wederom vanwege het hoge inflatiepercentage van 9,4%. In 2009 is de reële debetrente  gestegen tot 10,2%, 

vanwege de geringe inflatie toen van 1,3%.  
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De wisselkoersontwikkelingen 

Het jaargemiddeldecijfer van de officiële en vrijemarktkoersen in tabel 3.5.7 betreft het jaargemiddelde van de 

aan- en verkoopkoersen. De vrijemarktkoersen zijn aangepast aan de noteringen verricht door de Stichting 

Planbureau Suriname.  

 

Tabel 3.5.8: Gemiddelde officiële en vrijemarktkoer s USD en EUR,  
 periode 2005 – 1 ste kw. 2010 

Omschrijving  2005 2006 2007 2008 2009*) 2010-I*) 

SRD per USD             

Vrijemarktkoers per USD 2,780 2,765 2,775 2,775 2,775  2,775 
Officiële koers per USD 2,726 2,744 2,745 2,745 2,745 2,745 

SRD per EUR             

Vrijemarktkoers per EUR 3,465 3,461 3,817 4,279 3,971  4,0595 

Officiële koers per EUR 3,399 3,445 3,760 4,111 3,824 3,8035 
Bron:  Centrale Bank van Suriname/ Stichting Planbureau Suriname 
 Bewerking Stichting Planbureau Suriname 
 

De gemiddelde officiële koers voor de USD steeg naar SRD 2,744 in 2006 en SRD 2,745 in 2007. In 2008, 2009 

en het eerste kwartaal van 2010 is hetzelfde niveau gehandhaafd.  De jaargemiddelde vrijemarktkoers daalde 

naar circa SRD 2,765 in 2006 en steeg naar circa SRD 2,775 in 2007. In 2008, 2009  en het eerste kwartaal van 

2010 is de koers stationair gebleven op het niveau van 2007 (zie tabel 3.5.7).  Gebleken is dat in de praktijk bij de 

aan- en verkoop afgeweken wordt van de genoteerde koers. Vanaf de tweede helft van 2007 en in 2008 was de 

druk op de wisselkoers voor de USD, als gevolg van de beperkte beschikbaarheid op de markt, aanmerkelijk 

hoog. De importsector richt zich voor de nodige deviezen, voornamelijk tot de valutamarkt. Speculatie en als 

gevolg daarvan het opdrijven van de wisselkoers, waren voor de CBvS aanleiding te trachten via valuta-

interventies de druk te verminderen, echter zonder het gewenste resultaat. Ook  2009 handhaafde de druk op de 

wisselkoers zich. De CBvS heeft in dit jaar het aanbod  van deze valuta tijdelijk vergroot door met additionele 

middelen in te komen. In 2010 wordt wederom een hoge druk ervaren.  

De ontwikkeling op de internationale valutamarkt betreffende het appreciëren van de Euro ten opzichte van de 

USD en daaraan gerelateerd de SRD (koppeling van de SRD aan de USD) is te merken in de officiële en 

vrijemarktkoersen van de Euro. De officiële wisselkoers voor de Euro steeg van SRD 3,445 in 2006 naar SRD 

4,111 in 2008, circa 19,3%. De vrijemarktkoers gaf een identiek beeld weer. De koers was in 2006 SRD 3,461 en 

steeg in 2007 naar SRD 3,817 om in 2008 wederom te stijgen naar SRD 4,279. In 2009 blijkt de appreciërende 

trend te zijn overgeslagen naar depreciatie. De CBvS noteerde een officiële koers van SRD 3,824 terwijl de 

vrijemarkt een koers noteerde van SRD 3,971 voor de Euro. In het eerste kwartaal van 2010 bleek een 

appreciatie plaats te vinden in de vrijemarktkoers. Deze steeg naar SRD 4,059 voor de Euro. De officiële koers 

bleef echter depreciëren en wel naar SRD 3,803 voor de Euro. De  USD werd eind 2009 nog verhandeld tegen 

een koers van 2,90 SRD op de vrijemarkt thans wordt deze verkocht voor 3,45 SRD. 
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3.6.  PRIJZEN, LONEN EN KOOPKRACHTONTWIKKELING 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, lonen bij de 

Overheid in de periode 2005 – 2009, en een projectie van de inflatie  voor 2010 en 2011.  Ook  is er aandacht 

voor de ontwikkeling van de koopkracht van de  ambtenaren uitgedrukt in een koopkrachtindex met het basisjaar 

2005 en de koopkrachtindex van de sociale voorzieningen. De ontwikkeling van de werkgelegenheid, uitgedrukt 

in  het aantal arbeidsplaatsen naar sector wordt ook weergegeven voor de periode 2005-2009. 

 

Ontwikkeling van de prijzen voor de  gezinsconsumpt ie 

 
Tabel 3.6.1 Ontwikkeling  consumptieprijsindex, inf latie, invoerprijs- 

  Mutatie en BBP deflator 
Omschrijving  2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 

Consumptieprijsindex 177,4 197,4 210,1 240,9 240,6 259,6 293.5 

Inflatie  jaargemid.(%) 9,5 11,3 6,4 14,7 -0,1 7,9 13.1 

Inflatie dec/dec (%) 15,8 4,8 8,3 9,4 1,5 15,0 8,7 

Invoerprijsmutatie (%) 10,6 8,3 8,9 16,7 -10,4 4,4 2,8 

Bron: Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, Stichting Planbureau Suriname 
Bewerking: Stichting Planbureau Suriname, * voorlopige projecties Planbureau 
 
 

In de periode 2005 -2009 , was de inflatie in 2005 en 2007 onder de 10%. In  2006 en 2008 lag het boven de 

10%. De olieprijsstijgingen  en de  prijstijging van minerale grondstoffen en voedselprijzen hebben een rol 

gespeeld  hierin. Suriname is een importland en de invoerprijsmutatie  steeg in 2008 naar 16,7%. 

In 2009 verandert de situatie op het prijzenfront en de gemiddelde jaarinflatie bedraagt -0,1%. De oorzaken die 

hieraan ten grondslag liggen zijn onder andere het kelderen van  de olieprijs in het begin van 2009 naar USD 40 

per barrel, als gevolg van de wereldcrisis en overige prijsdalingen  van grondstoffen en voedsel.  De 

invoerprijsmutatie daalt sterk (-10,4%), vanwege de daling van de  gemiddelde wisselkoersverhouding van de US 

dollar  ten opzichte van de EURO,van 1,49 naar 1,39.   Het aandeel van de importen van de belangrijkste 

handelspartners van Suriname wordt als weging in de berekeningen gebruikt. 
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Tabel 3.6.2 Procentuele prijsontwikkeling van de ho ofdgroepen in het CPI pakket 

Hoofdgroepen  jan09/jan08  Jan10/jan09  Jul09/jul08  Jul10/jul0 9 Jul10/jan10  

Voeding en Niet- alcoholische dranken 18,1 -3,7 -5,4 16,9 11,9 

Alcoholische dranken 5,1 5,4 5,2 10,9 6,8 

Kleding en schoeisel 1,2 -2,5 -0,5 0,9 3,2 

Huisvesting en nutsvoorzieningen 4,8 -1,8 -7,9 1,4 1,1 

Woninginrichting 3,7 1,5 -0,4 8,9 7,6 

Gezondheidszorg 2,5 14,0 8,3 5,5 0,2 

Transport -7,1 9,5 -15,7 5,9 4,9 

Communicatie -0,2 1,3 0,7 0,5 0,1 

Recreatie, cultuur en onderwijs 7,7 7,2 -5,7 8,4 -0,3 

Buitenshuis eten 11,2 1,7 0,7 4,5 4,0 

Overige goederen en diensten 9,9 2,9 6,3 6,0 4,0 

Totaal 7,8 1,6 -4,8 9,6 6,7 
 Bron: Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, Stichting Planbureau Suriname,  
Bewerking: SPS 
 
 
Een analyse van de maandcijfers in januari 2009 geeft aan dat prijsstijgingen voornamelijk hebben 

plaatsgevonden in de categorieën Voeding en Niet-alcoholische dranken, Transport, Huisvesting en 

Nutsvoorzieningen, Buitenshuis eten, en Recreatie, Cultuur en onderwijs en overige goederen en diensten. De 

gemiddelde maandcijfers over juli 2009 ten opzichte van juli 2008 laten een dalende trend zien in genoemde 

categorieën. De daling had te maken met dalende wereldmarktprijzen voor grondstoffen. In januari 2010 is ten 

opzichte van januari 2009 een lichte stijging van de inflatie te zien, ca. 1,6%.  

De catgorieën  gezondheidszorg, transport, recratie en cultuur springen hier in het oog. De situatie verandert in 

juli 2010 ten opzichte van juli 2009 drastisch, waarbij bijna alle categorieën een stijging ondergaan. Dit heeft 

vooral te maken met  de prijs van de vrije marktkoers voor de USD.  Vanwege speculaties wordt de wisselkoers 

op de vrijemarkt  opgetrokken. In de periode januari-juli 2010 werd de US dollar verkocht voor tussen SRD 3 en 

SRD 3,45. Overige factoren spelen ook een rol in de prijsstijging, zoals: verhoogde kosten  op de haven, 

schommelingen van de wereldmarktprijs voor aardolie en veranderingen in het weer( wateroverlast  en droogte). 

De voorlopige schatting van de gemiddelde inflatie voor 2010 is 7,9%  en voor 2011 ca. 13% als de  maandelijkse 

trend zich voortzet (tussen april en juli 2010). 
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Figuur 3.6.1  Ontwikkeling vastgestelde brandstofpr ijzen  
(augustus 2005-augustus 2010) 

 
  
Bron: MinHI, bewerking: SPS 
 
 

De aardolieprijs op de wereldmarkt vertoont sinds midden juli 2008 een dalende trend  tot zelfs onder de USD 40 

in januari 2009.  Vanaf maart 2009 is er een stijgende trend waarneembaar. De gemiddelde prijs in 2009 bedroeg 

USD 61 per barrel, en het IMF voorspelt in de update van World Economic Outlook van juli 2010, een gemiddelde 

prijs van ca. 75,3 USD per barrel in 2010 en voor 2011 ca. USD 77,5 per barrel. 

De stijging heeft te maken met de verwachte toename van de mondiale  industriële productie in 2010 en 2011. De 

binnenlandse pompprijzen gaan mee met de schommelingen op de wereldmarkt. 

 

Ontwikkeling van de lonen 

In maart 2009 heeft de implementatie plaatsgevonden van  een nieuwe beloningsstructuur voor ambtenaren, in 

het kader van  FISO (Functie Informatie Systeem Overheid), waarbij de diverse functies bij de overheidsdiensten 

zijn beschreven en  ingepast. De ingangsdatum is gesteld op 1 januari 2008 en daarvoor heeft de Overheid per 

dezelfde datum de overige belastingschijven van de loonbelasting aangepast met gemiddeld circa 25%. Ook zijn 

per dezelfde datum zowel overheidslonen als pensioenen en de  AOV-uitkering verhoogd met 10%. Per juli 2007 

waren de belastingschijven en belastingvrije grens aangepast met 40%. De vakantieuitkeringen, gratificaties en 

bonussen  zijn vrijgesteld  van belasting  tot een bedrag van maximum SRD 3000 per jaar.  De bruto loonsom bij 

de Overheid is als gevolg van de invoering van de nieuwe loonstructuur met ca. 27,5% gestegen in 2009  ten 

opzichte van 2008. De geraamde stijging in 2010 ten opzichte van 2009 bedraagt 5%. 
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 Ontwikkeling van de reële  lonen  van ambtenaren 

Bij de analyse van het reëel loon is gekozen voor het gemiddeld brutoloon van een ambtenaar per jaar als 

uitgangspunt, waarna het nettoloon is berekend. Daarna zijn categorieën gevormd van ambtenaren met de helft 

van het gemiddeld loon, 0.75 maal het gemiddeld loon, 1,5 maal het gemiddeld loon, 2 maal het gemiddeld loon 

en 2,5 maal het gemiddeld loon. Vervolgens is de koopkrachtindex berekend (via de formule nettoloon 

index/prijsindex* 100). Om de ontwikkeling van de koopkracht te kunnen volgen is het netto reëel loon berekend 

met 2005 als referentiejaar. Vooralsnog is het niet mogelijk  een indeling te maken naar lager, midden en hoger 

kader, omdat er nog een duidelijke definitie door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gegeven moet worden in 

het kader van de nieuwe beloningsstructuur. 

