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Voortgangsrapportage 2019-1ehelft 2020 
 
 

I.1. Operationalisering van de OP 2017-2021 doelen 
 

I.1.1. Ontwikkelingsuitkomsten, geplande Resultaten en Uitvoeringsstatus van alle ministeries 
Uitgaande van de beleidsprogramma’s van de ministeries en ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-2021 
hebben het Planbureau en de vakministeries in 2017 en 2018 getracht de resultaten of ‘outputs’ die opgele-
verd moesten worden per ministerie te identificeren. Deze ‘doorlopende’ activiteit moet niet alleen de be-
leidsformulering aanscherpen en de uitvoering faciliteren, maar vooral ook de systematische monitoring en 
evaluatie van de voortgang. Hoewel dit proces nog in de kinderschoenen is, werd reeds in het Jaarplan 2019 
getracht, monitoringsverslagen te presenteren in de vorm van kernstatistieken. Natuurlijk kunnen uit de 
databases van het M&E systeem soortgelijke rapporten uitgedraaid worden per ontwikkelingsproject, maar 
dat is het privilege van de MPU, de directeur en/of de Minister van het desbetreffende Ministerie.  
 
Een bijzonderheid hierbij is de wijziging van de ministeries en hun taakstelling. Op grond van praktische 
overwegingen moest bij de samenstelling van het Jaar Plan 2021, ook bij de evaluatie, uitgegaan worden 
van de ministeries en desbetreffende taakstelling, zoals ingesteld bij de overgang naar de nieuw gekozen 
regering. Echter, aangezien de formele wijziging van de taakstelling nog niet rond is heeft het Planbureau 
de geldende taakstelling van directoraten gebruikt bij de herschikking van de taakstelling van de ministe-
ries.  
 
Naarmate het proces van invoering van result-based-management vordert, zullen deze verslagen preciezer 
en uitgebreider worden. Hierbij zal ook de belangrijke analytische dimensie van de ‘impact van de uitge-
voerde ontwikkelingsprogramma’s’ meegenomen worden. Dit vereist echter verdergaande versterking van 
het menselijk kapitaal dat Suriname nodig heeft voor goedbestuur. Daarnaast moeten de informatie stromen 
die hiertoe nodig zijn verbeterd en gestructureerd worden. Hieronder wordt de evaluatie van de uitvoering 
van de ontwikkelingsplannen van de ministeries in hoofdlijnen samengevat. 
 
Uit tabel I.1.1 blijkt dat de vakministeries gepland hadden totaal 495 resultaten op te leveren in de rappor-
tage periode. Deze resultaten waren de operationalisering van 109 ontwikkelingsuitkomsten waarop het 
beleid zich richtte.   
 

Tabel I.1.1: Door Ministeries geplande resultaten (outputs) gericht op het behalen van ontwikkelingsuitkomsten 
in de periode 2019/1e helft 2020, naar status van de uitvoering  

Stand van zaken Detail 

Geplande resultaten 

Aantal % 

495 100% 

Gestart 

Geen bijzonderheden bekend 2 0.4% 
Gestart, Geen bijzonderheden bekend 11 2.2% 
Gestart, In uitvoering/gaande 158 31.9% 
Gestart, Stagneert en vroegtijdig gestopt 24 4.9% 
Gestart, Stagneert maar nog gaande 51 10.3% 
Gestart, Sucessvol afgerond 22 4.4% 

Subtotaal 268 54.1% 

Niet gestart 

Niet gestart, Anders 10 2.0% 
Niet gestart, Geen financiering 26 5.3% 
Niet gestart, Stagnatie (plan)voorbereiding 8 1.6% 
Niet gestart, Tekort aan deskundigen 1 0.2% 

Subtotaal 45 9.1% 

Onbekend 

Geen Informatie, MPU heeft geen info 2 0.4% 
Geen Informatie, Niet nader aangegeven 132 26.7% 
Geen Informatie, Output opnieuw geformuleerd in 2021 
dus geen evaluatie info 48 9.7% 

Subtotaal 182 36.8% 
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Iets meer dan de helft van de voorgenomen plannen zijn werkelijk opgestart in rapportage periode en een 
derde van de geplande resultaten was ‘in uitvoering’: 54 procent (268) zijn opgestart waarvan 158 ‘in uit-
voering’. Hiertegenover staat dat slechts 4,4% procent van de opgestarte projecten succesvol zijn afge-
rond in de rapportage periode. Wel moet aangetekend worden dat sommige resultaten onderdeel zijn van 
een meerjaren project of programma.  Van 36 procent van de voorgenomen ontwikkelingsprojecten (182) 
was geen informatie over de ‘voortgang’. De oorzaken hiervoor zijn verschillend en konden in deze fase 
niet betrouwbaar genoeg gekwantificeerd worden. Echter, uit de ervaring van het Planbureauteam dat 
hiermee belast is blijkt dat communicatie tussen de betreffende beleidsafdelingen en/of functionarissen 
niet optimaal is. Het oplossen van dit hoog percentage gevallen waarover er geen informatie is, zal een 
prioriteit moeten worden voor alle belanghebbenden.  
 
 
I.1.2. Ministerieel beleid en Ontwikkelingsuitkomsten  
De resultaten die de ministeries trachten op te leveren worden in onderstaande tabellen gebruikt als indi-
catie voor de voornaamste ontwikkelingsuitkomsten van het OP 2017-2021 die in uitvoering zijn. Voor de 
identificatie van de 10 voornaamste ontwikkelingsuitkomsten is niet alleen het aantal ministeries dat een 
bepaalde uitkomst heeft geïntegreerd in haar beleid, gebruikt. Ook het aantal concrete resultaten dat het 
ministerie per uitkomst wil realiseren is meegenomen in de beoordeling.  
  
Deze gecombineerde benadering laat zien dat ‘Consensus over een lang termijn strategisch plan voor de 
inrichting van ruimtelijke indeling en bestemmingsplannen’ het hoogst scoort als ontwikkelingsuitkomst, 
doordat twee ministeries een gecombineerd aantal van 35 outputs inzetten om deze uitkomst te realiseren. 
Vervolgens focussen drie ministeries op de ontwikkelingsuitkomst ‘Bevorderen van een gezondere leef-
stijl’ met een gecombineerd aantal van 51 outputs om concrete resultaten te leveren.  
 
Tabel I.1.2 De tien voornaamste Ontwikkelingsuitkomsten waarvoor ministeries resultaten (outputs) gesteld hebben 
in de ministeriële plannen 2019 en eerste helft 2020 

Ontwikkelingsuitkomst (OP 2017-2021) Ministeries Outputs Combinatie 

Lokale economieën bereiken consensus over een lang termijn 
strategisch plan voor de inrichting van ruimtelijke indeling en 
bestemmingsplannen waaronder ook begrepen infrastructuur, 
een en ander met inachtneming van de wettelijke regelingen 

2 35 70 

De bewustwordingscampagnes, wetgeving en regulering bevor-
deren een gezondere leefstijl en woon-, werk- en leefmilieu van 
de bevolking. 

3 17 51 

Op basis van de Milieuwetgeving, de daaraan gerelateerde natio-
nale milieustrategie, het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en de 
districtsplannen, investeren en werken burgers en bedrijven con-
form hun nationale en internationale verplichtingen aan het her-
stel van het milieu dat door hun economische of andere activitei-
ten beschadigd was. 

3 11 33 

De voedselveiligheid en -zekerheid van het Surinaams volk, als 
voornaamste ontwikkelingsdoel van de landbouwontwikkeling, 
is gerealiseerd. 

1 28 28 

Milieuwetgeving en de daaraan gerelateerde nationale milieu-
strategie en bewustwordings- en navolgingsprogramma’s beïn-
vloeden en verhogen het milieubewustzijn van de burgers, be-
leidsvoorbereiders en beslissers in de private en publieke sector, 
waarbij speciale aandacht gegeven wordt aan de vraagstukken 
van zeespiegelstijging, het beheersen van en/of voorkomen van 
rampen en de natuurreservaten. 

3 8 24 
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Ontwikkelingsuitkomst (OP 2017-2021) Ministeries Outputs Combinatie 

Het minimumloon van de werknemers en het aan de arbeids-
markt verbonden Sociaal Zekerheidsstelsel komen tegemoet aan 
de behoeften van de werknemers zonder dat de continuïteit van 
de bedrijfsorganisatie en/of dit verzekeringsstelsel in gevaar ge-
bracht wordt. 

1 21 21 

Innovatieve kostenanalyse en -beheersing van de dienstverle-
ners, groeiend medisch toerisme en eigenverantwoordelijkheid 
voor drukken van kosten voor medische zorg verhogen de be-
reikbaarheid en toegankelijkheid kwaliteitsgezondheidszorg 
voor de gehele bevolking. (beschikbaarheid en toegankelijkheid 
van kwaliteitsgezondheidszorg voor de gehele bevolking) 

1 19 19 

Jeugdprogramma’s voor sport, cultuur en gemeenschapswerk 
stimuleren en faciliteren jongeren hun talenten, zelfrespect, per-
soonlijkheid en creativiteit te ontwikkelen. 

1 18 18 

De organisatorische en fysieke infrastructuur voor de transport-
sector is uitgebreid en verbeterd in lijn met de sectorale en regi-
onale ontwikkelings- en investeringsprogramma’s en voldoet 
aan de internationale (waaronder IIRSA) veiligheids- en milieu-
standaarden 

1 15 15 

Een meer arbeidsmarkt gericht TOV maakt gebruik van een 
nieuw opgezet arbeidsmarkt informatie systeem en andere me-
chanismen, waardoor het beter en sneller reageert op de veran-
derende behoeften 

1 14 14 

Lokale economieën bereiken consensus over een lange termijn 
strategisch plan voor de inrichting van ruimtelijke indeling en 
bestemmingsplannen waaronder begrepen infrastructuur, een en 
ander met inachtneming van de wettelijke regelingen 

2 35 70 

 
 
 
I.2. Het Ministerie van Financiën en Planning 
 
I.2.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Financiën en Planning waren in 2019 en de eerste helft van 2020 
gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leveren aan 
de in tabel I.2.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (S.B. 2017 
no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingsprojecten zijn 
voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie van Financiën en 
Planning (zie schema 1.2.1). 
 
Schema 1.2.1: Kerntaken van het Ministerie van Financiën en Planning met de daaraan gerelateerde resultaten 

en uitkomsten  

  Kerntaken Output Resultaten Uitkomst 
Code 

1 Het algemeen financiële en monetaire 
beleid en het verzekeringswezen, als-
mede de zorg voor de circulatie van 
munten en muntbiljetten 
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  Kerntaken Output Resultaten Uitkomst 
Code 

2 Het beheer van fondsen die voor de 
uitvoering van ontwikkelingsprojecten 
ter beschikking zijn gesteld 

De in lijn met het OP 2017-2021 en Surinames Vision 
2035 financieringsstrategie en -programma voor de fi-
nanciering van de geplande ontwikkeling die voor alle 
ontwikkelingsuitkomsten de meest toepasselijke finan-
cieringsbron identificeert zijn ontwikkeld en is per bron 
de geschatte omvang van beschikbare fondsen voor Su-
riname in kaart gebracht. 

6101102211 

3 De bevordering van de financiering 
van ontwikkelingsplannen, projecten 
en programma’s 

    

4 Aangelegenheden van deviezen-poli-
tieke aard, het een en ander in samen-
werking met het ministerie van Handel 
Industrie en Toerisme 

    

5 Het aangaan van leningen, de uitgifte 
van schatkistbiljetten en promessen, 
alsmede de uitgifte van staatsgaranties 

    

6 Het algemeen beheer van alle staats-
gelden en het toezicht op de richtige 
besteding daarvan 

    

7 De aangelegenheden betreffende de 
staatsbegroting en het algemene begro-
tingsbeleid; 

    

8 Rekening en verantwoording van 
staatsgelden 

    

9 De investering of herinvestering van 
staatsgelden 

    

10 De financiële belangen van de Staat bij 
financiële en andere instellingen, 
waarin de Staat een financieel belang 
heeft, dan wel de vertegenwoordiging 
van de staat in alle gevallen waarin 
deze deelneemt in het aandelenkapitaal 
van financiële instellingen. 

    

11 De nationale loterijen     

12 Het postwezen     

13 Het toezicht op de staatsbanken, als-
mede het volkskredietwezen en de 
pandhuizen 

    

14 De heffing en inning van zegelrecht en 
andere wettelijk geheven rechten 

    

15 De inrichting en controle op de finan-
ciële administratie van de Staat 

    

16 Het algemeen fiscaal beleid en de hef-
fing en inning van directe en indirecte 
belastingen en andere rechten evenals 
de vaststelling van invoerrechten en 
accijnzen 

de voor 2020 geplande instelling van de belasting auto-
riteit is functioneel en geoperationaliseerd. 

1000223111 

17 De belasting-accountantsdienst     
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  Kerntaken Output Resultaten Uitkomst 
Code 

18 Het investeringsbeleid, het een en an-
der in samenwerking met daarvoor in 
aanmerking komende ministeries 

    

19 De heffing en inning van directe en in-
directe belastingen en andere rechten 

    

20 Het toezicht op de naleving van het de-
viezen regime inzake vergunningen 
voor invoer, uitvoer en doorvoer van 
goederen en of diensten. 

    

21 Het statistiekwezen     

22 De nationale ontwikkelingsplanning, 
alsmede voor de integratie van de sec-
torale en regionale plannen en pro-
gramma’s in het nationaal plan 

    

23 De technische samenwerking en ove-
rige voorzieningen met betrekking tot 
de planuitvoering. 

    

 
I.2.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
In de M&E database van het Ministerie van Financiën waren er voor de rapportageperiode geen resultaten 
(outputs) opgenomen. Echter, voor 2021 zijn er voorgenomen 2 resultaten (outputs) geregistreerd die zou-
den moeten bijdragen aan 2 OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. Deze worden in Tabel I.2.1 gepre-
senteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen resultaten (outputs). Het is te begrijpen dat 
voor deze 2 projecten er over de periode 2019/2020 geen informatie beschikbaar is. Voor de rapportage 
zijn deze 2 projecten geclassificeerd als ‘Geen informatie, Niet van Toepassing’.  
 
Tabel I.2.1 Geplande Resultaten van het Ministerie van FINPLAN 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 

2017_2021 Uitkomst en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst 

Totaal 

Uitvoeringsstatus 

Onbekend 

Geen Informa-
tie, NVT 

Subto-
taal 

Aantal 2 2 2 

% 100% 100% 100% 

Er is een transparant fiscaal en monetair beleid dat middels 
optimale beleidscoördinatie en uitgaande van een prudent 
en anticyclisch fiscaal en monetair beleid de geldhoeveel-
heid beheerst en de deviezenreserve adequaat beheert                             

50% 1 1 1 

In lijn met het OP 2017-2021 en Surinames Vision 2035 is 
er een financieringsstrategie en -programma voor de finan-
ciering van de geplande ontwikkeling die voor alle ontwik-
kelingsuitkomsten de meest toepasselijke financierings-
bron identificeert en per bron de geschatte omvang van be-
schikbare fondsen voor Suriname in kaart brengt. 

100% 1 1 1 
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I.3. Binnenlandse Zaken 
 

I.3.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken waren in 2019 en de eerste helft van 2020 
gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leveren aan 
de in tabel I.3.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (S.B. 2017 
no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingsprojecten zijn 
voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie van Binnen-
landse Zaken (zie schema I.3.1).  
 
Schema I.3.1 Kerntaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met de daaraan gerelateerde resultaten en uit-

komsten  
    Taken Geplande Resultaten 2019/2020 OP uitkom-

sten 
 1.0 Kerntaken 

1.1 Het administratiefrechtelijk 
verkeer binnen de Overheid 

Het plan van aanpak met betrekking tot het ontwikkelen, im-
plementeren en monitoren van beleid en werkwijzen, geba-
seerd op actuele internationale HRM-standaarden, die moet 
leiden tot een strategische HRM system, is ontwikkeld.  
Training m.b.t. nieuwe (interview) studio technieken, schrijf-
vaardigheid en software- en hardware gebruik t.b.v. verbeter-
ede performance van het personeel van de afdeling Commu-
nicatie Unit is verzorgd 

1200041312 

1.2 Het functioneren - in perso-
neel en materieel opzicht - 
van het Kabinet van de Presi-
dent en het Kabinet van de 
Vicepresident, Voorzitter van 
de Raad van Ministers en de 
Hoge Colleges van Staat 

Ten behoeve van het versterken van de uitvoeringscapaciteit 
van het personeel werkzaam op het kabinet van de Vice pre-
sident is zijn trainingen verzorgd. 
Ten behoeve van het versterken van de uitvoeringscapaciteit 
van het personeel werkzaam op het kabinet van de President. 
Vanwege wetswijziging naar verzelfstandiging is het perso-
neel en college van rekenkamer opgeleid.  

1200041312 

1.3 De aangelegenheden betref-
fende volksraadplegingen en 
de verkiezingen van leden 
voor de volk vertegenwoordi-
gende lichamen. 

Ter vergroting van de bewustwording van kiezers aangaand 
verkiezingsaangelegenheden is het programma 'Civic en Vo-
ters Education' ontwikkeld. 
De identiteit voor de voorlichtingscampagne verkiezingen is 
voor minimaal twee verkiezingen reeds bepaald. 
De herziene Wet op Kiesregeling en Kiesbesluit, wordt door 
de belanghebbenden en relevante instituten ondersteund, is 
goedgekeurd door DNA en afgekondigd door de President 
van de Republiek in 2021 
Seminars en workshops zijn verzorgd in het binnenland ten 
behoeve van het OKB. 
OKB-leden zijn zowel getraind als stage gelopen in het bin-
nenland als buitenland. 

1200041312 

1.4 Het overheidspersoneelsbe-
leid en de functionering van 
het overheidsapparaat 

Centraal Personeels Administratie (CPA) is middels data en-
try ter voorbereiding op een CPA Management Informatie 
Systeem MIS getransformeerd 

1200041313 

1.5 De Burgerlijke Stand en de 
bevolkingsboekhouding in 
geheel Suriname en nationa-
liteitsaangelegenheden, be-
treffende het vaststellen van 
de Surinaamse nationaliteit, 
de afgifte van nationaliteits- 
en legitimatiebewijzen en 
paspoorten 

Ten behoeve van een uniforme dienstverlening bij de afdelin-
gen van het CBB, zijn trainingen in het kader van optimalise-
ring van de dienstverlening aan het personeel verzorgd. 
Nieuw ICT netwerksysteem ten behoeve van het verfijnen 
van processen en procedures bij het Centraal Bureau voor 
Burgerzaken, zijn ontwikkeld. 
De dienstverlening aan het publiek is gegarandeerd en veilig 
gesteld middels de ontwikkelde protocollen m.b.t. Covid 19. 
Suriname beschikt over een goedgekeurd bevolkingsbeleid 
die realistisch en praktisch uitvoerbaar is ontwikkeld. 

1000022111 
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    Taken Geplande Resultaten 2019/2020 OP uitkom-
sten 

1.6 De uitgifte van het Staatsblad 
en het Advertentieblad van 
de Republiek Suriname 

Voorbereiding voor de Elektronische uitgifte van het Staats- 
en Advertentie blad van de Republiek Suriname heeft plaats 
gevonden. 

1200041313 

1.7 De archivalia, het een en an-
der in overleg met het Minis-
terie van Onderwijs Weten-
schap en Cultuur 

Een tussendepot van het nieuwgebouw bij NAS is afgeleverd 
en er is ruimte beschikbaar gesteld voor de archieven van de 
overheidsorganen die in aanmerking komen voor overbren-
ging.  
Tien gekwalificeerde DIV-II docenten, die zorgdragen voor 
het archiefbeheer, zijn per december 2021 afgeleverd/in 
dienst van diverse overheidsorganen. 
Middels publieksgerichte activiteiten z.a. lezingen, tentoon-
stellingen, publicaties o.a. publieksproject “Vind jezelf Vind 
Su!”is bekendheid bereikt van het NAS bij het publiek en de 
archievencollectie. 

3300008511 

1.8 De Eredienst De deskundigheid van huwelijksambtenaren die wettige hu-
welijken kunnen sluiten en geestelijken is middels opleidin-
gen ontwikkeld. 
Middels vormingsprojecten van religieuze organisaties i.s.m. 
IRIS en MINOWC productie lesbrieven t.b.v. het onderwijs 
projecten van religieuze organisaties zijn de morele waarden 
en normen zijn in voldoende mate ondersteund. 

3300008511 

1.9 

De optimale participatie van 
de vrouw in het ontwikke-
lingsproces in Suriname en 
een evenwichtig emancipato-
risch vrouwenbeleid, met in-
achtneming van specifieke 
Surinaamse karakteristieken 

BGA is institutioneel versterkt middels technical assistance 
ISDB (capacity development, institutional framework, na-
tional gender database, research, project management). 
Gender Actieplan 2019 -2020, 2021 en 2022 is vastgesteld, 
gecoördineerd, gemonitord en geëvalueerd. 
De activiteiten i.h.k.v het Gender Actieplan 2021 m.b.t Ar-
beid, Inkomen en Armoede bestrijding Onderwijs, Opvoe-
ding en Vorming, Zeggenschap en Besluitvorming Wet- en 
Regelgeving, Milieu – en Klimaatverandering (o.a. activitei-
ten vallende onder het Engender project en Project Sustaina-
ble Finance Roadmap (Joint SDG Fund)) zijn geïmplemen-
teerd. 
Leden van het Gender Platform Nickerie (GPN) hebben in-
zicht verkregen in genderaangelegenheden en de toepassing 
in beleid en programma's. GPN heeft meer inzicht in de 
gender issues die actueel zijn in Nickerie.  
De samenwerking tussen het BGA en mogelijke partners op 
nationaal, regionaal en internationaal niveau zijn ver-
sterkt/verbeterd. 
Rapportageverplichtingen inzake internationale commiterin-
gen (verdragen, verklaringen, etc.) die Suriname inzake 
vrouwen/ gender is aangegaan zijn voldaan. Data is beschik-
baar over de implementatie van de internationale commite-
ringen zoals CEDAW, de uitdagingen en knelpunten en 
kunnen interventies beter geïdentificeerd worden. 

5400010116 

2.0 Neven- of aanvullende ta-
ken 

    

2.1 Bouw-, reparatie-, onder-
houds- en uitbreidingswerk-
zaamheden aan objecten toe-
behorende aan het ministerie 

    

2.2 Binnenlandse Veiligheid Kustwacht heeft een hoofdkwartier gehuurd/ aangeschaft in-
clusief ingericht 
Het steunpunt te Nickerie is opgezet. 
Steunpunt te Boskamp op het terrein van Defensie is opgezet. 

3300008612 
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    Taken Geplande Resultaten 2019/2020 OP uitkom-
sten 

2.3 Armoedebestrijding (alge-
mene subsidies voor minder 
draagkrachtigen ten aanzien 
van onder andere elektriciteit, 
water, transport, gezond-
heidszorg) 

    

2.4 Instituut Mensenrechten    
 

I.3.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had zich in de rapportage periode voorgenomen 30 resultaten 
(outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan acht OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. 
Deze worden in tabel 1.3.1 op pagina 10 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgeno-
men resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 43.3 procent gestart. 
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Tabel 1.3.1  Ministeriele resultaten BiZa, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van BiZa 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst Algemeen 
totaal (Re-
sultaten) 

Uitvoeringsstatus 

Gestart Niet gestart Onbekend 

In 
uit-
voe-
ring 

Stagneert 
en vroegtij-
dig gestopt 

Stag-
neert,no
g 
gaande  

Su-
cessvol 
afge-
rond 

Sub-
totaal 

An-
ders 

Geen 
finan-
cie-
ring 

Stagna-
tie 
(plan)v
oorbe-
reiding 

Tekort 
aan 
deskun-
digen 

Sub-
totaal 

Niet na-
der aan-
gege-
ven 

Geen 
Info 
nieuwe 
Output 

Sub-
totaal 

Aant 30 8 2 2 1 13 1 1 1 1 4 6 7 13 

% 100 26.7 6.7 6.7 3.3 43.3 3.3 3.3 3.3 3.3 13.3 20.0 23.3 43.3 

Breed gedragen cultuurbeleid en 
planning vergroot de toegang van 
burgers tot productie, scholings-, 
trainingsmogelijkheden en begelei-
ding voor culturele activiteiten en 
ontplooiingskansen op het gebied 
van kunst en beleving van vooral de 
eigen cultuur. 

16.7 5 1 2 1   4         0   1 1 

De overheidstaken en -organisatie 
zijn beter en meer samenhangend 
gedefinieerd, uitgaande van het Pu-
blic Sector Reform programma dat 
onderdeel is van Suriname’s Vision 
2035, en de overheidsorganisatie is 
gemoderniseerd en beter instaat 
projectmatig en resultaatgericht te 
werken door integratie van tech-
nieken voor “resultaatgericht ma-
nagement” en monitoring en evalu-
atie. 

20.0 6         0         0 1 5 6 
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De overheidstaken en -organisatie 
zijn beter en meer samenhangend 
gedefinieerd, uitgaande van het Pu-
blic Sector Reform programma dat 
onderdeel is van Suriname’s Vision 
2035, en de overheidsorganisatie is 
gemoderniseerd en beter instaat 
projectmatig en resultaatgericht te 
werken door integratie van tech-
nieken voor “resultaatgericht ma-
nagement” en monitoring en evalu-
atie 

10.0 3         0 1   1 1 3     0 

De overheidstaken en -organisatie 
zijn beter en meer samenhangend 
gedefinieerd, uitgaande van het Pu-
blic Sector Reform programma dat 
onderdeel is van Suriname’s Vision 
2035, en de overheidsorganisatie is 
gemoderniseerd en beter instaat 
projectmatig en resultaatgericht te 
werken door integratie van tech-
nieken voor “resultaatgericht ma-
nagement” en monitoring en evalu-
atie. 

3.3 1         0   1     1     0 

Het bevolkingsbeleid steunt op een 
nationale consensus over de doel-
stellingen, principes en waarden, is 
waar nodig wordt dit middels wette-
lijke regelingen vastgelegd en uit-
gevoerd door overheidsinstituten en 
niet -gouvernementele organisaties. 

13.3 4 2   1   3         0   1 1 



Pagina 12 van 122 
 

Het E-Government programma in-
tegreert ITC in de overheidsorgani-
satie, standaardiseert procedures en 
uitkomsten, verhoogt de efficiëntie 
van de overheidsorganisatie en ver-
groot de toegang van de burger tot 
kwalitatief verbeterde dienstverle-
ning door de overheid, zonder de 
privacy van de burger in gevaar te 
brengen. 

6.7 2         0         0 2   2 

Meer en betere dienstverlening van 
de instituten garanderen de veilig-
heid en beschermen de burgers ef-
fectiever en verhogen burgerpartici-
patie. 

10.0 3         0         0 3   3 

Promotie van wet, -regelgeving en 
beleid dat gendergelijkheid propa-
geert en een bewustwording opgang 
brengt over de sociale vooruitgang 
en economische voordelen die hier-
mee beoogd wordt 

20.0 6 5     1 6         0     0 
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I.4. Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking 
 
I.4.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Sa-
menwerking waren in 2019 en de eerste helft van 2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten 
(projecten) en middels deze een bijdrage te leveren aan de in tabel I.4.1 gerelateerde ontwikkelingsuit-
komsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de 
prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingsprojecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met 
de formele taakstelling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internatio-
nale Samenwerking (zie schema 1.4.1 hieronder). 
 
Schema I.4.1: ·Kerntaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Sa-

menwerking met de daaraan gerelateerde resultaten en uitkomsten  

 Kerntaken Resultaten voor 2019/2020 uitkomst code 

1 
 

Het onderhouden van be-
trekkingen met het buiten-
land in het algemeen, als-
mede de coördinatie van de 
contacten van de overige 
ministeries met het buiten-
land 

De voor 2021 overeenkomsten en programma docu-
menten voor de uitvoering van het armoedebestrij-
dingsplan tussen Suriname en gespecificeerde landen 
w.o. Nederland, Brazilië, alsook multilaterale organisa-
ties w.o. CARICOM, OIC en de VN zijn getekend en 
uitgevoerd. 

3100008111 

De voor 2021 geplande activiteiten ter voorbereiding 
van de vrijwillige nationale rapportage (VNR) inzake 
de implementatie van de SDGs, welke in juli 2022 zal 
worden gepresenteerd aan de VN en ook zijn de activi-
teiten rondom (HLPF), uitgevoerd. 

3100008111 

2 De diplomatieke en consu-
laire aangelegenheden. 

  

3 

Het onderhouden van de 
betrekkingen met over-
heidslichamen, colleges, 
functionarissen en instellin-
gen in het buitenland 

De voor 2021 geplande resultaten ihkv regionale inte-
gratieprocessen in o.a. CARICOM, ACS en PROSUR 
verband zijn opgeleverd. 

1100044111 

De voor 2021 geplande overeenkomsten en programma 
documenten met de buurlanden, landen in de regio en 
andere landen w.o. Nederland, Brazilië, India alsook 
multilaterale organisaties w.o. CARICOM en de VN 
zijn getekend, waarbij de specifieke acties ter zake de 
beheersing van de COVID-19 pandemie en de daaruit 
voortvloeiende sociaal economische gevolgen zijn op-
geleverd. 

6101102213 

De voor 2021 genomen besluiten (of outcome docu-
menten) in diplomatieke mechanismen in o.a. CARI-
COM, CARIFORUM, OAS, VN, CELAC en OIC ver-
band zijn aangenomen, waarin het nationaal belang en 
standpunt van Suriname op het gebied van democratie, 

1300041711 
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 Kerntaken Resultaten voor 2019/2020 uitkomst code 

rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten is gedefini-
eerd en kenbaar gemaakt. 

4 

Het verzamelen van inlich-
tingen omtrent het buiten-
land en de doorgeleiding 
daarvan naar de daarvoor in 
aanmerking komende in-
stanties 

  

5 
De coördinatie inzake de 
voorlichting aan het buiten-
land 

Het actieplan beleidsnota Ministerie van BIBIS 2020-
2025 is ontwikkeld en de resultaten voor 2021 zijn op-
geleverd. 

1200041312 

De formatierapporten van de vier directoraten van het 
Ministerie van BIBIS zijn goedgekeurd en de perso-
neelsformatie is ingevuld. 

1200041312 

6 

De uitgifte en inname van 
reisdocumenten buiten Su-
riname, het een en ander in 
samenwerking met de daar-
voor in aanmerking ko-
mende ministeries 

  

7 

De aangelegenheden be-
treffende het personenver-
keer en de buitenlandse mi-
gratie (waaronder remigra-
tie), het een en ander in sa-
menwerking met de daar-
voor in aanmerking ko-
mende ministeries 

Het Nationaal Diasporabeleidsplan is in overleg met 
relevante actoren geformuleerd en de resultaten voor 
2021 zijn opgeleverd. 

6101102212 

Het Diaspora Instituut en daaraan gekoppeld Diaspora 
Fonds zijn operationeel. 

6101102212 

De Awareness en sensitization consultaties om Ex-
pats/Diaspora gemeenschap in binnen- en buitenland te 
inspireren, welke in het actieprogramma voor migratie- 
en diasporabeleid waren opgenomen, zijn georgani-
seerd. 

6101102212 

De voor 2021 geplande programma's met de diaspora 
gemeenschappen in Frans-Guyana, Nederland en de 
VS zijn uitgevoerd om Suriname te promoten en het 
contact te onderhouden. 