Tabel 3.6.3  Koopkrachtontwikkeling van ambtenaren naar looncategorie 2005-2011 
    Index 2005= 100 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 
CPI ABS 177.4 197.4 210.1 240.9 240.6 259.3 293.6 
cpi index 2005=100 100 111 118 136 136 146 166 
    
Netto loonindex ambtenaren naar looncategorie   
gem.loon 100 113 134 145 180 187 195 
0.5 *gem.loon 100 115 133 142 179 187 196 
0.75*gem.loon 100 114 134 143 179 186 194 
1.5*gem.loon 100 112 135 149 180 187 194 
2*gem loon 100 112 136 152 180 186 194 
2.5*gem. Loon 100 113 136 150 180 187 195 
    
Koopkrachtindex ambtenaren naar looncategorie   
gem.loon 100 102 113 107 133 128 118 
0.5 *gem.loon 100 103 112 105 132 128 119 
0.75*gem.loon 100 102 113 106 132 127 117 
1.5*gem.loon 100 100 114 109 133 128 117 
2*gem loon 100 101 115 112 133 128 117 
2.5*gem. Loon 100 101 114 111 133 128 118 

Bron: Stichting Planbureau Suriname,     *) voorlopige schatting SPS 
 

In tabel 3.6.3 is de koopkracht aangegeven voor de periode 2005-2009 en de verwachting voor 2010 en 2011 op 

basis van de veronderstelling, dat de geschatte inflatie voor deze jaren respectievelijk 7,9 en 13,1 % bedraagt. 

Ten opzichte van 2005 is de gemiddelde koopkrachtstijging in 2009 ca. 32% geweest en ten opzichte van 2008 

22,5%. De grote stijging was het gevolg van Fiso 1, inclusief de twk van 2008 en een deflatie van -0,1% in 2009. 

Voor 2010 en 2011 is er een daling te zien ten opzichte van 2009, maar ten opzichte van 2005 een stijging, van 

ca. 28% in 2010 en ca. 17% gemiddeld in 2011. De voorlopige geschatte koopkrachtdaling in 2010  van 3,6% ten 

opzichte van 2009, is het gevolg van de geschatte inflatiestijging in augustus 2010. De verwachting in 2011 bij 

een inflatie van 13,1 % is een koopkrachtdaling van gemiddeld 7,8%.    
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Koopkrachtontwikkeling kwetsbare groepen 
 

Per oktober 2005 kwamen de gepensioneerden ook in aanmerking voor brandstofcompensatie ter waarde van 

SRD 50,- en per oktober 2006  en januari 2008 zijn de pensioenen  meegegaan met de loonsverhoging van de 

ambtenaren.  

 
Tabel 3.6.4 Koopkrachtindices van enkele sociale vo orzieningen 2005-2010  
                                                   (Index  2005=100)  

Omschrijving 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 

AOV 100 112 107 112 112 104 

AKB 100 90 84 74 74 68 

Fin. Bijstand minimum 100 90 84 74 74 68 

Fin. Bijstand maximum 100 90 84 74 74 68 

Overh.pensioen netto gem. 100 105 100 99 111 105 
Bron: Stichting Planbureau Suriname, *) Voorlopige schatting 
 

Van de voorzieningen die in tabel 3.6.4 zijn opgenomen,  zijn alleen de AOV–uitkering en de 

overheidspensioenen meerdere keren aangepast in de periode 2005-2009. De overige voorzieningen zijn nog 

steeds op hetzelfde niveau gebleven met het gevolg dat de koopkracht  sterk is uitgehold. Ten opzichte van 2005 

is de koopkracht van AKB en de financële bijstand met 28% gedaald. De koopkracht van de overheidspensioenen 

nam af in 2007 en 2008, maar het gemiddeld pensioen steeg in koopkracht in 2009 vanwege de deflatie en het 

feit dat het gemiddeld pensioen in 2009 hoger was dan in 2008. Voor 2010 wordt een verslechtering van 4,7% in 

de koopkracht van het gemiddeld pensioen verwacht ten opzichte van 2009. De overige uitkeringen gaan 

gemiddeld met 7,2% achteruit in 2010 ten opzichte van 2009, bij het huidig niveau van de uitkeringen en een 

inflatieverwachting van 7,9%. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting moet nog uitkomen met de nieuwe criteria op basis 

waarvan financiële bijstand aan personen kan worden verleend en opgetrokken naar een aanvaardbaar niveau. 

 

Werkgelegenheid  

De  formele werkgelegenheid in de private sector vertoont een zeer matige groei van  ca. 1,2%  gemiddeld in de 

periode 2005-2009. De constructiesector groeide van alle sectoren het snelst met ca.4% gemiddeld over 

genoemde periode.  De rest van de sectoren schommelde rond de 1% gemiddeld.  

Werkgelegenheidcreatie verdient alle aandacht voor de komende periode  om de economie te stimuleren.  
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Tabel 3.6.5 Aantal arbeidsplaatsen naar sector in d e  periode 2005-2009 

Bedrijfstak 2005 2006 2007 2008 2009 

Landbouw, Veeteelt, Visserij en Bosbouw 10734 11143 11113 11549 11552 

Mijnbouw en Bauxietverwerking (incl. hydro) 2907 3099 3013 3161 3040 

Industrie ( excl. bauxietverwerking) 7713 7765 7484 7379 7173 

Gas, Water en Elektroverwerking(excl. hydro) 1743 1784 1804 1797 1798 

Constructie 8131 8459 9085 9448 9826 

Handel, restaurant en Hotels 15344 15513 15863 15723 16260 

Transport, Opslag en Communicatie 2421 2276 2181 2137 2152 

Fin. Inst. Woon-en Commerciele diensten 2948 3036 3051 3138 3151 

Overheid ( incl. defensie /excl.prod.diensten) 37315 38727 38855 39234 40064 

Overige diensten 3999 4040 3998 3954 3956 

Totaal minus de Overheid 55940 57116 57592 58287 58908 

Groei in procenten 1,0 2,1 0,8 1,2 1,1 

Totaal 93255 95842,5 96447,04 97520,61 98972 

Groei in procenten 2,5 2,7 0,7 1,2 1,5 

 Bron: ABS, bewerking SPS 
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Onderstaande Wisselkoersen worden bij 
de opstelling gehanteerd : 
      
          
          
          
          
          
  
Wisselk oersen jaarplan 2011        

          
          
    SRD USD EURO 
          
  1 SRD 1.0000 0.3597 0.2597 
          
  1 USD 2.7800 1.0000 0.7221 
          
  1 EURO 3.8500 1.3849 1.0000 
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FINANCIERINGSBRONNEN  
  

 
Afkortingen  

    
    
AFD Agence Fran çaise de Develop pement (AFD)  
EOF Europe es Ontwikkelings Fonds  
IDB Inter America n Development Bank  
IsDB  Islamic Development Bank  
NED Nederland  
NHAS Nederlandse Hulpallocatie aan Suriname  
OVE Overige  
OVH Overheid  
PAHO Pan American Health Org anization  
UNDP United Nation s Development Program  
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                            BIJLAGEN  

    
    

  

1. Overzicht Programma's en Projekten naar minister ie ( x  1000 SRD )  
  
2. Overzicht Programma's en Projekten naar financierin gsbron ( x 1000 SRD )  
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                            BIJLAGE  1 

    
    

  

OVERZICHT PROGRAMMA'S EN PROJEKTEN 
NAAR MINISTERIE ( X  1000 SRD )  
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Jaarplan 2011                   Bijlage 1  

         OVERZICHT PROGRAMMA'S EN PROJEKTEN JAARPLAN 2011 NA AR MINISTERIE    ( X 1000 SRD ) 
   

  
 

Uitg. Uitg 2010 Raming Raming Raming Raming Raming Raming TI  

2009 half jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

        
 

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling  
en Milieu 

      

 
 

Minimumloonbeleid 0 50 50 50 50 50 50 50 O  

Activiteiten  van de Arbeidsbeweging 7 10 10 10 10 10 10 10 O  

Arbeidsadvies College 55 90 90 80 80 80 80 80 O  

Bevorderen Computer Competentie Leerlingen 0 0 0 100 500 500 500 500 O  

Bewustwording Opzet  Trainingsorgaan 0 0 0 100 235 235 235 235 O  

Bijdrage Raad van Cooperatiewezen  116 227 227 100 125 125 125 125 O  

Fabricage Laboratoruim 0 0 0 500 500 500 500 500 O  

Fonds voor vakscholing 150 150 300 50 50 50 50 50 S  

Herziening Surinaamse Arbeidswetgeving 0 0 50 25 50 50 50 50 S  

Hotel en Toerisme training centrum 235 300 300 200 250 250 250 250 O  

ILO/OPEC -HIV/AIDS Workplace Eduction proj 0 0 25 50 75 75 75 75 S  

Institutionele Versterking NIMOS 100 85 85 50 75 75 75 75 O  

Institutionele Versterking SAO 225 300 500 150 150 150 150 150 O  

Kleine zelfstandige Thuiszorgwerkers Nickerie 100 100 100 125 125 125 125 125 O  

Kosten van Bemiddelingsraad 248 442 442 250 300 300 300 300 O  

Metaalgieterij en Smelterij Brokopondo en Para 98 115 115 75 75 75 75 75 O  

Nationale Raad Bedrijfsgezondheidszorg 39 100 100 50 75 75 75 75 O  

Nationale Raad voor Werkgelegenheid 0 25 25 100 205 205 205 205 O  

Opzet Diagnostische Centrum 0 200 200 100 150 150 150 150 O  

Programma Arbeidsmarktbeleid 136 240 240 200 200 200 200 200 O  

Promotie en opzet vaktrainingen SAO 200 173 173 100 100 100 100 100 O  

Scholing voor de vakbeweging in Suriname  200 250 250 175 200 200 200 200 O  

Sociaal Investeringsfonds Arbeid 275 275 200 250 250 250 250 S  
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Stg  Productieve Werkeenheden (SPWE) 300 350 350 300 350 350 350 350 O  

Stg. Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling 2200 2853 2853 2810 3000 3000 3000 3000 O  

Televisie programma  "Technologie en Ik" 0 0 0 10 50 50 50 50 O  

Tripartiet Overleg 0 0 30 10 30 30 30 30 O  

Uitbanning Kinderarbeid 0 150 150 50 100 100 100 100 O  

Vakscholing Kleine Zelfstandigen 0 150 150 100 150 150 150 150 O  

Versterking ministerie ATM  67 0 200 75 125 125 125 125 S  

Capacity building and Land Management 168 275 303 453 453 453 453 453 O  

Fifth Ntional Report on Biodiversity 0 0 0 55 0 0 0 0 O  

Implementatie Milieu Beleid Plan 0 0 334 250 500 500 500 500 O  

Nationaal Instituut  Milieu Ontw Sur(NIMOS) 1800 2297 2297 1550 1750 1750 1750 1750 O  

Persistant Organic Pollutants ( POP'S ) 0 0 200 50 100 100 100 100 S  

Enabling Activities Second National Comm. 0 0 0 363 367 0 0 0 S  

Eco-Sanitatin Toilets and Mitigation River Pol. 0 0 0 59 0 0 0 0 S  

Ozon afbrekende stoffen 0 0 634 590 590 590 590 590 S  

 
 

Totaal  ATM 6444 9207 11058 9565 11395 11028 11028 11028 
 

 

 
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
         

 

 
 

Public Sector Management Str. Program 0 0 4021 6307 681 0 0 0 L  

Bijdrage aan huishoudens (Onderstanden) 16749 7514 18200 20100 21000 21000 21000 21000 O  

Centraal Bureau Burgerzaken 117 114 8360 800 1500 2500 10000 12000 O  

CHS 0 51 140 294 200 200 200 200 O  

Eredienst 2 2 150 175 180 180 192 192 O  

Genderbeleid 67 41 705 700 429 407 500 550 O  

Management Regelgeving 281 0 373 470 450 500 400 425 O  

National Archief Suriname (NAS) 116 223 1984 700 800 900 1000 1000 O  

OKB 127 1292 1292 891 566 557 646 1533 O  

Overheidspersoneelsbeleid Biza 6 11 1765 600 700 800 900 1000 O  

Public Sector Management Str. Program 0 0 209 517 406 0 0 0 O  

Renovatie en uitbreiding Hoofdkantoor BZ 0 0 1000 600 800 1000 1500 2000 O  

Verkiezingen (Pre- en Post electorale activiteiten) 223 40891 41000 800 1200 1500 10000 45000 O  
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Institutionele versterking Rekenkamer 72623 396 1600 0 0 0 0 0 S  

Bijzondere aanschaffingen C.I.V.D. 2508 5969 8000 10325 0 0 0 0 O  

Institutionele versterking C.I.V.D. 845 0 2325 0 0 0 0 0 O  

 
 

Totaal ministerie van Binnenlandse Zaken 93662 56503 91124 43279 28912 29544 46338 84900 
 

 

 
 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
         

 

 
 

Buza - Buza samenwerking Suriname-Nederland 0 0 440 0 600 600 600 600 S  

Uitbreiding HQbuza 0 0 6720 7420 8450 8450 8450 8450 S  

Aankoop panden tbv buitenlandse vertegenwoordigers 0 0 0 0 2300 2300 2300 2300 O  

Beleidsonderzoek en planning Buza 293 188 783 100 600 600 600 600 O  

Bilaterale betrekkingen Buza 211 52 1145 400 450 600 600 600 O  

Internationale handelsonderhandelingen Buza 0 0 45 120 60 60 60 60 O  

Migratie en personen vervoer 0 0 75 75 75 75 75 75 O  

Multilaterale betrekkingen Buza 507 159 2067 1905 1050 1050 1050 1050 O  

Nationaal Netwerk High Level Dialogue 0 0 92 300 128 128 128 128 O  

Opzetten & onderhouden Amb.&Consulaten 116 0 500 500 750 750 750 750 O  

Publicatie van verdragen Buza 7 0 31 25 30 35 35 35 O  

Regionale integratie Buza 1264 366 2620 300 2500 2500 2500 2500 O  

Renovatie Ambassades en Consulaten 0 0 350 350 450 450 450 450 O  

 
 

Totaal ministerie van Buitenlandse Zaken 2399 765 14868 11495 17443 17598 17598 17598 
 

 

 
 

Ministerie van Defensie 
         

 

 
 

Aanschaf helikopter 0 0 19627 26091 18638 0 0 0 L  

Gezamelijke Jungle Trainingen Sur - Ned 129 397 120 120 120 120 120 120 S  

Bijdr. Nat.coord. Centrum rampenbestrijding 69 4 120 120 150 175 205 220 O  

Bijdrage Stichting Nazorg 553 650 3085 3290 3180 2930 2760 2520 O  

Bijzondere Aanschaffing Defensie Materieel  1539 307 1775 775 1350 1940 2980 2200 O  

Bijzondere Voorzieningen Defensie 1364 152 5302 4600 2345 2360 3595 2550 O  

Kosten ivm waarborgen veiligheid 1687 39 2930 1600 2260 2730 4253 2801 O  
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Kosten Militaire Attache 22 1507 200 70 200 200 300 300 O  

Opzet Jungle Survival Site 150 0 250 150 300 420 525 420 O  

Pilotprojekt Civiele vorming/dienstplicht 164 0 150 36 0 0 0 0 O  

 
 

Totaal Ministerie van Defensie 5677 3056 33559 36852 28543 10875 14738 11131 
 

 

 
 

Ministerie van Financien en Planning 
         

 

 
 

Strenghtening Management for results in Sur. 0 0 0 1390 4309 0 0 0 S  

Sectorfonds begeleiding Financien(NHAS) 39 0 749 100 0 0 0 0 S  

Sectorfonds Beheer en Toezicht Staatsfinancien 0 6425 7662 7563 0 0 0 0 S  

Automatisering Overheidsbegroting 82 1642 3000 2000 2000 2000 2000 2000 O  

Bijdrage stimulering ontwikkelingsprojekten 26433 19051 37793 110097 58213 0 0 0 O  

Bijzondere Voorzieningen Rampen  0 4170 3000 3000 3000 3000 3000 3000 O  

Bureau voor de Staatsschuld 850 842 987 1056 1088 1120 1154 1189 O  

Capaciteitsopbouw 286 270 1500 991 991 991 991 991 O  

CLAD 3306 4495 4225 4361 4579 4808 5048 5301 O  

Deviezencommissie 106 114 129 100 103 106 109 113 O  

Renovatie kantoorgebouwen  0 0 3257 750 0 0 0 0 O  

Rentes en aflossingen 117074 112409 198501 221134 221134 221134 221134 221134 O  

Strenghtening Management for results in Sur. 0 0 0 139 0 0 0 0 O  

Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds 34057 34343 80000 60000 60000 60000 60000 60000 O  

Automatisering Belastingen 400 59 1250 500 500 500 500 500 O  

Beveiliging kantoorgebouwen 0 0 1000 500 250 250 250 250 O  

Bouw nieuw kantoorgeb en dienstwoningen 0 0 1250 250 250 250 250 250 O  

Capaciteitsopbouw 3500 1072 2500 1500 1500 1500 1500 1500 O  

Fiscale Controle Binnenland 500 0 800 800 800 800 800 800 O  

Onderhoudscontract  containerscan 0 0 450 800 800 800 800 800 O  

Renovatie kantoorgebouwen en dienstwoning 1000 273 0 500 500 500 500 500 O  

Vervanging en vernieuwing wagenpark 0 348 1500 750 750 750 750 750 O  

Technical Cooperation Facility 0 0 1713 1713 1245 1245 1245 0 S  

Accountantscontrole  verdragsmiddelen 0 0 300 300 300 300 300 0 S  

Begeleiding Sectorfonds 0 0 900 900 300 0 0 0 S  
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Fonds Econ. en Sociale Structuurverst. (FESS) 0 0 85140 37199 17000 0 0 0 S  

FOSCAP 0 0 7808 15275 0 0 0 0 S  

IntEnt 0 0 2406 2500 0 0 0 0 S  

Micro Kredieten Programma 0 0 9876 4290 9876 0 0 0 S  

Nieuwe Haven 0 0 14553 14553 0 0 0 0 S  

Rehabilitatie Wakay Pompstation 0 0 10846 3648 0 0 0 0 S  

Road to the Ferry  0 0 10010 10010 0 0 0 0 S  

Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek 2944 1934 5355 5375 3846 3846 3846 3846 O  

Bijdrage aan Partnerschappen 274 50 1635 1500 1500 1500 1500 0 O  

Sociaal Economisch Raad 15 227 1855 1576 508 556 556 645 O  

Stichting Planbureau Suriname 3330 975 4088 6278 7176 8152 8311 8201 O  

Uitbreiding St. Algemeen Bureau voor de Statistiek 670 0 0 0 0 0 0 0 O  

UN - Samenwerking 0 0 3225 3225 1040 0 0 0 O  

VN samenwerking 0 0 4263 4280 0 0 0 0 S  

 
 

Totaal ministerie van Financien en Planning 194866 188699 513526 530903 403558 314108 314544 311770 
 

 

 
 

Ministerie van Handel en Industrie 
         

 

 
 

Aanpassing/Redigering wetgeving overeenkomsten 0 0 50 10 50 50 50 50 O  
Bewustwordingscanpagne C.S.M.E. en andere 
overeenkomsten 0 0 250 50 250 250 250 250 O  

Contributie verplichtingen 5074 2192 5138 4600 6000 6000 6000 6000 O  

Opzet geautomatiseerde databank / IUD 0 0 20 10 20 20 20 20 O  

Opzet Mededingens Autoriteiten 208 96 1281 208 1281 1281 1281 1281 O  

Subsidie Babyvoeding 3276 4408 4685 4593 5500 5500 5500 5500 O  

Subsidie Standaarden Bureau Suriname 759 0 980 980 1378 1378 1378 1378 O  

Suriname Business Forum (SBF) 218 4 88 88 201 201 201 201 O  

Trade Sector Support Program 1e jaar 0 0 166 2587 0 0 0 0 O  

Uitvoering Export Support Programme (ESP) 0 0 168 40 168 168 168 168 O  

Uitvoering Ind. Technische Ass. Prog. (ITAP) 0 0 528 113 1200 1200 1200 1200 O  

Uitvoering Project Industrie Terreinen 0 0 140 30 140 140 140 140 O  

Versteviging Surinaamse betrekkingen 0 0 101 20 133 133 133 133 O  
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Totaal ministerie van Handel en Industrie 9535 6700  13595 13329 16321 16321 16321 16321 
 

 

 
 

Ministerie van Justitie en Politie 
         

 

 
 

Infrastructurele voorzieningen J&P. 10624 130 0 0 0 0 0 0 O  

Jeugd,zeden en huiselijk geweld 565 0 0 0 0 0 0 0 O  

Rechtsbescherming & mensenrechten 3783 0 0 0 0 0 0 0 O  

Rechtshandhaving Openbare orde en veiligheid 10654 2770 0 0 0 0 0 0 O  

Verstrekking  rechtstaat. 2429 0 0 0 0 0 0 0 O  

Aanschaf van materialen t.b.v.brandbestrijding 0 0 250 600 1600 1800 1800 1800 O  

Bouw en renovatie van brandweerkazernes 0 0 1200 1000 2125 1800 1800 1800 O  

Communicatie apparatuur KBS 0 0 100 150 250 250 250 250 O  

Groot onderhoudsplan blusvoertuigen KBS 0 0 500 1000 500 500 500 500 O  

Opleidingscentrum lager en middenkader  KBS 0 0 489 400 250 250 250 250 O  

Persoonlijke standaard uitrusting KBS 0 0 700 500 1200 1400 1400 1400 O  

Reorganisatie  KBS 0 0 484 250 100 100 100 100 O  

Verbetering mobiliteit KBS 0 0 1500 1500 150 150 150 150 O  

Verbetering wetgeving KBS 0 0 0 0 100 100 100 100 O  

Versterking van de brandweerzorg 0 0 1259 600 600 700 700 700 O  

Reorganisatie BBS 0 0 4900 2000 1200 700 700 700 O  

Alternatieve straffen 0 0 1080 100 500 500 500 500 S  

Bureau slachtofferzorg landelijk opzetten meldpunten 0 0 0 50 500 500 500 500 S  

Capaciteitsontw./versterking publieke organen 0 0 162 100 0 0 0 0 S  

Capaciteitsopbouw Justitie 0 0 113 0 0 0 0 0 S  

Implementatie Vreemdelingen beleid 0 0 915 200 200 200 200 200 S  

Instituut voor hoger management Justitie 0 0 0 0 0 0 0 0 S  

Lichaamlijke trainingscentrum gedisciplineerde diensten 0 0 4464 3100 1000 400 400 400 S  

Opzet project implementatie Unit 0 0 832 0 0 0 0 0 S  

Uniformkleding en attributen KPA 0 0 0 300 200 200 100 100 S  

Aanh. pand opvang slachtoffer huiselijk geweld 0 0 250 100 300 300 300 300 O  

Bouw en inrichting Bureau rechtzorg 0 0 0 0 100 100 500 500 O  

Bouw en Opzet Surinaamse Forensisch Inst. 0 0 0 500 1000 1000 1000 1000 O  

Bouw inrichting tweeling geb. centraal kantoor Justitie 0 0 500 500 500 600 400 400 O  
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Bouw jeugd Correctie Centrum 0 0 500 0 0 0 0 0 O  

Bouw kantoor Justitie Nickerie annex zittingszaal 0 0 500 500 225 150 100 100 O  

Bureau vrouw en kinderbeleid 0 0 35 50 75 75 75 75 O  

Capaciteitsversterking ondersteuningsgroepen KPA 0 0 300 300 400 700 700 400 O  

Financieel beheer Justitie 0 0 108 100 100 100 150 150 O  

Het VOV Project (BUFAZ) 0 0 150 50 50 50 50 50 O  

HRM  Beleid 0 0 400 100 250 350 350 350 O  

Internationaal betrekkingen Justitie 0 0 300 100 100 100 150 150 O  

Opzetten v/e kinderombudsbureau 0 0 0 50 200 200 200 200 O  

Renovatie en huur gebouwen DZ 0 0 500 500 1500 1700 2000 2000 O  

Renovatie en huur gebouwen Justitie 0 0 1000 2000 1500 1700 2000 2000 O  

Renovatie OPD 0 0 0 500 100 50 50 50 O  

Stuurgroep huiselijk geweld en Platform …… 0 0 234 50 50 50 50 50 O  

Verbetering wagenpark niet geunif. diensten 0 0 0 500 500 600 600 600 O  

Voorlichting Justitie 0 0 100 100 150 200 250 250 O  

Aanpakken corruptie (UNDP) 0 0 250 300 500 500 500 500 O  

Versterking rechtshulp mensenrechten 0 0 300 200 550 450 450 550 S  

Bereikbaarheid hulpdiensten 0 0 458 440 100 100 100 100 S  

Herstel gezag binnenland en kustvlakte 0 0 4286 462 950 1300 1300 1300 S  

Ontw. en implem. geintegreerd vieligheidsbel. 0 0 610 0 600 600 600 600 S  

Ontw.geautomatiseerde inform. voorz. KPS 0 0 1917 885 300 400 400 400 S  

Verbetering efficientie KPS 0 0 5726 5560 500 500 500 500 S  

Bouw en renovatie dienstwoningen etc KPS 0 0 800 1000 1200 1400 1400 1400 O  

Doorontwikkeling Forensisch opsporing 0 0 200 200 100 100 100 100 O  

Opleidingscentrum lager en middenkader  KPS 0 0 0 250 150 175 175 175 O  

Reorganisatie  KPS 0 0 400 500 500 500 500 500 O  

Speciale  criminaliteits bestrijdingsprojecten. 0 0 1000 500 0 0 0 0 O  

Specialistische opleidingen KPS 0 0 0 0 100 100 100 100 O  

Telecom Netwerk KPS 0 0 250 250 150 100 100 100 O  

Uniform uitrusting en attributten KPS 0 0 500 400 0 0 0 0 O  

Vaartuigen territoriale wateren KPS 0 0 525 500 650 675 675 675 O  

Verbeteren mobiliteit KPS 0 0 1000 800 750 750 750 750 O  

Bouw kantongerechtstrafzaken en parket PG 0 0 13595 6305 1000 300 300 300 S  
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Verst  intern personeel beheer rechterlijke macht 0 0 369 250 250 300 350 350 S  