6101102212 

De strategie om netwerken met o.a. de diaspora ge-
meenschap en andere internationale gemeenschappen 
te bevorderen zijn ontwikkeld en de specifieke resulta-
ten met betrekking tot kennis- en innovatie ontwikke-
ling voor 2021 zijn opgeleverd. 

6101102212 



Pagina 15 van 122 
 

 Kerntaken Resultaten voor 2019/2020 uitkomst code 

8 

De coördinatie van de in-
ternationale ontwikkelings-
samenwerking, het een en 
ander in samenwerking met 
de daarvoor in aanmerking 
komende ministeries 

Ondersteuning is gegeven bij de onderhandelingen 
voor schuldsaneringen Surinaamse Overheid met inter-
nationale financieringsinstituten en ontwikkelingspart-
ners. 

1000223113 

De meerjarige internationaliseringsstrategie welke 
breed gedragen wordt door stakeholders, is geformu-
leerd en goedgekeurd en de resultaten voor 2021 zijn 
opgeleverd. 

1100044113 

De volgens de Internationaliseringsstrategie uitge-
werkte promotiecampagne ten behoeve van onderne-
mingen is ontwikkeld en uitgevoerd. 

1100044113 

Een sterkere brandingstrategie voor Surinaamse pro-
ducten, diensten en kennis is internationaal in de markt 
gezet door ze te koppelen aan een overkoepelende 
branding. 

1100433114 

De strategie om Suriname tot een top toeristische en in-
vesteringsbestemming te transformeren is ontwikkeld 
en de resultaten voor 2021 zijn opgeleverd. 

1300041711 

De strategie voor het bevorderen van coöperatieve 
partnerschappen tussen publieke en private actoren is 
ontwikkeld en de resultaten voor 2021 opgeleverd. 

1300041711 

Het in 2021 opgestelde Nationale actieplan, opgemaakt 
in samenwerking met relevante stakeholders, voor het 
operationeel maken van Investsur is uitgevoerd 

6101102212 

De voor 2021 geplande Memorandum of Understan-
dings tussen Surinaamse bedrijven en buitenlandse be-
drijven ihkv Noord-Zuid en Zuid-Zuid samenwerkin-
gen op het gebied van technologische en technische 
ontwikkeling voor de bevordering van moderne econo-
mische productie zijn getekend en uitgevoerd. 

1100044227 

 
I.4.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking had zich 
in de rapportage periode voorgenomen 20 resultaten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen 
aan tien OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. Deze worden in tabel I.4.1 gepresenteerd evenals de 
uitvoering status van deze voorgenomen resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 50 procent ge-
start. 
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Tabel I.4.1 Ministeriële resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

Geplande Resultaten van het Ministerie van BIBIS 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

  
 Uitkomst 

Totaal (re-
sultaten) 

Uitvoeringsstatus 

Gestart Onbekend 

Geen bij-
zonder-
heden 

In uit-
voering 

Stagneert, 
nog gaande 

Sucessvol 
afgerond 

Subto-
taal 

Geen 
info 
van  
MPU  

Out-
put 
nieuw  

Sub-
totaal 

Aant 20 2 1 4 3 10 2 8 10 

 100 10 5 20 15 50 10 40 50 

De aangepaste wetgeving sluit aan bij het rechtsgevoel van 
burgers, faciliteert economische en sociale ontwikkeling en 
is in overeenstemming met de door de Staat Suriname aan-
gegane internationale verplichtingen. 

15 3     2   2 1   1 

De capaciteit voor marketing van Surinaamse producten van 
de prioriteitsclusters, in markten waartoe Suriname formeel 
toegang heeft, is toegenomen. 

5 1       1 1     0 

De internationale handel is zodanig georganiseerd dat Suri-
naamse consumenten en producenten door directe of indi-
recte transacties toegang krijgen tot de uitwisseling van ‘cut-
ting edge’-technologie en producten voor consumptieve of 
productieve doeleinden met in achtneming van de wettelijke 
regelingen. 

5 1         0   1 1 

De overheidstaken en -organisatie zijn beter en meer samen-
hangend gedefinieerd, uitgaande van het Public Sector Re-
formprogramma dat onderdeel is van Surinames Vision 
2035, en de overheidsorganisatie is gemoderniseerd en beter 
in staat projectmatig en resultaatgericht te werken door inte-
gratie van technieken voor ‘resultaatgericht management’ en 
monitoring en evaluatie. 

10 2         0 1 1 2 
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In de uitvoering van haar handelsstrategie verbetert en ver-
groot Suriname middels strategische samenwerkingsverban-
den de fysieke en niet-fysieke infrastructuur voor internatio-
nale handel en wordt ons land steeds meer één van de cen-
trale locaties voor het internationaal handelsverkeer in het 
Guyanaschild. 

10 2         0   2 2 

Instituten die belast zijn met de uitvoering van de financie-
ringsstrategie en -programma voeren een gecoördineerd ac-
tieprogramma uit om de investeringsbehoefte (ontwikke-
lingsuitkomsten) van Suriname te promoten. 

30 6 2     1 3   3 3 

Suriname heeft een gezond en weerbaar financieel systeem 
dat adequaat inspeelt op externe en interne schokken en een 
transparant monetair beleid dat de opbouw en verantwoord 
management garandeert van zowel de lange termijn reserves 
voor de ontwikkeling als de korte termijn deviezenreserve 
nodig voor de lopende betalingsbalansoperaties. 

5 1         0   1 1 

Suriname participeert in regionale en internationale markten 
en de desbetreffende organisaties uitgaande van haar han-
delspolitieke doelen die geformaliseerd, geoperationaliseerd, 
vastgelegd en uitgewerkt zijn naar concrete actiepro-
gramma’s en deelbeleidsgebieden. 

5 1     1   1     0 

Verhoogde integratie van de verschillende systemen van so-
ciale dienstverlening en verzekeringen garandeert een mini-
maal bestaansniveau aan alle burgers, versterkt hun sociale 
weerbaarheid en verhoogt hun economische, evenals hun 
maatschappelijke participatie 

10 2     1 1 2     0 

Voor de financiering van specifieke projecten of pro-
gramma’s die zijn vastgelegd in het OP 2017-2021 gaan Su-
riname of Surinaamse organisaties overeenkomsten aan met 
bilaterale partners en multilaterale organisaties en instellin-
gen. 

5 1   1     1     0 
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I.5. Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport 
 
I.5.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport waren in 2019 en de eerste helft 
van 2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te 
leveren aan de in tabel I.5.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 
(S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingspro-
jecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie van 
Regionale Ontwikkeling en Sport (zie schema I.5.1) 
 
Schema I.5.1: Kerntaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport met daaraan gerelateerde resulta-

ten en uitkomsten  

 Kerntaken Ministerie ROS Resultaat 
Uitkomsten 
Code 

1 

Alle secundaire en tertiaire 
voorzieningen in geheel Su-
riname, met uitzondering 
van het district Paramaribo 

Infrastructurele, bouwkundige- en civieltechnische werken zijn 
in samenspraak met diverse actoren opgezet en aangelegd 

5200007311 

De gerenoveerde betonnen steiger Tapanahony gebied is opgele-
verd. 

5200007311 

De gerenoveerde betonnen brug te Abadoe Kondre is opgeleverd. 5200007311 

Bouw betonnen brug in het district Sipaliwini 5200007311 

2 
Betrekkingen tussen de regi-
onale en de centrale Over-
heid 

Het projectdossier voor de opzet van de kleding atelier t.b.v. de 
geüniformeerde diensten van het Min van ROS is opgeleverd. 

5200007311 

3 

De bevordering van de tot-
standkoming, de in stand 
houding en de inrichting van 
onder meer accommodaties 
nodig voor de uitvoering 
van het sport- en jeugdbe-
leid 

Twee speeltuinen te Boven Suriname zijn aangelegd en opgele-
verd. 

3300008411 

Multipurpose Kunstgrasvelden te Brokopondo (Brokopondo 
Centrum), Commewijne (Richelieu), Coronie, Para (Redi Doti), 
Saramacca, Wanica (Leiding 10) zijn aangelegd. 

3300008411 

Aanleggen van speeltuinen te Commewijne (Palem), Coronie, 
Marowijne (Albina/ naast de kazerne NL), Nickerie, Para (On-
verwacht en Paranam-Smalkalden), Paramaribo (Blauwgrond), 
Saramacca, Boven Suriname (Atjoni), Wanica. 

3300008411 

De afbouw van de centrale huisvesting van het Directoraat Sport-
zaken op het Willebrod Axwijk Sportcentrum is voortgezet en 
opgeleverd. 

3300008411 

4 
De ontwikkeling, de bevor-
dering en de begeleiding van 
de sport in de ruimste zin 

Evaluatierapport deelname Internationale schoolsport meetmo-
menten met aanbevelingen is opgeleverd 

3300008412 

Trainingsprogramma ter versterking van sport- en buurtorganisa-
ties is op basis van een behoefte analyse ontwikkeld en uitge-
voerd 

3300008412 

Strategie en actieplan voor de begeleiding van topsporters door 
topkader zijn geformuleerd en het begeleidingsplan is ontwikkeld 
en uitgevoerd 

3300008412 

Talenten bij schoolgaande jongeren zijn ontdekt, verder ontwik-
keld en begeleid naar topsport 

3300008412 

5 
Een gecoördineerd en plan-
matig sportbeleid 

De strategie en het uitvoeringsplan zijn ontwikkeld en de pilot-
fase van Fun Skills Movement is uitgevoerd en het evaluatierap-
port is opgeleverd 

3300008412 
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 Kerntaken Ministerie ROS Resultaat 
Uitkomsten 
Code 

Evaluatierapport Trainingsprogramma ter versterking van sport- 
en buurtorganisaties met aanbevelingen is opgeleverd 

3300008412 

Strategie en actieplan voor de ontwikkeling van buurtsport zijn 
geformuleerd en het evaluatieplan van de uitvoering is opge-
maakt. 

3300008412 

Het datamanagement systeem van het directoraat Sportzaken is 
ontwikkeld en operationeel 

3300008413 

De afdeling Statistiek van het directoraat Sportzaken is ingesteld 
en operationeel 

3300008413 

Strategie en actieplan voor de ontwikkeling van bewegingsvaar-
digheden voor de gemeenschap zijn geformuleerd 

3300008413 

6 

Een geïntegreerd overheids-
handelen, gericht op regio-
nale ontwikkeling en verbe-
tering van het woon- en 
leefklimaat van de bewoners 
in de districten en de weder-
opbouw van het binnenland 

De Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken is in 
DNA goedgekeurd en door de President afgekondigd 

5200007311 

De strategie en actieplan digitalisering ondernemerschap binnen-
land zijn met de belanghebbenden samengesteld en per sector in-
gedeeld (w.o. productie-, agrarische, dienstensector). 

5200007311 

De strategie en het actieplan Ondernemerschap voor duurzame 
ontwikkeling woon- en leefgemeenschappen in het binnenland 
zijn samen met de belanghebbenden samengesteld 

5200007311 

Resultaat_1.4 De handleiding Duurzaam Gebruik Gemeenschap-
bos is samen met belanghebbenden ontwikkeld en technische en 
administratieve trainingen en bewustwordingsprogramma's zijn 
georganiseerd voor houtondernemers en dorpsgemeenschappen 
voor een doelmatig gebruik en beheer van de gemeenschapsbos-
sen 

5200007311 

Database Leefgemeenschappen Binnenland is ontwikkeld en 
operationeel 

5200007311 

Het rapport Onderzoek naar de originele benamingen en schrijf-
wijze van Afro Surinaamse dorpen is uitgebracht en gepresen-
teerd aan de belanghebbenden 

5200007311 

Plan van aanpak geschreven m.b.t. kleinschalige projecten en be-
geleiding daarin t.b.v. micro-ondernemers, i.s.m. de plaatselijke 
actoren 

5200007311 

Database Dignitarissen Afro-Surinamers binnenland is ontwik-
keld en operationeel 

5200007311 

7 
Financieel software systeem FINICS is succesvol geïmplemen-
teerd in alle districten en alle betrokken medewerkers zijn ge-
traind en kunnen zelfstandig werken in het systeem 

5200007311 

8 

De gerenoveerde Krutu Oso te Klaaskreek is opgeleverd 5200007311 
Het gerenoveerde krutu oso te Wan Finga is opgeleverd 5200007311 

Het doorgangshuis te Paramaribo is getransformeerd naar een so-
ciaal- cultureel centrum ter conservering van het cultureel erf-
goed van voornamelijk Afro-Surinamers/ Inheemsen/Binnenland 

5200007311 

Het collectieve grondenrechtenvraagstuk van de Kaliña en 
Lokono is wettelijk geregeld. 

5200007311 

Database Inheemsen Gemeenschappen is ontwikkeld en operatio-
neel. 

5200007311 
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 Kerntaken Ministerie ROS Resultaat 
Uitkomsten 
Code 

Het dorpsontwikkelingsplan voor de Inheemsen gemeenschappen 
is met ondersteuning van belanghebbenden samengesteld en 
goedgekeurd 

5200007311 

Het Staatsbesluit Instelling Dorpsfonds is afgekondigd en gepu-
bliceerd bij Staatsblad van de Republiek Suriname 

5200007311 

De gemeenschapsbossen (GMB) worden duurzaam gebruikt. 5200007311 

Het rapport onderzoek naar de originele benamingen en schrijf-
wijze van Inheemse dorpen is uitgebracht en gepresenteerd aan 
de belanghebbenden 

5200007311 

De strategie en actieplan voor duurzame ontwikkeling Inheemse 
leefgemeenschappen is met ondersteuning van de belanghebben-
den ontwikkeld en goedgekeurd. 

5200007311 

Ondernemerschap in het binnenland, welke mede bijdraagt aan 
duurzame verbetering van de woon- en leefgemeenschappen van 
de afro- Surinamers in het binnenland bevorderd 

5200007311 

Baseline onderzoek t.a.v. de gemeenschappen is uitgevoerd 5200007311 

9 
Het beleid ten aanzien van 
het opleiden van leidingge-
vend kader voor de sport 

Management trainingen verzorgd ter versterking van de sport- en 
buurtorganisaties. 

3300008412 

10 
Het ondersteunen van de 
agrarische ontwikkeling in 
het binnenland 

De 5 fokkers in het Patamacca gebied   beschikken over de no-
dige kennis, kunde en kweektechnieken voor het uitoefenen van 
schapenteelt op een verantwoorde manier. 

5200007311 

Er is een kwik vrije Anjumara kwekerij opgezet in West- Suri-
name ter bevordering van de voedselveiligheid in West- sur 

5200007311 

Een programma voor capaciteitsopbouw gericht op landbouw-
productie binnen een agroforestry-systeem (Agrarische ontwik-
keling) 

5200007311 

Er is een podosiri industrie op gezet in het district Marowijne, 
waar 25 podosiri boeren getraind zijn in GAP-trainingen (teelt-
techniek, vermeerdering en verwerking van podosiri. 

5200007311 

11 
Het toezicht op het beheer 
van de staatslogeergebou-
wen 

De renovatiewerken aan het logeergebouw te Poeketi zijn opge-
leverd 

5200007311 

Het gerenoveerde logeergebouw te Pusugrunu is opgeleverd 5200007311 

Het gerenoveerde Logeergebouw te Godo Olo is opgeleverd 5200007311 

 
I.5.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport had zich in de rapportage periode voorgenomen 48 
resultaten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan vier OP 2017-2021 ontwikkelingsuit-
komsten. Deze worden in tabel I.5.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen 
resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 20.8 procent gestart. 
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Tabel I.5.1 Ministeriële resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van ROS 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Uitkomst 

Totaal Voortgangsstatus 

Gestart Niet gestart  Onbekend 

In 
uit-
voe-
ring 

Stag-
neert, 
vroeg-
tijdig 
gestopt 

Stag-
neert, 
nog 
gaande  

Sub-
totaal 

Geen 
finan-
ciering 

Sub-
totaal 

Niet 
nader 
aange-
geven 

Sub-
totaal 

Aant 48 3 3 4 10 10 10 28 28 

% 100 6.3 6.3 8.3 20.8 20.8 20.8 58.3 58.3 

In stad en district zijn er meer en betere sportfaciliteiten, -
organisatie en -begeleiding voor de beoefening van ver-
schillende niveaus en takken van sport die intensiever en ef-
ficiënter gebruikt en onderhouden worden. 

8.3 4   2 1 3   0 1 1 

Intensivering van sport in het onderwijs en speciale pro-
gramma's voor burgers van alle leeftijden verhogen de parti-
cipatie van doelgroepen in sport en verhogen de ontplooi-
ingskansen van getalenteerde participanten om door te stro-
men naar de top- en/of beroepssport. 

16.7 8   1 2 3   0 5 5 
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Lokale economieën bereiken consensus over een lang ter-
mijn strategisch plan voor de inrichting van ruimtelijke in-
deling en bestemmingsplannen waaronder ook begrepen in-
frastructuur, een en ander met in achtneming van de wette-
lijke regelingen 

68.8 33 1   1 2 10 10 21 21 

Surinaamse top- en/of beroepssporters verhogen hun presta-
ties in nationale, regionale en internationale competities, 
ondersteund door betere sportfaciliteiten, -organisatie en -
begeleiding en netwerken die hun kansen op integratie in de 
wereldtop vergroten. 

6.3 3 2     2   0 1 1 



Pagina 23 van 122 
 

I.6. Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 
I.6.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu waren in 2019 en de eerste helft van 
2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leve-
ren aan de in tabel I.6.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 
(S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingspro-
jecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie van 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (zie schema I.6.1). 
 
I.6.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu had zich in de rapportage periode voorgenomen 37 
resultaten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan dertien OP 2017-2021 ontwikkelings-
uitkomsten. Deze worden in tabel I.6.1(zie pagina 27) gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze 
voorgenomen resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 59,5 procent gestart.  
 
Schema I.6.1·Kerntaken van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu  

 Kerntaken ministerie ROM Resultaat Uitkomst-
Code 

1. 

Een deugdelijke ruimtelijke orde-
ning, het een en ander in samen-
spraak met onder andere het Mi-
nisterie van Regionale Ontwikke-
ling en Sport, het Ministerie van 
Openbare Werken, het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en het 
Ministerie van Natuurlijke Hulp-
bronnen 

Wet Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd door DNA en 
afgekondigd 

5200007113 

Database ruimtelijke data is opgezet en is operationeel 5200007113 

2.     Het adequaat betrekken van de to-
tale gemeenschap om milieuver-
ontreiniging doelmatig en doelge-
richt tegen te gaan; 

Het Nanni intake rehabilitation” project is geïmplemen-
teerd in Nickerie, binnen het kader van Caribbean Commu-
nity Climate Change Centre (CCCCC) Water & Climate 
Change 

1400005113 

3.     
     

Het bevorderen van de implemen-
tatie van ondertekende milieuver-
dragen 
 

De  Third National Communication rapport on climate 
change (NC3) is geformuleerd 

4100009215 

Biosafety Clearing House fase 3 project is ingesteld, waar-
bij duurzame nationale procedures zijn geformuleerd ten-
einde stakeholders in staat te stellen om te voldoen aan de 
verplichtingen t.a.v. het Cartagena Protocol inzake bio-vei-
ligheid 

4100009212 

De beheersstructuur voor het mariene milieu is opgezet in 
het kader van de Cartagena Conventie 

4200009314 

Suriname heeft in het kader van artikel 4, lid 3 en 4 van de 
Paris Agreement het 2de Nationally Determined Contribu-
tion report (NDC) geformuleerd 

4100009213 

4.       
Het bevorderen van de totstand-
brenging van een nationale mili-
euwetgeving 

De Staatbesluiten voor instelling milieufonds, verplicht-
stelling Milieu Effecten Analyse, normstelling milieuver-
ontreiniging en afvalmanagement zijn goedgekeurd en 

4100009211 
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 Kerntaken ministerie ROM Resultaat Uitkomst-
Code 

gepubliceerd in het kader van de implementatie van de Mi-
lieu Raamwet 

5.   

Het coördineren van de voorbe-
reiding van het milieubeleid, het 
monitoren van de uitvoering 
i.s.m. betreffende ministeries, pri-
vate organisaties en instituten; 
 
 

Het Milieubeleidsplan is geformuleerd en goedgekeurd 
met ondersteuning van belanghebbenden 

4100009214 

Het Strategisch Milieu Financieringsplan is geformuleerd 4100009214 

Suriname heeft in het kader van de Nationaal Milieu 
Agenda de Cartagena Conventie en de Nagoya Protocol 
voor ABS geratificeerd 

4100009211 

Land Degradatie Neutraliteit – Target Setting Program is 
ingesteld t.b.v. van het rehabiliteren/herstellen van gede-
gradeerde gronden 

4400095313 

Het Herziene Strategisch Nationaal Actieplan voor Duur-
zaam Landbeheer is opgeleverd, welke een raamwerk is 
voor het analyseren van de oorzaken van landdegradatie 

4400095313 

Het waste water policy plan is voorbereid, in het kader van 
GEF CReW+ - Caribbean Regional Fund for Waste water 
Management 

1400005323 

Het NDC implementatie plan is geformuleerd 4100009215 

Het water adaptatieplan is geformuleerd in kader van het 
Enhancing Climate Resilience in CARIFORUM countries 
project. 

4200009314 

Automatische meet apparatuur voor het weer en waterstan-
den in relatie tot het klimaat zijn aangeschaft en geïnstal-
leerd in kader van het Enhancing Climate Resilience in 
CARIFORUM Countries project. 

4200009314 

De Nationale Biodiversiteit Strategie (NBS) 2021-2030 is 
met relevante stakeholders voorbereid 

4100009214 

Suriname heeft bijgedragen middels het geven biodiversi-
teit informatie voor de formulering van de Post 2020 Glo-
bal Biodiversity Framework, welke in lijn is met de Natio-
nale Biodiversiteit doelen 

4100009214 

4e nationale rapportage inzake de status van de National 
Biosafety Framework in het kader van het Cartagena Pro-
tocol inzake bioveiligheid is geformuleerd 

4100009212 

Een chemisch en afval beheer plan ter bevordering van de 
bewustwording van een schoon milieu in Suriname is ge-
formuleerd i.h.k.v Implementing Sustainable Low and 
Non-Chemical Development in Small Islands Developing 
States (ISLANDS project). 

3300008311 
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 Kerntaken ministerie ROM Resultaat Uitkomst-
Code 

Formuleren van LDN target and measures document voor 
het mogelijk rehabiliteren van geïdentificeerde gedegra-
deerde gebieden zoals agrarische gronden en uitgemijnde 
gebieden i.s.m. de werkgroep (NIMOS, SBB, GLIS, ABS 
en CELOS) en relevante stakeholders Planbureau, LVV, 
RGB, OWT&C en ADEK 

4400095313 

Suriname Adaptation National Plan is geformuleerd 4100009213 

Technology Actieplan is geformuleerd 4100009213 

Het Rapport Technology Needs Assessment is opgeleverd 4100009213 

Het ecosystem management beheerplan is geformuleerd in 
het kader van het Ecosystem Based Management project 

4100009213 

De geformuleerde roadmap m.b.t. het mandaat conform de 
'Krutu of Paramaribo Joint Declaration on HFLD Climate 
Finance Mobilization' is geïmplementeerd 

2000006511 

Het Urban Investment for the Resilience of Paramaribo 
project is geüpdated 

4200009312 

6.  

Het identificeren, voorbereiden en 
uitvoeren van scholings-, trai-
nings- en voorlichtingspro-
gramma’s 
 

De importeurs/ en bedrijven zijn breed geïnformeerd om 
het gebruik van kwikhoudende producten te ontmoedigen 
middels awareness campagnes zodat invulling gegeven 
wordt aan Minamata conventie 

1400005323 

Bewustwordingmateriaal is ontwikkeld en opgeleverd met 
technische assistentie verleend door BCRC-Caribbean voor 
de implementatie van het Nationale Implementatie Plan 
(NIP) onder de Stockholm Conventie teneinde het gebruik 
van gevaarlijke pesticiden en industriële chemicaliën te 
verminderen/ uit te bannen 

1400005323 

Het Milieu Educatie programma is geformuleerd 4100009211 

De CCORAL training is geïmplementeerd in kader van het 
Enhancing Climate Resilience in CARIFORUM countries 
project. 

4200009314 

Het Climate awarness plan is geformuleerd in kader van 
het Enhancing Climate Resilience in CARIFORUM 
countries project. 

4200009314 

Bewustwordingsprogramma in afvalscheiding bij de bron 
is uitgevoerd binnen groot Paramaribo in de ressorten 
Rainville en Blauwgrond, zodat er minder afval terecht 
komt in het milieu 

3300008311 

7. Het stimuleren van het gebruik 
van milieuvriendelijke technolo-
gieën 

Milieuvriendelijke technieken in de kleinschalige goudsec-
tor zijn geïntroduceerd voor gouddelvers in geïdentifi-
ceerde gebieden zoals vermeld in het MSAGS project 

1400005323 
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 Kerntaken ministerie ROM Resultaat Uitkomst-
Code 

 In het kader van GEF CReW+ - Caribbean Regional Fund 
for Waste water Management Project is het project docu-
ment voor het opzetten van een pilot water zuiveringssys-
teem geformuleerd. . 

1400005323 

8.     Het bevorderen van de implemen-
tatie van ondertekende milieuver-
dragen 

Het handboek inzake grensoverschrijdende transport van 
gevaarlijk afval t.b.v. recyclingbedrijven is geformuleerd 
in het kader van de Basel Conventie 

4100009213 
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Tabel I.6.1 Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van ROM 2019_1e helft 2020 gerelateerd aan het OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst Voortgangsstatus 

To-
taal 

Gestart Niet gestart Onbekend 

In uit-
voe-
ring 

Stag-
neert, 
nog 
gaande  

Sub-
tot 

An-
ders 

Geen 
fi-
nan-
cie-
ring 

Sub
tot 

MPU, 
heeft 
geen 
info 

NNA  Sub-
tot 

Aant 37 12 10 22 1 1 2 13 13 

% 100 32.4 27.0 59.5 2.7 2.7 5.4 35.1 35.1 

De bewustwordingscampagnes, wetgeving en regulering bevorde-
ren een gezondere leefstijl en woon-, werk- en leefmilieu van de 
bevolking.                                                                                                                   

5.4 2 2   2     0   0 

De compensatie voor de instandhouding van Surinames ongerept 
tropisch bos is onderdeel van het internationaal klimaatverande-
ringsactieprogramma, waaronder REDD+ en draagt bij aan de na-
tionale groei en ontwikkeling middels een programmatische aan-
pak van het behoud en waar nodig herstel van het Surinaams re-
genwoud                                                                                   

2.7 1     0 1   1   0 

De uitvoering van programma’s voor de bescherming tegen kwik, 
pesticiden, herbiciden en andere schadelijke stoffen, toepassing 
van milieuvriendelijke methoden en participatie in internationale 
samenwerking rond relevante milieu- en klimaatverdragen, cre-
eren nieuwe banen en kennis.                                                                                                                  

13.5 5 1 4 5     0   0 
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Goede irrigatie en drainage zijn gegarandeerd door een combinatie 
van nationale en lokale financieringsbronnen die in afgebakende 
productie- of woongebieden worden ingesteld en in overleg met 
regionale organen beheerd worden.                                                                                                                                                            

2.7 1     0   1 1   0 

In het verwerven van hun middelen van bestaan en producten voor 
de markt gebruiken burgers en bedrijven de hulpbronnen die de 
natuur verschaft op verantwoorde wijze en de Overheid ziet 
daarop toe, waar nodig met steun van de internationale ontwikke-
lingspartners.                                                                                                                       

5.4 2   2 2     0   0 

Milieuwetgeving en de daaraan gerelateerde nationale milieustra-
tegie en bewustwordings- en navolgingsprogramma’s beïnvloeden 
en verhogen het milieubewustzijn van de burgers, beleidsvoorbe-
reiders en beslissers in de private en publieke sector, waarbij spe-
ciale aandacht gegeven wordt aan de vraagstukken van zeespiegel-
stijging, het beheersen van en/of voorkomen van rampen en de na-
tuurreservaten. 

8.1 3     0     0 3 3 

Op basis van de Milieuwetgeving en de nationale milieustrategie 
participeert Suriname in regionale en internationale programma’s 
voor het managen van de CO2-niveaus in de atmosfeer en het mi-
nimaliseren van de schade aan Surinames infrastructuur en econo-
mie.                                                                                                                            

5.4 2 1   1     0 1 1 

Op basis van de Milieuwetgeving, de daaraan gerelateerde natio-
nale milieustrategie, het Ontwikkelings Plan 2017-2021 en de dis-
trictsplannen, investeren en werken burgers en bedrijven conform 
hun nationale en internationale verplichtingen aan het herstel van 
het milieu dat door hun economische of andere activiteiten be-
schadigd was.                                                                

16.2 6 3 3 6     0   0 
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Producenten in de land- en bosbouw, regulerende en controlerende 
instituten evenals lokale gemeenschappen werken samen om mili-
euschade te minimaliseren door de milieustandaarden en andere 
normen van verantwoordelijk omgaan met het milieu na te leven 
en te promoten.   

8.1 3 2   2     0 1 1 

Suriname heeft zijn duurzame ontwikkelingsstrategie geïntegreerd 
in de regionale en internationale milieustrategieën en actiepro-
gramma’s en heeft de capaciteit ontwikkeld om vol te participeren 
in de financierings- en monitoringsprogramma’s.                                                            

10.8 4 2   2     0 2 2 

Surinames strategie en actieprogramma’s maken optimaal gebruik 
van de technische assistentie en hulpfondsen voor het mitigeren 
van de gevolgen van klimaatverandering, onder meer door nauwe 
samenwerking met de regionale en internationale organisaties die 
op dit stuk mandaat hebben.                                                 

13.5 5 1   1     0 4 4 

Vooral in de meest bedreigde gebieden in de kustvlakte is de na-
tuurlijke oever- en kustbescherming hersteld en is verdere oever- 
en kustdegradatie beperkt door onder andere voorzieningen tegen 
zeespiegelstijging en schadelijk menselijk handelen die vastgelegd 
worden in de structuur-, streek- en bestemmingsplannen.                                                   

2.7 1   1 1     0   0 

Wetgeving inzake regionale en ruimtelijke planning is aangepast 
en geoperationaliseerd.                                                                                                      

5.4 2     0     0 2 2 
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I.7. Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer 
 
I.7.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer waren in 2019 en de eerste helft van 
2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leve-
ren aan de in tabel I.7.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 
(S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingspro-
jecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie van 
Grondbeleid en Bosbeheer (zie schema I.7.1 hieronder). 
 
I.7.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer had zich in de rapportage periode voorgenomen 30 resulta-
ten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan negen OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkom-
sten. Deze worden in tabel I.7.1 (zie pagina 33) gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voor-
genomen resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 46,7% gestart.  

Schema I.7.1 Kerntaken van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer met de daaraan gerelateerde resulta-
ten en uitkomsten 

 Kerntaken per Ministerie 
GB 

Resultaat Uitkomst-
code 

1. 

De inventarisatie, exploratie, 
optimale exploitatie en het be-
heer van de hulpbron bos, de 
flora en fauna 
 
 

25 jachtopzieners van de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) 
zijn getraind in monitoren en controleren van 'wildlife' popula-
ties in Suriname in lijn met regelgevingen van Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Flora and 
Fauna 

4100009211 

Het onderzoeksrapport betreffende 'parrot species' is uitge-
bracht 

4100009211 

Ontbossingskaart en landgebruikkaart over het jaar 2019 zijn 
in samenwerking met relevante stakeholders geproduceerd met 
inbegrip van analyse c.q. oorzaken van ontbossing in Suri-
name 

2000006511 

Het Sustainable Forestry Information Systeem (SFISS) is ge-
actualiseerd en SMF-component van het National Forestry 
Monitoring System is operationeel. 