Inrichting  rechterlijke macht 0 0 0 0 500 500 250 250 O  

Opleiding Rechterlijke Macht 0 0 1286 1250 2000 2000 2000 2000 O  

Opleiding wetgevingsleer 0 0 735 500 750 600 600 600 O  

Renovatie Hof van Justitie 0 0 500 500 1000 1000 1000 1000 O  

Verbeteren mobiliteit RM 0 0 0 0 0 300 550 550 O  

 
 

Totaal ministerie van J & P  28054 2900 58532 38902 30175 30225 31075 30875 
 

 

 
 

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
         

 

 
 

Agrarische ontwikkeling Binnenland (ASP) 223 0 285 212 165 175 185 0 S  

Capaciteitsopbouw LVV 126 0 0 0 0 0 0 0 S  

Gender  LVV 144 0 0 0 0 0 0 0 S  

Institutionele Vormgeving LVV (ASP) 4105 0 3108 1617 1974 1974 1974 1974 S  

Kennis LVV (ASP) 712 0 670 0 1500 1500 1000 0 S  

Landbouwtelling (ASP) 4669 0 295 295 100 100 100 100 S  

Pilot keten ontw. voedingstuinb.& sierteelt (ASP) 572 0 0 0 1000 1000 1000 0 S  

Reactivering waterschappen (ASP) 7612 0 6342 5000 4743 4743 4743 4743 S  

Stimulering private sector  4410 0 0 0 0 0 0 0 S  

Veehouderij  5987 0 3894 2159 7000 5000 7000 0 S  

Visserij  4983 142 609 578 578 578 578 578 S  

Alliance 907 0 900 900 900 900 900 900 O  

Bouwwerkzaamheden LVV 1862 805 3326 539 539 539 539 539 O  

Cultuurtechnische onderhoud 8471 125 8104 8922 8922 8922 8922 8922 O  

Landaanwinning en ontginning 1800 0 3522 500 500 500 500 500 O  

Multipurpose Corantijn Project 3023 0 0 0 0 0 0 0 O  

Privatisering SML 81 0 98 0 10 10 10 0 O  

St.Landbouwontwikkeling Commewijne 112 0 135 150 150 150 150 150 O  

Stichting  Nationale Parken 0 0 100 100 0 0 0 0 O  

Stichting Nationaal Rijstinstitut 1521 65 1958 1958 1958 1958 1958 10958 O  

Stimulering landbouw sector  320 1 287 136 136 136 136 136 O  

Vergroting efficientcy visserij sector 169 0 0 0 0 0 0 0 O  
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Totaal mimisterie van LVV 51809 1138 33633 23066 30175 28185 29695 29500 
 

 

 
 

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 
         

 

 
 

Uitvoering waterleidingsprojekten - kustgebied/bin. 0 0 62205 0 0 0 0 0 S  

Bauxiet instituut Suriname 1600 1219 2500 2500 3200 3200 3500 3500 O  

Energie voorziening 25000 25000 25000 25000 26000 28000 28000 28000 O  

Inkoop Brokopondo overeenkomst 24000 0 76000 76000 76000 76000 76000 76000 O  

Instandhouding waterl. bedrijven en nw aansl. 3315 1896 3500 3500 7500 7500 8000 8000 O  

Kosten electrische centrales binnenland 4300 3754 4500 4500 5500 5700 5700 6000 O  

Openbare straat verlichting 1500 1039 1500 1500 3000 3500 3700 3900 O  

Renovatie hoofdkantoor NH 1500 955 2500 0 0 0 0 0 O  

Watervoorziening 11960 8132 19971 19971 20000 20000 20000 20000 O  

 
 

Totaal ministerie van NH 73175 41994 197676 132971 141200 143900 144900 145400 
 

 

 
 

Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling  
        

 
 

Ondersteuning voor verbetering Basisonderwijs 0 0 1330 206 0 0 0 0 L  

Basisonderwijs 0 0 400 0 0 0 0 0 S  

Capaciteitsopbouw sectorfonds  0 0 400 0 0 0 0 0 S  

Herstructurering onderwijsstructuur 0 0 200 0 0 0 0 0 S  

Hoger onderwijs 0 0 6000 0 0 0 0 0 S  

Infrastruktuur onderwijs faciliteiten  0 0 2800 0 0 0 0 0 S  

Secundair Onderwijs 0 0 80 0 0 0 0 0 S  

Verbetering onderwijs binnenland  0 0 6000 0 0 0 0 0 S  

Volwasseneneducatie/informeel onderwijs 0 0 80 0 0 0 0 0 S  

Adek Universiteit van Suriname 40000 11853 40000 21000 22050 23153 24310 25526 O  

Bijdragen aan huishoudens 1837 240 4000 2000 2100 2205 2315 2431 O  

Bijzonder lager onderwijs 106904 41540 117000 62400 65520 68796 72236 75848 O  

Bijzonder nijverheidsonderwijs 531 206 736 400 420 441 463 486 O  

Christelijk Pedagogisch Instituut 2183 867 2500 1300 1365 1433 1505 1580 O  
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Early Childhood Development 0 4 500 200 210 221 232 243 O  

Nieuwbouw, reh./ren. van scholen en woningen 8410 0 20500 10900 11445 12017 12618 13249 O  

Ondersteuning voor verbetering Basisonderwijs 0 0 2800 1994 2310 2426 2547 2674 O  

Project Nationaal Orgaan Accreditatie ( NOVA) 0 0 325 170 179 187 197 207 O  

Schoolvoeding 2796 3317 7500 4000 4200 4410 4631 4862 O  

Stichting Dierentuin, Medische Zending Parima. 0 0 165 90 95 99 104 109 O  

Stichting Kennedy school Mythlschool 0 0 15 13 14 14 15 16 O  

Stichting Polytechnic College 1100 625 1250 660 693 728 764 802 O  

Studielening middelbaar/hoger onderwijs 0 0 20973 11200 11760 12348 12965 13614 O  

Uitvoering activiteiten Basic Life Skills 0 0 400 200 210 221 232 243 O  

Bevordering Cultuur Studies 38 23 25 0 50 50 50 50 O  

Bevordering modern mediabeleid 20 5 30 0 30 50 50 50 O  

Bijdrage opzetten Kunst- en Cultuurfonds 35 0 50 0 50 50 50 50 O  

Exploitatie bijzondere commissies Cultuur 22 45 80 50 80 80 80 80 O  

Kunst en Cultuur educatie 0 0 75 70 100 100 150 150 O  

Kunst en Cultuur voorlichtingsprogramma 60 0 100 0 100 100 100 100 O  

Kunst en nijverheids projekten/opslagruimte 40 40 80 80 100 100 100 120 O  

Kunstwerken tbv de Staatscollectie 19 0 30 0 50 50 50 50 O  

Landelijk viering hoogtij-c/q feestdagen 54 80 100 100 100 100 100 100 O  

Monumenten zorg 157 0 600 0 600 600 600 600 O  

Ondersteuning Culturele Centra distrikten 39 43 75 0 100 100 100 100 O  

Opzetten informatiecentrum Cultuur 15 0 75 0 80 80 80 80 O  

Specifieke culturele activiteiten 306 349 350 458 450 450 450 450 O  

Subsidie C.C.S. en  V.M.S. 30 40 40 40 50 50 50 50 O  

Subsidie Museum Nw Amsterdam 50 0 50 50 50 50 50 50 O  

Subsidie Naks Gemeenschapscentrum 0 10 10 10 10 10 10 10 O  

Subsidie Overige niet Commerciele instellingen 99 45 100 100 100 100 100 100 O  

Subsidie Stichting Nationale VMSS 25 25 50 50 50 50 50 50 O  

Subsidie Stichting Surinaams Museum 50 50 50 50 50 50 50 50 O  

Voorbereidig en deelname aan Carifesta 50 0 50 0 1000 250 1000 250 O  

 
 

Totaal ministerie van Minov 164870 59407 237974 117791 125771 131169 138404 144430 
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Ministerie van Openbare Werken en Verkeer 
         

 

          
 

Bouw en uitbreiding van landsgebouwen 7149 1036 7065 7065 33457 33457 33457 33457 O  

Bouwen van landsgebouwen 229 0 556 556 798 798 798 798 O  

Verbetering van landsgebouwen 4059 1775 3170 3295 9425 9425 9425 9425 O  

Verzelfstandiging Vuilophaal en Verwerkings 9293 4739 15248 10939 16973 16973 16973 16973 O  

Verbetering irrigatie en afwateringswerken 65201 0 86000 58600 96000 96000 91000 91000 L  

Aanleg/verbetering van wegen 0 63788 0 0 0 0 0 0 L  

Aanleg ringdijk,ringkanaal,ringweg Groot Par'bo 0 0 5000 2000 55000 55000 28000 0 O  

Aanleg/verbetering van wegen 317763 122521 200800 252500 250000 245000 240000 230000 O  

Bouw bruggen 11022 2423 30000 6228 40000 35000 30000 30000 O  

Onderhoud bruggen 487 102 275 375 350 350 350 350 O  

Onderhoud irrigatie -en afwateringswerken 5728 1881 5968 12590 13000 13000 13000 13000 O  

Onderhoud open-en gesloten riolering 3754 2449 5000 8680 8000 8000 8000 8000 O  

Onderhoud verkeerstechnische voorzieningen 515 210 2250 2250 2250 2000 2000 2000 O  

Onderhoud waterkeringswerken 1267 54 1650 1450 2000 2000 2000 2000 O  

Onderhoud wegen 8960 4421 10000 10000 10000 9500 9500 9000 O  

Verbetering irrigatie en afwateringswerken 0 21786 0 0 0 0 0 0 O  

Verbetering waterkeringswerken 5027 2176 9200 5725 6100 6400 6700 7000 O  

Verkeersvoorzieningen 440 120 2100 2100 3000 3000 3000 3000 O  

Boomzorg 500 743 750 1250 1288 1326 1366 0 O  

Het maaien van parken en pleinen etc. 748 297 900 900 927 955 983 0 O  

Infrastructurele werken 258 1167 2410 1750 1803 1857 1913 0 O  

Institutionele versterking Milieubeheer 0 0 175 175 180 186 191 0 O  

Ophalen dichtbegroeide/geslipte lozingen 238 245 600 500 515 530 546 0 O  

Opruimen illegale vuilstortplaatsen 361 171 700 700 721 743 765 0 O  

Rehabiliteren van secundaire en tertiare wegen 324 160 420 420 433 446 459 0 O  

Stadsverfraiingsprojekten en groenvoorziening 934 1633 1750 2250 2318 2387 2459 0 O  

 
 

Totaal ministerie van OW 444257 233896 391987 392298 554538 544333 502885 456003 
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Ministerie van  Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosb eheer 
       

 
 

Kadaster projekt (GLIS) 5507 0 6104 0 0 0 0 0 S  

Bruynzeel 2356 0 2438 0 0 0 0 0 O  

Grondaankoop tbv overheidsinstellingen 570 533 12000 1000 20000 20000 20000 20000 O  

Stichting Bosbeheer en Bostoezicht 5120 887 5324 5969 6033 6033 6033 6033 O  

Verkaveling 472 0 10000 1000 15000 15000 15000 15000 O  

 
 

Totaal ministerie van RGB 14025 1420 35866 7969 41033 41033 41033 41033 
 

 

 
 

Ministerie van Regionale Ontwikkeling 
         

 

 
 

Fonds ontwikkeling Binnenland (SFOB) 0 0 7585 823 0 0 0 0 S  

Bouwkundige werken / accomodatie voorz. 11349 2391 4325 3000 2376 3100 4371 3322 O  

Community Development Fund 253 174 400 0 0 0 0 0 L  

Decen.and Loc. Govern.Str Program 1400 700 914 16025 1981 2760 3892 3000 O  

Distriktsbestuur Commewijne 1700 1529 2500 2500 1800 2400 3384 2572 O  

Distriktsbestuur Marowijne 3000 0 6000 6000 5040 6451 9096 6930 O  

Distriktsbestuur Nickerie 2763 2708 6000 6000 5040 6451 9096 6919 O  

Distriktsbestuur Para 1486 1774 3400 3500 2700 3600 5076 3900 O  

Distriktsbestuur Par'bo Noord-Oost 1935 1816 2500 2500 1800 1700 2397 1822 O  

Distriktsbestuur Par'bo Zuid-West 1500 250 1200 1500 1200 1600 2256 1715 O  

Distriktsbestuur Sipaliwini 0 0 2000 5000 3520 5500 8755 6654 O  

Distriktsbestuur Wanica 1181 526 2850 2850 2052 2800 3948 3000 O  

Dorpsontwikkeling 4 6 1000 600 600 800 1128 857 O  

Gebouwen,wegen,bruggen Brokopondo 1252 0 2325 850 1195 1600 2256 1715 O  

Grondrechten en traditioneel gezag 255 0 1000 500 470 500 705 536 O  

Kennis Instituut Surinaamse Distrikten (KISD) 486 328 350 1000 1000 1500 2700 2052 O  

Onderhoud gebouwen en terreinen 3494 1649 2250 2000 2113 2700 3807 3000 O  

Onderhoud wegen, irrigaite- en kunstwerken 5470 1148 9225 2500 4320 3200 2304 2000 O  

Radio Boskopu 95 176 600 300 216 300 423 400 O  

Support Sustainable Developmentplanning (SSDI) 326 440 440 400 430 600 858 652 O  

Voertuigen DC's 60 0 0 0 0 0 0 0 O  
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Waterschappen 0 632 0 3731 2790 3700 5000 3800 O  

 
 

Totaal ministerie van RO 38009 16247 56864 61579 40643 51262 71452 54846 
 

 

 
 

Ministerie van Sport en Jeugdzaken 
         

 

 
 

Bijdrage aan overheidsinstellingen 100 50 150 17 52 54 56 60 O  

Nationaal Jeugd Instituut 494 272 3135 223 688 708 730 750 O  

Ondersteuning aan instellingen met jeugdprogr. 480 451 1250 1170 3605 3713 3824 3950 O  

Subsidie aan Jeugdorganisaties 293 239 450 235 772 795 819 825 O  

Voorzien in de ontwikkeling van de jeugd 817 214 1000 736 2266 2333 2400 2600 O  

Bouw, Civiel-Logis. act. onderst. Sport-Jeugdbeleid 978 210 10000 6163 18988 19557 20144 3000 O  

Caribbean Games 0 0 200 75 231 238 245 250 O  

Instituut Nationale Sportselekties 170 83 450 334 1030 1060 1090 1120 O  

Intensievere aanpak jeugdsport etc. 724 261 1600 960 2960 3045 3138 3240 O  

Inter Guyanese spelen 600 800 800 267 824 848 873 890 O  

Ontw. Sport en Jeugdbeleid middels onderz. etc. 1053 49 2000 1099 3388 3490 3655 3820 O  

Sportontwikkelings samenwerking Sur.-Ned. 0 0 885 42 128 132 136 140 O  

Subsidie aan Sportorg.en andere instellingen 903 1131 1000 435 1340 1380 1420 1460 O  

 
 

Totaal ministerie van Sport  en Jeugdzaken 6612 3760 22920 11756 36272 37353 38530 22105 
 

 

 
 

 
 

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
        

 
 

Low Income Shelter Program (LISP) 8500 175 0 63 63 63 63 63 L  

Grondontwikkelingsbedrijf 41830 0 2080 18849 18849 18849 18849 18849 S  

Instituut en scholing bouwsektor 7900 0 5775 3770 3770 3770 3770 3770 S  

Overbruggingsregeling  0 0 5775 0 0 0 0 0 S  

Woningbouwprogramma 40000 0 16000 10444 10444 10444 10444 10444 L  

A.O.V. fonds 147095 73500 147688 96498 96498 96498 96498 96498 O  

Afbouw/reparatie woningen Sociaal zwakkeren 2000 0 998 653 653 653 653 653 O  

Algemene kinderbijslag 1062 235 928 606 606 606 606 606 O  
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Behoeftige kinderen 856 222 680 444 444 444 444 444 O  

Bijdrage medische hulpmiddelen 180 147 400 261 261 261 261 261 O  

Financiele bijstand en alivio aan onverm. 12878 7330 13970 9119 9119 9119 9119 9119 O  

Medische kosten  t.b.v. on-minvermogen 108 26 128000 83555 83555 83555 83555 83555 O  

Opvangcentrum Koela 612 8800 295 101 101 101 101 101 O  

Overbruggingsregeling  10120 7700 7700 8796 8796 8796 8796 8796 O  

Schoolkledingactie 350 350 350 228 228 228 228 228 O  

Subsidies en bijdragen sociale zaken 14700 1210 5404 3528 3528 3528 3528 3528 O  

Versterken Child Indicators Monitoring System  490 31 152 1850 1850 1850 1850 1850 O  

Versterken Child Indicators Monitoring System  0 0 323 0 0 0 0 0 S  

 
 

Totaal ministerie van  Sozavo 288681 99726 336518 238764 238765 238765 238765 238765 
 

 

 
 

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme 
        

 
 

Radar project luchthavendienst 0 1100 23393 23007 22292 22292 22292 22292 O  

Subsidie  I.C.T. 118 64 100 350 250 250 250 250 O  

Subsidie  N.V.B. 11238 7584 13000 7000 14740 14740 14740 14740 O  

Subsidie aan S.T.S. 1065 1500 3000 1270 3993 3993 3993 3993 O  

Subsidie S.M.S. 7160 5017 8600 4000 13310 13310 13310 13310 O  

Vliegdiesten binnenland 0 0 2020 0 2904 2904 2904 2904 O  

 
 

Totaal ministerie van TCT 19581 15265 50113 35627 57489 57489 57489 57489 
 

 

 
 

Ministerie van Volksgezondheid 
         

 

 
 

Support to health sector (AFD) 0 364 0 0 0 0 0 0 L  

Support to health sector (AFD-grant) 0 572 2118 2455 0 0 0 0 S  

Support implementation of Health Sector Reform 1617 967 3114 732 0 0 0 0 L  

Radio Therapeutic Center of the Oncology 2537 0 0 0 0 0 0 0 L  

Beheersing kosten gezondheidzorg 3473 0 2580 0 0 0 0 0 S  

Financiele toegankelijkheid gezondheidszorg 236 -105 39 0 0 0 0 0 S  

Institionele versterking B.O.G.(NHAS) 6018 0 10395 0 0 0 0 0 S  
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Ontwikkeling Human Resources 1624 0 1844 0 0 0 0 0 S  

Verbeteren efficiency/kwaliteit ziekenhuiszorg 10403 0 8951 0 0 0 0 0 S  

Verbeteren/borgen kwaliteit gezondheidszorg 118 0 112 0 0 0 0 0 S  

Versterking gezondheidszorg en preventie 2251 0 789 0 0 0 0 0 S  

Versterking Ministerie van Volksgezondheid 599 -1 566 0 0 0 0 0 S  

Versterking van "support" - systemen 183 0 293 0 0 0 0 0 S  

Common Country Programme Action Plan 0 0 1835 1901 0 0 0 0 S  

Afbouw Regeling Medische Uitzending 7500 4021 8000 1000 1000 1000 1000 1000 O  

Bestrijding HIV/AIDS,Tuberculose en Malaria  6293 5781 9116 13641 8922 9295 9760 10248 O  

Buro Algemene Zietekosten Verzekering 1093 0 1399 1520 1674 1840 2023 2225 O  

Lig-,verpl. en med. kosten chron. patienten P.C.S. 8446 4461 10000 9300 10230 11253 12378 13616 O  

Nationaal Geneesmiddelen Beleid 0 -66 0 0 0 0 0 0 O  

Subside aan de Stg. Jeugtandverzorging ( J.T.V.) 4600 2445 5200 4900 5390 5929 6522 7174 O  

Subsidie aan de Stg. R.G.D. 16000 8308 17500 16250 17875 19663 21629 23792 O  

Subsidie aan Stg. COVAB 3200 4907 8200 7600 8360 9196 10116 11127 O  

Subsidie aan Stg. Medische Zending (P.H.C) 14500 8000 16000 14800 16280 17908 19699 21669 O  

Subsidie Nierstichting 37 0 0 0 0 0 0 0 O  

Subsidie Stg. Bureau Dak en Thuislozen. 1264 0 2300 2062 2268 2495 2745 3019 O  

Support implementation of Health Sector Reform 35 102 190 209 0 0 0 0 O  

Support to health sector  321 0 31955 35774 0 0 0 0 O  

PAHO-Reguliere country budget Country Funds  942 0 0 0 0 0 0 0 S  

 
 

Totaal ministerie van Volksgezondheid 93290 39756 142496 112144 71999 78579 85872 93870 
 

 

          
 

Grand totaal 1534947 780437 2242309 1818290 1874232 1781766 1800667 1767064 
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Jaarplan 2011 
                                                                                                                                                                  
Bijlage 2 

         OVERZICHT PROGRAMMA'S EN  PROJEKTEN JAARPLAN 2011 NAAR FINANCIERINGSBRON  ( X  1000 SRD ) 

  Uitg.  Uitg '10  Raming  Raming  Raming  Raming  Raming  Raming  Min.  

Financieringsbron 2009 half jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 
  

        Financieringsbron : Agence française de Developpeme nt 
      

Support to health sector (AFD) 0 364 0 0 0 0 0 0 VOL 

Support to health sector (AFD-grant) 0 572 2118 2455 0 0 0 0 VOL 

 Totaal AFD 0 936 2118 2455 0 0 0 0 
 

          Financieringsbron : Europe es  Ontwikkeling  Fonds  
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Technical Cooperation Facility 0 0 1713 1713 1245 1245 1245 0 FIN 

 Totaal EOF  0 0 1713 1713 1245 1245 1245 0 
 

 Financieringsbron : Inter American Development Bank  
 

  Public Sector Management Str. Program 0 0 4021 6307 681 0 0 0 BIN 

Strenghtening Management for results in Sur. 0 0 0 1390 4309 0 0 0 FIN 

Ondersteuning voor verbetering Basisonderwijs 0 0 1330 206 0 0 0 0 OND 

Low Income Shelter Program (LISP) 8500 175 0 63 63 63 63 63 SOC 

Support implementation of Health Sector Reform 1617 967 3114 732 0 0 0 0 VOL 

 Totaal IDB 10117 1142 8465 8698 5053 63 63 63 
  

 
 

 Financieringsbron : Islamic Development Bank 
 

  Radio Therapeutic Center of the Oncology 2537 0 0 0 0 0 0 0 VOL 

 Totaal IsDB 2537 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Financieringsbron : Nederland 
 

  Buza - Buza samenwerking Suriname-Nederland 0 0 440 0 600 600 600 600 BUI 

Gezamelijke Jungle Trainingen Sur - Ned 129 397 120 120 120 120 120 120 DEF 

 Totaal Nederland 129 397 560 120 720 720 720 720 
 

 Financieringsbron : Nederlandse Hulpallocatie aan S uriname 
 

  Institutionele versterking Rekenkamer 72623 396 1600 0 0 0 0 0 BIN 

Accountantscontrole  verdragsmiddelen 0 0 300 300 300 300 300 FIN 

Begeleiding Sectorfonds 0 0 900 900 300 0 0 0 FIN 
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Fonds Econ. en Sociale Structuurverst. (FESS) 0 0 85140 37199 17000 0 0 0 FIN 