2000006511 

Rapport Ruimtelijke ontwikkelingsscenario's, incl. kaarten, is 
samengesteld in samenwerking met SPS, NIMOS, Adekus en 
alle sectorministeries en instituten om invulling te geven aan 
de Nationale REDD+ strategie 

2000006511 

Ter implementatie van de Nationale REDD+ -strategie is de 
tweede versie Forest Reference Emission Level (FREL) vast-
gesteld 

2000006511 

REDD+ Werkplan inhoudende goedgekeurde projecten met fi-
nancieringsplan voor 2021 is samengesteld en uitgevoerd 

2000006511 
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De bos- en natuurbeheerautoriteit BOSNAS is ter vervanging 
van bos- en natuurinstituten opgezet en operationeel 

2000006511 

De strategie en actieplan voor duurzame houtproductie en effi-
ciënte verwerking tot eindproduct is met ondersteuning van 
het Surinaams bedrijfsleven geformuleerd en goedgekeurd. 

2000006511 

De populatie van zeeschildpadden is stabiel 4100009213 

Een Safeguard Information System (SIS) is voor SBB ontwik-
keld (om te monitoren of hetgeen wordt uitgevoerd, conform 
plan is) 

2000006511 

Forest Reference (emission) Level (FREL)is bepaald en de fi-
nanciële compensatie is berekend 

2000006511 

Het Nationaal Forest Monitoring Systeem (NFMS) is verder 
ontwikkeld en versterkt door de SBB in nauwe samenwerking 
met relevante stakeholders, zodat er voorzien kan worden in 
data voor het berekenen van de hoeveelheid koolstofdioxide 
emissies door veranderingen in de bosbedekking alsook de 
biodiversiteit, voorkomens van hout en non-timber forest pro-
ducts (NTFP's). 

2000006511 

Condities om duurzaam beheer van het gemeenschapsbos te 
stimuleren zijn verbeterd 

2000006512 

   2 
 

Een richtige gronduitgifte, het 
een en ander in samenwerking 
met de daarvoor in aanmer-
king komende ministeries, 
waar nodig in interdeparte-
mentaal verband 
 

12 geselecteerde personeelsleden van de Juridische afdeling, 
loket, balie en klachten unit zijn getraind in juridische aspec-
ten en praktijksituaties van grondaangelegenheden teneinde 
een betere dienstverlening te bieden 

5200007311 

Het onderzoeksrapport inhoudende analyse van alle vonnissen 
van de afgelopen 10 jaren tegen het Ministerie is in boekvorm 
(jurisprudentie) uitgebracht 

5200007311 

20 aspirant Grond Inspecteurs zijn getraind cf. nieuw curricu-
lum voor volwaardige Inspecteurs 

5200007311 

Nieuw gebouw van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening 
Grond- en Bosbeheer, waar alle diensten onder gebracht zullen 
worden 

1200041312 

De conceptwet Ruimtelijke Ordening is afgerond 5200007112 

Ruimtelijke data geïnventariseerd 5200007112 

Verkavelde projecten in de districten Wanica, Commewijne en 
Para zijn opgeleverd 

5200007311 

Het Onderdirectoraat Grondbeheer is institutioneel versterkt 5200007311 
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3 
 

Een verantwoord natuurbeheer 
en natuurbescherming 
 

De gerehabiliteerde faciliteiten te Brownsberg Natuur Park 
zijn opgeleverd 

4100009211 

Bewustwordingsactiviteiten over natuur en milieu zijn ver-
hoogd. 

4100009213 

De Natuurbeschermingswet is herzien 4100009213 

De nationale mangrove strategie is ontwikkeld 4100009212 

De Nationale REDD+ -strategie is ontwikkeld 2000006511 

Zanderij-1 verklaard tot speciaal beschermd gebied 4100009213 

Recreatieve en educatieve diensten en faciliteiten van JSOO 
zijn verbeterd 

2000006711 

Zeeschildpadden zijn beschermd 4100009212 
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Tabel; I.7.1 Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus (tabel invoegen) 

Geplande Resultaten van het Ministerie van Grond en Bosbeheer B 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomst en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst Uitvoeringsstatus 

Totaal  Gestart Niet gestart Onbekend 

In uit-
voe-
ring 

Stag-
neert, 
vroeg-
tijdig 

gestopt 

Stag-
neert,  
nog 

gaande 

Su-
cessvol 
afge-
rond 

Subt
ot 

An-
ders 

Geen 
finan-
cie-
ring 

Sub-
tot 

NNA Subt
ot 

Aant 30 3 4 1 6 14 5 2 7 9 9 

% 100 10.0 13.3 3.3 20.0 46.7 16.7 6.7 23.3 30.0 30.0 

De compensatie voor de instandhouding van Surinames onge-
rept tropisch bos is onderdeel van het internationaal klimaatver-
anderingsactieprogramma, waaronder REDD+ en draagt bij aan 
de nationale groei en ontwikkeling middels een programmati-
sche aanpak van het behoud en waar nodig herstel van het Suri-
naams regenwoud. 

36.7 11 1   4 5 1  1 5 5 

De overheidstaken en - organisaties zijn beter en meer samen-
hangend gedefinieerd uitgaande van het public reform pro-
gramma dat onderdeel is van Suriname's vision 2035, en de 
overheidsorganisatie is gemoderniseerd en beter in staat project-
matig en resultaatgericht te werken door integratie van tech-
nieken voor "resultaatgericht management" en monitoring en 
evaluatie. 

3.3 1     0 1  1  0 

De verhoogde (productie)capaciteit van dorpsgemeenschappen, 
competitieve kleine, middelgrote en grote bedrijven verhoogd 
de duurzame productie van rondhout, vermindert het aandeel 
van export van rondhout door toegenomen diversifiëring van de 
houtverwerking en een betere aanwending van resthout en afval 
en “Non-Timber Forest Products”) 

3.3 1 1    1   0  0 



Pagina 34 van 122 
 

Er is een duurzaam mechanisme waarmee de regionale organen, 
het Planbureau, de Planologische dienst en andere betrokken in-
stituten de bij wet vereiste en met de nationale planning geïnte-
greerde regionale en ruimtelijke plannen produceren voor het 
nationale, districts- en ressortniveau, evenals voor onderschei-
den bijzondere beheersgebieden, uitgaande van de ‘ontwikke-
ling van lokale economieën’. 

6.7 2  1   1  1 1  0 

Het publiek-privaat partnerschap van de betrokken ministeries 
en bedrijven in de toerismesector investeert in nog nader vast te 
stellen (bestaande culturele) evenementen die tot toeristische at-
tractie worden uitgebreid en gepromoot 

3.3 1  1   1   0  0 

In het verwerven van hun middelen van bestaan en producten 
voor de markt gebruiken burgers en bedrijven de hulpbronnen 
die de natuur verschaft op verantwoorde wijze en de Overheid 
ziet daarop toe, waar nodig met steun van de internationale ont-
wikkelingspartners. 

6.7 2 1 1   2   0  0 

Lokale economieën bereiken consensus over een lang termijn 
strategisch plan voor de inrichting van ruimtelijke indeling en 
bestemmingsplannen waaronder ook begrepen infrastructuur, 
een en ander met in achtneming van de wettelijke regelingen 

6.7 2   1  1  1 1  0 

Lokale economieën bereiken consensus over een lang termijn 
strategisch plan voor de inrichting van ruimtelijke indeling en 
bestemmingsplannen waaronder ook begrepen infrastructuur, 
een en ander met inachtneming van de wettelijke regelingen 

10.0 3     0   0 3 3 

Milieuwetgeving en de daaraan gerelateerde nationale milieu-
strategie en bewustwordings- en navolgingsprogramma’s beïn-
vloeden en verhogen het milieubewustzijn van de burgers, be-
leidsvoorbereiders en beslissers in de private en publieke sector, 
waarbij speciale aandacht gegeven wordt aan de vraagstukken 
van zeespiegelstijging, het beheersen van en/of voorkomen van 
rampen en de natuurreservaten. 

10.0 3     0 2  2 1 1 
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Op basis van de Milieuwetgeving, de daaraan gerelateerde nati-
onale milieustrategie, het Ontwikkelings Plan 2017-2021 en de 
districtsplannen, investeren en werken burgers en bedrijven con-
form hun nationale en internationale verplichtingen aan het her-
stel van het milieu dat door hun economische of andere activi-
teiten beschadigd was. 

13.3 4  1  2 3 1  1  0 
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I.8. Ministerie van Openbare Werken  
 
I.8.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Openbare Werken waren in 2019 en de eerste helft van 2020 ge-
richt op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leveren aan de 
in tabel I.8.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (S.B. 2017 
no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingsprojecten zijn 
voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie Openbare Wer-
ken (zie schema I.8.1) 
 
I.8.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Openbare Werken had zich in de rapportage periode voorgenomen 34 resultaten (out-
puts) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan tien OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. Deze 
worden in tabel I.8.1 (zie pagina 39) gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen 
resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 29.4 procent gestart.  
 
Schema I.8.1 Kerntaken van het Ministerie van Openbare Werken met de daaraan gerelateerde resultaten en uit-

komsten 

 Kerntaken Ministerie OW Resultaat Uitkomstcode 

1.      
 

De bouw van volkswoningen Technisch opgeleverde woningen t.b.v. de totale Suri-
naamse gemeenschap 

3100008118 

350 betaalbare welzijnswoningen met basis voorzieningen 
zijn opgeleverd 

3100008118 

2.    
 

De huisvesting van staatsorganen 
en overheidsdiensten en het on-
derhoud daarvan 

Renovatiewerken en sanitaire voorzieningen van de kanto-
ren dependance OW Nickerie zijn opgeleverd 

3100008118 

De ruimtes van de dienstverlenende afdelingen van het 
hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken te 
Paramaribo zijn gerenoveerd 

3100008111 

3.    
  

De instandhouding van gezonde 
en evenwichtige verhoudingen 
tussen de mens en de omringende 
natuur en het verwezenlijken en 
beschermen van een duurzaam, 
optimaal woon- en leefmilieu 
 

Voorlichtings- en Bewustwordingscampagnes t.b.v. de sa-
menleving voor optimale participatie burgerij in onderhoud 
van de aangrenzende ontwatering voorzieningen, weg en 
berm (art. 70 politie handvest) zijn gehouden. 

1400005111 

Bewustwording campagne is uitgevoerd middels distribu-
tie van milieuvriendelijke auto-afvalzakjes aan automobi-
listen 

4100009211 

Middenbermen van alle primaire wegen in Paramaribo en 
overige districten zijn verfraaid 

4100009213 

Bewustwording campagne is uitgevoerd middels distribu-
tie van flyers en lesbrieven m.b.t. een schoonmilieu gedis-
tribueerd aan scholen in Paramaribo en districten 

4100009211 

4.      
     

De voorbereiding, de uitvoering 
en het onderhoud van 

Afbouw diverse projecten (achterstanden, annuleringen en 
afbouw) die de dienst verlening moet gaan optimaliseren. 

3100008111 
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 Kerntaken Ministerie OW Resultaat Uitkomstcode 

bouwkundige werken ten behoeve 
van de Staat, voor zover deze niet 
bijzonderlijk aan een ander minis-
terie is voorbehouden 
 

Decentralisatie van de voorziening in de gezondheidszorg 3300008312 

8 leslokalen, 2 laboratoria, sanitaire ruimte met bijhorende 
voorzieningen op het NATIN  terrein zijn opgeleverd 

3100008118 

Twee gebouwen voor studentenverblijf en een auditorium 
op het ADEK terrein zijn opgezet en opgeleverd (Betreft 
Fase II Project 

3100008118 

3 faciliteiten zijn op het terrein van de ADEK Universiteit 
opgezet en opgeleverd 

3100008118 

5   

De voorbereiding, uitvoering en 
het onderhoud van alle civieltech-
nische werken, met uitzondering 
van de secundaire en tertiaire in 
de districten en in het binnenland 
 

De brug Van ‘t Hogerhuysstraat-Highway is gereconstru-
eerd. 

1400005212 

De vaargeul van de Suriname rivier vanaf de monding tot 
Dijkveld is gebaggerd en opgeleverd 

1400005212 

Het bouwen van aanmeersteigers en bruggen 420000931 

Van ’t Hogerhuysstraat wegstrekking Molenpad-Latour 
(Willem Campagnestraat, Molenpad, Slangenhoutstraat, 
Hernutterstraat, etc.) is gereconstrueerd en opgeleverd 

1400005212 

Suriname Nationaal Infrastructuur Projecten-fase II (NIP): 
Tjongalanga-NIP die in contract zijn opgenomen met aan-
nemersbedrijf Tjongalanga uitgevoerd en opgeleverd 

1400005212 

De Jules Sedney Haven is gereconstrueerd en opgeleverd 1400005212 

Suriname Nationaal Infrastructuur Projecten-fase II (NIP): 
AMB-NIP die in contract zijn opgenomen met aannemers-
bedrijf Baitali uitgevoerd en opgeleverd 

1400005212 

Suriname Nationaal Infrastructuurprojecten-fase II (NIP): 
KI-NIP die in contract zijn opgenomen met aannemersbe-
drijf Kuldipsingh uitgevoerd en opgeleverd 

1400005212 

Suriname Nationaal Infrastructuur Projecten-fase II (NIP): 
CDIG-NIP (Dalian V) die in contract zijn opgenomen met 
Dalian uitgevoerd en opgeleverd 

1400005212 

De wegen die contractueel via het Landelijk Bestratings-
programma I zijn vastgelegd met de aannemer, zijn be-
straat en opgeleverd 

1400005212 

De Pt. Tilakdharieweg is gerehabiliteerd en opgeleverd 1400005212 

De wegstrekking Henry Fernandesweg-Monkshoop is ge-
rehabiliteerd en opgeleverd 

1400005212 

Wegstrekking Jenny-Henar is gereconstrueerd en opgele-
verd 

1400005212 

Het Saramacca Kanaal is gerehabiliteerd en opgeleverd 1400005111 
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 Kerntaken Ministerie OW Resultaat Uitkomstcode 

6.      
    

Het beleid, de planning en de ont-
wikkeling van algemene structu-
rele bouwkundige, civieltechni-
sche en andere infrastructurele 
voorzieningen ten algemenen 
nutte 
 

Er zijn structuurplannen voor woongebieden welke ge-
handhaafd kunnen worden bij het bepalen en toetsen van 
de ruimtelijke ordening in diverse gebieden.  Financiële 
Milieu Studie Ziekenhuis Wanica 

5200007112 

Het Herziene Bouwbesluit is door DNA goedgekeurd en 
gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname 

5200007111 

Ter verbetering van het bouwvergunningproces is het inte-
graal geautomatiseerd bouwvergunningenbeheersysteem 
opgezet en operationeel 

5200007111 

Landmeetkundige apparatuur t.b.v. de Planologische 
Dienst is aangeschaft en geïnstalleerd 

5200007111 

7.      
      

Het treffen van voorzieningen ten 
behoeve van de waterloopkunde 
en de meteorologie 
 

Instrumenten ten behoeve van het Chemisch en Hydro-Bi-
ologisch Lab zijn geïnstalleerd en gekalibreerd 

1400005212 

Personeelsleden van de afdelingen Waterloopkundige- en 
de Meteorologische Dienst hebben de hoger opleiding 
“Meteorology en Hydrology” bij het PTC succesvol afge-
rond 

1400005212 

Nieuwe automatische Klimatologische Meet instrumenten 
zijn aangekocht en geïnstalleerd 

1400005212 
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Tabel 1.8.1  Ministeriële resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

Geplande Resultaten van het Ministerie van OW 2019_1e helft 2020 gerelateerd aan OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst Algemeen 
totaal 
(Resulta-
ten) 

Voortgangsstatus 

Gestart Niet gestart Onbekend 

 In 
uit-
voe-
ring 

Stagneert, 
vroegtij-
dig ge-
stopt 

Stag-
neert, 
nog 
gaande  

Su-
cessvol 
afgerond 

Sub
tot 

Geen fi-
nancie-
ring 

Sub
tot 

NNA Sub
tot 

Aant 34 2 4 3 1 10 2 2 22 22 

% 100 5.9 11.8 8.8 2.9 29.4 5.9 5.9 64.7 64.7 

Aanname van een strategisch plan voor de inrichting en ver-
dere formalisering van het mandaat van lokaal bestuur is geba-
seerd op een nationale consensus over hoe lokaal bestuur prak-
tisch moet functioneren in de Surinaamse situatie, vooral in re-
latie met het centraal bestuur. 

8.8 3         0   0 3 3 

De organisatorische en fysieke infrastructuur voor de transport-
sector is uitgebreid en verbeterd in lijn met de sectorale en re-
gionale ontwikkelings- en investeringsprogramma’s en voldoet 
aan de internationale (waaronder IIRSA) veiligheids- en mili-
eustandaarden 

44.1 15 1 2 1   4   0 11 11 

Er is een duurzaam mechanisme waarmee de regionale orga-
nen, het Planbureau, de Planologische dienst en andere betrok-
ken instituten de bij wet vereiste en met de nationale planning 
geïntegreerde regionale en ruimtelijke plannen produceren 
voor het nationale, districts- en ressortniveau, evenals voor on-
derscheiden bijzondere beheersgebieden, uitgaande van de 
‘ontwikkeling van lokale economieën’. 

2.9 1   1     1   0   0 
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Goede irrigatie en drainage zijn gegarandeerd door een combi-
natie van nationale en lokale financieringsbronnen die in afge-
bakende productie- of woongebieden worden ingesteld en in 
overleg met Regionale Organen beheerd worden 

5.9 2         0   0 2 2 

Innovatieve kostenanalyse en -beheersing van de dienstverle-
ners, groeiend medisch toerisme en eigen verantwoordelijkheid 
voor het drukken van de kosten van medische zorg, verhogen 
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van kwaliteitsgezond-
heidszorg voor de gehele bevolking. 

2.9 1     1   1   0   0 

Milieuwetgeving en de daaraan gerelateerde nationale milieu-
strategie en bewustwordings- en navolgingsprogramma’s beïn-
vloeden en verhogen het milieubewustzijn van de burgers, be-
leidsvoorbereiders en beslissers in de private en publieke sec-
tor, waarbij speciale aandacht gegeven wordt aan de vraagstuk-
ken van zeespiegelstijging, het beheersen van en/of voorkomen 
van rampen en de natuurreservaten. 

5.9 2         0   0 2 2 

Op basis van de Milieuwetgeving, de daaraan gerelateerde nati-
onale milieustrategie, het Ontwikkelings Plan 2017-2021 en de 
districtsplannen, investeren en werken burgers en bedrijven 
conform hun nationale en internationale verplichtingen aan het 
herstel van het milieu dat door hun economische of andere acti-
viteiten beschadigd was. 

2.9 1         0   0 1 1 

Surinames strategie en actieprogramma’s maken optimaal ge-
bruik van de technische assistentie en hulpfondsen voor het mi-
tigeren van de gevolgen van klimaatverandering, onder meer 
door nauwe samenwerking met de regionale en internationale 
organisaties die op dit stuk mandaat hebben. 

2.9 1         0 1 1   0 

Toename van de huisvestingsopties stelt de Surinaamse huis-
houdens beter in staat om aan hun huisvestingsbehoeften te 
voldoen, uitgaande van hun fysieke, sociale en culturele 

17.6 6 1   1 1 3   0 3 3 
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overwegingen, hun financiële draagkracht en de mogelijkheden 
van de Staat om ondersteuning te verlenen. 

Verhoogde integratie van de verschillende systemen van soci-
ale dienstverlening en verzekeringen garandeert een minimaal 
bestaansniveau aan alle burgers, versterkt hun sociale weer-
baarheid en verhoogt hun economische, evenals hun maat-
schappelijke participatie 

5.9 2   1     1 1 1   0 
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I.9. Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme  
 
I.9.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme waren in 2019 en de eerste 
helft van 2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage 
te leveren aan de in tabel I.9.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-
2021 (S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelings-
projecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie 
Transport, Communicatie en Toerisme (zie schema I.9.1) 
 
I.9.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme had zich in de rapportage periode voorgeno-
men 21 resultaten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan zeven OP 2017-2021 ontwikke-
lingsuitkomsten. Deze worden in tabel I.9.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgeno-
men resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 87.5 procent gestart.  
 
 
Schema I.9.1 Kerntaken van het Ministerie van Openbare Werken met de daaraan gerelateerde resultaten en uit-

komsten 
Kerntaken Ministerie 
TCT 

Resultaat 
Uitkomst-
code 

1. Telecommunicatie 
niet nader omschreven 

Goedgekeurde Wet Elektronische Communicatie 

1400005511 
Het opzetten van een Child Online Protection programma 
Het ontwikkelen en uitvoeren van een anti-spam beleid 
Goedgekeurde wet- en regelgeving m.b.t. ICT-diensten 
Het installeren en operationaliseren van een IXP 1400005512 
Het creëren van programma's om de doelen te realiseren die zijn gesteld 
binnen het CARICOM Single ICT Space project 

1400005513 

Het opzetten en operationaliseren van de nationale Cyber security Internet 
Response Team (CSIRT) 
Het verbreden van het FTTH netwerk met x huishoudens 

Het vervangen van het kopernetwerk door FTTH in 6 districten 
Klanten van 13 oude centrales overplaatsen naar nieuwe op fiber geba-
seerde centrales 
Gebieden in het district Sipaliwini zijn voorzien van digitale TV en mobiele 
communicatie 

1400005515 
Het optimaliseren van randvoorwaarden voor het creëren van het ecosys-
teem nodig voor Digital Inclusion 

2. Toerisme niet nader 
omschreven 

Het Strategisch Toerisme Plan is geformuleerd en wordt breed gedragen 
2000006711 De Toerisme Wet is afgekondigd 

Het Directoraat Toerisme is ingesteld en in werking 
De toerismeproducten waarbij de nadruk gelegd wordt op de pijlerscultuur 
en evenementen is verruimd 

2000006713 Natuurtoerisme (Eco-toerisme) is uitgebreid 
Paramaribo Museum is opgezet en verheven tot een toeristische attractie 
Kaseko Festival is toegevoegd aan het aanbod van culturele evenementen. 

3. Transport 
De faciliteiten ten be-
hoeve van het water- en 
het luchtvervoer, in het 
bijzonder met betrekking 
tot een veilige en 

Uitvoering van het JAP Internationaal Airport Expansion project 1400005221 
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efficiënte afhandeling 
van personen en goe-
deren, het loodswezen, 
alsmede het beheer van 
alle havens 
Het transportwezen, 
waaronder het water-, 
het lucht- en weg-
transport, als mede het 
openbaar vervoer en het 
toezicht daarop 

Het ontwikkelen van Routes Development traject 1400005221 
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Tabel I.9.1 Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Uitkomst 

Totaal Voortgangsstatus 

Gestart  Niet gestart  Onbekend 

In 
uit-
voe-
ring 

Stag-
neert 
maar 
nog 
gaande 

Sub-
tot 

Stag-
natie 
(plan)v
oorbe-
reiding 

Sub
to-
tal 

NNA Sub-
tot 

Aant 21 17 1 18 1 1 2 2 

% 100 81.0 4.8 85.7 4.8 4.8 9.5 9.5 

Als gevolg van overheids- en particuliere investeerders en in lijn met de na-
tionale ICT-strategie is de fysieke infrastructuur voor de ICT-sector uitge-
breid en is het assortiment van producten en diensten meer gediversifieerd 
en van hogere kwaliteit. 

4.8 1 1   1   0   0 

De dekkingsgraad en capaciteit van het breedbandnetwerk zijn in lijn met 
de nationale telecommunicatiestrategie en verhogen de efficiëntie van het 
internetverkeer, faciliteren de operationalisering van bijzondere activiteiten 
(onderwijs, veiligheid, E-business, E-Government, Oursourcing, etc.) en de 
potentie van de sector om internationale markten te bedienen. 

23.8 5 5   5   0   0 

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname ziet toe op de uitvoering van de 
nationale telecommunicatiestrategie binnen het aangepast wettelijk kader 
voor de sector. 

19.0 4 3   3   0 1 1 

De toegang tot het internet is toegenomen in urbane en rurale gebieden. 9.5 2 2   2   0   0 

De Toerisme Wet is afgekondigd en de Toerisme Autoriteit coördineert de 
uitvoering van het strategisch Ontwikkelings Plan voor het Toerisme en de 
Creatieve Industrie, wat de beleidsprioriteiten bevat die door de belangheb-
benden geïdentificeerd zijn. 

14.3 3 1 1 2 1 1   0 



Pagina 45 van 122 
 

De vliegbewegingen en -bestemmingen zijn zowel nationaal als internatio-
naal toegenomen. 

9.5 2 1   1   0 1 1 

Het publiek-privaat partnerschap van de betrokken ministeries en bedrijven 
in de toerismesector investeert in nog nader vast te stellen (bestaande cultu-
rele) evenementen die tot toeristische attractie worden uitgebreid en gepro-
moot. 

19.0 4 4   4   0   0 
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I.10. Ministerie van Defensie  
 
I.10.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Defensie waren in 2019 en de eerste helft van 2020 gericht op het 
behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leveren aan de in tabel 
I.10.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (S.B. 2017 no.96). De 
monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingsprojecten zijn voor het Jaar-
plan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie Defensie (zie schema I.10.1) 
 
Schema I.10.1 Kerntaken van het Ministerie van Defensie met de daaraan gerelateerde resultaten en uitkomsten  

 Kerntaken Ministerie Defensie Resultaten 2019/2020 Out-
comecode 

1. 
De verdediging van de soevereiniteit en zelf-
standigheid van de Staat 

    

2. 
De uitwendige veiligheid van het grondgebied 
van de Staat 

    

3. 
De krijgsmacht Verbetering van institutionele, operationele en 

personeelscapaciteit van de Luchtmacht 
1300041814 

4. 

Het op aanvraag, conform de wettelijke rege-
lingen, verlenen van bijstand aan de politie, in 
geval zulks ter handhaving van de inwendige 
veiligheid of de openbare orde noodzakelijk is 

De samenwerking met KPS, de Kustwacht en 
de Maritieme Politie is geïntensiveerd 

1300041814 

5. 

Het op aanvraag, conform de wettelijke rege-
lingen, verlenen van hulp ter voorkoming van 
rampen en ongevallen en de bestrijding van 
gevolgen daarvan 

    

6 

Het op aanvraag, conform de wettelijke rege-
lingen, verlenen van hulp en bijstand bij pro-
ductieve en dienstverlenende activiteiten van 
de Overheid 

In het kader van het vergroten van de zelfvoor-
zienendheid van het Nationaal leger en de on-
dersteuning naar sociale instellingen is het 
aantal plantenkasten en pluimvee met 20% 
verhoogd. 1200005613 
In het kader van het zelfvoorziendheid vergro-
ten van het Nationaal leger is de visproductie 
met 20% verhoogd d.m.v. intensievere vis-
vangst 

7. 

Het toezicht op en de bescherming van alle ac-
tiviteiten in de territoriale wateren, de econo-
mische zone en het Continentaal Plateau, met 
inachtneming van het internationaal recht. 

Samenwerkingsovereenkomst met Brazilië in 
het kader van minimaliseren van de groei en 
uitbreiding van de grensoverschrijdende crimi-
naliteit verstevigd en uitgebreid. 

1300041814 

8. Administratieve en/of neventaken 

De werkruimten en alle andere ruimten/gebou-
wen onder beheer van het ministerie van De-
fensie zijn heringericht op basis van de covid 
19 protocollen. 

1300041712\ 

Trainings- en begeleidingsprogramma ten be-
hoeve van Ex-militairen bij Stichting REM 
ontwikkeld en uitgevoerd. De doelgroep is bij-
geschoold en voorzien van werk 

3200081214 

 
I.10.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Defensie had zich in de rapportage periode voorgenomen 8 resultaten (outputs) te rea-
liseren die zouden moeten bijdragen aan vier OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. Deze worden in 
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tabel I.10.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen resultaten (outputs). Van 
deze resultaten is ruim 50 procent gestart.  
 
Tabel I.10.1  Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van DEF 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkom-
sten en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst Algemeen-
totaal (re-
sultaten) 

Uitvoeringsstatus 

Gestart  Onbekend 

In uit-
voe-
ring 

Sub-
tot 

Nieuwe 
Output 

NNA Sub-
tot 

Aant 8 4 4 3 1 4 

% 100 50 50 38 13 50 

De bewustwordingscampagnes, wetgeving en re-
gulering bevorderen een gezondere leefstijl en 
woon-, werk- en leefmilieu van de bevolking. 

13 1   0   1 1 

De inventarisatie, ontwikkeling, het gebruik en de 
bescherming van agrarische gebieden is gerationa-
liseerd en vindt plaats met inachtneming van de 
goedgekeurde nationale en regionale structuur en 
bestemmingsplannen 

25 2 2 2     0 

Een actief arbeidsmarktbeleid en de daarin aange-
geven investeringen verhogen de inzetbaarheid op 
de arbeidsmarkt door technisch en beroepsonder-
wijs en versterkt klein ondernemerschap, en over-
heidsinvesteringen in infrastructuur verhogen de 
banencreatie. 

13 1 1 1     0 

Een nationale strategie en actieplan in lijn met de 
internationale gemeenschap minimaliseren de 
kansen op groei en uitbreiding van de grensover-
schrijdende criminaliteit 

50 4 1 1 3   3 

 
 
I.11. Ministerie van Justitie en Politie  
 
I.11.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Justitie en Politie waren in 2019 en de eerste helft van 2020 ge-
richt op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leveren aan de 
in tabel I.11.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (S.B. 2017 
no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingsprojecten zijn 
voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie Justitie en Politie 
(zie schema I.11.1). 
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Schema I.11.1 Kerntaken van het Ministerie van Justitie en Politie met de daaraan gerelateerde resultaten en uit-
komsten 

 Kerntaken Resultaat Uitkomst Code 

1 De handhaving van de fundamentele men-
senrechten en vrijheden 

    

2 
De voorbereiding, tot stand brenging en her-
ziening van regelingen betreffende constitu-
tionele aangelegenheden 

Rechtsbescherming, -bijstand en -toegang, 
evenals de wettelijke basis voor slachtoffer-
hulp zijn aangescherpt in het aangepast Bur-
gerlijk Wetboek 

1300041713 

3 
De wetgeving en het verlenen van juridische 
adviezen ten behoeve van de Staat 

    

4 
De rechtelijke organisatie en de personele 
aangelegenheden van de Rechterlijke Macht 

De Rechterlijke Macht met rechtspraak belast, 
beschikt over een goedgekeurd businessplan 
waarin de verzelfstandiging en initiële finan-
ciering van de rechtelijke macht gefaseerd is 
uitgevoerd. 

1300041713 

5 
De vertegenwoordiging van de Staat Suri-
name in rechte 

    

6 
De invoering van de vervolging tot en met 
de tenuitvoerlegging van straffen 

    

7 
Het beleid ten aanzien van de delinquenten, 
waaronder begrepen de resocialisering 

    

8 

Het beleid ten aanzien van de toelating, ves-
tiging, uitzetting en uitlevering van vreemde-
lingen, alsmede nationaliteitsaangelegenhe-
den betreffende het voorbereiden van wets-
producten ter verlening van naturalisatie en 
de afhandeling van optieverklaringen voor 
het verkrijgen of het doen van afstand van de 
Surinaamse nationaliteit 

    

9 

De sociale rechtshulp 
  

De instituten belast met rechtsbescherming, -
bijstand en toegang, waaronder ook begrepen 
slachtofferhulp, beschikken over het personeel 
dat nodig is om de dienstverlening pro-
gramma’s te implementeren, zoals gespecifi-
ceerd in het Strategisch plan en Actiepro-
gramma uitgevoerd. 

3300008612 

10 
De instituten belast met rechtsbescherming, -
bijstand en toegang, waaronder ook begrepen 
slachtofferhulp zijn gedecentraliseerd. 

3300008612 

11 
De justitiële kinderbescherming, waaronder 
begrepen de voogdijvoorzieningen 

    

12 
De inwendige veiligheid van de Staat en de 
handhaving van de openbare orde en rust, 

De goedgekeurde politie surveillanceplannen 
die afgestemd zijn op de problematiek van 

3300008611 
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 Kerntaken Resultaat Uitkomst Code 

het voorkomen van inbreuken daarop en de 
bescherming van personen en goederen 

geïdentificeerde gebieden en waarin gespecifi-
ceerd zijn de benodigde menselijk en materiële 
middelen, inclusief de wetgeving welke nodig 
zijn om de gestelde targets (Het aantal ver-
keersincidenten met zwaar lichamelijk letsel, 
blijvende schade en dood) voor verhoogde 
verkeersveiligheid te halen, zijn uitgevoerd. 

13 

De opsporing van strafbare feiten en het toe-
zicht op de naleving van wettelijke voor-
schriften, op welke overtreding straf is ge-
steld 

De basispolitiezorg is dichter bij de gemeen-
schap gebracht door middel van surveillance 
plannen welke afgestemd zijn op problemen in 
specifieke gebieden. 

3300008612 

14 De brandbeveiliging en de brandbestrijding     

15 

Het toezicht op de bewaking van staatseigen-
dommen. 

De instituten belast met rechtsbescherming, -
bijstand en toegang, waaronder ook begrepen 
slachtofferhulp, beschikken over het personeel 
dat nodig is om de dienstverlening pro-
gramma’s te implementeren, zoals gespecifi-
ceerd in het Strategisch plan en Actiepro-
gramma uitgevoerd. 

3300008612 

16 

Bouw, inrichting, aanschaf en renovatie ge-
bouwen 

Het gezag en toezicht van geselecteerde afde-
lingen van de politie belast met opsporing in 
het binnenland en de kustvlakte zijn hersteld 
omdat deze opsporingsinstituten belast met het 
garanderen van de veiligheid beschikken over 
betere huisvesting, kantoor- en ander facilitei-
ten. 

3300008612 

 
I.11.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Justitie en Politie had zich in de rapportage periode voorgenomen 7 resultaten (out-
puts) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan drie OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. Deze 
worden in tabel I.11.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen resultaten (out-
puts). Van deze resultaten is ruim 42.9 procent gestart.  
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Tabel I.11.1    Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van JUSPOL 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomst en Uit-
voeringsstatus 

Uitkomst Totaal Uitvoeringsstatus 

Gestart 

Geen 
bijzon-
derheden 

In uit-
voe-
ring 

Stag-
neert, 
vroegtij-
dig ge-
stopt 

Stag-
neert, 
nog 

gaande 

Sub-
tot 

Aant 7 1 3 2 1 7 

% 100 14.3 42.9 28.6 14.3 100.0 

Criminaliteitspreventie is succesvoller, de behuizing van ar-
restanten en veroordeelden is verbeterd en er zijn lagere 
percentages recidive van specifieke doelgroepen, vooral van 
jeugdigen. 

14.3 1    1 1 

De onafhankelijkheid van de rechtspraak is versterkt door 
verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht en in samen-
hang daarmee de versterking van het personeelsbeleid en 
organisatieontwikkeling evenals de opheffing van de bud-
gettaire tekorten. 

28.6 2 1 1   2 

Meer en betere dienstverlening van de instituten garanderen 
de veiligheid en beschermen de burgers effectiever en ver-
hogen burgerparticipatie. 

57.1 4  2 2  4 

 
 
 
I.12. Ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie  
 
I.12.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie waren in 2019 
en de eerste helft van 2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze 
een bijdrage te leveren aan de in tabel I.12.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikke-
lingsplan 2017-2021 (S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze 
ontwikkelingsprojecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het 
ministerie Economische Zaken en Technologische Innovatie (zie schema I.12.1). 

Schema I.12.1 ·Kerntaken van het ministerie van Economische Zaken met de daaraan gerelateerde resultaten en 
uitkomsten 

 
Kerntaken EZ Resultaat Uitkomst-

code 

1 De aangelegenheden van handelspolitieke aard 
en het verlenen van invoer-, uitvoer- en devie-
zenvergunningen, het een en ander in samen-
werking met de daarvoor in aanmerking ko-
mende ministeries 

Bilaterale en multilaterale verdragen die econo-
misch voordeel hebben voor Suriname zijn geratifi-
ceerd 

1100044112 
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Kerntaken EZ Resultaat Uitkomst-

code 

2 De bevordering van de binnen- en buitenlandse 
handel, waaronder het import- en exportbeleid, 
het een en ander in samenwerking met de daar-
voor in aanmerking komende ministeries 

Een nationale strategie voor verbeterde en uitge-
breide fysieke en niet-fysieke infrastructuur voor 
internationale handel die Suriname maakt tot één 
van de centrale locaties voor het internationaal han-
delsverkeer in het Guyanaschild is geformuleerd en 
aangenomen 

1100044113 

3 

De vaststelling en beheersing van en de con-
trole op prijzen, alsmede op de kwaliteitsnor-
men, het een en ander in samenwerking met de 
daarvoor in aanmerking komende ministeries 

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is her-
vormd en versterkt 

1100044223 

Dienst Kwaliteits Infrastructuur is ingesteld. 1100044223 

Consumenten en stakeholders zijn bewust van hun 
rechten en plichten gekoppeld aan een specifiek 
thema dat zal gelden op de Wereld Consumenten 
Rechten Dag (WCRD) 

1100044224 

Een nationaal certificeringsprogramma is opgezet 
en geïmplementeerd. 

1100044445 

4 
Het beleid inzake beheersing van de kosten van 
levensonderhoud en het toezicht op handels-, 
industriële en dienstverlenende activiteiten 

Het strategisch plan voor alle deelbeleidsgebieden 
is geformuleerd 

1100044111 

Een Unit die specifiek belast is met het redigeren 
van wetten die ressorteert onder Interne Markt, is 
ingesteld. 

1100044223 

De Capaciteit van het huidig personeel van de af-
deling Consumentenzaken is versterkt 

1100044223 

De afdeling Consumenten Zaken is bekend bij 
grote groepen van de samenleving 

1100044223 

5 
Het beleid ten aanzien van de industriële en in-
tellectuele eigendommen ter bevordering van 
economische groei en ondernemerschap 

De wet Industriële Eigendom is goedgekeurd in de 
DNA en afgekondigd 

1100044511 

Unit Octrooi ingesteld voor zowel nationale als in-
ternationale uitvinders die hun uitvindingen voor 
registratie aanbieden 

1100044512 

Het personeel Min EZ en externen zijn getraind om 
belanghebbenden te begeleiden, te trainen en in-
staat te stellen deze rechten commercieel aan te 
wenden en naleving af te dwingen van derden. 

1100044513 

Suriname voldoet aan internationale standaarden 
voor registratie (WIPO rapportage) 

1100044446 

6 
Het beleid ten aanzien van en de bevordering 
van de ambachtelijke industrieën 

De lokale houten meubelindustrie is versterkt, ge-
promoot op de regionale markt en klaar voor de ex-
port 

1100433114 

Condities voor value chains upstream in Creative 
Industries zijn ontwikkeld 

1100433114 

Bio Trade: duurzame productie en commercialise-
ring van inheemse biodiversiteit is bereikt 

1100433115 
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Kerntaken EZ Resultaat Uitkomst-

code 

7 
Het industriebeleid en de bevordering van de 
industriële sector, met nadruk op de exportge-
richtheid van deze sector 

Meer exporterende bedrijven. 1100044111 

MoU's zijn opgesteld en geïmplementeerd met de 
geïdentificeerde landen om te intenties ter verstevi-
ging van de economische en ontwikkelingscoöpe-
ratie. 

1100044111 

Een “Single Electronic Window” voor facilitering 
van de Handel leidt tot verkorte en transparantere 
procedures bij verscheping en verhogen de efficin-
tie in de handel en vergroten de toegang tot logis-
tieke faciliteiten “. Electronic Single Window” is in 
uitvoering 

1100044116 

De export desk is opgericht en in uitvoering 1100044117 

Wet Ontwikkeling MKMO goedgekeurd en afge-
kondigd 

11004331110 

Goedgekeurd KMO beleid 1100433118 

Optimale KMO ondernemersdesk, toegang tot in-
formatie is optimaal 

1100433118 

KMO fonds is operationeel in financiering van 
startende ondernemingen 

1100433119 

Ondersteunings- en faciliteringsprogrmamma's zijn 
ontwikkeld en werking. 

1100433113 

Special Economic Zones (SEZ) zijn opgezet en 
operationeel 

1100433114 

Het Industrie Investeringsfonds middels matching 
grant is voorbereid en in uitvoering 

1100433117 

Het nieuw ITFC fonds voor financiering van grond 
en hulpstoffen voor de lokale productie van basis-
goederen, agrarische input en medicijnen en me-
disch verbruiksartikelen is opgezet en operationeel 

1100433117 

8 Het monitoren en bevorderen van het concur-
rentievermogen, een en ander in samenwerking 
met de daarvoor in aanmerking komende minis-
teries 

Een Unit belast met de analyse van Handels Data is 
operationeel (Afd. AEB en Handel). 

1100044112 

De Ondernemerschapscultuur is bevorderd 1100433118 

 
 
 
I.12.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie had zich in de rapportage periode 
voorgenomen 31 resultaten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan dertien OP 2017-2021 
ontwikkelingsuitkomsten. Deze worden in tabel I.12.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze 
voorgenomen resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 77.4 procent gestart.  
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Tabel I.12.1   Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van EOT 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkom-
sten en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst Totaal Uitvoeringsstatus 

Gestart Onbekend 

In 
uit-
voe-
ring 

Su-
cessvol 
afge-
rond 

Sub-
tot 

NNA Sub
tot 

Aant 31 24 2 26 5 5 

% 100 77.4 6.5 83.9 16.1 16.1 

Bijzondere financieringsmodaliteiten, zoals het 
KMO-fonds voor (startende) ondernemingen, stimu-
leren de opzet van nieuwe ondernemingen en verster-
ken hun productiecapaciteit. 

3.2 1   1 1   0 

De capaciteit voor marketing van Surinaamse pro-
ducten van de prioriteitsclusters, in markten waartoe 
Suriname formeel toegang heeft, is toegenomen. 

6.5 2 2   2   0 

De instituties noodzakelijk voor de uitvoering van de 
wetten op intellectueel eigendom, waaronder institu-
ten belast met de registratie en bescherming hiervan, 
zijn operationeel en promoten respect voor intellectu-
ele eigendommen 

3.2 1 1   1   0 

De markt resulteert in rechtvaardige en stabiele prij-
zen mede door toegenomen en betere marktinforma-
tie en naleving van de bestaande en aan te passen 
wetgeving op het stuk van rechten en verplichtingen 
van consumenten, producenten of importeurs. 

3.2 1 1   1   0 

De prioriteitssectoren in het OP zijn vastgesteld en 
vormen de focus van de inspanningen van de gespe-
cialiseerde investeringsinstituten die het investerings-
promotiebeleid uitvoeren. 

3.2 1 1   1   0 

De resultaten van onderzoek naar en monitoring van 
de effecten van handelsovereenkomsten en (feite-
lijke) handelsstromen op de ontwikkeling van de pro-
ductie- en verdiencapaciteit evenals de werkgelegen-
heids- en bestaansniveaus van Surinaamse burgers en 
bedrijven zijn beschikbaar voor het Ministerie van 
Handel en Industrie en andere publieke en private in-
stituten. 

6.5 2 2   2   0 
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Economische wet- en regelgeving zijn gemoderni-
seerd en faciliteren het ondernemers-, investerings- 
en handelsklimaat. 

3.2 1 1   1   0 

Een ‘Single Electronic Window’ voor facilitering van 
de handel leidt tot verkorte en transparantere proce-
dures bij verscheping en verhogen de efficiëntie en 
vergroten de toegang tot logistieke faciliteiten. 

6.5 2     0 2 2 

Er zijn bijzondere financieringsmodaliteiten uitge-
werkt voor speciale investeringsprojecten die voor-
waardenscheppend zijn, zoals een industriepark en 
een Export-Import Bank. 

6.5 2 2   2   0 

Gespecialiseerde, autonome 'nationale investeringsin-
stituten' voeren een effectief investeringspromotie-
programma uit met inachtneming van de investe-
ringswetten en beleid dat de investeringen verhoogt 
naar geprojecteerde niveaus en waardoor de produc-
tie en export versneld groeien. 

6.5 2     0 2 2 

Hervorming en versterking van instituten, organisa-
ties en ondernemingen die belast zijn met regule-
rende, controlerende of voorwaardenscheppende 
functies in lokale markten zijn efficiënter en beter af-
gestemd op nationale, sociale en economische doe-
len. 

16.1 5 5   5   0 

In de uitvoering van haar handelsstrategie verbetert 
en vergroot Suriname middels strategische samen-
werkingsverbanden de fysieke en niet-fysieke infra-
structuur voor internationale handel en wordt ons 
land steeds meer één van de centrale locaties voor het 
internationaal handelsverkeer in het Guyanaschild. 

3.2 1 1   1   0 

Inbreng van belanghebbenden over de inhoud en no-
dige promotie begeleiding vergroten de kans op suc-
cesvolle aanname en invoering van nieuwe wetten 
voor regeling en vastlegging van intellectueel eigen-
dom en afkondiging en invoering vindt plaats op ba-
sis van een gepland schema (wet industrieel eigen-
dom, auteursrecht, naburige rechten en rechten op 
traditionele kennis) 

3.2 1 1   1   0 

Incentieven en certificeringsprogramma om de ver-
binding van de voorwaardenscheppende sectoren met 
de primaire sectoren te stimuleren en te faciliteren, 
zijn operationeel en effectief. 

3.2 1     0 1 1 
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Nieuw ondernemerschap wordt gestimuleerd en trai-
ning, begeleiding en incubatorfaciliteiten versterken 
de capaciteit van nieuwe ondernemers. 

9.7 3 3   3   0 

Promotie, training en begeleiding verband houdende 
met de inwerkingtreding van de wetgeving op Intel-
lectuele Eigendommen stelt belanghebbenden beter 
in staat om naleving te garanderen en deze rechten 
commercieel aan te wenden 

3.2 1 1   1   0 

Suriname heeft een modern systeem van intellectuele 
eigendomsrechten dat in fasen operationeel wordt en 
waarmee enerzijds voldaan wordt aan de internatio-
nale verdragsverplichtingen, maar anderzijds a) per-
sonen en bedrijven begeleid en ondersteund worden 
in een transitiefase en b) Surinaamse belangen in de 
wetgeving geïntegreerd worden. 

3.2 1 1   1   0 

Suriname participeert in regionale en internationale 
markten en de desbetreffende organisaties uitgaande 
van haar handelspolitieke doelen die geformaliseerd, 
geoperationaliseerd, vastgelegd en uitgewerkt zijn 
naar concrete actieprogramma’s en deelbeleidsgebie-
den. 

9.7 3 2 1 3   0 

 
 
 
I.13. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij  
 
I.13.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij waren in 2019 en de eerste helft 
van 2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te 
leveren aan de in tabel I.13.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-
2021 (S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelings-
projecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie 
Landbouw, Veeteelt en Visserij (zie schema I.13.1). 
 
 
I.13.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij had zich in de rapportage periode voorgenomen 50 re-
sultaten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan vier OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkom-
sten. Deze worden in tabel I.13.1 (zie pagina 58) gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voor-
genomen resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 68 procent gestart.  
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Schema I.13.1 ·Kerntaken van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij met de daaraan gerelateerde resul-
taten en uitkomsten 

 Kerntaken LVV Resultaat UItkomstcode 

1  De vaststelling van kwaliteits-
normen voor en de uitoefening 
van kwaliteitscontrole op pro-
ducten van de onder 1.1 ge-
noemde sectoren 

Bouw van clusterlaboratorium infrastructuur voltooid* 2000063313 

Versterking van de menselijke capaciteit van de NPPO 2000063313 

2 

De bevordering van de produc-
tie in de onder 1.1 genoemde 
sectoren ten behoeve van de 
voedselvoorziening en de ex-
port 

Productiekwaliteit ondersteunt middels effectieve voorlichting 
aan de boeren 

2000063313 

Upgrade knowledge resources en versterking van human capa-
citeit 

2000063313 

Capaciteitsversterking van Chief Veterinary Officers (CVO) 
43. Resultaat_2000634312.3: Veterinary Services (VS) aan-
wezig in jaarlijkse internationale en regionale bijeenkomsten 
van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) 

2000634312 

Veterinary Services (VS) aanwezig in jaarlijkse internationale 
en regionale bijeenkomsten van de Wereldorganisatie voor 
diergezondheid (OIE) 

2000634312 

Voedselveiligheid en voedselzekerheid in de veehouderij is 
verbeterd middels investeringen in de infrastructuur 

2000634312 

Capaciteitsversterking inzake voedselveiligheid in de veeteelt 
productie 

2000634312 

Verhoogde kwalitatieve vleesproducties 2000634312 

3 

De controle op de naleving van 
de wetgeving betreffende de 
onder 1.1 genoemde sectoren, 
waar nodig in interdepartemen-
taal verband 

Surveillance inspectie en monitoring systeem operationeel 2000063313 

Raamwerk voor import regulering is geactualiseerd 2000063313 

4 
De preventie en de bestrijding 
van dier- en plantenziekten en 
plagen 

Plantgezondheids diagnostic lab afgebouwd en ingericht 2000063313 

Plaag surveillance versterkt 2000063313 

Creëren en bevorderen van een nationaal ondersteuningsraam-
werk voor het plantgezondheid systeem in Suriname 

2000063313 

Gevestigde ALPP, pfa's, en 
andere monitoringssystemen 

2000063313 

5 De vaststelling van de behoefte 
aan en de distributie van goe-
deren en diensten in de onder 
1.1 genoemde sectoren; 

Verbeterde statistieken en informatiesystemen d.m.v. geactua-
liseerde data 

2000063312 

6 De vaststelling van kwaliteits-
normen voor en de uitoefening 

Bewustwordingsactiviteiten over voedselveiligheid en labora-
toriumdiensten zijn geïmplementeerd 

2000063313 
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 Kerntaken LVV Resultaat UItkomstcode 

van kwaliteitscontrole op pro-
ducten van de onder 1.1 ge-
noemde sectoren; 

Bouw van laboratoriumcomplex (residu en veterinair) * 2000063313 

Grensposten JAP luchthaven, Zorg en Hoop, Albina en Cana-
waima versterkt door het instellen van sanitaire en fytosani-
taire (SPS) maatregelen 

2000063313 

Verbeterde voedselveiligheid voor de mens en bescherming 
van het ecologisch systeem voor de garantie van de voedselze-
kerheid voor komende generaties 

2000063313 

Versterking export certificeringssysteem 2000063313 

Verbeterde kwaliteitstesten 
van rijst exporten 

2000063313 

Verantwoord gebruik van pesticide in de agrarische sector is 
gerealiseerd en hiermede vindt o.a. bescherming van mens en 
milieu plaats 

2000063313 

Geïntegreerd informatiesysteem voor diergezondheid geïmple-
menteerd bij LVV 

2000634312 

Erkenning van ziektevrije status door OIE 2000634312 

7 Een doelmatig beheer van de 
nationale visserijvermogens en 
de rationele exploitatie van vis-
rijkdommen, alsmede het doen 
uitoefenen van controle op de 
naleving van wettelijke regelin-
gen ter bescherming van de 
visrijkdommen 

Duurzaam beheer van de hulpbron visserij 2000063513 

Capaciteitsversterking in de visserij sector is gerealiseerd met 
getrainde leden van visser coöperaties 

2000063513 

8 
Het beleid ten aanzien van de 
landbouw, de veeteelt, de vis-
serij en de bijenteelt 

Een mitigatie en adaptatie plan bij klimaatsverandering in de 
agrarische sector is ontwikkeld 

2000063313 

Integratie van landbouwsector in klimaatsveranderingspriori-
teiten en Nationally Determined Contributions (NDC's) 

2000063313 

National Food Safety Policy and Implementation Plan is on-
twikkeld en goedgekeurd 

2000063313 

Voedselveiligheidssystemen geïmplementeerd 2000063313 

9 

Het investerings- en kredietbe-
leid van de onder 1.1 ge-
noemde sectoren, het een en 
ander in samenwerking met de 
daarvoor in aanmerking ko-
mende ministeries 

Verbeterde markttoegang voor kleine boeren en agrobedrijven 
door het verbeteren van hun markt (export) potentieel middels 
doelgerichte investeringen en leningen. 

2000063313 

Bedrijfs- en financieel management voor boeren en agribusi-
ness verbeterd naar markt (export) standaarden 

2000063313 

10 
Het toezicht op het juist ge-
bruik van de ten behoeve van 

Optimale irrigatie en drainage d.m.v. installatie van nieuwe 
pompen in verschillende landbouwgebieden t.b.v. de land-
bouwproductie 

2000063312 
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 Kerntaken LVV Resultaat UItkomstcode 

de agrarische sector uitgegeven 
gronden en de wateren 

Een effectief waterbeheersingsysteem in Nickerie is operatio-
neel middels implementatie van een duurzaam en geïntegreerd 
Water Resource Management programma 

2000063312 

11 

Onderzoek en voorlichting in 
de onder 1.1 genoemde secto-
ren 
  

Human resource capaciteit vergroot in 'Food Safety Laborato-
rium' testen 

2000063313 

Verbetering van het voedselveiligheidsbewustzijn van sta-
keholders 

2000063313 

Praktijkgerichte kennis is beschikbaar voor belangstellenden 
in het telen van gewassen onder geconditioneerde omstandig-
heden 

2000063313 

Laboratorium voor landbouwkundig onderzoek operationeel 2000063313 

Beschikbaarheid van aanbevelingen t.a.v. de voortgang van 
het AIP project 

2000063313 

Vergroting van de bewustwording over diergezondheid en 
dierwelzijn 

2000634312 

Teeltmethode ontwikkeld in kwaliteitsverbetering van geïden-
tificeerde citrussoorten en variëteiten 

2000063312 

Teeltmethode van rijst is ontwikkeld t.b.v. productie- en kwa-
liteitsverhoging 

2000063312 

Duurzame productie van gezuiverd zaad van groenten (bou-
langer, kouseband, zoete bataat, sopropo) 

2000063312 

Aangepaste productieaanbevelingen voor zoete bataat, kouse-
band, boulanger en sopropo 

2000063312 

Nieuwe productiehandleidingen voor zoete bataat, boulanger 
en kouseband in open veld zijn gepubliceerd en groentetelers 
getraind 

2000063312 

Evaluatie van de verschillende moderne teeltsystemen van sla 
en tomaten in de oude bestaande kas als in de nieuw model kas 

2000063312 

Evaluatie van de productie van geselecteerde hittetolerante va-
riëteiten van sla, tomaten, paprika, bloemkool en broccoli in 
de kassen 

2000063312 

Productie manuals ontwikkeld voor vijf (5) meest belangrijke 
kasgewassen en het promoten/verstrekken hiervan aan boeren 

2000063312 

Teeltmethode ontwikkeld in kwaliteitsverbetering van minor 
fruits (ananas, markoesa en zuurzak) 

2000063312 
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Tabel I.13.1    Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van LVV 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst Totaal Voortgangsstatus 

Gestart Niet gestart Onbekend 

Geen bij-
zonderhe-

den 

In uit-
voering 

Stag-
neert, 
nog 
gaande  

Sub-
tot 

Stagnatie 
(plan)voor
bereiding 

Sub
tot 

NNA Sub-
tot 

Aant 50 2 30 2 34 1 1 15 15 

% 100 4.0 60.0 4.0 68.0 2.0 2.0 30.0 30.0 

De groeiende productie en export van competitieve micro-, 
kleine, middelgrote en grote bedrijven in de agrarische sector 
en de agro-industrie is duurzaam versterkt door goede infra-
structuur en efficiënte dienstverlenende bedrijven en instituten 
die agrarisch ondernemerschap bevorderen, investeringen sti-
muleren en de toepassing van (moderne) technologie facilite-
ren. 

24.0 12 1 10  11 1 1  0 

De voedselveiligheid en -zekerheid van het Surinaams volk, als 
voornaamste ontwikkelingsdoel van de landbouwontwikkeling, 
is gerealiseerd. 

56.0 28  18 2 20  0 8 8 

Overheidsinvesteringen in de fysieke infrastructuur en de R&D 
sector faciliteren en versterken de productie-, export- en ver-
diencapaciteit van de veeteeltsector 

16.0 8  1  1  0 7 7 

Voor de lokale en internationale markt gecertificeerde bedrij-
ven telen en exporteren vis en garnalen, gebruikmakend van lo-
kaal geproduceerd voer en ondersteund door dynamische en 
competitieve R&D bedrijven en instituten 

4.0 2 1 1  2  0  0 
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I.14. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen  
 
I.14.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen waren in 2019 en de eerste helft van 
2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leve-
ren aan de in tabel I.14.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 
(S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingspro-
jecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie  
Natuurlijke Hulpbronnen (zie schema I.14.1). 
 
Schema I.14.1 Kerntaken van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met de daaraan gerelateerde resultaten 

en uitkomsten 

 Kerntaken Ministe-
rie NH 

Resultaat Uitkomst-
code 

1.     
  

De controle op de na-
leving van de regels 
en voorschriften met 
betrekking tot het wa-
terbeheer, de delfstof-
fen, de opwekking, 
het transport en de 
distributie van energie 

De Energie Autoriteit Suriname is opgezet via de uitvoering van het 
Project Consolidating a Sustainable Energy Sector SU-L1055. 

1400005313 

Het Delfstoffen Instituut Suriname (DIS) is opgezet en operationeel 2000006213 

Waterautoriteit is ingesteld 1400005321 

2.     
 

De drinkwatervoor-
ziening 
 

De dorpen in het Boven Suriname gebied zijn voorzien van 5 zuive-
ringsinstallaties via het project drinkwatervoorziening voor Boven-
Suriname (project 1 en 2). 

1400005321 

De waterproductiebron, oppervlaktewater is als drinkwaterbron ont-
wikkeld 

1400005322 

3.      
 
  

De energievoorzie-
ning 
 

Een pilot solar plant is opgezet te Godo Olo binnen het  SU-G1001 
'Development of Renewable Energy, Energy Efficiency and Electrifi-
cation'. 

1400005313 

Een windmap is geproduceerd voor 5 districten langs kustgebied bin-
nen het SU-G1001 'Development of Renewable Energy, Energy Effi-
ciency and Electrification' 

1400005313 

'Micro grid solar' systemen zijn voor 50 dorpen in het binnenland op-
gezet en operationeel via de India Suriname Creditline 

1400005313 

Het Micro Grid Solar systeem Galibi 400kW & Drietabbetje 300 kW 
is opgezet en operationeel 

1400005313 

Micro Grid Solar systeem is opgezet en operationeel voor de energie-
voorziening van dorpen in Pikin Slee en Guyaba 

1400005313 

4.      

De inventarisatie, ex-
ploratie, exploitatie 
en het beheer van: 
delfstoffen, de natuur-
lijke hulpbron water, 

Het ontwikkelingsboorprogramma Staatsolie Onshore is uitgevoerd 
en het analyserapport is opgeleverd. 

2000006221 

Ter handhaving van de productie van Staatsolie zijn er Enhanced Oil 
Recovery projecten door Staatsolie uitgevoerd. 

2000006221 
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 Kerntaken Ministe-
rie NH 

Resultaat Uitkomst-
code 

de voor energie beno-
digde natuurlijke 
hulpbronnen 
 

Voor de exploratie boorprogramma’s zijn er samenwerkingsverban-
den gesloten met lokale en internationale oliewinningsmaatschap-
pijen. 

2000006221 

De Production Sharing Contract” (PSC) -exploratie boor pro-
gramma’s in het offshore areaal zijn uitgevoerd en de exploratierap-
porten zijn opgeleverd 

2000006221 

Het stimuleringsprogramma voor de ontwikkelingsproductie van 
Maka, Sapakara, Kwaskwasi in Block 58 is uitgevoerd en de evalua-
tierapporten zijn geformuleerd 

2000006221 

De Herziene Mijnbouwwet gericht op transparantie, inclusie, orde-
ning kleinschalige goud sector alsook rehabilitatie en milieubescher-
ming is door DNA goedgekeurd en afgekondigd door de President 
van de Republiek Suriname 

2000006213 

Het EITTI rapport 2018 is geformuleerd en gepubliceerd. 2000006214 

Het monitoringsrapport Rehabilitatie en Milieuplan ALCOA is opge-
leverd. 

2000006237 

De Geologische kaart van Suriname is geactualiseerd. 2000006211 

Het mijnbouwbeleid, onder lidmaatschap van EITI is transparanter 
gemaakt. 

2000006214 

Nieuwe technologieën worden toegepast in de mijnbouw 2000006213 

5.      
 

Een nationaal beleid 
met betrekking tot de 
energie en de natuur-
lijke hulpbronnen, het 
bosbeleid uitgezon-
derd 
 

De herziene Petroleum wet voor de ontwikkeling van de olie en gas-
winning en verwerking is goedgekeurd door DNA en afgekondigd 
door de President van de Republiek Suriname 

2000006221 

De strategie en het actieplan voor de duurzame ontwikkeling van de 
olie- en gassector is geformuleerd en goedgekeurd met ondersteuning 
van belanghebbenden 

2000006221 

Een awareness programma is ontwikkeld en uitgevoerd in het kader 
van het GCCA+ support for Climate Change Adaptation in Suriname 
– Phase 2 en een geïntegreerde water resource management systeem 
is opgezet ihkv het GCCA+ support for Climate Change Adaptation 
in Suriname – Phase 2. 

1400005321 

Binnen het Water supply modernization program SU-L1058 is een 
drinkwaterstrategie voor het binnenland ontwikkeld. 

1400005321 

De strategie en het actieplan voor de ordening van de kleinschalige 
goudsector zijn met ondersteuning van de belanghebbenden geformu-
leerd en uitgevoerd 

2000006213 

De strategie en het actieplan voor de ontwikkeling van de Bakhuis 
Bauxiet Industrie is geformuleerd en goedgekeurd in de Raad van Mi-
nisters. 

2000006232 
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 Kerntaken Ministe-
rie NH 

Resultaat Uitkomst-
code 

6.     Het waterbeheer, 
waar nodig in interde-
partementaal verband 

De Nieuwe waterwetten , Toezicht Drinkwaterkwaliteit, Grondwater-
wet, Grondwaterbeschermingsgebieden en Waterautoriteit Suriname 
zijn goedgekeurd door de Nationale Assemblee en afgekondigd door 
de President van de Republiek Suriname 

1400005321 

 
 
I.14.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen had zich in de rapportage periode voorgenomen 28 resulta-
ten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan tien OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. 
Deze worden in tabel I.14.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen resultaten 
(outputs). Van deze resultaten is ruim 35,7 procent gestart.  
 