FOSCAP 0 0 7808 15275 0 0 0 0 FIN 

IntEnt 0 0 2406 2500 0 0 0 0 FIN 

Micro Kredieten Programma 0 0 9876 4290 9876 0 0 0 FIN 

Nieuwe Haven 0 0 14553 14553 0 0 0 0 FIN 

Rehabilitatie Wakay Pompstation 0 0 10846 3648 0 0 0 0 FIN 

Road to the Ferry  0 0 10010 10010 0 0 0 0 FIN 

Sectorfonds begeleiding Financien(NHAS) 39 0 749 100 0 0 0 0 FIN 

Sectorfonds Beheer en Toezicht Staatsfinancien 0 6425 7662 7563 0 0 0 0 FIN 

Alternatieve straffen 0 0 1080 100 500 500 500 500 JP 

Bereikbaarheid hulpdiensten 0 0 458 440 100 100 100 100 JP 

Bouw kantongerechtstrafzaken en parket PG 0 0 13595 6305 1000 300 300 300 JP 

Bureau slachtofferzorg landelijk opzetten meldpunten 0 0 0 50 500 500 500 500 JP 

Capaciteitsontw./versterking publieke organen 0 0 162 100 0 0 0 0 JP 

Capaciteitsopbouw Justitie 0 0 113 0 0 0 0 0 JP 

Herstel gezag binnenland en kustvlakte 0 0 4286 462 950 1300 1300 1300 JP 

Implementatie Vreemdelingen beleid 0 0 915 200 200 200 200 200 JP 

Instituut voor hoger management Justitie 0 0 0 0 0 0 0 0 JP 

Lichaamlijke trainingscentrum gedisciplineerde diensten 0 0 4464 3100 1000 400 400 400 JP 

Ontw. en implem. geintegreerd vieligheidsbel. 0 0 610 0 600 600 600 600 JP 

Ontw.geautomatiseerde inform. voorz. KPS 0 0 1917 885 300 400 400 400 JP 

Opzet project implementatie Unit 0 0 832 0 0 0 0 0 JP 

Uniformkleding en attributen KPA 0 0 0 300 200 200 100 100 JP 

Verbetering efficientie KPS 0 0 5726 5560 500 500 500 500 JP 

Verst  intern personeel beheer rechterlijke macht 0 0 369 250 250 300 350 350 JP 

Agrarische ontwikkeling Binnenland (ASP) 223 0 285 212 165 175 185 0 LVV 

Capaciteitsopbouw LVV 126 0 0 0 0 0 0 0 LVV 

Gender  LVV 144 0 0 0 0 0 0 0 LVV 

Institutionele Vormgeving LVV (ASP) 4105 0 3108 1617 1974 1974 1974 1974 LVV 

Kennis LVV (ASP) 712 0 670 0 1500 1500 1000 0 LVV 

Landbouwtelling (ASP) 4669 0 295 295 100 100 100 100 LVV 

Pilot keten ontw. voedingstuinb.& sierteelt (ASP) 572 0 0 0 1000 1000 1000 0 LVV 

Reactivering waterschappen (ASP) 7612 0 6342 5000 4743 4743 4743 4743 LVV 
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Stimulering private sector  4410 0 0 0 0 0 0 0 LVV 

Veehouderij  5987 0 3894 2159 7000 5000 7000 0 LVV 

Visserij  4983 142 609 578 578 578 578 578 LVV 

Uitvoering waterleidingsprojekten - kustgebied/bin. 0 0 62205 0 0 0 0 0 NH 

Basisonderwijs 0 0 400 0 0 0 0 0 OND 

Capaciteitsopbouw sectorfonds  0 0 400 0 0 0 0 0 OND 

Herstructurering onderwijsstructuur 0 0 200 0 0 0 0 0 OND 

Hoger onderwijs 0 0 6000 0 0 0 0 0 OND 

Infrastruktuur onderwijs faciliteiten  0 0 2800 0 0 0 0 0 OND 

Secundair Onderwijs 0 0 80 0 0 0 0 0 OND 

Verbetering onderwijs binnenland  0 0 6000 0 0 0 0 0 OND 

Volwasseneneducatie/informeel onderwijs 0 0 80 0 0 0 0 0 OND 

Kadaster projekt (GLIS) 5507 0 6104 0 0 0 0 0 RGB 

Fonds ontwikkeling Binnenland (SFOB) 0 0 7585 823 0 0 0 0 RO 

Grondontwikkelingsbedrijf 41830 0 2080 18849 18849 18849 18849 18849 SOC 

Instituut en scholing bouwsektor 7900 0 5775 3770 3770 3770 3770 3770 SOC 

Overbruggingsregeling  0 0 5775 0 0 0 0 0 SOC 

Beheersing kosten gezondheidzorg 3473 0 2580 0 0 0 0 0 VOL 

Financiele toegankelijkheid gezondheidszorg 236 -105 39 0 0 0 0 0 VOL 

Institionele versterking B.O.G.(NHAS) 6018 0 10395 0 0 0 0 0 VOL 

Ontwikkeling Human Resources 1624 0 1844 0 0 0 0 0 VOL 

Verbeteren efficiency/kwaliteit ziekenhuiszorg 10403 0 8951 0 0 0 0 0 VOL 

Verbeteren/borgen kwaliteit gezondheidszorg 118 0 112 0 0 0 0 0 VOL 

Versterking gezondheidszorg en preventie 2251 0 789 0 0 0 0 0 VOL 

Versterking Ministerie van Volksgezondheid 599 -1 566 0 0 0 0 0 VOL 

Versterking van "support" - systemen 183 0 293 0 0 0 0 0 VOL 

 Totaal NHAS 186347 6856 332633 147393 73255 43289 44749 35264 
 

 Financieringsbron : Overige 
 

  Uitbreiding HQbuza 0 0 6720 7420 8450 8450 8450 8450 BUI 

Aanschaf helikopter 0 0 19627 26091 18638 0 0 0 DEF 
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Verbetering irrigatie en afwateringswerken 65201 0 86000 58600 96000 96000 91000 91000 OW 

Aanleg/verbetering van wegen 0 63788 0 0 0 0 0 0 OW 

Woningbouwprogramma 40000 0 16000 10444 10444 10444 10444 10444 SOC 

Common Country Programme Action Plan 0 0 1835 1901 0 0 0 0 VOL 

 Totaal Overige  105201 63788 130182 104456 133532 114894 109894 109894 
 

 Financieringsbron : Overheid  
 

   Minimumloonbeleid 0 50 50 50 50 50 50 50 ATM 

Activiteiten  van de Arbeidsbeweging 7 10 10 10 10 10 10 10 ATM 

Arbeidsadvies College 55 90 90 80 80 80 80 80 ATM 

Bevorderen Computer Competentie Leerlingen 0 0 0 100 500 500 500 500 ATM 

Bewustwording Opzet  Trainingsorgaan 0 0 0 100 235 235 235 235 ATM 

Bijdrage Raad van Cooperatiewezen  116 227 227 100 125 125 125 125 ATM 

Capacity building and Land Management 168 275 303 453 453 453 453 453 ATM 

Fabricage Laboratoruim 0 0 0 500 500 500 500 500 ATM 

Fifth Ntional Report on Biodiversity 0 0 0 55 0 0 0 0 ATM 

Fonds voor vakscholing 150 150 300 50 50 50 50 50 ATM 

Herziening Surinaamse Arbeidswetgeving 0 0 50 25 50 50 50 50 ATM 

Hotel en Toerisme training centrum 235 300 300 200 250 250 250 250 ATM 

ILO/OPEC -HIV/AIDS Workplace Eduction proj 0 0 25 50 75 75 75 75 ATM 

Implementatie Milieu Beleid Plan 0 0 334 250 500 500 500 500 ATM 

Institutionele Versterking NIMOS 100 85 85 50 75 75 75 75 ATM 

Institutionele Versterking SAO 225 300 500 150 150 150 150 150 ATM 

Kleine zelfstandige Thuiszorgwerkers Nickerie 100 100 100 125 125 125 125 125 ATM 

Kosten van Bemiddelingsraad 248 442 442 250 300 300 300 300 ATM 

Metaalgieterij en Smelterij Brokopondo en Para 98 115 115 75 75 75 75 75 ATM 

Nationaal Instituut  Milieu Ontw Sur(NIMOS) 1800 2297 2297 1550 1750 1750 1750 1750 ATM 

Nationale Raad Bedrijfsgezondheidszorg 39 100 100 50 75 75 75 75 ATM 

Nationale Raad voor Werkgelegenheid 0 25 25 100 205 205 205 205 ATM 

Opzet Diagnostische Centrum 0 200 200 100 150 150 150 150 ATM 

Programma Arbeidsmarktbeleid 136 240 240 200 200 200 200 200 ATM 
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Promotie en opzet vaktrainingen SAO 200 173 173 100 100 100 100 100 ATM 

Scholing voor de vakbeweging in Suriname  200 250 250 175 200 200 200 200 ATM 

Sociaal Investeringsfonds Arbeid 0 275 275 200 250 250 250 250 ATM 

Stg  Productieve Werkeenheden (SPWE) 300 350 350 300 350 350 350 350 ATM 

Stg. Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling 2200 2853 2853 2810 3000 3000 3000 3000 ATM 

Televisie programma  "Technologie en Ik" 0 0 0 10 50 50 50 50 ATM 

Tripartiet Overleg 0 0 30 10 30 30 30 30 ATM 

Uitbanning Kinderarbeid 0 150 150 50 100 100 100 100 ATM 

Vakscholing Kleine Zelfstandigen 0 150 150 100 150 150 150 150 ATM 

Versterking ministerie ATM  67 0 200 75 125 125 125 125 ATM 

Bijdrage aan huishoudens (Onderstanden) 16749 7514 18200 20100 21000 21000 21000 21000 BIN 

Bijzondere aanschaffingen C.I.V.D. 2508 5969 8000 10325 0 0 0 0 BIN 

Centraal Bureau Burgerzaken 117 114 8360 800 1500 2500 10000 12000 BIN 

CHS 0 51 140 294 200 200 200 200 BIN 

Eredienst 2 2 150 175 180 180 192 192 BIN 

Genderbeleid 67 41 705 700 429 407 500 550 BIN 

Institutionele versterking C.I.V.D. 845 0 2325 0 0 0 0 0 BIN 

Management Regelgeving 281 0 373 470 450 500 400 425 BIN 

National Archief Suriname (NAS) 116 223 1984 700 800 900 1000 1000 BIN 

OKB 127 1292 1292 891 566 557 646 1533 BIN 

Overheidspersoneelsbeleid Biza 6 11 1765 600 700 800 900 1000 BIN 

Public Sector Management Str. Program 0 0 209 517 406 0 0 0 BIN 

Renovatie en uitbreiding Hoofdkantoor BZ 0 0 1000 600 800 1000 1500 2000 BIN 

Verkiezingen (Pre- en Post electorale activiteiten) 223 40891 41000 800 1200 1500 10000 45000 BIN 

Aankoop panden tbv buitenlandse vertegenwoordigers 0 0 0 0 2300 2300 2300 2300 BUI 

Beleidsonderzoek en planning Buza 293 188 783 100 600 600 600 600 BUI 

Bilaterale betrekkingen Buza 211 52 1145 400 450 600 600 600 BUI 

Internationale handelsonderhandelingen Buza 0 0 45 120 60 60 60 60 BUI 

Migratie en personen vervoer 0 0 75 75 75 75 75 75 BUI 

Multilaterale betrekkingen Buza 507 159 2067 1905 1050 1050 1050 1050 BUI 

Nationaal Netwerk High Level Dialogue 0 0 92 300 128 128 128 128 BUI 

Opzetten & onderhouden Amb.&Consulaten 116 0 500 500 750 750 750 750 BUI 

Publicatie van verdragen Buza 7 0 31 25 30 35 35 35 BUI 
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Regionale integratie Buza 1264 366 2620 300 2500 2500 2500 2500 BUI 

Renovatie Ambassades en Consulaten 0 0 350 350 450 450 450 450 BUI 

Bijdr. Nat.coord. Centrum rampenbestrijding 69 4 120 120 150 175 205 220 DEF 

Bijdrage Stichting Nazorg 553 650 3085 3290 3180 2930 2760 2520 DEF 

Bijzondere Aanschaffing Defensie Materieel  1539 307 1775 775 1350 1940 2980 2200 DEF 

Bijzondere Voorzieningen Defensie 1364 152 5302 4600 2345 2360 3595 2550 DEF 

Kosten ivm waarborgen veiligheid 1687 39 2930 1600 2260 2730 4253 2801 DEF 

Kosten Militaire Attache 22 1507 200 70 200 200 300 300 DEF 

Opzet Jungle Survival Site 150 0 250 150 300 420 525 420 DEF 

Pilotprojekt Civiele vorming/dienstplicht 164 0 150 36 0 0 0 0 DEF 

Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek 2944 1934 5355 5375 3846 3846 3846 3846 FIN 