Tabel I.14.1    Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van NH 2019_1e helft 2020 gerelateerd aan OP 2017_2021 Uitkom-
sten en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst 

Totaal Uitvoeringsstatus 

Gestart Onbekend 

In uit-
voe-
ring 

Stag-
neert, 
nog 
gaande  

Su-
cessvol 
afge-
rond 

Sub-
tot 

NNA Sub
tot 

Aant 28 6 2 2 10 18 18 

% 100 21.4 7.1 7.1 35.7 64.3 64.3 

De bauxietmijnen zijn operationeel, mede 
door de inzet van lokaal aanwezige, gecerti-
ficeerde bedrijven die de technologie, ex-
pertise en vakbekwaamheid voor bauxiet-
ontginning en transport hebben. 

4 1    0 1 1 

De goudsector heeft een optimaal ‘behouds-
percentage’; er is transparantie, controle op 
bestaande en betere nieuwe contracten met 
multinationale goudondernemingen en de 
rest van de goudsector is geformaliseerd. 

4 1    0 1 1 

De in de nationale drinkwater strategie ge-
identificeerde productiebronnen zijn ont-
wikkeld door de belanghebbenden in de 
drinkwatersector en dragen bij tot de conti-
nuïteit van de drinkwatervoorziening. 

4 1 1   1  0 
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De uitvoering van programma’s voor ver-
mindering van CO2-uitstoot, toepassing van 
milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking 
en participatie in internationale samenwer-
king rond het Klimaatverdrag van Parijs 
(2015) creëert nieuwe banen en kennis. 

21 6 3   3 3 3 

De verdiensten uit de goudsector worden 
duurzaam beheerd door de centrale en lo-
kale overheden die een prudent fiscaal be-
leid voeren, een verantwoorde investerings-
strategie uitvoeren en mede op basis van de 
aangepaste wettelijke regelingen sparen. 

7 2   1 1 1 1 

De Water Autoriteit Suriname ziet toe op de 
naleving van de nationale drinkwater strate-
gie en het drinkwatersectorplan, waaronder 
de redelijkheid en billijkheid van de drink-
watertarieven. 

18 5 2   2 3 3 

Een milieustudie naar de gevolgen van de 
bauxiet- en goudexploitatie is uitgevoerd. 
Voor wat betreft de bauxietexploitatie is na-
gegaan in hoeverre voorzieningen zijn ge-
troffen in de Brokopondo Overeenkomst 
om de milieuschade van de uitgemijnde ge-
bieden te herstellen. 

4 1    0 1 1 

Investeringen in de uitvoering van een in-
tensief nationaal exploratieprogramma heb-
ben de bewezen aardolie- en gasvoorraden 
aanzienlijk vergroot. 

25 7    0 7 7 

Toepassing van milieuverantwoorde pro-
ductietechnieken van bedrijven in de goud-
sector heeft de schade aan het milieu terug-
gedrongen en deze bedrijven rehabiliteren 
het milieu zoals gepland met de centrale en 
lokale overheden 

4% 1   1 1  0 

Toepassing van milieuverantwoorde pro-
ductietechnieken van bedrijven in de goud-
sector heeft de schade aan het milieu terug-
gedrongen en deze bedrijven rehabiliteren 
het milieu zoals gepland met de centrale en 
lokale overheden. 

11 3  2  2 1 1 

 
 
 
 



Pagina 64 van 122 
 

I.15. Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
 
 
I.15.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur waren in 2019 en de eerste 
helft van 2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage 
te leveren aan de in tabel I.15.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-
2021 (S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelings-
projecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie  
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (zie schema I.15.1, pagina 65). 
 
I.15.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Onderwijs en Cultuur had zich in de rapportage periode voorgenomen 46 resultaten 
(outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan negen OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. 
Deze worden in tabel I.15.1 (zie pagina 69) gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgeno-
men resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 80.4 procent gestart.  
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Schema I.15.1. Kerntaken van het ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met de daaraan gerelateerde resultaten en uitkomsten  
No. Taken Resultaten 2019/2020 Outcomecode 

1. 
De aangelegenheden betreffende alle vor-
men van onderwijs en opvoeding en alle op-
leidingen 

Het gebouw van Cenasu is opgezet en operationeel t.b.v. training voor het 
MinOWC 
Inspectie is getransformeerd tot een zelfstandig orgaan voor onderwijstoe-
zicht op alle niveaus (Inspectie GLO, VOJ en VOS) 

3300008216 

De geactualiseerde Nationale Strategie voor het technisch en Beroepsonder-
wijs is geformaliseerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur en uitgevoerd. 
Herziene initiële opleiding voor LBO leerkrachten m.b.t. leerlinggericht en 
competentiegericht lesgeven is ontwikkeld en operationeel per december 
2021 
Lerende netwerken voor directeuren van scholen op LBO-niveau zijn geëva-
lueerd en geïnstitutionaliseerd. 
Directeuren en leerkrachten van scholen op LBO-niveau zijn getraind in on-
derwijskundig schoolleiderschap gericht op het creëren van een leerlingge-
richte en competentiegerichte leeromgeving. 
10 pilot LBO-scholen hebben een school milieu gecreëerd, waarin onderwer-
pen als seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) van jonge-
ren en gender gerelateerd geweld bespreekbaar zijn (iGROW project). 

1200005611 

De Suriname National Training Authority (SNTA), die belast is met het stel-
len van kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van Technisch- 
en Beroepsonderwijs en trainingen, is operationeel in maart 2021  

1200005611 

Het Curriculum voor de leerjaren 7 t/m 8 van het hervormd basisonderwijs is 
volgens het BEIP II actieplan gereviseerd en geïmplementeerd. 
Het Curriculum voor de leerjaren 1 t/m 6 van het hervormd basisonderwijs is 
gereviseerd/ontwikkeld en geïmplementeerd 
Een gendersensitief curriculum is ontwikkeld en geïmplementeerd voor leer-
jaar 6 en 7 in het basisonderwijs 
De herziene Leerplicht Wet, wordt door de belanghebbenden en relevante in-
stituten ondersteund, is goedgekeurd door DNA en afgekondigd door de Pre-
sident van de Republiek in 2021 
De wet instelling inspectie apparaat is goedgekeurd en gepubliceerd 

3300008211 
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No. Taken Resultaten 2019/2020 Outcomecode 

De wet basisonderwijs voor verbetering van de toegang van kinderen tot 
kwaliteit onderwijs is goedgekeurd en gepubliceerd 
Het plan van aanpak met betrekking tot het operationeel stellen van leerjaar 
2 van de pilot 3-jarige dagopleiding HAVO is ontwikkeld en uitgevoerd 
De nieuwe middelbare school te Moengo (Stafdorp) is operationeel. 
Support capacity strengthening for in and out of school Comprehensive Sex-
ual Education (CSE). 
Het plan van aanpak met betrekking tot het introduceren en implementeren 
van MULO-C richting ontwikkeld en uitgevoerd 

Op 4 pilotscholen in Paramaribo van het basis en voj-niveau is per december 
2021, het schoolvoedingsprogramma opgezet 
Early Childhood Development (ECD) programma is opgenomen in het inte-
graal beleidsplan voor kinderen en adolescenten 
Leerkrachten, Inspecteurs en schoolleiders van het basisonderwijs beschik-
ken over kennis en vaardigheden om gedifferentieerd les te geven. 
Nationale Strategie en plan van aanpak in het kader van afstandsonderwijs 
op primaire - en secundaire onderwijsniveau is ontwikkeld en uitgevoerd. 
Het schooljaar 2020 - 2021 voor het secundair onderwijs is conform de CO-
VID-19 richtlijnen/protocollen voor Onderwijs heropend. 
Het schooljaar 2020 - 2021 voor het primair onderwijs is conform de CO-
VID-19 richtlijnen/protocollen voor Onderwijs heropend. 
Voor de integrale zorg ten behoeve van het onderwijs zijn dependances van 
de afdeling Begeleiding ingesteld, ingericht en operationeel in de districten 
Brokopondo, Commewijne en Nickerie 

3300008212 

Leerkrachten woningen te Apoera zijn gebouwd en opgeleverd per december 
2021 
Praktijkcentra te Tammenga, Brokopondo en Apoera zijn gebouwd, ingericht 
en volledig operationeel per december 2021 
Internaat te Atjoni is, in het kader van het toegankelijker maken van beroeps-
onderwijs voor leerlingen, per december 2021 gerenoveerd. 
Een compleet ingerichte schoolcampus ten behoeve van het beroepsonder-
wijs is per december 2021, te Hanover opgezet. 

1200005613 
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No. Taken Resultaten 2019/2020 Outcomecode 

Ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van scholen voor de 
leerlingen van het beroepsonderwijs zijn 39 praktijklokalen op 12 LBO scho-
len in de districten Marowijne, Commewijne, Paramaribo, Wanica, Sara-
macca en Nickerie gerenoveerd en gebouwd 
Landelijk zijn er, ter bevordering van de toegankelijkheid van beroepsonder-
wijs tien (10) ICT-Labs op LBO niveau opgezet 
In het kader van competentie gerichte curricula conform de behoefte van de 
arbeidsmarkt zijn er meer studiemogelijkheden gecreëerd voor de LBO leer-
lingen. 
In het kader van competentie gerichte curricula conform de behoefte van de 
arbeidsmarkt zijn er meer studiemogelijkheden gecreëerd voor de MBO stu-
denten. 
Een onderhoudsbeleid voor de Practical Instruction Centres (PICs) is ont-
wikkeld en bewustwording strategieën voor het openbaar onderwijs zijn ge-
formuleerd 
Competentie gerichte curricula is ontwikkeld ter verbetering en institutiona-
lisering van ENHANCEMENT OF TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING (ETVET) 
Ten behoeve van de gemeenschap en de arbeidsmarkt zijn er onderwijspro-
gramma's op basis van ETVET ontwikkeld 
Het plan van aanpak met betrekking tot het introduceren en implementeren 
van MULO-C richting ontwikkeld en uitgevoerd 
Ontwikkelingsdienst en Early Childhood Development (ECD) 

Plan van aanpak met betrekking tot de implementatie van Milieu educatie op 
GLO en VOJ scholen ontwikkeld en uitgevoerd 
De toilettengroepen op 45 scholen op GLO en VOJ-niveau in de districten 
Paramaribo, Wanica, Commewijne, Nickerie en Marowijne zijn gebouwd en 
in gebruik (Fase 1) 
De werkprocessen van de afdeling Gebouwen en Terreinen binnen het Onder 
directoraat Technische Diensten zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd 
Op 5 pilot GLO scholen zijn publiekrechtelijke bestuursorganen opgezet 
voor beheer en bestuur ter verzelfstandiging van de GLO scholen 

3300008213 
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No. Taken Resultaten 2019/2020 Outcomecode 

6000 leerkrachten, schoolleiders, inspecteurs en stafmedewerkers van het 
ministerie en overige actoren zijn getraind en gecoached in het gebruik van 
het nieuw curriculum leerjaar 1t/m 8 van het basis onderwijs 

3300008214 

2. De beoefening van wetenschappen en tech-
nologie en voor de bevordering daarvan 

De Academische Leraren Opleiding (ALO) is opgezet en operationeel 3300008216 

3. Het openbaar onderwijs en het toezicht op 
het bijzonder onderwijs en op instituten van 
onderwijskundige aard 

De Surinaamse gemeenschap is middels voorlichtingsprogramma’s geïnfor-
meerd over hoe te handelen bij kinderen met een leer- en gedragsprobleem. 

3300008213 

4. De regeling van subsidies aan lichamen, die 
op basis van erkenning van de Overheid on-
derwijs verzorgen 

    

5. Studiefaciliteiten waaronder het toekennen 
van studiebeurzen 

Bureau Onderwijs- en Studiefaciliteiten (BOS) is geëvalueerd en geherstruc-
tureerd 

3300008213 

6. Het bibliotheekwezen     
7. De bevordering, beoefening en de ontwikke-

ling van kunst en cultuur 
  
  

  

8. 
Het museumwezen, de archeologie en de 
monumenten 

In het kader van het Paramaribo Urban Rehabilation Programme zijn de vol-
gende monumentale gerehabiliteerd: het Ministerie van Algemene Zaken en 
het Oud Parlementsgebouw. 

3300008514 
  

De Wet op borging en bescherming van het Surinaams immaterieel cul-
tuurerfgoed, wordt door de belanghebbenden en relevante instituten onder-
steund, is goedgekeurd door DNA en afgekondigd door de President van de 
Republiek in 2021 
De herziene Wet op zorg en bescherming van het Surinaams materieel cul-
tuurerfgoed, wordt door de belanghebbenden en relevante instituten onder-
steund, is goedgekeurd door DNA en afgekondigd door de President van de 
Republiek in 2021 
De Archeologische Dienst is geïnstitutionaliseerd binnen het directoraat Cul-
tuur en operationeel 
De Archeologische vindplaats " de historische site aan de monding van 
Warappakreek "is afgezet, gekarteerd en beschermd voor onderzoek 

33000038513 
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No. Taken Resultaten 2019/2020 Outcomecode 

De Archeologische vindplaats Rupicola is afgezet, gekarteerd en beschermd 
voor onderzoek 
De Archeologische vindplaats Motkreek is afgezet, gekarteerd en beschermd 
voor onderzoek 
De Archeologische vindplaats Corobonaro is afgezet, gekarteerd en be-
schermd voor onderzoek 
De Archeologische vindplaats Kumbu is afgezet, gekarteerd en beschermd 
voor onderzoek 
Het (herziene) concept Archeologische vergunningenstelsel, wordt door de 
belanghebbenden en relevante instituten ondersteund, is goedgekeurd be-
krachtigd door daartoe bevoegde autoriteiten in 2021 

1.9 Het mediabeleid    
 
 
Tabel I.15.1   Ministeriële resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van MinowC 2019_1e helft 2020 gerelateerd aan OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

Uitkomst Totaal Uitvoeringsstatus 

Gestart Niet gestart Onbekend 

Geen 
bij-
zon-
derhe-
den 

In 
uit-
voe-
ring 

Stag-
neert, 
vroegtij-
dig ge-
stopt 

Stag-
neert 
maar 
nog 
gaand
e  

Su-
cess
vol 
af-
ge-
rond 

Sub-
tot 

An-
ders 

Geen 
finan-
ciering 

Stag-
natie 
(plan)
voor-
berei-
ding 

Sub-
tot 

Nieuw
e Out-
put 

NN
A 

Sub-
tot 

Aant 46 1 23 1 6 6 37 1 5 1 7 1 1 2 

% 100 2.2 50.0 2.2 13.0 13.0 80.4 2.2 10.9 2.2 15.2 2.2 2.2 4.3 

Aangepaste programma’s in het onderwijs, 
de integratie van ICT, de ontwikkelde cur-
ricula en testen, motiveren de onderwijs-
participanten, minimaliseren de kans dat 

10.9 5   1     1 2   1   1 1 1 2 
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leerlingen achterstanden oplopen en evalu-
eren de leerprestatie 

Aangepaste wet- en regelgeving, facilite-
ring en begeleiding stellen cultuurdragers, 
waaronder professionele cultuurbeoefe-
naars, beter in staat hun producten op lo-
kale, regionale en internationale markten te 
presenteren en te verkopen. 

8.7 4   4       4       0   0 0 

Curricula sluiten beter aan op toelatingsei-
sen van het vervolg onderwijs en de be-
hoefte van de arbeidsmarkt; betere, geac-
crediteerde opleidingen verhogen de kan-
sen op nationaal, regionaal en internatio-
naal te participeren in de arbeidsmarkt, we-
tenschap en cultuur 

2.2 1       1   1       0   0 0 

Een efficiënt en doelgericht kwaliteitscon-
trolesysteem garandeert de kwaliteit van 
het onderwijs en bewaakt de certificering 
van programma’s en opleidingen 

6.5 3     1 1   2     1 1   0 0 

Een efficiëntere onderwijsorganisatie, be-
tere horizontale en verticale doorstroming, 
ICT voor afstandsonderwijs en andere 
maatregelen maken het onderwijs toegan-
kelijker en zijn burgers in staat, zich hun 
hele-leven-lang-te-scholen 

13.0 6 1 1   1   3   3   3   0   

Een meer arbeidsmarkt gericht TOV maakt 
gebruikt van een nieuw opgezet arbeids-
markt informatie systeem en andere me-
chanismen, waardoor het beter en sneller 
reageert op de veranderende behoeften 

23.9 11   10       10   1   1   0   
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Het hervormd onderwijssysteem stimuleert 
en stelt onderwijsparticipanten, afkomstig 
uit de verschillende Surinaamse etnische, 
culturele en taalgroepen, in staat betere 
leerresultaten te behalen. 

19.6 9   4     4 8 1     1   0   

Het technisch en beroepsonderwijs is ge-
transformeerd op basis van een consensus-
strategie, voorbereid door de SNTA en ge-
integreerd in het onderwijssectorplan, ge-
baseerd op aangepaste wet- en regelgeving 
dat het nieuw nationaal kwalificatiesys-
teem en curricula introduceert met de daar-
bij behorende kwaliteitscontrole en certifi-
cering. 

13.0 6   2   3 1 6       0   0   

Publiek-private partnerschap van de over-
heid en organisatie van cultuurdragers ver-
sterken, verbreden en verdiepen 'het Suri-
naamse cultureel product' voor commerci-
ele en niet-commerciële doeleinden. 

2.2 1   1       1       0   0   
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I.16. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
 
 
I.16.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting waren in 2019 en de eerste 
helft van 2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage 
te leveren aan de in tabel I.16.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-
2021 (S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelings-
projecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie 
van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (zie schema I.16.1) 
 
Schema I.16.1 · Kerntaken van het ministerie met de daaraan gerelateerde resultaten en uitkomsten 

 Kerntaken Output Resultaat Uitkomst-
code 

1 

Het algemeen welzijn, in het 
bijzonder de sociale en maat-
schappelijke zorg voor bejaar-
den, lichamelijk en geestelijk 
gehandicapten en de jeugd, 
waaronder de zorg voor de on-
der toezicht van de Staat ge-
stelde jeugdigen 

De projecten “Kenki Yu denki” en “Sori Yu” zijn als 
onderdeel van een communicatie strategie, tussen de 
mens met een beperking, het Ministerie van Sociale 
Zaken en Volkshuisvesting en de gemeenschap ont-
wikkeld en uitgevoerd. 

3200081213 

Het projectplan voor een up to date digitale database 
van de mens met een beperking in Suriname is opge-
steld en operationeel 

3200081213 

2 
Het algemeen maatschappelijk 
werk 

Het actieplan voor disseminatie en verdere analyse van 
het in 2019 uitgebrachte MICS rapport is door de afde-
ling Bureau Rechten van het kind ontwikkeld en uitge-
voerd 

3200081211 

De landelijke Promotie en mediacampagne inzake kin-
derrechten is volgens een plan, welke is goedgekeurd 
door alle stakeholders, ontwikkeld en uitgevoerd. 

3200081211 

Het nationale actieplan voor kinderen is ontwikkeld en 
goedgekeurd door DNA en is de monitoring en evalua-
tie systeem hiervoor operationeel 

3200081211 

Ten behoeve van Monitoring en Evaluatie is er een co-
ordinatieteam voor het Integraal Kinderbescherming 
Netwerk ingesteld en operationeel 

3200081211 

3 Het toezicht op weeshuizen, in-
ternaten en soortgelijke maat-
schappelijke instellingen 

  

4 
Het algemeen maatschappelijk 
opbouwwerk, waaronder het 
bevorderen van indirecte acties 

Het programma “Social Workforce and childfriendly 
Spaces initiative voor 2020: Training Crèchespersoneel 
te Masiakiki en Ricanaumofo is uitgevoerd 

3200081213 
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gericht op de verbetering van 
het woon- en leefklimaat 

De “Social Workforce and Childfriendly Spaces initia-
tive voor 2020 ”, waarbij sociaal werkers instaat zijn 
getraumatiseerde patiënten professioneel te begeleiden 
is operationeel 

3200081213 

1
0 

Het sociaal verzekeringswezen, 
het een en ander in samenwer-
king met de daarvoor in aan-
merking komende ministeries, 
alsmede de sociale voorzienin-
gen en de sociale zekerheid 

Het Beneficiary Information System (BIS) voor het be-
heren van het Centraal databestand van sociale voor-
zieningen is ontwikkeld en operationeel 

3200081213 

1
1 

De bevordering van de huis-
vesting 

Als onderdeel van het Affordable Housing Project 
(AHP) LISP programma heeft voor 30 % van de gere-
gistreerde minder draagkrachtige huishoudens zelf hun 
huisvestingssituatie verbeterd 

3200081412 

1
2 

De bevordering van het kre-
dietwezen ten behoeve van de 
sociale woningbouw, het een 
en ander in samenwerking met 
het Ministerie van Financiën 

  

1
3 

Het beheer en de toewijzing 
van volkswoningen 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
heeft ter bevordering van huisvesting in Suriname, en 
het voorzien van de legitieme behoefte inzake sociaal 
woningbouw, 20% aan bouwsubsidie verstrekt. 

3200081412 

 
 
I.16.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting had zich in de rapportage periode voorgenomen 11 
resultaten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan drie OP 2017-2021 ontwikkelingsuit-
komsten. Deze worden in tabel I.16.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen 
resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 72.7 procent gestart.  
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Tabel I.16.1  Ministeriële resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus 

Geplande Resultaten van het Ministerie van SOZAVO 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Uitkomst 

Totaal Voortgangsstatus 

Gestart Niet gestart Onbekend 

Geen 
bijzon-
derhe-
den 

In 
uit-
voe
ring 

Stag-
neert, 
vroegtij-
dig ge-
stopt 

Stag-
neert 
maar 
nog 
gaande  

Sub
tot 

Stag-
natie 
(plan)v
oorbe-
reiding 

Sub-
tot 

Nieuw
e Out-
put 

Sub-
tot 

Aant 11 1 2 3 2 8 1 1 2 2 

% 100 9.1 18.2 27.3 18.2 72.7 9.1 9.1 18.2 18.2 

Bestaande en nieuwe sociale programma’s en effici-
ente, gespecialiseerde uitvoerende instituten/organisa-
ties verzekeren rechthebbenden toegang tot essentiële 
diensten, zijn complementair en budgettair en actuari-
eel duurzaam en transparant. 

45.5 5   1 1 2 1 1 2 2 

De financieringsstrategie voor de woningbouw benut 
Surinaamse bronnen alsook fondsen beschikbaar ge-
steld door de internationale ontwikkelingspartners en 
biedt personen die wel en die niet opteren voor een wo-
ning van het sociale (volks)woningbouwprogramma fi-
nancieringsopties om aan hun woonbehoefte te vol-
doen 

18.2 2  2   2  0  0 

De Sociale Onderraad van de RvM leidt de aanname, 
uitvoering en monitoring van de strategie voor hervor-
ming van de sociale bescherming tot een geïntegreerd 
sociaalbeschermingssysteem dat elke burger het be-
staansminimum garandeert en een belangrijk instru-
ment is voor armoedebestrijding. 

36.4 4 1  2 1 4  0  0 
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I.17. Ministerie van Volksgezondheid 
 
I.17.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid waren in 2019 en de eerste helft van 2020 ge-
richt op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een bijdrage te leveren aan de 
in tabel I.17.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (S.B. 2017 
no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ontwikkelingsprojecten zijn 
voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het ministerie van 
Volksgezondheid (zie schema I.17.1). 
 
Schema I.17.1 Kerntaken van het ministerie van Volksgezondheid met de daaraan gerelateerde resultaten en uit-

komsten 
  Kerntaken Resultaat Outcomecode 

1. 

De zorg voor de volksgezondheid in de 
ruimste zin en het toezicht op de behar-
tiging van de volksgezondheid in het 
bijzonder, met inbegrip van de gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding 

1. Aan het eind van 2021 is de Code of Marketing 
for Breastfeeding substitutes is gefinaliseerd en 
in uitvoering 

2. Borstvoedingsfaciliteiten op werkplekken zijn 
met tussenkomst van het Ministerie van Volks-
gezondheid gecreëerd en worden gepromoot 

3. Nationale richtlijnen en protocollen voor mater-
nale en neonatale zorg zijn ontwikkeld en wor-
den gehanteerd 

4. Het landelijk gezondheidsinformatie systeem 
(IS4H) is opgezet en in uitvoering 

5. De afdeling voorlichting van BOG en VG zijn 
versterkt ter verbetering van de voorlichting 
aangaande chronische ziekten, infectieziekten 
en geestelijke gezondheidsproblemen 

6. Het nationaal baarmoederhalskanker scree-
ningsprogramma is in samenwerking met Stg. 
Lobi conform de WHO richtlijnen ontwikkeld 

7. Het Covid-19 Vaccinatie is geïntroduceerd en 
het vaccinatieschema wordt uitgevoerd 

3300008311 

2. 
Het waarborgen van de kwaliteit, be-
schikbaarheid en bereikbaarheid van de 
gezondheidszorg over het gehele land 

1. Registratie voor chronische niet-overdraagbare 
aandoeningen en geestelijke gezondheidspro-
blemen, binnen zowel de 1e als 2e lijn zorg, is 
verbeterd en uitgebreid 

2. Het Surveillance systeem, binnen zowel de 1e 
als 2e lijnzorg, voor NCD's en MH is ontwik-
keld en geïmplementeerd 

3. Het onderzoek naar factoren die leiden tot pre-
mature mortaliteit t.g.v. chronische niet-over-
draagbare aandoeningen is uitgevoerd 

4. De IMPAC en IMCI protocollen worden toege-
past op alle poliklinieken van Med. Zend., de 
RGD en privé poliklinieken 

5. Aan het eind van 2021 zijn gezondheidsinstel-
lingen en andere organisatie versterkt in het bie-
den van psychosociale support aan de samenle-
ving 

6. Het Tabaksbureau is opgezet en operationeel. 
7. De GYTS (global youth tobacco survey) en 

GSHS (global school health survey) zijn voor-
bereid en uitgevoerd 

3300008311 
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8. Het Transformatieproces BOG naar een Public 
Health Authority is opgestart 

9. De Health Emergency Unit van VG is opgezet 
en operationeel 

10. Het Perinatale Informatie Systeem is opgezet en 
wordt gebruikt door de verschillende gezond-
heidsinstellingen 

11. Nationale richtlijnen en protocollen voor mater-
nale en neonatale zorg zijn ontwikkeld en wor-
den gehanteerd 

3. 

De personele en materiële voorzienin-
gen in de gezondheidszorg, met inbe-
grip van medicamenten en andere ge-
neeskundige benodigdheden 
  
  
  

1. In elk district is er tenminste één (1) Huisartsen 
spoedpost opgezet 

2. In het kader van verbetering van de 1e lijnge-
zondheidszorg m.n. de huisartsenzorg, heeft er 
een verruiming van medische verrichtingen in 
de huisartsenpraktijk plaatsgevonden 

3. De huisartsenopleiding op het FMeW is i.s.m. 
HISURI geïmplementeerd 

4. Een uitwisselingsnetwerk voor zorgverleners, 
van verschillende disciplines, is opgezet 

5. De evaluatie van de wet Basiszorgverzekering, 
met goede afweging en criteria, is uitgevoerd 
ter transparantie in het doen toekennen van ver-
zekeringspasjes 

6. Het huidig ziektekostenverzekeringsplan, 
waarin een beloningsstructuur is opgenomen 
voor personen die aantoonbaar een healthy life-
style op na houden, is herzien. 

7. In het kader van herstructurering van het ge-
zondheidszorgsysteem heeft de evaluatie van de 
richtlijnen van de ambulance dienst heeft 
plaatsgevonden en zijn richtlijnen ontwikkeld 
voor een centrale ambulance dienst. 

8. In het kader van de (her)structurering van het 
gezondheidszorgsysteem voor een efficiëntere 
dienstverlening, zijn nieuwe opleidingen bij 
COVAB, JTV, AZP (nierdialyse technician) 
ontwikkeld en geïntroduceerd 

9. De nieuw schoolgebouw COVAB-Nickerie is 
operationeel 

10. Het National Health Account (NHA) systeem is 
ontwikkeld 

11. De institutionalisering van niertransplantaties in 
de 2e lijnszorg met adequate nazorg heeft 
plaatsgevonden 

12. Een gezondheids-economie unit binnen min. 
VG is opgezet en operationeel 

13. Nieuwe financieringsbronnen (min.VG en min. 
Fin.) zijn in kaart gebracht en worden aange-
sproken 

14. De afdeling Human Resources in Health Plan-
ning (HRHP) op het min.VG is geformaliseerd 

15. Voorbereidingen voor het herinrichten van het 
structuur VG zijn in uitvoering 

16. Het Healthy Active Ageing plan is ontwikkeld 
en geïmplementeerd 

3300008312 
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4. Het beheer van en de controle op in-
richtingen ter verpleging en/of ter be-
handeling van zieken, apotheken en 
magazijnen van geneesmiddelen en de 
geneeskundige en farmaceutische beno-
digdheden 

    

5. Het geneeskundig onderzoek van per-
sonen in Staatsdienst 

    

6. Het weren van besmetting door de 
scheep- en luchtvaart 

    

7. Het toezicht op de uitoefening van de 
geneeskunde en de artsenbereidkunst 

    

8. De keuring van voedingsmiddelen en 
waren en het toezicht op de bereiding 
en verkoop daarvan 

    

9. De gezondheid van bevolkingsgroepen 
en individuen, die deze zorg behoeven 
en anders niet zouden krijgen 

    

10. De registratie van geneesmiddelen     

11. Het toezicht op de naleving van de wet-
telijke regelingen die betrekking heb-
ben op een optimaal uitwendig woon- 
en leefmilieu 

    

12. De milieuhygiëne, de controle op en de 
begeleiding van de vernietiging van 
farmaceutisch, klinisch en industrieel 
afval, het een en ander in samenwer-
king met de daarvoor in aanmerking 
komende instanties 

   

 
I.17.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Volksgezondheid had zich in de rapportage periode voorgenomen 33 resultaten (out-
puts) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan twee OP 2017-2021 ontwikkelingsuitkomsten. Deze 
worden in tabel I.17.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen resultaten (out-
puts). Van deze resultaten is ruim 66.7 procent gestart.  



Pagina 78 van 122 
 

Tabel I.17.1     Ministeriële resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus (tabel invoegen) 

Geplande Resultaten van het Ministerie van VG 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Uitkomst 

Totaal Voortgangsstatus 

Gestart Niet gestart Onbekend 

Geen 
bijzon-
derheden 

In uit-
voering 

Stagneert, 
vroegtij-
dig ge-
stopt 

Stag-
neert, 
nog 

gaande 

Subtot An-
ders 

Subtot NNA Subtot 

Aant 33 4 16 1 1 22 2 2 9 9 

% 100 12.1 48.5 3.0 3.0 66.7 6.1 6.1 27.3 27.3 

De bewustwordingscampagnes, wetgeving en regulering bevorderen een 
gezondere leefstijl en woon-, werk- en leefmilieu van de bevolking. 

42.4 14 3 6 1  10 1 1 3 3 

Innovatieve kostenanalyse en -beheersing van de dienstverleners, groeiend 
medisch toerisme en eigenverantwoordelijkheid voor drukken van kosten 
voor medische zorg verhogen de bereikbaarheid en toegankelijkheid kwa-
liteitsgezondheidszorg voor de gehele bevolking. (beschikbaarheid en toe-
gankelijkheid van kwaliteitsgezondheidszorg voor de gehele bevolking) 

57.6 19 1 10  1 12 1 1 6 6 
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I.18. Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken 
 
I.18.1. Taakstelling, uitkomsten en outputs 
De inspanningen van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid sen Jeugdzaken waren in 2019 en de 
eerste helft van 2020 gericht op het behalen van de geplande resultaten (projecten) en middels deze een 
bijdrage te leveren aan de in tabel I.18.1 gerelateerde ontwikkelingsuitkomsten van het Ontwikkelings-
plan 2017-2021 (S.B. 2017 no.96). De monitoring en evaluatie van de prestaties ten aanzien van deze ont-
wikkelingsprojecten zijn voor het Jaarplan 2021 in relatie gebracht met de formele taakstelling van het 
ministerie Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (zie schema I.18.1) 

Schema I.18.1 ·Kerntaken van het ministerie met de daaraan gerelateerde resultaten en uitkomsten  
 Taken Resultaat Outcomecode_ 

1. Een gecoördineerd en planmatig 
jeugdbeleid 
 

Ter verbetering van de aanpak van jeugdontwikkeling 
op gemeenschapsniveau is d.m.v. een survey en inter-
views data verzameld op ressortsniveau voor het sa-
menstellen en updaten van sociale kaarten in 2021 

5400102211 

2. 

De bevordering van de ontwikkeling 
en begeleiding van de jeugd buiten 
schoolverband, voor zover deze zorg 
niet uitdrukkelijk aan enig ander Mi-
nisterie is opgedragen 

1. Concept Jeugdwet is door de belanghebbenden en 
relevante instituten ondersteund, en is in 2021 in-
gediend bij de Raad van ministers. 

2. In 2021 zijn jeugd en jongeren programma’s ont-
wikkeld en uitgevoerd via (social) media gericht 
op het plezierig en nuttig bezig houden van de 
Surinaamse jeugd in de leeftijd van 5 t/m 24 jaar 
met vormings-, voorlichtings- en recreatieve acti-
viteiten 

3. In 2021 zijn gedurende 2 periodes van 3 maanden 
(mei-juli en okt-dec) economische weerbaarheid 
programma's uitgevoerd onder 100 jongeren tus-
sen 16-24 jaar van 20 kansarme buurten gericht 
op vormings-en productiegerichte activiteiten 
(edutainment, handycraft, gardening, greenforma-
tion, technische kennis) ter invulling van een nut-
tige vrijetijdsbesteding in de middaguren 

4. Landelijk hebben 10.000 jongeren in de leeftijd 
5-24 jaar geparticipeerd aan activiteiten in het ka-
der van een veilige en nuttige vrijetijdsbesteding 
in de grote vakantie van 2021. 

5. Online en media bewustwordingsprogramma's 
m.b.t. gezonde levensstijl, seksualiteit en verant-
woord om gaan met het milieu zijn t.b.v. jongeren 
in de leeftijdsgroep 12-25 jaar ontwikkeld en uit-
gevoerd in 2021 

6. Online en media bewustwordingsprogramma's 
m.b.t. de problematiek (HIV/AIDS, suïcide, 
drugs en alcohol gebruik) van jongeren binnen de 
Caricom t.b.v. jongeren in de leeftijdsgroep 12-25 
jaar ontwikkeld en uitgevoerd in 2021 

7. Online promotie programma's omtrent Caricom 
Single Market Economy zijn ontwikkeld en uit-
gevoerd onder jongeren in de leeftijdsklasse 12 - 
25 jaar in 2021 

8. Talent ontwikkeld en bevorderd bij jongeren die 
buurtontwikkelingscentra bezoeken. 

5400102211 
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9. Talent ontwikkeld en bevorderd bij jongeren in 
de leeftijdsklasse 6 tot en met 17 jaar die 
buurtontwikkelingscentra bezoeken 

10. Door middel van surveys in de districten Comme-
wijne, Paramaribo, Nickerie en Wanica zijn de 
behoeften en knelpunten m.b.t. zelfredzaamheid 
van drop-outs en kansarme jongeren in de leeftijd 
van 16-30 jaar geïnventariseerd 

11. In 2021 zijn 100 drop-outs en kansarme school-
gaande jongeren in de leeftijd van 16-30 jaar ge-
traind (kapperstraining, basic PC-repair en pedi-
cure en manicure), ter vergroten van hun kennis 
en vaardigheden m.b.t. zelfredzaamheid. 

12. In het kader van het anti-discriminatie actie-
plan/programma zijn voorlichtings- en bewust-
wordingsactiviteiten uitgevoerd 

13. Ter promotie van de SDG ‘s zijn voorlichtings-
programma's via de media en social media uitge-
voerd/uitgezonden 

1. Volgens het nieuw actieplan inzake begeleiding 
en motivatie van scholierenmoeders (GLO en 
VOJ niveau in de leeftijd van 14-20) zijn zelfred-
zaamheid trainingen en voorlichtingssessies ver-
zorgd aan geregistreerde scholieren moeders 

2. Ter bevordering van jeugdparticipatie is een 
nieuw Nationaal Jeugdparlement geïnstalleerd in 
2021 

5400102214 

In 2021 zijn een nationaal jongeren congres en in elk 
district 1 districtscongres georganiseerd, waarbij de 
prioriteiten en inzichten van jongeren zijn geïdentifi-
ceerd en meegenomen in het algemeen jeugdbeleid. 

5400102215 

3. 
Het beleid ten aanzien van het oplei-
den van leidinggevend kader voor 
het jeugdwerk 

1. In het kader van de herinrichting van het ministe-
rie AW&J is het personeel van de onderdirectora-
ten Jeugdcentra en Nationale Jongeren Aangele-
genheden (bij-)getraind in 2021. 

2. Gemeenschapsontwikkelingswerkers van het Mi-
nisterie bijgeschoold. 

5400102211 
  

4. De regeling van subsidies ter bevor-
dering van de sport en het jeugdwerk 

    

5. De bevordering van internationale 
samenwerking met daarvoor in sa-
menwerking komende landen en or-
ganisaties ten behoeve van de ont-
wikkeling van de jeugd 

    

6. 

Het aangaan van duurzame samen-
werkingsverbanden met organisaties, 
die werkzaam zijn op het gebied het 
jeugdwerk 

1. In 2021 zijn 3 symposia georganiseerd (1 in 
Commewijne en 2 in Paramaribo) met actieve ge-
meenschapsorganisaties en overheidsinstanties 
gerelateerd aan de jeugd, om de multi-sectorale 
aanpak van jeugdontwikkeling op gemeenschaps-
niveau te verbeteren 

2. In 2021 zijn 50 gemeenschapsorganisaties van de 
districten Nickerie, Coronie, Para en Brokopondo   

5400102211 
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getraind (community development, project schrij-
ven, mobiliseren, organiseren) ter verbetering van 
de aanpak van jeugdontwikkeling op gemeen-
schapsniveau. 

  

7. 

Het beleid ten aanzien van de ver-
houding tussen werkgevers en werk-
nemers en het toezicht op de nale-
ving van wettelijke bepalingen ter 
zake 
  
  

1. Armoedebestrijding/ Onderwijs en Volksontwik-
keling 

2. Verbetering Sociale Bescherming 
3. Een bepaling omtrent dwangarbeid is opgenomen 

in de Wet Geweld op de Werkplek, wordt door de 
belanghebbenden en relevante instituten onder-
steund en is aangeboden aan de Raad van Minis-
ters in 2021. 

4. De herziene wet Werktijdenregeling wordt door 
de belanghebbenden en relevante instituten on-
dersteund, zijn goedgekeurd door DNA en afge-
kondigd door de President van de Republiek Suri-
name in 2021 

5. De herziene wet Arbeidsomstandigheden wordt 
door de belanghebbenden en relevante instituten 
ondersteund, zijn goedgekeurd door DNA en af-
gekondigd door de President van de Republiek 
Suriname in 2021 

6. Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suri-
name 

7. De herziene Werknemersregistratie Wet wordt 
door de belanghebbenden en relevante instituten 
ondersteund, is begeleid in het wetgeving formu-
leringsproces en is aangeboden aan DNA in 
2021. 

8. De herziene Vakantiewet, wordt door de belang-
hebbenden en relevante instituten ondersteund, is 
begeleid in het wetgevingformuleringsproces en 
is aangeboden aan DNA in 2021. 

9. De nieuwe wet Geweld en Seksuele intimidatie 
op de werkvloer wordt door de belanghebbenden 
en relevante instituten ondersteund, zijn goedge-
keurd door DNA en afgekondigd door de Presi-
dent van de Republiek Suriname in 2021 

10. De nieuwe wet Ondernemingsraadpleging wordt 
door de belanghebbenden en relevante instituten 
ondersteund, zijn goedgekeurd door DNA en af-
gekondigd door de President van de Republiek 
Suriname in 2021 

3200081314 

8. 

Het toezicht op de naleving van wet-
telijke regelingen inzake de arbeids-
bescherming casu quo de Arbeidsin-
spectie 

1. De Algemene Geldboetewet Arbeidsinspectie, is 
door de belanghebbenden en relevante instituten 
ontwikkeld en ondersteund en is aangeboden aan 
de Raad van Ministers in 2021. 

2. Bedrijven (particulieren en overheid) en verschil-
lende economische sectoren zijn getraind en geïn-
formeerd door de Arbeidsinspectie op het gebied 
van sociale en veiligheidsrichtlijnen en -standaar-
den op de werkplek in 2021. 

3200081314 
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3. Een klachten Contact Centrale en informatie balie 
is in 2021 opgezet in het kader van de ordening 
van de dienst Arbeidsinspectie 

4. In 2021 is de organisatiestructuur van het directo-
raat Arbeidsinspectie aangepast middels het her-
zien van het organogram en het formatieplan in 
het kader van de verdere professionalisering van 
het directoraat 

5. De herziene Wet Ongevallenregeling, wordt door 
de belanghebbenden en relevante instituten on-
dersteund, is begeleid in het wetgeving formule-
ringsproces en is aangeboden aan DNA in 2021. 

6. Het 2021 opleidingsprogramma van (aspirant) ar-
beidsinspecteurs die belast zijn met het bevorde-
ren en het afdwingen van de naleving van de wet- 
en regelgeving rond de arbeidsbescherming is 
goedgekeurd en uitgevoerd. 

9. 
Het toezicht op wettelijke bepalingen 
inzake arbeidsbemiddeling 

Het Arbeidsbemiddelingsactieplan als onderdeel van 
de Beleidsnota 2020-2025 is in 2021deels uitgevoerd. 
  

1200005613 

10. 

Het arbeidsmarktbeleid en de bevor-
dering van de werkgelegenheid, het 
een en ander in samenwerking met 
de daarvoor in aanmerking komende 
ministeries 

Het arbeidsmarktinformatiesysteem-actieplan als on-
derdeel van de Beleidsnota 2020-2025 is gedeeltelijk 
uitgevoerd in 2021. 
  
 

1200005613 

11. 
Het beleid met betrekking tot het co-
operatiewezen, waar nodig in inter-
departementaal verband 

De herziene wet op coöperatiewezen en de herziene 
richtlijnen voor de oprichting van coöperaties is door 
de belanghebbenden en relevante instituten onder-
steund en aangeboden aan Raad van Ministers in 2021 

3200081312 

12. 

De registratie van de beroepsbevol-
king en de zorg voor het werkver-
gunningenbeleid, het een en ander in 
samenwerking met de daarvoor in 
aanmerking komende ministeries 

De herziene wet Bekwame Burgers Caricom wordt 
door de belanghebbenden en relevante instituten on-
dersteund, zijn goedgekeurd door DNA en afgekon-
digd door de President van de Republiek Suriname in 
2021 

3200081314 

13. 

De her-, om- en bijscholing van de 
beroepsbevolking, het een en ander 
in samenwerking met het Ministerie 
van Onderwijs Wetenschap en Cul-
tuur 

1. In 2021 zijn, door het uitvoeren van een actief ar-
beidsmarktbeleid met een speciale focus op de 
kwetsbare groepen, vrouwen en jongeren getraind 
en is de optie van subject subsidie in plaats van 
object subsidie m.b.t. de werkarmen SPWE, 
SHTTC en SAO uitgewerkt. 

2. Binnen het kader van het project 'Van grassroot 
tot ondernemer en her- en bijscholing van werk-
zamen' (welke gefinancierd is door CDB-BNTF), 
zijn in 2021 100 werkzoekenden en werkzamen 
jongeren in de districten Paramaribo, Wanica, Sa-
ramacca, Nickerie en Commewijne her- ven bij-
geschoold in vaktrainingen (SAO), horeca 
(SHTTC), ondernemerschap (SPWE) en soft 
skills trainingen en zijn werkzoekenden (in het 
zoeken naar werk) en startende ondernemers be-
geleid. 

3100008112 
  
  
  
  
  
 3200081312 
  

14 
De regeling van en het toezicht op de 
naleving van wettelijke bepalingen 
inzake arbeidsgeschillen 

  
De herziene wet Arbeidsgeschillen wordt door de be-
langhebbenden en relevante instituten ondersteund, 

3200081314 
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zijn goedgekeurd door DNA en afgekondigd door de 
President van de Republiek Suriname in 2021 

15. 

Het onderhouden van contacten met 
en het toezicht op de naleving van 
wettelijke bepalingen inzake werk-
nemers- en werkgeversorganisaties 
en het bevorderen van goede ar-
beidsverhoudingen 

1. Het Decent Work Country Programme 2 is ont-
wikkeld, wordt ondersteund door belanghebben-
den en hun organisaties (Overheid, vakbeweging 
en werkgevers vertegenwoordiging) en is deels 
uitgevoerd middels het oprichten van een arbeids-
kamer, het opzetten van een single social security 
scheme en het ratificeren van de ILO verdragen 
(minimumnormen van sociale zekerheid, 1952 
(nr.102); Verdrag betreffende de bescherming 
van het moederschap, 2000 (nr. 183); Arbeidsin-
spectie in agrarische sector (nr. 129); Verdrag be-
treffende het vaststellen van minimumlonen, 
1970 (nr.131)). 

2. In het kader van de Wet Gelijke Behandeling is 
de werkgroep Inclusiviteit ingesteld in 2021 voor 
het meten van de gender gaps op de werkvloer. 

3. De nieuwe wet Gelijke Behandeling wordt door 
de belanghebbenden en relevante instituten on-
dersteund, zijn goedgekeurd door DNA en afge-
kondigd door de President van de Republiek Suri-
name in 2021. 

4. Het Communicatie actie plan van het arbeidsbe-
leid en de arbeidswetgeving als onderdeel van de 
Beleidsnota 2020-2025 is deels uitgevoerd in 
2021. 

3100008114 

16.  
Het loonbeleid als deel beleid van 
het loon-, winst- en prijsbeleid 
  

1. De Nationale Loon Raad (zoals die in het leven is 
geroepen in de Wet Minimumloon voor het vast-
stellen van het loonbeleid) wordt door de belang-
hebbenden en relevante instituten ondersteund en 
is ingesteld in 2021 

2. In 2021 is het centrum voor innovatie en produc-
tiviteit opgericht ter bevordering van de economi-
sche en sociale progressie oftewel het bevorderen 
van duurzaamheid in inkomen en productiviteit 

3200081314 
  

3. De nieuwe wet Ondernemingsraadpleging wordt 
door de belanghebbenden en relevante instituten 
ondersteund, zijn goedgekeurd door DNA en af-
gekondigd door de President van de Republiek 
Suriname in 2021 

 
 
I.18.2. Rapportage en evaluatie 2019 en 1ste helft 2020 
Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd had zich in de rapportage periode voorgenomen 47 
resultaten (outputs) te realiseren die zouden moeten bijdragen aan zeven OP 2017-2021 ontwikkelingsuit-
komsten. Deze worden in tabel I.18.1 gepresenteerd evenals de uitvoeringstatus van deze voorgenomen 
resultaten (outputs). Van deze resultaten is ruim 45 procent gestart.  
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Tabel I.18.1   Ministeriele resultaten, gerelateerde OP 2017- 2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Geplande Resultaten van het Ministerie van AWJ 2019_1e helft 2020 gerelateerde OP 2017_2021 Uitkomsten en Uitvoeringsstatus  

Uitkomst Totaal Uitvoeringsstatus 

Gestart Niet gestart Onbekend 

In uit-
voe-
ring 

Stag-
neert, 
vroeg-
tijdig 
gestopt 

Stag-
neert, 
nog 
gaande  

Su-
cessvol 
afge-
rond 

Subt
ot 

Geen 
finan-
cie-
ring 

Stag-
natie 
(plan)
voor-
berei-
ding 

Subt
ot 

Nieu
we 
Out-
put  

Sub-
tot 

Aant 47 4 4 12 1 21 5 3 8 18 18 

% 100 9 9 26 2 45 11 6 17 38 38 

Een actief arbeidsmarktbeleid en de daarin aangegeven investe-
ringen verhogen de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt door tech-
nisch en beroepsonderwijs en versterkt klein ondernemerschap 
en overheidsinvesteringen in infrastructuur verhogen de banen-
creatie 

4.3 2  1   1  1 1  0 

Een meer (arbeids)marktgericht TOV maakt gebruik van een 
nieuw opgezet arbeidsmarktinformatie-systeem en andere me-
chanismen, waardoor het beter en sneller reageert op de veran-
derende behoeften. 

4.3 2  1 1  2   0  0 

Het minimumloon van de werknemers en het aan de arbeids-
markt verbonden Sociaal Zekerheidsstelsel komen tegemoet aan 
de behoeften van de werknemers zonder dat de continuïteit van 
de bedrijfsorganisatie en/of dit verzekeringsstelsel in gevaar ge-
bracht wordt. 

44.7 21 4 1 9  14  1 1 6 6 

Innovatieve actieve beleidsprogramma’s voor de arbeidsmarkt 
ten behoeve van jongeren verhogen hun kansen op de arbeids-
markt en verkleinen de tijd die nodig is voor de transitie van 
school naar werk. 

4.3 2     0 2  2  0 



Pagina 85 van 122 
 

Jeugdigen hebben inspraak in het beleid en programma’s die 
hen direct of indirect raken via formele of informele instituties. 

2.1 1     0   0 1 1 

Jeugdprogramma’s voor sport, cultuur en gemeenschapswerk 
stimuleren en faciliteren jongeren hun talenten, zelfrespect, per-
soonlijkheid en creativiteit te ontwikkelen. 

38.3 18  1 1 1 3 3 1 4 11 11 

Rationalisatie van het subsidiebeleid middels twee hervor-
mingstrajecten: a) verschuiving van het subsidiëren van organi-
saties naar het subsidiëren van de client(en); b) versterken van 
de NGO sector onder meer door training en het stimuleren van 
schaalvergroting door samenwerking, formalisering en aanpas-
sing van subsidievoorwaarden. 

2.1 1   1  1   0  0 
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Beleids- en ontwikkelingsprojecten 2021 
 
 
II.1. Overzicht van de geïdentificeerde ontwikkelingsresultaten voor 2021 
In de M&E database zijn er voor de huidige plan- en evaluatieperiode totaal 495 resultaten of ontwikke-
lingsprojecten, opgenomen. Echter, het aantal geïdentificeerde resultaten voor het Jaar Plan 2021, dus de 
geplande resultaten die gehaald moeten worden, is 432. Dit verschil van 63 resultaten is omdat a) een deel 
van de resultaten is opgeleverd in de periode 2019/20 en b) bepaalde resultaten van de voorgaande periode 
als gevolg van gewijzigde beleidsinzichten zijn geschrapt.    
 
De tabel II.1.1 (pagina 87), geeft een overzicht van de voornaamste projecten die door de vakministeries 
zijn gepland, om invulling te geven aan de gestelde ontwikkelingsdoelen en de daaraan gekoppelde uitkom-
sten. Van de 432 ontwikkelingsprojecten die door het beleid zijn opgevoerd voor realisatie in 2021 zijn 79 
(18,3 procent) fysieke infrastructurele projecten en 375 (81,7 procent) niet-infrastructurele projecten. Een 
evaluatie van de subcategorieën van deze twee hoofdgroepen geeft het volgend beeld waarbij opgemerkt 
moet worden dat het hier slechts aantallen betreft en niet de daartoe benodigde financiële middelen (inves-
teringen)1:   
 
1) De fysieke infrastructurele projecten maken iets meer dan 18 procent uit van het totaal aantal te reali-

seren resultaten voor 2021, uit. Hoewel er geen betrouwbare schatting van de omvang van de benodigde 
investeringen beschikbaar is, lijkt dit percentage aan de lage kant.  

2) De niet-fysieke ontwikkelingsprojecten betreffende Beleid en de voorbereiding daarvan zijn de groot-
ste deelcategorie en wel 82 procent van het totaal aantal geïdentificeerde ontwikkelingsresultaten 
voor 2021. Het grootste aantal geplande resultaten, 116 of 33 procent, valt in de subcategorie ‘Beleid 
en de voorbereiding daarvan’. Hoewel verwacht moet worden dat subcategorie R&D nauw samen-
hangt met deze beleidsontwikkeling, lijkt het aantal R&D resultaten voor 2021 (20 of 6 procent) niet 
echt in verhouding te staan tot de geplande beleidsontwikkelingsactiviteiten. In feite kan deze lijn 
doorgetrokken worden naar de resultaten die geclassificeerd zijn als te zijn wet en regelgeving (50 of 
14 procent). De geplande oplevering van goederen of diensten die moeten resulteren in capaciteitsver-
sterking van overheids- of particuliere instituten maken samen bijkans 19,3 procent van de op te leve-
ren resultaten uit in 2021.  

  
Tabel II.1.2 op pagina 88 geeft een overzicht van de van de geïdentificeerde ontwikkelingsresultaten voor 
2021 per type project per ministerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 In de gefaseerde invoering van de RBM principes bij de ontwikkelingsplanning is het budgetteren van outputs een uitdaging die 
pas in 2021 op een acceptabel niveau gebracht moet zijn. Bijgevolg is voor een belangrijk deel van de geplande ontwikkelingsre-
sultaten, voor dit jaar, nog geen definitief budget vastgesteld. Schattingen van de benodigde middelen zullen waarschijnlijk in het 
eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komen.  
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Tabel II.1.1 Door de ministeries te behalen ontwikkelingsresultaten1) in 2021 naar type 

project (aantallen en procentuele verdeling)  

Categorie 
  

Type Project 
  

Aantal 
  

Procentueel aandeel 
in het 

Totaal Subtotaal 

Een niet-fysiek infra-
structureel 
ont+3:22wikkelingspro-
ject 

Sub Totaal 353 81,7 100,0 

Anders 9   2,5 

Awareness building 34   9,6 

Beleid en de voorbereiding daarvan 116   32,9 
Ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen (exclusief de lopende en 
reguliere activiteiten uitgaven) 

51 
  14,4 

Producten of diensten die kunnen 
bijdragen aan de hervorming of ver-
sterking van overheidsinstituten 

49 
  13,9 

Producten of diensten die kunnen 
bijdragen aan de hervorming of ver-
sterking van particuliere (belan-
gen)organisaties 

19 

  5,4 

Research en Development 20   5,7 

Wet en regelgeving 50   14,2 

Geen specificatie 2   0,6 

Niet nader gespecifieerd 3   0,8 

Een Publiek Infrastruc-
tureel Ontwikkelings-
project (nieuw, uitbrei-
ding of rehabilitatie ex-
clusief regulier onder-
houd) 

Subtotaal 79 18,3 100,0 

Drainage 3   3,8 

Energie en water 5   6,3 

Gebouwen 32   40,5 

ICT 17   21,5 

Milieu 4   5,1 

Niet nader gespecifieerd 1   1,3 
Weg, water en luchtverkeer infra-
structuur 

17 
  21,5 

  Totaal 432 100,0   
 Noot 
1) Ontwikkelingsresultaten of de z.g outputs kunnen een ‘ontwikkelingsproject’ zijn of een activiteit van 

een ontwikkelingsproject die ‘deliverables’ opleveren. De betreffende (operationele) definitie die ge-
hanteerd is bij de identificatie van ‘ontwikkelingsactiviteiten’ zijn opgenomen in paragraaf IV.1 (pa-
gina 115) van deze bijlage.  



Pagina 88 van 122 
 

Tabel II.1.2 Te behalen ontwikkelingsresultaten1) in 2021 naar verantwoordelijk Ministerie en type project (aantallen en procentuele verdeling)  
 

Noot 
1) Ontwikkelingsresultaten of de z.g outputs kunnen een ‘ontwikkelingsproject’ zijn of een activiteit van een ontwikkelingsproject 

die ‘deliverables’ opleveren. De betreffende (operationele) definitie die gehanteerd is bij de identificatie van ‘ontwikkelingsac-
tiviteiten’ zijn opgenomen in in paragraaf IV.1 (pagina 115) van deze bijlage.  

 

Ministerie 

Totaal Type project 
Niet-fysiek infrastructureel Publieke Infrastructuur Niet te  

clas. An-
ders 

Aware-
ness 
buil-
ding 

Beleid 
en de 
voorbe-
reiding 
daarvan 

Niet na-
der ge-
specifi-
eerd 

HRD Producten of dien-
sten voor hervor-
ming of versterking 
van 

R&D Wet en 
regelge-
ving 

Subtot Drai-
nage 

Een  
Energie 
en wa-
ter 

Ge-
bou-
wen 

ICT Mi-
lieu 

NNA Weg, 
water 
en lucht 

Subtot 

over-
heidsin-
stituten 

part. 
Orga. 

Aant 432 9 34 116 3 51 49 19 20 50 351 3 5 32 17 4 1 17 79 2 
% 1 2,1 7,9 26,9 0,7 11,8 11,3 4,4 4,6 11,6 81,3 0,7 1,2 7,4 3,9 0,9 0,2 3,9 18,3 0,5 

AWJ 10,2 44   9 8   4 5 1 1 16 44               0   

BIBIS 4,6 20 1 2 12     1 2   1 19               0 1 

BiZa 6,9 30   3 8   8 5     3 27       3       3   

Def 1,2 5         1 4       5               0   

EOT 7,2 31   3 12 1 2   10   3 31               0   

FinPlan 0,5 2           2       2               0   

GB 3,0 13 1   7   3 1       12     1         1   

Juspol 1,4 6     2   2       1 5     1         1   

LVV 11,6 50   5 4 2 8 5   10 6 40 2   4 1 3     10   

MinOWC 10,4 45   1 7   12 3   5 4 32     11 2       13   

NH 5,6 24 4 1 10         1 3 19   5           5   

OW 6,7 29 1 3     1 3     1 9 1   6   1   12 20   

ROM 5,3 23 1 2 15   1 2     2 23               0   

ROS 10,2 44 1   16   5 5 2   3 32     8     1 3 12   

SoZaVo 2,5 11   2 4   2 1       9       2       2   

TCT 4,9 21     6       4   3 13       6     2 8   

VG 7,9 34   3 5   2 12   3 4 29     1 3       4 1 

   9 34 116 3 51 49 19 20 50 351 3 5 32 17 4 1 17 79 2 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Beleids- en ontwikkelingsprojecten 2021 
 
III.1. Ministerie van Financiën en Planning 
 
III.1.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Financiën en Planning zal voor het planjaar 2021, 2 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten 
te behalen die gerelateerd zijn ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kunnen beide of te 
wel 100% gecategoriseerd worden als niet-fysiek infrastructureel ontwikkelingsprojecten waarbij de diensten of pro-
ducten zouden kunnen bijdragen aan de hervorming of versterking van overheidsinstituten. (Zie schema III.1.1) 
 
 Schema III.1.1. Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Transport Communicatie en Toe-

risme, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 
Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Financiën en Planning 

Uitkomsten 

Niet-fysieke infrastructureel 

Totaal Producten of 
diensten voor 
hervorming of 
versterking van 
overheidsinstitu-
ten 

Sub-
tot 

Aant 2 2 2 

% 100 100 100 

Er is een transparant fiscaal en monetair beleid dat middels optimale beleids-
coördinatie en uitgaande van een prudent en anticyclisch fiscaal en monetair 
beleid de geldhoeveelheid beheerst en de deviezenreserve adequaat beheert 

50% 1 1 1 

In lijn met het OP 2017-2021 en Surinames Vision 2035 is er een financie-
ringsstrategie en -programma voor de financiering van de geplande ontwik-
keling die voor alle ontwikkelingsuitkomsten de meest toepasselijke finan-
cieringsbron identificeert en per bron de geschatte omvang van beschikbare 
fondsen voor Suriname in kaart brengt. 

50% 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
III.2. Ministerie Binnenlandse Zaken 
 
III.2.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal voor het planjaar 2021, 30 resultaten realiseren om de gekozen uitkom-
sten te behalen die gerelateerd zijn ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan 90 procent 
gecategoriseerd worden als niet- fysieke infrastructureel ontwikkelingsprojecten. Hiervan zijn grotendeels van de 
projecten gericht op beleid en de voorbereiding daarvan (26.7%) en op de ontwikkeling van de menselijke hulpbron-
nen (26.7%). (Zie schema III.2.1) 
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 Schema III.2.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gerelateerd aan 

OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

Uitkomsten 

 Niet-fysiek infrastructureel  
Publiek In-

frastruc-
tureel 

Totaal 

Awa-
reness 
buil-
ding 

Beleid 
en de 
voor-
berei-
ding 
daar-
van 

HRD 

Producten of 
diensten voor 
hervorming 
of verster-
king van 
overheidsin-
stituten 

Wet- en 
regelge-
ving 

Sub
tot 

ICT 
Sub-
to-
taal 

Aant 30 3 8 8 5 3 27 3 3 

% 100 10.0 26.7 26.7 16.7 10.0 90.0 10.0 10.0 

Breed gedragen cultuurbeleid en planning 
vergroot de toegang van burgers tot produc-
tie, scholings-, trainingsmogelijkheden en 
begeleiding voor culturele activiteiten en ont-
plooiingskansen op het gebied van kunst en 
beleving van vooral de eigen cultuur. 

16.7 5 1  2 2  5  0 

De overheidstaken en -organisatie zijn beter 
en meer samenhangend gedefinieerd, uit-
gaande van het Public Sector Reform pro-
gramma dat onderdeel is van Suriname’s Vi-
sion 2035, en de overheidsorganisatie is ge-
moderniseerd en beter instaat projectmatig en 
resultaatgericht te werken door integratie van 
technieken voor “resultaatgericht manage-
ment” en monitoring en evaluatie. 

20.0 6 2  3  1 6  0 

De overheidstaken en -organisatie zijn beter 
en meer samenhangend gedefinieerd, uit-
gaande van het Public Sector Reform pro-
gramma dat onderdeel is van Suriname’s Vi-
sion 
2035, en de overheidsorganisatie is gemoder-
niseerd en beter instaat projectmatig en resul-
taatgericht te werken door integratie van 
technieken voor “resultaatgericht manage-
ment” en monitoring en evaluatie 

10.0 3   3   3  0 

De overheidstaken en -organisatie zijn beter 
en meer samenhangend gedefinieerd, uit-
gaande van het Public Sector Reform pro-
gramma dat onderdeel is van Suriname’s Vi-
sion 
2035, en de overheidsorganisatie is gemoder-
niseerd en beter instaat projectmatig en resul-
taatgericht te werken door integratie van 
technieken voor “resultaatgericht manage-
ment” en monitoring en evaluatie. 

3.3 1  1    1  0 
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Het bevolkingsbeleid steunt op een nationale 
consensus over de doelstellingen, principes 
en waarden, is waar nodig wordt dit middels 
wettelijke regelingen vastgelegd en uitge-
voerd door overheidsinstituten en niet -gou-
vernementele organisaties. 