Automatisering Belastingen 400 59 1250 500 500 500 500 500 FIN 

Automatisering Overheidsbegroting 82 1642 3000 2000 2000 2000 2000 2000 FIN 

Beveiliging kantoorgebouwen 0 0 1000 500 250 250 250 250 FIN 

Bijdrage aan Partnerschappen 274 50 1635 1500 1500 1500 1500 0 FIN 

Bijdrage stimulering ontwikkelingsprojekten 26433 19051 37793 110097 58213 0 0 0 FIN 

Bijzondere Voorzieningen Rampen  0 4170 3000 3000 3000 3000 3000 3000 FIN 

Bouw nieuw kantoorgeb en dienstwoningen 0 0 1250 250 250 250 250 250 FIN 

Bureau voor de Staatsschuld 850 842 987 1056 1088 1120 1154 1189 FIN 

Capaciteitsopbouw 286 270 1500 991 991 991 991 991 FIN 

Capaciteitsopbouw 3500 1072 2500 1500 1500 1500 1500 1500 FIN 

CLAD 3306 4495 4225 4361 4579 4808 5048 5301 FIN 

Deviezencommissie 106 114 129 100 103 106 109 113 FIN 

Fiscale Controle Binnenland 500 0 800 800 800 800 800 800 FIN 

Onderhoudscontract  containerscan 0 0 450 800 800 800 800 800 FIN 

Renovatie kantoorgebouwen  0 0 3257 750 0 0 0 0 FIN 

Renovatie kantoorgebouwen en dienstwoning 1000 273 0 500 500 500 500 500 FIN 

Rentes en aflossingen 117074 112409 198501 221134 221134 221134 221134 221134 FIN 

Sociaal Economisch Raad 15 227 1855 1576 508 556 556 645 FIN 

Stichting Planbureau Suriname 3330 975 4088 6278 7176 8152 8311 8201 FIN 

Strenghtening Management for results in Sur. 0 0 0 139 0 0 0 0 FIN 

Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds 34057 34343 80000 60000 60000 60000 60000 60000 FIN 

Uitbreiding St. Alg. Bureau voor de Statistiek 670 0 0 0 0 0 0 0 FIN 
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UN - Samenwerking 0 0 3225 3225 1040 0 0 0 FIN 

Vervanging en vernieuwing wagenpark 0 348 1500 750 750 750 750 750 FIN 

Aanpassing/Redigering wetgeving overeenkomsten 0 0 50 10 50 50 50 50 HI 
Bewustwordingscanpagne C.S.M.E. en andere 
overeenkomsten 0 0 250 50 250 250 250 250 HI 

Contributie verplichtingen 5074 2192 5138 4600 6000 6000 6000 6000 HI 

Opzet geautomatiseerde databank / IUD 0 0 20 10 20 20 20 20 HI 

Opzet Mededingens Autoriteiten 208 96 1281 208 1281 1281 1281 1281 HI 

Subsidie Babyvoeding 3276 4408 4685 4593 5500 5500 5500 5500 HI 

Subsidie Standaarden Bureau Suriname 759 0 980 980 1378 1378 1378 1378 HI 

Suriname Business Forum (SBF) 218 4 88 88 201 201 201 201 HI 

Trade Sector Support Program 1e jaar 0 0 166 2587 0 0 0 0 HI 

Uitvoering Export Support Programme (ESP) 0 0 168 40 168 168 168 168 HI 

Uitvoering Ind. Technische Ass. Prog. (ITAP) 0 0 528 113 1200 1200 1200 1200 HI 

Uitvoering Project Industrie Terreinen 0 0 140 30 140 140 140 140 HI 

Versteviging Surinaamse betrekkingen 0 0 101 20 133 133 133 133 HI 

Aanh. pand opvang slachtoffer huiselijk geweld 0 0 250 100 300 300 300 300 JP 

Aanschaf van materialen t.b.v.brandbestrijding 0 0 250 600 1600 1800 1800 1800 JP 

Bouw en inrichting Bureau rechtzorg 0 0 0 0 100 100 500 500 JP 

Bouw en Opzet Surinaamse Forensisch Inst. 0 0 0 500 1000 1000 1000 1000 JP 

Bouw en renovatie dienstwoningen etc KPS 0 0 800 1000 1200 1400 1400 1400 JP 

Bouw en renovatie van brandweerkazernes 0 0 1200 1000 2125 1800 1800 1800 JP 

Bouw inrichting tweeling geb. centraal kantoor Justitie 0 0 500 500 500 600 400 400 JP 

Bouw jeugd Correctie Centrum 0 0 500 0 0 0 0 0 JP 

Bouw kantoor Justitie Nickerie annex zittingszaal 0 0 500 500 225 150 100 100 JP 

Bureau vrouw en kinderbeleid 0 0 35 50 75 75 75 75 JP 

Capaciteitsversterking ondersteuningsgroepen KPA 0 0 300 300 400 700 700 400 JP 

Communicatie apparatuur KBS 0 0 100 150 250 250 250 250 JP 

Doorontwikkeling Forensisch opsporing 0 0 200 200 100 100 100 100 JP 

Financieel beheer Justitie 0 0 108 100 100 100 150 150 JP 

Groot onderhoudsplan blusvoertuigen KBS 0 0 500 1000 500 500 500 500 JP 

Het VOV Project (BUFAZ) 0 0 150 50 50 50 50 50 JP 

HRM  Beleid 0 0 400 100 250 350 350 350 JP 

Infrastructurele voorzieningen J&P. 10624 130 0 0 0 0 0 0 JP 
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Inrichting  rechterlijke macht 0 0 0 0 500 500 250 250 JP 

Internationaal betrekkingen Justitie 0 0 300 100 100 100 150 150 JP 

Jeugd,zeden en huiselijk geweld 565 0 0 0 0 0 0 0 JP 

Opleiding Rechterlijke Macht 0 0 1286 1250 2000 2000 2000 2000 JP 

Opleiding wetgevingsleer 0 0 735 500 750 600 600 600 JP 

Opleidingscentrum lager en middenkader  KBS 0 0 489 400 250 250 250 250 JP 

Opleidingscentrum lager en middenkader  KPS 0 0 0 250 150 175 175 175 JP 

Opzetten v/e kinderombudsbureau 0 0 0 50 200 200 200 200 JP 

Persoonlijke standaard uitrusting KBS 0 0 700 500 1200 1400 1400 1400 JP 

Rechtsbescherming & mensenrechten 3783 0 0 0 0 0 0 0 JP 

Rechtshandhaving Openbare orde en veiligheid 10654 2770 0 0 0 0 0 0 JP 

Renovatie en huur gebouwen DZ 0 0 500 500 1500 1700 2000 2000 JP 

Renovatie en huur gebouwen Justitie 0 0 1000 2000 1500 1700 2000 2000 JP 

Renovatie Hof van Justitie 0 0 500 500 1000 1000 1000 1000 JP 

Renovatie OPD 0 0 0 500 100 50 50 50 JP 

Reorganisatie  KBS 0 0 484 250 100 100 100 100 JP 

Reorganisatie  KPS 0 0 400 500 500 500 500 500 JP 

Reorganisatie BBS 0 0 4900 2000 1200 700 700 700 JP 

Speciale  criminaliteits bestrijdingsprojecten. 0 0 1000 500 0 0 0 0 JP 

Specialistische opleidingen KPS 0 0 0 0 100 100 100 100 JP 

Stuurgroep huiselijk geweld en Platform …… 0 0 234 50 50 50 50 50 JP 

Telecom Netwerk KPS 0 0 250 250 150 100 100 100 JP 

Uniform uitrusting en attributten KPS 0 0 500 400 0 0 0 0 JP 

Vaartuigen territoriale wateren KPS 0 0 525 500 650 675 675 675 JP 

Verbeteren mobiliteit KPS 0 0 1000 800 750 750 750 750 JP 

Verbeteren mobiliteit RM 0 0 0 0 0 300 550 550 JP 

Verbetering mobiliteit KBS 0 0 1500 1500 150 150 150 150 JP 

Verbetering wagenpark niet geunif. diensten 0 0 0 500 500 600 600 600 JP 

Verbetering wetgeving KBS 0 0 0 0 100 100 100 100 JP 

Versterking van de brandweerzorg 0 0 1259 600 600 700 700 700 JP 

Verstrekking  rechtstaat. 2429 0 0 0 0 0 0 0 JP 

Voorlichting Justitie 0 0 100 100 150 200 250 250 JP 

Alliance 907 0 900 900 900 900 900 900 LVV 
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Bijzondere Voorziening Slachthuiswezen 0 0 0 0 0 0 0 0 LVV 

Bouwwerkzaamheden LVV 1862 805 3326 539 539 539 539 539 LVV 

Cultuurtechnische onderhoud 8471 125 8104 8922 8922 8922 8922 8922 LVV 

Landaanwinning en ontginning 1800 0 3522 500 500 500 500 500 LVV 

Multipurpose Corantijn Project 3023 0 0 0 0 0 0 0 LVV 

Privatisering SML 81 0 98 0 10 10 10 0 LVV 

St.Landbouwontwikkeling Commewijne 112 0 135 150 150 150 150 150 LVV 

Stichting  Nationale Parken 0 0 100 100 0 0 0 0 LVV 

Stichting Nationaal Rijstinstitut 1521 65 1958 1958 1958 1958 1958 10958 LVV 

Stimulering landbouw sector  320 1 287 136 136 136 136 136 LVV 

Stimulering veeteelt sector  0 0 0 0 0 0 0 0 LVV 

Vergroting efficientcy visserij sector 169 0 0 0 0 0 0 0 LVV 

Bauxiet instituut Suriname 1600 1219 2500 2500 3200 3200 3500 3500 NH 

Energie voorziening 25000 25000 25000 25000 26000 28000 28000 28000 NH 

Inkoop Brokopondo overeenkomst 24000 0 76000 76000 76000 76000 76000 76000 NH 

Instandhouding waterl. bedrijven en nw aansl. 3315 1896 3500 3500 7500 7500 8000 8000 NH 

Kosten electrische centrales binnenland 4300 3754 4500 4500 5500 5700 5700 6000 NH 

Openbare straat verlichting 1500 1039 1500 1500 3000 3500 3700 3900 NH 

Renovatie hoofdkantoor NH 1500 955 2500 0 0 0 0 0 NH 

Watervoorziening 11960 8132 19971 19971 20000 20000 20000 20000 NH 

Adek Universiteit van Suriname 40000 11853 40000 21000 22050 23153 24310 25526 OND 

Bevordering Cultuur Studies 38 23 25 0 50 50 50 50 OND 

Bevordering modern mediabeleid 20 5 30 0 30 50 50 50 OND 

Bijdrage opzetten Kunst- en Cultuurfonds 35 0 50 0 50 50 50 50 OND 

Bijdragen aan huishoudens 1837 240 4000 2000 2100 2205 2315 2431 OND 

Bijzonder lager onderwijs 106904 41540 117000 62400 65520 68796 72236 75848 OND 

Bijzonder nijverheidsonderwijs 531 206 736 400 420 441 463 486 OND 

Christelijk Pedagogisch Instituut 2183 867 2500 1300 1365 1433 1505 1580 OND 

Early Childhood Development 0 4 500 200 210 221 232 243 OND 

Exploitatie bijzondere commissies Cultuur 22 45 80 50 80 80 80 80 OND 

Kunst en Cultuur educatie 0 0 75 70 100 100 150 150 OND 

Kunst en Cultuur voorlichtingsprogramma 60 0 100 0 100 100 100 100 OND 

Kunst en nijverheids projekten/opslagruimte 40 40 80 80 100 100 100 120 OND 
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Kunstwerken tbv de Staatscollectie 19 0 30 0 50 50 50 50 OND 

Landelijk viering hoogtij-c/q feestdagen 54 80 100 100 100 100 100 100 OND 

Monumenten zorg 157 0 600 0 600 600 600 600 OND 

Nieuwbouw, reh./ren. van scholen en woningen 8410 0 20500 10900 11445 12017 12618 13249 OND 

Ondersteuning Culturele Centra distrikten 39 43 75 0 100 100 100 100 OND 

Ondersteuning voor verbetering Basisonderwijs 0 0 2800 1994 2310 2426 2547 2674 OND 