13.3 4  1  1 1 3 1 1 

Het E-Government programma integreert 
ITC in de overheidsorganisatie, standaardi-
seert procedures en uitkomsten, verhoogt de 
efficiëntie van de overheidsorganisatie en 
vergroot de toegang van de burger tot kwali-
tatief verbeterde dienstverlening door de 
overheid, zonder de privacy van de burger in 
gevaar te brengen. 

6.7 2      0 2 2 

Meer en betere dienstverlening van de insti-
tuten garanderen de veiligheid en bescher-
men de burgers effectiever en verhogen bur-
gerparticipatie. 

10.0 3  3    3  0 

Promotie van wet, -regelgeving en beleid dat 
gendergelijkheid propageert en een bewust-
wording opgang brengt over de sociale voor-
uitgang en economische voordelen die hier-
mee beoogd wordt 

20.0 6  3  2 1 6  0 

 
 
 
 
III.3. Ministerie Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samen-

werking 
 
III.3.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken International Buisiness en Internationale Samenwerking zal voor het planjaar 
2021, 20 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn ontwikkelingsdoelen van het 
OP 2017-20121. Van deze resultaten kan 95 procent gecategoriseerd worden als Niet Fysieke Infrastructureel ontwik-
kelingsproject en is één ontwikkelingsproject niet te classificeren. Vermeldenswaard is dat 60 procent van de ontwik-
kelingsprojecten die dit ministerie zal uitvoeren gefocust zullen zijn op het formuleren van buitenlandbeleid en de 
voorbereiding daarvan (zie schema III.3.1). 
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Schema III.3.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking, gerela-
teerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking 

Uitkomsten Niet-fysieke Infrastructuur Niet te class.  
Totaal An-

ders 
Awa-
re-
ness 
buil-
ding 

Beleid en 
voorbe-
reiding  

hervorming 
of verster-
king van 
overheidsin-
stituten 

hervorming 
of verster-
king van 
part. Orga. 

Wet- en 
regelge-
ving 

Subtot NNA Subtot 

Aant 20 1 2 12 1 2 1 19 1 1 

% 100 5.0 10.0 60.0 5.0 10.0 5.0 95.0 5.0 5.0 

De aangepaste wetgeving sluit aan bij het 
rechtsgevoel van burgers, faciliteert eco-
nomische en sociale ontwikkeling en is in 
overeenstemming met de door de Staat 
Suriname aangegane internationale ver-
plichtingen. 

15.0 3 1  2    3  0 

De capaciteit voor marketing van Suri-
naamse producten van de prioriteitsclus-
ters, in markten waartoe Suriname for-
meel toegang heeft, is toegenomen. 

5.0 1  1     1  0 

De internationale handel is zodanig geor-
ganiseerd dat Surinaamse consumenten 
en producenten door directe of indirecte 
transacties toegang krijgen tot de uitwis-
seling van ‘cutting edge’-technologie en 
producten voor consumptieve of produc-
tieve doeleinden met in achtneming van 
de wettelijke regelingen. 

5.0 1   1    1  0 

De overheidstaken en -organisatie zijn be-
ter en meer samenhangend gedefinieerd, 
uitgaande van het Public Sector Reform-
programma dat onderdeel is van Surina-
mes Vision 2035, en de overheidsorgani-
satie is gemoderniseerd en beter in staat 
projectmatig en resultaatgericht te werken 
door integratie van technieken voor 

10.0 2   1   1 2  0 
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‘resultaatgericht management’ en monito-
ring en evaluatie. 

In de uitvoering van haar handelsstrategie 
verbetert en vergroot Suriname middels 
strategische samenwerkingsverbanden de 
fysieke en niet-fysieke infrastructuur voor 
internationale handel en wordt ons land 
steeds meer één van de centrale locaties 
voor het internationaal handelsverkeer in 
het Guyanaschild. 

10.0 2   1  1  2  0 

Instituten die belast zijn met de uitvoering 
van de financieringsstrategie en -pro-
gramma voeren een gecoördineerd actie-
programma uit om de investeringsbe-
hoefte (ontwikkelingsuitkomsten) van 
Suriname te promoten. 

30.0 6  1 4 1   6  0 

Suriname heeft een gezond en weerbaar 
financieel systeem dat adequaat inspeelt 
op externe en interne schokken en een 
transparant monetair beleid dat de op-
bouw en verantwoord management ga-
randeert van zowel de lange termijn reser-
ves voor de ontwikkeling als de korte ter-
mijn deviezenreserve nodig voor de lo-
pende betalingsbalansoperaties 

5.0 1       0 1 1 

Suriname participeert in regionale en in-
ternationale markten en de desbetreffende 
organisaties uitgaande van haar handels-
politieke doelen die geformaliseerd, geo-
perationaliseerd, vastgelegd en uitge-
werkt zijn naar concrete actiepro-
gramma’s en deelbeleidsgebieden. 

5.0 1   1    1  0 

Verhoogde integratie van de verschil-
lende systemen van sociale dienstverle-
ning en verzekeringen garandeert een mi-
nimaal bestaansniveau aan alle burgers, 
versterkt hun sociale weerbaarheid en 
verhoogt hun economische, evenals hun 
maatschappelijke participatie 

10.0 2   1  1  2  0 
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Voor de financiering van specifieke pro-
jecten of programma’s die zijn vastgelegd 
in het OP 2017-2021 gaan Suriname of 
Surinaamse organisaties overeenkomsten 
aan met bilaterale partners en multilate-
rale organisaties en instellingen. 

5.0 1   1    1  0 

 
 
 
III.4. Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport  
 
 
III.4.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport zal voor het planjaar 2021 in totaal 44 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerela-
teerd zijn aan de ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kunnen 32 gecategoriseerd worden als niet-infrastructureel ontwikkelingspro-
ject, waarvan 16 vallen binnen de subcategorie Beleid en de voorbereiding ervan. Hierbij gaat de ondernemer om het ontwikkelen van strategieёn en actieplannen 
voor specifieke beleidsgebieden. De overige binnen deze hoofdcategorie zijn onder andere gericht op de Ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen en Pro-
ducten of diensten die kunnen bijdragen aan de hervorming of versterking van overheidsinstituten. Van de 12 Publiek infrastructurele projecten ligt de focus op 
afbouw en rehabilitatie van Gebouwen en Weg, water en luchtverkeer infrastructuur (schema III.4.1). 
 
 Schema III.4.1  Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, 2021, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel  Publiek Infrastructureel 

Totaal  
An-
ders 

Beleid 
en de 
voorbe-
reiding 
daarvan 

HRD 

Hervorming of 
versterking van 
overheidsinsti-
tuten 

Hervorming of 
versterking van 
particuliere or-
ganisaties 

Wet- 
en re-
gelge-
ving 

Sub-
tot 

Ge-
bou-
wen 

Niet na-
der ge-
specifi-
eerd 

Weg, 
water en 
luchtver-
keer in-
frastruc-
tuur 

Sub-
tot 

Aant 44 1 16 5 5 2 3 32 8 1 3 12 

% 100.0 2.3 36.4 11.4 11.4 4.5 6.8 72.7 18.2 2.3 6.8 27.3 
In stad en district zijn er meer en be-
tere sportfaciliteiten, -organisatie en -
begeleiding voor de beoefening van 
verschillende niveaus en takken van 
sport die intensiever en efficiënter ge-
bruikt en onderhouden worden. 

4.5 2             0 2     2 
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Intensivering van sport in het onder-
wijs en speciale programma's voor 
burgers van alle leeftijden verhogen de 
participatie van doelgroepen in sport 
en verhogen de ontplooiingskansen 
van getalenteerde participanten om 
door te stromen naar de top- en/of be-
roepssport. 

13.6 6   5 1       6       0 

Lokale economieën bereiken consen-
sus over een lang termijn strategisch 
plan voor de inrichting van ruimtelijke 
indeling en bestemmingsplannen waar-
onder ook begrepen infrastructuur, een 
en ander met in achtneming van de 
wettelijke regelingen 

75.0 33   10 4 4 2 3 23 6 1 3 10 

Surinaamse top- en/of beroepssporters 
verhogen hun prestaties in nationale, 
regionale en internationale competi-
ties, ondersteund door betere sportfaci-
liteiten, -organisatie en -begeleiding en 
netwerken die hun kansen op integratie 
in de wereldtop vergroten. 

6.8 3 1 1   1     3       0 
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III.5. Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 
 
III.5.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu zal voor het planjaar 2021, 23 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die 
gerelateerd zijn aan de ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Alle 23 geformuleerde resultaten kunnen gecategoriseerd worden als niet-fysiek infrastruc-
tureel ontwikkelingsproject. Hiervan valt circa 65 procent (15) binnen de subcategorie Beleid en voorbereiding daarvan. De overige projecten zijn gericht op 
Awareness building, Ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen en Producten of diensten die kunnen bijdragen aan de hervorming of versterking van over-
heidsinstituten en Wet- en regelgeving. (schema III.5.1). 
 
Schema III.5.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, 2021 gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Uitkomsten 

 Niet-fysiek infrastructureel  

Totaal 
An-
ders 

Aware-
ness 
buil-
ding 

Beleid en 
de voorbe-
reiding 
daarvan 

HRD 

Producten of 
diensten 
voor hervor-
ming of ver-
sterking van 
overheidsin-
stituten 

Wet- 
en re-
gelge-
ving 

Sub-
tot 

Aant 23 1 2 15 1 2 2 23 

% 100.0 4.3 8.7 65.2 4.3 8.7 8.7 100.0 
De bewustwordingscampagnes, wetgeving en regulering bevorderen 
een gezondere leefstijl en woon-, werk- en leefmilieu van de bevol-
king. 

8.7 2   2         2 

De uitvoering van programma’s voor de bescherming tegen kwik, 
pesticiden, herbiciden en andere schadelijke stoffen, toepassing van 
milieuvriendelijke methoden en participatie in internationale samen-
werking rond relevante milieu- en klimaatverdragen, creëren nieuwe 
banen en kennis. 

8.7 2     2       2 

In het verwerven van hun middelen van bestaan en producten voor de 
markt gebruiken burgers en bedrijven de hulpbronnen die de natuur 
verschaft op verantwoorde wijze en de Overheid ziet daarop toe, 
waar nodig met steun van de internationale ontwikkelingspartners. 

8.7 2 1   1       2 



Pagina 97 van 122 
 

Milieuwetgeving en de daaraan gerelateerde nationale milieustrategie 
en bewustwordings- en navolgingsprogramma’s beïnvloeden en ver-
hogen het milieubewustzijn van de burgers, beleidsvoorbereiders en 
beslissers in de private en publieke sector, waarbij speciale aandacht 
gegeven wordt aan de vraagstukken van zeespiegelstijging, het be-
heersen van en/of voorkomen van rampen en de natuurreservaten. 

13.0 3     2     1 3 

Op basis van de Milieuwetgeving en de nationale milieustrategie par-
ticipeert Suriname in regionale en internationale programma’s voor 
het managen van de CO2-niveaus in de atmosfeer en het minimalise-
ren van de schade aan Suriname infrastructuur en economie. 

8.7 2     2       2 

Producenten in de land- en bosbouw, regulerende en controlerende 
instituten evenals lokale gemeenschappen werken samen om milieu-
schade te minimaliseren door de milieustandaarden en andere normen 
van verantwoordelijk omgaan met het milieu na te leven en te promo-
ten. 

8.7 2     2       2 

Suriname heeft zijn duurzame ontwikkelingsstrategie geïntegreerd in 
de regionale en internationale milieustrategieën en actieprogramma’s 
en heeft de capaciteit ontwikkeld om vol te participeren in de finan-
cierings- en monitoringsprogramma’s. 

17.4 4     4       4 

Surinames strategie en actieprogramma’s maken optimaal gebruik 
van de technische assistentie en hulpfondsen voor het mitigeren van 
de gevolgen van klimaatverandering, onder meer door nauwe samen-
werking met de regionale en internationale organisaties die op dit 
stuk mandaat hebben. 

17.4 4     2 1 1   4 

Wetgeving inzake regionale en ruimtelijke planning is aangepast en 
geoperationaliseerd. 

8.7 2         1 1 2 
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III.6. Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer 
 
 
III.6.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer -zal voor het planjaar 2021, 13 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gere-
lateerd zijn aan de ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan circa 92 procent (12) gecategoriseerd worden als niet-fysiek infrastruc-
tureel ontwikkelingsproject. Hiervan valt circa 54 procent (7) binnen de subcategorie Beleid en de voorbereiding daarvan. De overige projecten zijn gericht op 
Ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen en Producten of diensten die kunnen bijdragen aan de hervorming of versterking van overheidsinstituten. Het Pu-
bliek infrastructureel project is gericht op rehabilitatie van gebouwen (schema III.6.1). 
 
 Schema III.6.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, 2021, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel  
 Publiek In-

frastruc-
tureel  

Totaal 
An-
ders 

Beleid en 
de voorbe-
reiding 
daarvan 

HRD 

Producten of 
diensten voor 
hervorming of 
versterking van 
overheidsinstitu-
ten 

Sub-
tot 

Ge-
bou-
wen 

Sub-
tot 

Aant 13 1 7 3 1 12 1 1 

% 100 7.7 53.8 23.1 7.7 92.3 7.7 7.7 

De compensatie voor de instandhouding van Surinames ongerept tropisch bos 
is onderdeel van het internationaal klimaatveranderingsactieprogramma, 
waaronder REDD+ en draagt bij aan de nationale groei en ontwikkeling mid-
dels een programmatische aanpak van het behoud en waar nodig herstel van 
het Surinaams regenwoud. 

54 7 1 5   1 7   0 

Lokale economieën bereiken consensus over een lang termijn strategisch plan 
voor de inrichting van ruimtelijke indeling en bestemmingsplannen waaron-
der ook begrepen infrastructuur, een en ander met inachtneming van de wette-
lijke regelingen 

23 3   1 2   3   0 

Milieuwetgeving en de daaraan gerelateerde nationale milieustrategie en be-
wustwordings- en navolgingsprogramma’s beïnvloeden en verhogen het mili-
eubewustzijn van de burgers, beleidsvoorbereiders en beslissers in de private 
en publieke sector, waarbij speciale aandacht gegeven wordt aan de vraag-
stukken van zeespiegelstijging, het beheersen van en/of voorkomen van ram-
pen en de natuurreservaten. 

23 3   1 1   2 1 1 
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III.7. Ministerie van Openbare Werken 
 
 
III.7.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Ministerie van Openbare Werken zal voor het planjaar 2021 29 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn 
ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan circa 69 procent (20) gecategoriseerd worden als Publiek infrastructureel. Hiervan behoort 
12 (41,4 procent) tot de subcategorie Weg, water en luchtverkeer infrastructuur en 6 (20,7 procent) tot nieuw, uitbreiding of rehabilitatie van gebouwen. De niet-
fysiek infrastructureel ontwikkelingsprojecten zijn onder andere gericht op Awareness building (4) en Producten of diensten die kunnen bijdragen aan de hervor-
ming of versterking van overheidsinstituten (3) (zie schema III.7.1). 
  
Schema III.7.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Openbare Werken, 2021, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Openbare Werken 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel  Publiek Infrastructureel 

Totaal 
An-
ders 

Aware-
ness buil-
ding 

HRD 

Producten 
of diensten 
de hervor-
ming of 
versterking 
van over-
heidsinsti-
tuten 

Wet- en 
regelge-
ving 

Sub-
tot 

Drai-
nage 

Ge-
bou-
wen 

Mi-
lieu 

Weg, wa-
ter en 
luchtver-
keer in-
frastruc-
tuur 

Sub-
tot 

Aant 29 1 3 1 3 1 9 1 6 1 12 20 

% 100 3.4 10.3 3.4 10.3 3.4 31.0 3.4 20.7 3.4 41.4 69.0 

Aanname van een strategisch plan voor de inrichting en verdere for-
malisering van het mandaat van lokaal bestuur is gebaseerd op een 
nationale consensus over hoe lokaal bestuur praktisch moet functio-
neren in de Surinaamse situatie, vooral in relatie met het centraal be-
stuur. 

10.3 3 1     1 1 3         0 

De organisatorische en fysieke infrastructuur voor de transportsector 
is uitgebreid en verbeterd in lijn met de sectorale en regionale ont-
wikkelings- en investeringsprogramma’s en voldoet aan de internati-
onale (waaronder IIRSA) veiligheids- en milieustandaarden 

51.7 15     1 2   3       12 12 
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Goede irrigatie en drainage zijn gegarandeerd door een combinatie 
van nationale en lokale financieringsbronnen die in afgebakende 
productie- of woongebieden worden ingesteld en in overleg met Re-
gionale Organen beheerd worden 

6.9 2   1       1 1       1 

Milieuwetgeving en de daaraan gerelateerde nationale milieustrate-
gie en bewustwordings- en navolgingsprogramma’s beïnvloeden en 
verhogen het milieubewustzijn van de burgers, beleidsvoorbereiders 
en beslissers in de private en publieke sector, waarbij speciale aan-
dacht gegeven wordt aan de vraagstukken van zeespiegelstijging, het 
beheersen van en/of voorkomen van rampen en de natuurreservaten. 

6.9 2   2       2         0 

Op basis van de Milieuwetgeving, de daaraan gerelateerde nationale 
milieustrategie, het Ontwikkelings Plan 2017-2021 en de districts-
plannen, investeren en werken burgers en bedrijven conform hun na-
tionale en internationale verplichtingen aan het herstel van het milieu 
dat door hun economische of andere activiteiten beschadigd was. 

3.4 1           0     1   1 

Toename van de huisvestingsopties stelt de Surinaamse huishoudens 
beter in staat om aan hun huisvestingsbehoeften te voldoen, uit-
gaande van hun fysieke, sociale en culturele overwegingen, hun fi-
nanciële draagkracht en de mogelijkheden van de Staat om onder-
steuning te verlenen. 

17.2 5           0   5     5 

Verhoogde integratie van de verschillende systemen van sociale 
dienstverlening en verzekeringen garandeert een minimaal bestaans-
niveau aan alle burgers, versterkt hun sociale weerbaarheid en ver-
hoogt hun economische, evenals hun maatschappelijke participatie 

3.4 1           0   1     1 
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III.8. Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme 
 
 
III.8.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
In het planjaar 2021 zal het ministerie van Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme- 21 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen 
die gerelateerd zijn ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan 38,1% gecategoriseerd worden als een publiek infrastructureel ontwik-
kelingsproject. De overige 61,9% van de projecten zijn niet- fysieke infrastructureel projecten gericht op Beleid en de voorbereiding daarvan, Hervorming of 
versterking van particuliere (belangen)organisaties en Wet- en regelgeving (zie schema III.8.1). 
 
Schema III.8.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type project van het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel Publiek Infrastructureel 

Totaal 

Beleid en 
de voorbe-
reiding 
daarvan 

Producten of dien-
sten hervorming of 
versterking van 
particuliere organi-
saties 

Wet- en 
regelge-
ving 

Sub-
tot 

ICT 

Weg, water 
en luchtver-
keer infra-
structuur 

Sub-
tot 

Aant 21 6 4 3 13 6 2 8 

% 100 28.6 19.0 14.3 61.9 28.6 9.5 38.1 

Als gevolg van overheids- en particuliere investeerders en in lijn 
met de nationale ICT-strategie is de fysieke infrastructuur voor 
de ICT-sector uitgebreid en is het assortiment van producten en 
diensten meer gediversifieerd en van hogere kwaliteit. 

4.8 1       0 1   1 

De dekkingsgraad en capaciteit van het breedbandnetwerk zijn in 
lijn met de nationale telecommunicatiestrategie en verhogen de 
efficiëntie van het internetverkeer, faciliteren de operationalise-
ring van bijzondere activiteiten (onderwijs, veiligheid, E-busi-
ness, E-Government, Oursourcing, etc.) en de potentie van de 
sector om internationale markten te bedienen. 

23.8 5 2     2 3   3 

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname ziet toe op de uitvoe-
ring van de nationale telecommunicatiestrategie binnen het aan-
gepast wettelijk kader voor de sector. 

19.0 4 2   2 4     0 

De toegang tot het internet is toegenomen in urbane en rurale ge-
bieden. 

9.5 2       0 2   2 
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De Toerisme Wet is afgekondigd en de Toerisme Autoriteit coör-
dineert de uitvoering van het strategisch Ontwikkelings Plan voor 
het Toerisme en de Creatieve Industrie, wat de beleidsprioriteiten 
bevat die door de belanghebbenden geïdentificeerd zijn. 

14.3 3 2   1 3     0 

De vliegbewegingen en -bestemmingen zijn zowel nationaal als 
internationaal toegenomen. 

9.5 2       0   2 2 

Het publiek-privaat partnerschap van de betrokken ministeries en 
bedrijven in de toerismesector investeert in nog nader vast te stel-
len (bestaande culturele) evenementen die tot toeristische attrac-
tie worden uitgebreid en gepromoot. 

19.0 4   4   4     0 

 
 
III.9. Ministerie van Defensie 
 
 
III.9.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Ministerie van Defensie zal voor het planjaar 2021, 5 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn ontwikke-
lingsdoelen van het OP 2017-20121. Deze resultaten kunnen allen gecategoriseerd worden als Niet-fysiek infrastructurele ontwikkelingsprojecten.  
Van deze projecten is 80 procent gericht op producten en diensten die kunnen bijdragen aan de Hervorming of versterking van overheidsinstituten. 
 
 Schema III.9.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Defensie, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten   

Geplande resultaten en type project van het Ministerie van Defensie 

Uitkomsten 

Niet fysiek infrastuctureel 

Totaal HRD 

Producten of 
diensten her-
vorming of 

versterking van 
overheidsinsti-

tuten 

Subtot 

Aant 5 1 4 5 

% 100 20.0 80.0 100.0 

De bewustwordingscampagnes, wetgeving en regulering bevorderen een gezondere leefstijl en woon-, werk- en 
leefmilieu van de bevolking. 

20.0% 1  1 1 

De inventarisatie, ontwikkeling, het gebruik en de bescherming van agrarische gebieden is gerationaliseerd en 
vindt plaats met inachtneming van de goedgekeurde nationale en regionale structuur en bestemmingsplannen 

40.0 2  2 2 
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Een actief arbeidsmarktbeleid en de daarin aangegeven investeringen verhogen de inzetbaarheid op de arbeids-
markt door technisch en beroepsonderwijs en versterkt klein ondernemerschap, en overheidsinvesteringen in infra-
structuur verhogen de banencreatie. 

20.0 1 1  1 

Een nationale strategie en actieplan in lijn met de internationale gemeenschap minimaliseren de kansen op groei en 
uitbreiding van de grensoverschrijdende criminaliteit 

20.0 1  1 1 

  
  
 
 
III.10. Ministerie van Justitie en Politie  
 
 
III.10.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Justitie en Politie zal voor het planjaar 2021, 6 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn aan de ontwikke-
lingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan 83.3 procent gecategoriseerd worden als Niet Fysiek Infrastructureel ontwikkelingsproject en 16.7 
procent als Publiek Infrastructureel Ontwikkelingsproject. 4 van de 6 resultaten zullen bijdragen aan meer en betere dienstverlening van de instituten met de nadruk 
op garantie van de veiligheid, beschermen de burger en het verhogen van burgerparticipatie (zie schema III10.1). 
 
Schema III.10.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Justitie en Politie gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten  

Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Justitie en Politie 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel Publiek Infrastruc-
tureel  

Totaal Beleid en 
de voor-
bereiding 
daarvan 

HRD Wet- en re-
gelgeving 

Sub-
tot 

Gebou-
wen 

Subtot 

Aant 6 2 2 1 5 1 1 

% 100.0 33.3 33.3 16.7 83.3 16.7 16.7 

Criminaliteitspreventie is succesvoller, de behuizing van arrestanten 
en veroordeelden is verbeterd en er zijn lagere percentages recidive 
van specifieke doelgroepen, vooral van jeugdigen. 

16.7 1 1     1   0 

De onafhankelijkheid van de rechtspraak is versterkt door verzelfstan-
diging van de Rechterlijke Macht en in samenhang daarmee de ver-
sterking van het personeelsbeleid en organisatieontwikkeling evenals 
de opheffing van de budgettaire tekorten. 

16.7 1 1     1   0 
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Meer en betere dienstverlening van de instituten garanderen de veilig-
heid en beschermen de burgers effectiever en verhogen burgerpartici-
patie. 

66.7 4   2 1 3 1 1 

 
 
 
 
III.11. Ministerie van en Economische Zaken en Technologische Innovatie 
 
III.11.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
In het planjaar 2021 zal het ministerie van Ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie 31 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te 
behalen die gerelateerd zijn aan ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kunnen allemaal gecategoriseerd worden als niet-fysieke 
infrastructurele ontwikkelingsprojecten. De projecten zijn voornamelijk gericht op Beleid en de voorbereiding daarvan, Hervorming of versterking van particu-
liere (belangen)organisaties, Wet- en regelgeving, Awareness building en Ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen. Één project is niet nader gespecificeerd 
(zie schema III.11.1). 
 
Schema III.11.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie, gerelateerd aan OP 2017-2021 
Uitkomsten 

Geplande resultaten en type project van het Ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel  

Totaal 
Aware-
ness 
building 

Beleid en 
de voorbe-
reiding 

Niet na-
der ge-
specifi-
eerd 

HRD 

Producten of 
diensten voor 
hervorming of 
versterking 
van particu-
liere organisa-
ties 

Wet- 
en re-
gelge-
ving 

Sub-
tot 

Aant 31 3 12 1 2 10 3 31 

% 100 9.7 38.7 3.2 6.5 32.3 9.7 100 
Bijzondere financieringsmodaliteiten, zoals het KMO-fonds voor (star-
tende) ondernemingen, stimuleren de opzet van nieuwe ondernemingen en 
versterken hun productiecapaciteit. 

3.2 1         1   1 

De capaciteit voor marketing van Surinaamse producten van de prioriteits-
clusters, in markten waartoe Suriname formeel toegang heeft, is toegeno-
men. 

6.5 2   1     1   2 
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De instituties noodzakelijk voor de uitvoering van de wetten op intellectu-
eel eigendom, waaronder instituten belast met de registratie en bescher-
ming hiervan, zijn operationeel en promoten respect voor intellectuele ei-
gendommen 

3.2 1         1   1 

De markt resulteert in rechtvaardige en stabiele prijzen mede door toege-
nomen en betere marktinformatie en naleving van de bestaande en aan te 
passen wetgeving op het stuk van rechten en verplichtingen van consu-
menten, producenten of importeurs. 

3.2 1 1           1 

De prioriteitssectoren in het OP zijn vastgesteld en vormen de focus van 
de inspanningen van de gespecialiseerde investeringsinstituten die het in-
vesteringspromotiebeleid uitvoeren. 

3.2 1   1         1 

De resultaten van onderzoek naar en monitoring van de effecten van han-
delsovereenkomsten en (feitelijke) handelsstromen op de ontwikkeling 
van de productie- en verdiencapaciteit evenals de werkgelegenheids- en 
bestaansniveaus van Surinaamse burgers en bedrijven zijn beschikbaar 
voor het Ministerie van Handel en Industrie en andere publieke en private 
instituten. 

6.5 2   1     1   2 

Economische wet- en regelgeving zijn gemoderniseerd en faciliteren het 
ondernemers-, investerings- en handelsklimaat. 

3.2 1           1 1 

Een ‘Single Electronic Window’ voor facilitering van de handel leidt tot 
verkorte en transparantere procedures bij verscheping en verhogen de effi-
ciëntie en vergroten de toegang tot logistieke faciliteiten. 

6.5 2         2   2 

Er zijn bijzondere financieringsmodaliteiten uitgewerkt voor speciale in-
vesteringsprojecten die voorwaardenscheppend zijn, zoals een industrie-
park en een Export-Import Bank. 

6.5 2   1     1   2 

Gespecialiseerde, autonome 'nationale investeringsinstituten' voeren een 
effectief investeringspromotieprogramma uit met inachtneming van de in-
vesteringswetten en beleid dat de investeringen verhoogt naar geprojec-
teerde niveaus en waardoor de productie en export versneld groeien. 

6.5 2         2   2 

Hervorming en versterking van instituten, organisaties en ondernemingen 
die belast zijn met regulerende, controlerende of voorwaardenscheppende 
functies in lokale markten zijn efficiënter en beter afgestemd op nationale, 
sociale en economische doelen. 

16.1 5 1 1   1 1 1 5 

In de uitvoering van haar handelsstrategie verbetert en vergroot Suriname 
middels strategische samenwerkingsverbanden de fysieke en niet-fysieke 
infrastructuur voor internationale handel en wordt ons land steeds meer 
één van de centrale locaties voor het internationaal handelsverkeer in het 
Guyanaschild. 

3.2 1   1         1 
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Inbreng van belanghebbenden over de inhoud en nodige promotie begelei-
ding vergroten de kans op succesvolle aanname en invoering van nieuwe 
wetten voor regeling en vastlegging van intellectueel eigendom en afkon-
diging en invoering vindt plaats op basis van een gepland schema (wet in-
dustrieel eigendom, auteursrecht, naburige rechten en rechten op traditio-
nele kennis) 

3.2 1           1 1 

Incentieven en certificeringsprogramma om de verbinding van de voor-
waardenscheppende sectoren met de primaire sectoren te stimuleren en te 
faciliteren, zijn operationeel en effectief. 

3.2 1   1         1 

Nieuw ondernemerschap wordt gestimuleerd en training, begeleiding en 
incubatorfaciliteiten versterken de capaciteit van nieuwe ondernemers. 

9.7 3 1 2         3 

Promotie, training en begeleiding verband houdende met de inwerkingtre-
ding van de wetgeving op Intellectuele Eigendommen stelt belanghebben-
den beter in staat om naleving te garanderen en deze rechten commercieel 
aan te wenden 

3.2 1       1     1 

Suriname heeft een modern systeem van intellectuele eigendomsrechten 
dat in fasen operationeel wordt en waarmee enerzijds voldaan wordt aan 
de internationale verdragsverplichtingen, maar anderzijds a) personen en 
bedrijven begeleid en ondersteund worden in een transitiefase en b) Suri-
naamse belangen in de wetgeving geïntegreerd worden. 

3.2 1   1         1 

Suriname participeert in regionale en internationale markten en de desbe-
treffende organisaties uitgaande van haar handelspolitieke doelen die ge-
formaliseerd, geoperationaliseerd, vastgelegd en uitgewerkt zijn naar con-
crete actieprogramma’s en deelbeleidsgebieden. 

9.7 3   2 1       3 

 
 
 
 
 
III.12. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
 
 
III.12.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal voor het planjaar 2021 50 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn 
aan ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan 80% gecategoriseerd worden als een niet- fysiek infrastructureel ontwikkelingsproject, 
gericht op Research en Development, Ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen, Wet- en regelgeving, Awareness building, Hervorming of versterking van 
overheidsinstituten en Beleid en de voorbereiding daarvan. Twee van de projecten in deze categorie zijn niet nader gespecificeerd. De overige 20% van de pro-
jecten zijn publiek infrastructurele projecten, voornamelijk gericht op Gebouwen, Drainage, Milieu en ICT (zie schema III.12.1). 
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Schema III.12.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type project van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 
Uitkomsten Niet-fysiek infrastructureel Publiek Infrastructureel 

Totaal 
Awa-
reness 
buil-
ding 

Beleid 
en de 
voorbe-
reiding  

Niet 
nader 
gespe-
cifi-
eerd 

HRD 

Verster-
king van 
over-
heidsin-
stituten 

R&D 

Wet 
en 
Re-
gel-
ge-
ving 

Sub-
tot 

Drai-
nage 

Ge-
bou-
wen 

ICT 
Mi-
lieu 

Sub-
tot 

Aant 50 5 4 2 8 5 10 6 40 2 4 1 3 10 

% 100 10.0 8.0 4.0 16.0 10.0 20.0 12.0 80.0 4.0 8.0 2.0 6.0 20.0 
De groeiende productie en export van com-
petitieve micro-, kleine, middelgrote en grote 
bedrijven in de agrarische sector en de agro-
industrie is duurzaam versterkt door goede 
infrastructuur en efficiënte dienstverlenende 
bedrijven en instituten die agrarisch onderne-
merschap bevorderen, investeringen stimule-
ren en de toepassing van (moderne) techno-
logie faciliteren. 