Opzetten informatiecentrum Cultuur 15 0 75 0 80 80 80 80 OND 

Project Nationaal Orgaan Accreditatie ( NOVA) 0 0 325 170 179 187 197 207 OND 

Schoolvoeding 2796 3317 7500 4000 4200 4410 4631 4862 OND 

Specifieke culturele activiteiten 306 349 350 458 450 450 450 450 OND 

Stichting Dierentuin, Medische Zending Parima. 0 0 165 90 95 99 104 109 OND 

Stichting Kennedy school Mythlschool 0 0 15 13 14 14 15 16 OND 

Stichting Polytechnic College 1100 625 1250 660 693 728 764 802 OND 

Studielening middelbaar/hoger onderwijs 0 0 20973 11200 11760 12348 12965 13614 OND 

Subsidie C.C.S. en  V.M.S. 30 40 40 40 50 50 50 50 OND 

Subsidie Museum Nw Amsterdam 50 0 50 50 50 50 50 50 OND 

Subsidie Naks Gemeenschapscentrum 0 10 10 10 10 10 10 10 OND 

Subsidie Overige niet Commerciele instellingen 99 45 100 100 100 100 100 100 OND 

Subsidie Stichting Nationale VMSS 25 25 50 50 50 50 50 50 OND 

Subsidie Stichting Surinaams Museum 50 50 50 50 50 50 50 50 OND 

Uitvoering activiteiten Basic Life Skills 0 0 400 200 210 221 232 243 OND 

Voorbereidig en deelname aan Carifesta 50 0 50 0 1000 250 1000 250 OND 

Aanleg ringdijk,ringkanaal,ringweg Groot Par'bo 0 0 5000 2000 55000 55000 28000 0 OW 

Aanleg/verbetering van wegen 317763 122521 200800 252500 250000 245000 240000 230000 OW 

Boomzorg 500 743 750 1250 1288 1326 1366 0 OW 

Bouw bruggen 11022 2423 30000 6228 40000 35000 30000 30000 OW 

Bouw en uitbreiding van landsgebouwen 7149 1036 7065 7065 33457 33457 33457 33457 OW 

Bouwen van landsgebouwen 229 0 556 556 798 798 798 798 OW 

Het maaien van parken en pleinen etc. 748 297 900 900 927 955 983 0 OW 

Infrastructurele werken 258 1167 2410 1750 1803 1857 1913 0 OW 

Institutionele versterking Milieubeheer 0 0 175 175 180 186 191 0 OW 

Onderhoud bruggen 487 102 275 375 350 350 350 350 OW 

Onderhoud irrigatie -en afwateringswerken 5728 1881 5968 12590 13000 13000 13000 13000 OW 
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Onderhoud open-en gesloten riolering 3754 2449 5000 8680 8000 8000 8000 8000 OW 

Onderhoud verkeerstechnische voorzieningen 515 210 2250 2250 2250 2000 2000 2000 OW 

Onderhoud waterkeringswerken 1267 54 1650 1450 2000 2000 2000 2000 OW 

Onderhoud wegen 8960 4421 10000 10000 10000 9500 9500 9000 OW 

Ophalen dichtbegroeide/geslipte lozingen 238 245 600 500 515 530 546 0 OW 

Opruimen illegale vuilstortplaatsen 361 171 700 700 721 743 765 0 OW 

Rehabiliteren van secundaire en tertiare wegen 324 160 420 420 433 446 459 0 OW 

Stadsverfraiingsprojekten en groenvoorziening 934 1633 1750 2250 2318 2387 2459 0 OW 

Verbetering irrigatie en afwateringswerken 0 21786 0 0 0 0 0 0 OW 

Verbetering van landsgebouwen 4059 1775 3170 3295 9425 9425 9425 9425 OW 

Verbetering waterkeringswerken 5027 2176 9200 5725 6100 6400 6700 7000 OW 

Verkeersvoorzieningen 440 120 2100 2100 3000 3000 3000 3000 OW 

Verzelfstandiging Vuilophaal en Verwerkings 9293 4739 15248 10939 16973 16973 16973 16973 OW 

Bruynzeel 2356 0 2438 0 0 0 0 0 RGB 

Grondaankoop tbv overheidsinstellingen 570 533 12000 1000 20000 20000 20000 20000 RGB 

Stichting Bosbeheer en Bostoezicht 5120 887 5324 5969 6033 6033 6033 6033 RGB 

Verkaveling 472 0 10000 1000 15000 15000 15000 15000 RGB 

Bouwkundige werken / accomodatie voorz. 11349 2391 4325 3000 2376 3100 4371 3322 RO 

Community Development Fund 253 174 400 0 0 0 0 0 RO 

Decen.and Loc. Govern.Str Program 1400 700 914 16025 1981 2760 3892 3000 RO 

Distriktsbestuur Commewijne 1700 1529 2500 2500 1800 2400 3384 2572 RO 

Distriktsbestuur Marowijne 3000 0 6000 6000 5040 6451 9096 6930 RO 

Distriktsbestuur Nickerie 2763 2708 6000 6000 5040 6451 9096 6919 RO 

Distriktsbestuur Para 1486 1774 3400 3500 2700 3600 5076 3900 RO 

Distriktsbestuur Par'bo Noord-Oost 1935 1816 2500 2500 1800 1700 2397 1822 RO 

Distriktsbestuur Par'bo Zuid-West 1500 250 1200 1500 1200 1600 2256 1715 RO 

Distriktsbestuur Sipaliwini 0 0 2000 5000 3520 5500 8755 6654 RO 

Distriktsbestuur Wanica 1181 526 2850 2850 2052 2800 3948 3000 RO 

Dorpsontwikkeling 4 6 1000 600 600 800 1128 857 RO 

Gebouwen,wegen,bruggen Brokopondo 1252 0 2325 850 1195 1600 2256 1715 RO 

Grondrechten en traditioneel gezag 255 0 1000 500 470 500 705 536 RO 

Kennis Instituut Surinaamse Distrikten (KISD) 486 328 350 1000 1000 1500 2700 2052 RO 

Onderhoud gebouwen en terreinen 3494 1649 2250 2000 2113 2700 3807 3000 RO 



                                                                                                                                                                                      Jaarplan 2011                                                                                                                                             

 215

Onderhoud wegen, irrigaite- en kunstwerken 5470 1148 9225 2500 4320 3200 2304 2000 RO 

Radio Boskopu 95 176 600 300 216 300 423 400 RO 

Support Sustainable Developmentplanning (SSDI) 326 440 440 400 430 600 858 652 RO 

Voertuigen DC's 60 0 0 0 0 0 0 0 RO 

Waterschappen 0 632 3731 2790 3700 5000 3800 RO 

Bijdrage aan overheidsinstellingen 100 50 150 17 52 54 56 60 SJ 

Bouw, Civiel-Logis. act. onderst. Sport-Jeugdbeleid 978 210 10000 6163 18988 19557 20144 3000 SJ 

Caribbean Games 0 0 200 75 231 238 245 250 SJ 

Instituut Nationale Sportselekties 170 83 450 334 1030 1060 1090 1120 SJ 

Intensievere aanpak jeugdsport etc. 724 261 1600 960 2960 3045 3138 3240 SJ 

Inter Guyanese spelen 600 800 800 267 824 848 873 890 SJ 

Nationaal Jeugd Instituut 494 272 3135 223 688 708 730 750 SJ 

Ondersteuning aan instellingen met jeugdprogr. 480 451 1250 1170 3605 3713 3824 3950 SJ 

Ontw. Sport en Jeugdbeleid middels onderz. etc. 1053 49 2000 1099 3388 3490 3655 3820 SJ 

Sportontwikkelings samenwerking Sur.-Ned. 0 0 885 42 128 132 136 140 SJ 

Subsidie aan Jeugdorganisaties 293 239 450 235 772 795 819 825 SJ 

Subsidie aan Sportorg.en andere instellingen 903 1131 1000 435 1340 1380 1420 1460 SJ 

Voorzien in de ontwikkeling van de jeugd 817 214 1000 736 2266 2333 2400 2600 SJ 

A.O.V. fonds 147095 73500 147688 96498 96498 96498 96498 96498 SOC 

Afbouw/reparatie woningen Sociaal zwakkeren 2000 0 998 653 653 653 653 653 SOC 

Algemene kinderbijslag 1062 235 928 606 606 606 606 606 SOC 

Behoeftige kinderen 856 222 680 444 444 444 444 444 SOC 

Bijdrage medische hulpmiddelen 180 147 400 261 261 261 261 261 SOC 

Financiele bijstand en alivio aan onverm. 12878 7330 13970 9119 9119 9119 9119 9119 SOC 

Medische kosten  t.b.v. on-minvermogen 108 26 128000 83555 83555 83555 83555 83555 SOC 

Opvangcentrum Koela 612 8800 295 101 101 101 101 101 SOC 

Overbruggingsregeling  10120 7700 7700 8796 8796 8796 8796 8796 SOC 

Schoolkledingactie 350 350 350 228 228 228 228 228 SOC 

Subsidies en bijdragen sociale zaken 14700 1210 5404 3528 3528 3528 3528 3528 SOC 

Versterken Child Indicators Monitoring System  490 31 152 1850 1850 1850 1850 1850 SOC 

Radar project luchthavendienst 0 1100 23393 23007 22292 22292 22292 22292 TCT 

Subsidie  I.C.T. 118 64 100 350 250 250 250 250 TCT 

Subsidie  N.V.B. 11238 7584 13000 7000 14740 14740 14740 14740 TCT 
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Subsidie aan S.T.S. 1065 1500 3000 1270 3993 3993 3993 3993 TCT 

Subsidie S.M.S. 7160 5017 8600 4000 13310 13310 13310 13310 TCT 

Vliegdiesten binnenland 0 0 2020 0 2904 2904 2904 2904 TCT 

Afbouw Regeling Medische Uitzending 7500 4021 8000 1000 1000 1000 1000 1000 VOL 

Bestrijding HIV/AIDS,Tuberculose en Malaria  6293 5781 9116 13641 8922 9295 9760 10248 VOL 

Buro Algemene Zietekosten Verzekering 1093 0 1399 1520 1674 1840 2023 2225 VOL 

Lig-,verpl. en med. kosten chron. patienten P.C.S. 8446 4461 10000 9300 10230 11253 12378 13616 VOL 

Nationaal Geneesmiddelen Beleid 0 -66 0 0 0 0 0 0 VOL 

Subside aan de Stg. Jeugtandverzorging ( J.T.V.) 4600 2445 5200 4900 5390 5929 6522 7174 VOL 

Subsidie aan de Stg. R.G.D. 16000 8308 17500 16250 17875 19663 21629 23792 VOL 

Subsidie aan Stg. COVAB 3200 4907 8200 7600 8360 9196 10116 11127 VOL 

Subsidie aan Stg. Medische Zending (P.H.C) 14500 8000 16000 14800 16280 17908 19699 21669 VOL 

Subsidie Nierstichting 37 0 0 0 0 0 0 0 VOL 

Subsidie Stg. Bureau Dak en Thuislozen. 1264 0 2300 2062 2268 2495 2745 3019 VOL 

Support implementation of Health Sector Reform 35 102 190 209 0 0 0 0 VOL 

Support to health sector  321 0 31955 35774 0 0 0 0 VOL 

 Totaal Overheid 1229674 707318 1760668 1547614 1658319 1619915 1642356 1619383 
 

 Financieringsbron : Pan American Health Organisatio n 
 

  PAHO-Reguliere country budget Country Funds  942 0 0 0 0 0 0 0 VOL 

 Totaal PAHO 942 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

 Tataal UN Organisaties 0 0 5970 5842 2107 1640 1640 1740 
 

 Financieringsbron : UNDP 
 

  Persistant Organic Pollutants ( POP'S ) 0 0 200 50 100 100 100 100 ATM 

Enabling Activities Second National Comm. 0 0 0 363 367 0 0 0 ATM 

Eco-Sanitatin Toilets and Mitigation River Pol. 0 0 0 59 0 0 0 0 ATM 
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VN samenwerking 0 0 4263 4280 0 0 0 0 FIN 

Aanpakken corruptie (UNDP) 0 0 250 300 500 500 500 500 JP 

Versterking rechtshulp mensenrechten 0 0 300 200 550 450 450 550 JP 

 Totaal UNDP  0 0 5013 5252 1517 1050 1050 1150 
 

 Financieringsbron : UNEP 
 

  Ozon afbrekende stoffen 0 0 634 590 590 590 590 590 ATM 

 Totaal UNEP  0 0 634 590 590 590 590 590 
  

 
 
 
 
 

         Financieringsbr on : UNICEF  
 

  Versterken Child Indicators Monitoring System  0 0 323 0 0 0 0 0 SOC 

 Totaal UNICEF 0 0 323 0 0 0 0 0 
 

  Grand Totaal  1534947 780437 2242309 1818290 1874232 1781766 1800667 1767064 
 

 