24.0 12         1 9   10 2       2 

De voedselveiligheid en -zekerheid van het 
Surinaams volk, als voornaamste ontwikke-
lingsdoel van de landbouwontwikkeling, is 
gerealiseerd. 

56.0 28 4 3   5 4   5 21   4   3 7 

Overheidsinvesteringen in de fysieke infra-
structuur en de R&D sector faciliteren en 
versterken de productie-, export- en verdien-
capaciteit van de veeteeltsector 

16.0 8 1 1 2 2   1   7     1   1 

Voor de lokale en internationale markt gecer-
tificeerde bedrijven telen en exporteren vis 
en garnalen, gebruikmakend van lokaal ge-
produceerd voer en ondersteund door dyna-
mische en competitieve R&D bedrijven en 
instituten 

4.0 2       1     1 2         0 
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III.13. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 
 
 
III.13.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal voor het planjaar 2021, 24 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn aan 
ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kunnen 19 (79,2 procent) gecategoriseerd worden als niet-fysiek infrastructureel ontwikke-
lingsproject. Van deze hoofdcategorie vallen 10 (41,7 procent) projecten onder de subcategorie Beleid en de voorbereiding daarvan. De overige zijn onder andere 
gericht op Wet- en regelgeving, Awareness building en Research en Development. Met betrekking tot de hoofdcategorie Publieke infrastructureel zijn alle 5 
Energie en waterprojecten (zie schema III.13.1). 
 
 Schema III.13.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, 2021, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten 

Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel  
Publiek In-

frastructureel  

Totaal 
An-
ders 

Awa-
reness 
buil-
ding 

Beleid 
en de 
voorbe-
reiding  

R&D 

Wet- 
en re-
gelge-
ving 

Sub-
tot 

Energie 
en wa-
ter 

Sub-
tot 

Aant 24 4 1 10 1 3 19 5 5 

% 100.0 16.7 4.2 41.7 4.2 12.5 79.2 20.8 20.8 

De bauxietmijnen zijn operationeel, mede door de inzet van lokaal aanwezige, gecertificeerde 
bedrijven die de technologie, expertise en vakbekwaamheid voor bauxietontginning en transport 
hebben. 

4.2 1     1     1   0 

De goudsector heeft een optimaal ‘behoudspercentage’; er is transparantie, controle op be-
staande en betere nieuwe contracten met multinationale goudondernemingen en de rest van de 
goudsector is geformaliseerd. 

4.2 1     1     1   0 

De uitvoering van programma’s voor vermindering van CO2-uitstoot, toepassing van milieu-
vriendelijke elektriciteitsopwekking en participatie in internationale samenwerking rond het Kli-
maatverdrag van Parijs (2015) creëert nieuwe banen en kennis. 

25.0 6 1   1     2 4 4 

De verdiensten uit de goudsector worden duurzaam beheerd door de centrale en lokale overhe-
den die een prudent fiscaal beleid voeren, een verantwoorde investeringsstrategie uitvoeren en 
mede op basis van de aangepaste wettelijke regelingen sparen. 

4.2 1     1     1   0 

De Water Autoriteit Suriname ziet toe op de naleving van de nationale drinkwater strategie en 
het drinkwatersectorplan, waaronder de redelijkheid en billijkheid van de drinkwatertarieven. 

16.7 4   1 1   1 3 1 1 

Een milieustudie naar de gevolgen van de bauxiet- en goudexploitatie is uitgevoerd. Voor wat 
betreft de bauxietexploitatie is nagegaan in hoeverre voorzieningen zijn getroffen in de Brokop-
ondo Overeenkomst om de milieuschade van de uitgemijnde gebieden te herstellen. 

4.2 1     1     1   0 

Investeringen in de uitvoering van een intensief nationaal exploratieprogramma hebben de be-
wezen aardolie- en gasvoorraden aanzienlijk vergroot. 

29.2 7 2   3 1 1 7   0 
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Toepassing van milieuverantwoorde productietechnieken van bedrijven in de goudsector heeft 
de schade aan het milieu teruggedrongen en deze bedrijven rehabiliteren het milieu zoals ge-
pland met de centrale en lokale overheden. 

12.5 3 1   1   1 3   0 

  
  
  
III.14. Ministerie van Onderwijs en Cultuur 
 
 
III.14.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
In het planjaar 2021 zal het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 45 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn 
ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan 71,1 procent gecategoriseerd worden als niet-fysiek infrastructureel ontwikkelingsproject 
voornamelijk gericht op Beleid en de voorbereiding daarvan, Ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, Research en Development en Wet- en regelgeving. Van 
de overige projecten die als publiek infrastructureel getypeerd kunnen worden, is 24,4 procent gericht op nieuwbouw, uitbreiding of rehabilitatie van gebouwen. 
  
Schema III.14.1 Geplande resultaten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten  

 Geplande resultaten en type project van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

Uitkomsten 

 Niet-fysiek infrastructureel  
Publiek Infrastruc-

tureel 

Totaal 
Aware-
ness 
building 

Beleid en 
de voorbe-
reiding 
daarvan 

HRD 

Versterking 
van over-
heidsinsti-
tuten 

R&D 
Wet- en 
regelge-
ving 

Sub-
tot 

Ge-
bou-
wen 

ICT Sub-
tot 

Aant 45 1 7 12 3 5 4 32 11 2 13 

% 100.0 2.2 15.6 26.7 6.7 11.1 8.9 71.1 24.4 4.4 28.9 

Aangepaste programma’s in het onderwijs, de integratie van 
ICT, de ontwikkelde curricula en testen, motiveren de on-
derwijsparticipanten, minimaliseren de kans dat leerlingen 
achterstanden oplopen en evalueren de leerprestatie 

11.1 5  1 3 1   5   0 

Aangepaste wet- en regelgeving, facilitering en begeleiding 
stellen cultuurdragers, waaronder professionele cultuurbe-
oefenaars, beter in staat hun producten op lokale, regionale 
en internationale markten te presenteren en te verkopen. 

20.0 9    1 5 3 9   0 
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Curricula sluiten beter aan op toelatingseisen van het ver-
volg onderwijs en de behoefte van de arbeidsmarkt; betere, 
geaccrediteerde opleidingen verhogen de kansen op natio-
naal, regionaal en internationaal te participeren in de ar-
beidsmarkt, wetenschap en cultuur 

2.2 1   1    1   0 

Een efficiënt en doelgericht kwaliteitscontrolesysteem ga-
randeert de kwaliteit van het onderwijs en bewaakt de certi-
ficering van programma’s en opleidingen 

2.2 1       0 1  1 

Een efficiëntere onderwijsorganisatie, betere horizontale en 
verticale doorstroming, ICT voor afstandsonderwijs en an-
dere maatregelen maken het onderwijs toegankelijker en 
zijn burgers in staat, zich hun hele-leven-lang-te-scholen 

8.9 4 1 1     2 1 1 2 

Een meer arbeidsmarkt gericht TOV maakt gebruikt van 
een nieuw opgezet arbeidsmarkt informatie systeem en an-
dere mechanismen, waardoor het beter en sneller reageert 
op de veranderende behoeften 

31.1 14  1 4    5 8 1 9 

Het hervormd onderwijssysteem stimuleert en stelt onder-
wijsparticipanten, afkomstig uit de verschillende Suri-
naamse etnische, culturele en taalgroepen, in staat betere 
leerresultaten te behalen. 

11.1 5  3 1   1 5   0 

Het technisch en beroepsonderwijs is getransformeerd op 
basis van een consensusstrategie, voorbereid door de SNTA 
en geïntegreerd in het onderwijssectorplan, gebaseerd op 
aangepaste wet- en regelgeving dat het nieuw nationaal 
kwalificatiesysteem en curricula introduceert met de daarbij 
behorende kwaliteitscontrole en certificering. 

11.1 5  1 3 1   5   0 

Publiek-private partnerschap van de overheid en organisatie 
van cultuurdragers versterken, verbreden en verdiepen 'het 
Surinaamse cultureel product' voor commerciële en niet-
commerciële doeleinden. 

2.2 1       0 1  1 
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III.15. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
 
 
III.15.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal voor het planjaar 2021, een aantal van 11 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen 
die gerelateerd zijn aan de ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan ruim 81.8 procent gecategoriseerd worden als Niet Fysiek 
Infrastructureel ontwikkelingsproject. 18.2 procent van het totaal aantal resultaten kan aangemerkt worden as Publiek Infrastructureel project. Vermeldenswaard 
is dat 45 procent van de resultaten zal bijdragen aan de uitkomst betreffende bestaande en nieuwe sociale programma’s en efficiënte, gespecialiseerde uitvoe-
rende instituten/organisaties verzekeren waarbij rechthebbenden toegang tot essentiële diensten, complementair, budgettair, actuarieel duurzaam en transparant 
zijn. (zie schema III.15.1). 
 
Schema III.15.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten  
Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel Publiek Infra-
structureel 

Totaal Awa-
reness 
buil-
ding 

Beleid 
en de 
voorbe-
reiding  

HRD Verster-
king van 
overheids-
instituten 

Sub-
tot 

 ICT Sub-
tot 

Aant 11 2 4 2 1 9 2 2 

% 100.0 18.2 36.4 18.2 9.1 81.8 18.2 18.2 

Bestaande en nieuwe sociale programma’s en efficiënte, gespecialiseerde uitvoe-
rende instituten/organisaties verzekeren rechthebbenden toegang tot essentiële 
diensten, zijn complementair en budgettair en actuarieel duurzaam en transparant. 

45.5 5 1   2   3 2 2 

De financieringsstrategie voor de woningbouw benut Surinaamse bronnen alsook 
fondsen beschikbaar gesteld door de internationale ontwikkelingspartners en biedt 
personen die wel en die niet opteren voor een woning van het sociale (volks)wo-
ningbouwprogramma financieringsopties om aan hun woonbehoefte te voldoen 

18.2 2   2     2   0 

De Sociale Onderraad van de RvM leidt de aanname, uitvoering en monitoring van 
de strategie voor hervorming van de sociale bescherming tot een geïntegreerd so-
ciaalbeschermingssysteem dat elke burger het bestaansminimum garandeert en een 
belangrijk instrument is voor armoedebestrijding. 

36.4 4 1 2   1 4   0 
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III.16. Ministerie van Volksgezondheid 
 
 
III.16.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
In het planjaar 2021 zal het ministerie van Volksgezondheid 34 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn ontwikkelingsdoe-
len van het OP 2017-20121. Van deze resultaten kan 85.3 procent gecategoriseerd worden als niet-fysiek infrastructureel ontwikkelingsproject. Van bovenge-
noemde resultaten is 35.3 procent gericht op de hervorming of versterking van overheidsinstituten en 14.7 procent gericht op beleid en de voorbereiding 
daarvan. De resultaten die als publiek infrastructureel gecategoriseerd zijn, zijn gericht op Nieuwbouw, uitbreiding en rehabilitatie van gebouwen en ICT.  (zie 
schema III.16.1). 
 
Schema III.16.1 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Volksgezondheid, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten  

 Geplande resultaten en type projecten van het ministerie van Volksgezondheid 

Uitkomsten 

Niet-fysiek infrastructureel  
Publiek Infrastruc-

tureel 
Niet te classi-

ficeren 

Totaal  
Aware-
ness 
building 

Beleid en de 
voorberei-
ding daarvan 

HRD 

Versterking 
van over-
heidsinsti-
tuten 

R&D 
Wet- en 
regelge-
ving 

Sub-
tot 

Ge-
bou-
wen 

ICT Sub-
tot 

Niet te 
class 

Sub-
tot 

Aant 34 3 5 2 12 3 4 29 1 3 4 1 1 

% 100 8.8 14.7 5.9 35.3 8.8 11.8 85.3 2.9 8.8 11.8 2.9 2.9 

De bewustwordingscampagnes, wetgeving en re-
gulering bevorderen een gezondere leefstijl en 
woon-, werk- en leefmilieu van de bevolking. 

52.9 18 3 3  2 3 2 13  1 5  0 

Innovatieve kostenanalyse en -beheersing van de 
dienstverleners, groeiend medisch toerisme en ei-
genverantwoordelijkheid voor drukken van kos-
ten voor medische zorg verhogen de bereikbaar-
heid en toegankelijkheid kwaliteitsgezondheids-
zorg voor de gehele bevolking. (beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van kwaliteitsgezondheids-
zorg voor de gehele bevolking) 

79.4 27  2 2 10  2 16 1 2 10 1 1 
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X.17 Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd 
 

X.17.1. Uitkomsten en ontwikkelingsprojecten 
 
In het planjaar 2021 zal het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd 44 resultaten realiseren om de gekozen uitkomsten te behalen die gerelateerd zijn 
ontwikkelingsdoelen van het OP 2017-20121. Deze resultaten kunnen allen gecategoriseerd worden als niet-fysiek infrastructurele ontwikkelingsprojecten. Hier-
van zijn grotendeels van de projecten gericht op Wet- en regelgeving (36%), Awareness building (20%) en Beleid en de voorbereiding daarvan (18%) (zie 
schema III.17.1). 
 
 Schema III.17.1 Geplande resultaten en type project van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd, gerelateerd aan OP 2017-2021 Uitkomsten  

Geplande resultaten en type project van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd 

Uitkomsten 

Niet Fysieke Infrastuctuur 

Totaal 
Awareness 
building 

Beleid en de 
voorberei-
ding  

HRD 
Verster. 
overheidsin-
stituten 

Versterk. Parti-
cul. organisaties 

R&D 
Wet- en regel-
geving 

Subto-
taal 

Aantal 44 9 8 4 5 1 1 16 44 

% 100 20 18 9 11 2 2 36 100 

Een actief arbeidsmarktbeleid en de daarin aangegeven 
investeringen verhogen de inzetbaarheid op de arbeids-
markt door technisch en beroepsonderwijs en versterkt 
klein ondernemerschap en overheidsinvesteringen in in-
frastructuur verhogen de banencreatie 

4.5 2   1    1 2 

Een meer (arbeids)marktgericht TOV maakt gebruik van 
een nieuw opgezet arbeidsmarktinformatie-systeem en 
andere mechanismen, waardoor het beter en sneller rea-
geert op de veranderende behoeften. 

4.5 2  2      2 

Het minimumloon van de werknemers en het aan de ar-
beidsmarkt verbonden Sociaal Zekerheidsstelsel komen 
tegemoet aan de behoeften van de werknemers zonder dat 
de continuïteit van de bedrijfsorganisatie en/of dit verze-
keringsstelsel in gevaar gebracht wordt. 

47.7 21  2 1 3 1  14 21 

Innovatieve actieve beleidsprogramma’s voor de arbeids-
markt ten behoeve van jongeren verhogen hun kansen op 
de arbeidsmarkt en verkleinen de tijd die nodig is voor de 
transitie van school naar werk. 

4.5 2   1 1    2 
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Jeugdigen hebben inspraak in het beleid en programma’s 
die hen direct of indirect raken via formele of informele 
instituties. 

2.3 1  1      1 

Jeugdprogramma’s voor sport, cultuur en gemeenschaps-
werk stimuleren en faciliteren jongeren hun talenten, zelf-
respect, persoonlijkheid en creativiteit te ontwikkelen. 

34.1 15 9 2 1 1  1 1 15 

Rationalisatie van het subsidiebeleid middels twee her-
vormingstrajecten: a) verschuiving van het subsidiëren 
van organisaties naar het subsidiëren van de client(en); b) 
versterken van de NGO sector onder meer door training 
en het stimuleren van schaalvergroting door samenwer-
king, formalisering en aanpassing van subsidievoorwaar-
den. 

2.3 1  1      1 
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IV.1. Hoe het OP 2017-2021 ontwikkeling benadert2 
 
Economische groei(bewegingen) die doorgaans 
gedefinieerd en gemeten worden door de waarde 
van vastgestelde indicatoren op bepaalde punten 
in de tijd met elkaar te vergelijken, kunnen niet 
gelijkgesteld worden aan ontwikkeling. Bij ont-
wikkeling denken we aan meer dan alleen aan po-
sitieve of negatieve groei. Groei kan hoofdzake-
lijk een gevolg zijn van externe factoren die kort-
stondige groei veroorzaken zonder dat dit bij-
draagt aan de capaciteit om betere ontwikkelings-
uitkomsten te halen.  
 
De identificatie van instituten en precondities die 
een sleutelrol spelen bij het halen van onze ont-
wikkelingsdoelen is de rode draad bij het defini-
eren en vergroten van onze ontwikkelingscapaci-
teit en de activiteiten die hiertoe ondernomen 
moeten worden.  Kortom, niet economische groei-
doelen maar institutionele of structurele verande-
ringen die groei- of ontwikkeling-beperkende fac-
toren weg te maken, zijn de focus van de benade-
ring die in het OP 2017-2021 gevolgd wordt.  
 
Hoewel gewenste groeiniveaus onderdeel zijn van 
alle (lange termijn) ontwikkelingsvisies zijn de 
“grote doelen” van het ontwikkelingsproces altijd 
de institutionele of structurele veranderingen die 
geïdentificeerd zijn als groei/ontwikkeling beper-
kende factoren. Het realiseren van deze verande-
ringen vergt aanhoudende inspanning over een 
lange periode en consensus is daarom een basis-
voorwaarde voor succes. 
 
Het meten van ontwikkeling is dan ook veel ge-
compliceerder dan het meten van (economische) 
groei en vraagt om het meten van institutio-
nele/structurele verandering. Het gaat dan in het 
bijzonder om instituties die gezien worden als 
voorwaardenscheppend voor “zelf-generende 
groei”. Het uiteindelijk doel is waarneembare ver-
anderingen in het gedrag van individuele burgers, 
groepen en organisaties. Echter, gedragsverande-
ring is alleen duurzaam als het gebaseerd is op 

 
2 Ingaande het Jaar Plan 2020, worden de ontwikkelingsactiviteiten van de publieke sector in beschouwing genomen.  Deze wor-
den geassocieerd met de ontwikkelingsinvesteringen van de overheid. De reguliere of routine matige operaties van ministeries of 
parastatale instellingen worden niet  in het Jaar Plan betrokken. Deze tekst is gebaseerd op de Memo “Richtlijnen voor het classi-
ficeren van beleidsinterventies of programma’s als ‘ontwikkelingsproject’ in de Publieke Sector” die is beoordeeld door de Plan 
Coördinatie Commissie en vervolgens goedgekeurd door de Raad van Ministers (missive 525/RvM, 30 mei 2019).  

Ontwikkeling, Instituties en Instituten 
Institutionele ontwikkeling is meer dan gewoon het opzetten van 
een organisatie, een instituut. Instituties zijn in de eerste plaats 
sociaal, economisch. politiek en/of cultureel van aard. Oprichten 
van een instituut terwijl de onderliggende ‘sociale of culturele 
basis’ er niet (Of: …er niet of nauwelijks is…) is, zal meestal 
weinig opleveren. Instituties zijn: 

1. de bouwsteen van sociale structuren en daarmee van elke 
samenleving. Ze ‘regelen duurzaam’ sociale interactie in 
basis- of fundamentele gebieden van menselijk gedrag, 
middels organisaties (instituten) op een gestructureerde ma-
nier. In deze zin zijn ze: 
a) regulerend: individuen behoren zich continu op een 

verwachtbare manier volgens een bepaald patroon te 
gedragen; en 

b) normatief: het voldoen aan deze gedragspatronen 
wordt dus gezien als ‘goed’ en niet voldoen is ‘slecht’; 
er volgt een sanctie op niet-naleving en een beloning 
bij naleving. 

2. Dat wat legitimiteit geeft aan het handelen. In de ideale si-
tuatie hebben sociale instituties legitimiteit: 
a) sociologisch: de normen waarop ze rusten zijn ‘geïn-

ternaliseerd’; en 
b) juridisch: sommige instituties zijn in het rechtssysteem 

verankerd middels wetten en instituten. 
3. Over (lange) tijd geëvolueerd. Ze zijn een aanpassing aan 

de impact van interne of externe invloeden; hier ligt het be-
lang van instituties voor ‘structurele verandering’. Voor-
beelden: het huwelijk, loonarbeid en competitie op de vrije 
markt. 

4. Doorgaans geclassificeerd in vijf ‘sferen’ of systemen: i) 
huwelijks en verwantschap, ii) sociaal, iii) cultureel, iv) po-
litiek, en v) economisch. 

5. In bepaalde gevallen formeel georganiseerd in een institu-
tioneel kader, waarin een organisatie/instituut een centrale 
rol speelt, bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of het Stan-
daarden Bureau. 

6. Niet voor eeuwig. Om te kunnen ‘overleven’ moeten Insti-
tuties efficiënt werken, dus zorgen dat mensen: 
a) zich werkelijk op een bepaalde manier gedragen; 
b) samen dingen doen ondanks de verschillende doe-

len/belangen/conflicten die ze hebben; 
c) instituties die niet werken worden irrelevant of ver-

dwijnen, dus we maken en houden instituties in stand 
en kunnen ze ook breken en 

d) het vergt veel tijd om ze op te bouwen en ze moe- 
ten continu ‘onderhouden’ worden. 

7. Sommigen zeggen: institutionele ontwikkeling = ontwikke-
ling 
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verandering van de onderliggende normen en waardenstelsels. Hierdoor kan de samenleving de (voor-
naamste) uitdagingen beter aan en zijn toekomstige generaties beter in staat om groei vol te houden en te 
intensiveren.  
   
Het realiseren van institutionele en structurele veranderingen vergt aanhoudende inspanning over een 
lange periode en consensus is daarom een basisvoorwaarde voor succes. Het gaat om waarneembare ver-
anderingen in het gedrag van individuele burgers, groepen, bedrijven en organisaties, wat alleen goed mo-
gelijk is als de onderliggende norm-, waardenstelsels en dus ook de beloning hiervoor zodanig veranderen 
dat de samenleving de (voornaamste) uitdagingen beter aankan.    
 
In een langetermijn-ontwikkelingsvisie gaat het om de volgende institutionele/structurele veranderingen 
in sleutelgebieden: 

 
 Verschuivingen in onze economische structuur en de onderliggende cultuur. Onderdeel daarvan zijn 

de veranderingen in het systeem van economische prikkels, veranderingen die noodzakelijk zijn om 
het gedrag van producenten en consumenten beter in lijn te brengen met de objectieve eisen van 
onze ontwikkeling. Wat zijn de eisen om een (intern) beter functionerende samenleving te krijgen 
en onze relatie met onze omgeving (de regionale en internationale gemeenschap). Twee belangrijke 
(en urgente) doelen van dit veranderingsproces zijn: 
- verbetering van de verdien- en uitgavenstructuur van vreemde valuta, omdat het de relatie van 

onze kleine samenleving met de economische wereldgemeenschap regelt; onderdeel hiervan is 
verhoging van de efficiëntie en depolitisering van het monetaire beleid; 

- minimaliseren van de negatieve effecten van het gedrag van producenten en consumenten op het 
(fysieke) milieu en de sociale verhoudingen. 

 Versterking van de capaciteit van lokale instituten (lokale deskundigen) om de nodige veranderin-
gen te identificeren, innovaties te ontwikkelen, te faciliteren of door te voeren, te monitoren en te 
evalueren. 

 Het beschikbare menselijk potentieel te ontwikkelen en te behouden in lijn met de groei van de 
werkgelegenheid, de gangbare technologie en heersende productiviteitsniveaus, efficiënte baanallo-
catie en beloning, en het vestigen van een samenleving waarin de burgers zich gelukkig voelen. 

 

IV.2. Richtlijnen classificatie beleidsinterventies als “ontwikkelingsproject” 
 
IV.2.1. Benadering 
In de Ministeriële Jaarplannen en het Nationaal Jaarplan worden de beleidsresponsen op geïdentificeerde 
ontwikkelingsuitdagingen en daaruit afgeleide beleidsdoelen en ontwikkelingsprojecten voor dat jaar 
vastgesteld. Ook moeten de kosten daarvoor geraamd worden. Dit laatste geeft het verband weer tussen 
de planning en de Staatsbegroting. Dit geheel in lijn met de grondwettelijke vereisten3, begrotingsbeleid 
en -procedures4.  
De uitdaging hierbij is het presenteren van een heldere formulering van enerzijds a) het conceptueel on-
derscheid en anderzijds b) de praktische instructies voor classificatie van overheidsactiviteiten in ontwik-
kelings- en reguliere activiteiten. Analoog hieraan gaat het om de opsplitsing van de geraamde overheids-
uitgaven in: 
Ontwikkelings- of investeringsuitgaven en Reguliere of lopende activiteiten.  
 
 

 
3 Zie Grondwet van de Republiek Suriname, artikel 156 lid 3 
4 Zie ook blz 45 van ‘Toegang tot de Surinaamse Overheidsbegroting’  
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Het conceptueel onderscheid tussen ontwikkelings- of investeringsactiviteiten en reguliere of lopende ac-
tiviteiten (Zie ook bijlage 1 en paragraaf IV.3. (pag 58) van het Ontwikkelings Plan 2017-2021). Hierbij 
zal uitgegaan worden van een positieve definitie van de eerste en een negatieve voor de laatste wat bete-
kent dat regulier of lopende activiteiten gedefinieerd worden als ‘niet-ontwikkelingsactiviteiten’. 
 
 

 

IV.2.2. Praktische instructies 
Bij de classificatie van overheidsactiviteiten in ontwikkelings- en reguliere activiteiten zullen de volgende 
praktische instructies gevolgd moeten worden waarbij de volgende – criteria van belang zijn: 
 

a) De activiteiten/uitgaven zijn onderdeel van een beleidsprogramma of project met vastgestelde 
doelen, een tijdspad en instructies hoe succesvolle verandering te meten. Succes moet hier geïn-
terpreteerd worden als verandering van de ‘business as usual’ situatie naar het positief en ge-
pland scenario. 

b) De doelstelling omvat meer dan slechts groeidoelstellingen. Gewenste capaciteitsversterking, 
wet- en regelgeving en institutionele ontwikkelingen zijn ook geïntegreerd in de uitkomsten en 
resultaten van het beleidsprogramma of -project. 

c) Het programma, project is eindig omdat het behalen van de (gestelde) doelen, uitkomsten en re-
sultaten, gefinancierd wordt en niet het lopend functioneren van een instituut of organisatie (en 
haar reguliere activiteiten of onderhoud). Onder meer hiervan uitgaande, kunnen de uitgaven 
geclassificeerd worden als een sociale investering of investering in bijvoorbeeld de infrastructuur, 
energie/water, ICT of productie. 

d) Er zijn instructies vooraf hoe a) de voortgang van de activiteiten te meten en b) hoe succes be-
paald zal worden. 

 
De classificatie van de ontwikkelingsprojecten en geraamde uitgaven van een Ministerie worden gegroe-
peerd in de volgende categorieën: 
 
A. Het Publieke Sociaal Investerings Programma van het Ministerie:  
1) Beleid en de voorbereiding daarvan 
2) Institutionele ontwikkeling waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen: awareness building, wet 

en regelgeving en hervorming of versterking van (de capaciteit van de) overheidsinstellingen (cen-
traal/regionaal), (particuliere) doelgroep- en/of belangenorganisaties  

Definitie: 
Ontwikkelingsprojecten zijn interventies die onderdeel zijn van beleidsprogramma’s of projecten die ge-
durende een vastgestelde periode als doel hebben institutionele en/of structurele veranderingen te reali-
seren die waarneembare veranderingen in het gedrag van individuele burgers, groepen, bedrijven en 
organisaties, tot stand brengen waardoor de capaciteit voor aanhoudende groei groter of in stand ge-
houden wordt. Niet te onderschatten bedoelingen zijn de onderliggende norm-, waardenstelsels en dus 
ook de beloning hiervoor zodanig veranderen dat de samenleving de (voornaamste) uitdagingen die ge-
identificeerd zijn beter aankan. 
Opmerkingen: doorslaggevend bij de classificatie als ‘ontwikkelingsproject’ is ingeval van: 
- Infrastructuur: een verhoging van de kwaliteit of verhogen van de ‘klasse’ van de infrastructuur (is ver-

hoogd/verbeterd). 
- Energie/water/communicatie: de gerichtheid op omschakeling naar meer duurzame vormen of innovatieve tech-

nologieën  
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3) Ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen (exclusief de lopende en reguliere activiteiten en uitga-
ven) 

4) Research & Development, demonstration and deployment, post-valuation 
5) Disaster (Risk) management 
6) Niet eerder omschreven/overig 
 
 

B. Een Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief re-
gulier onderhoud): 

1) Infrastructuur (voor weg, water en luchtverkeer) 
2) Drainage en irrigatie 
3) Energie en water 
4) ICT (utilities, audio-visuele instructie, overig)  
5) Milieu (solid waste management, air/water/soil quality control, climate adaptation/mitigation),  
6) Gebouwen 
 

IV.3. Classificatie en codeersysteem 
Cde Omschrijvingen 
100 Het Publieke Sociaal Investerings Programma: Niet nader gespecificeerd 
110 Het Publieke Sociaal Investerings Programma: Beleid en de voorbereiding daarvan 
121 Het Publieke Sociaal Investerings Programma: Institutionele ontwikkeling, awareness building 
122 Het Publieke Sociaal Investerings Programma: Wet en regelgeving 
123 Het Publieke Sociaal Investerings Programma: Hervorming of versterking van (de capaciteit van de) over-

heidsinstellingen (centraal/regionaal), (particuliere) doelgroep- en/of belangenorganisaties  
130 Het Publieke Sociaal Investerings Programma:  Ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen (exclusief de 

lopende en reguliere activiteiten en uitgaven) 
140 Het Publieke Sociaal Investerings Programma:  Research en Development 
200 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 

onderhoud): Niet nader gespecificeerd 
211 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 

onderhoud): Infrastructuur voor weg, water en luchtverkeer: wegverkeer 
212 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 

onderhoud): Infrastructuur voor weg, water en luchtverkeer: waterverkeer 
213 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 

onderhoud): Infrastructuur voor weg, water en luchtverkeer: luchtverkeer 
220 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 

onderhoud): Ontwatering en irrigatie 
230 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 

onderhoud): Energie en water 
240 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 

onderhoud): ICT 
250 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 

onderhoud): Milieu  

260 
Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 
onderhoud): Niet nader gespecificeerd 

261 
Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 
onderhoud): Markten 

262 
Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 
onderhoud): Kantoorgebouwen 

263 
Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 
onderhoud): Ambtswoningen 
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264 
Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 
onderhoud): Volkswoningen 

265 
Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 
onderhoud): Scholen 

266 
Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 
onderhoud): Ziekenhuizen 

270 Het Publiek Infrastructureel Investerings Programma (uitbreiding, nieuw en rehabilitatie exclusief regulier 
onderhoud): Anders 
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