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2013                                                STAATSBLAD                                           No. 70 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE 

AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 

VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 

HANDEL EN INDUSTRIE  

 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

 

In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te 

worden vastgesteld; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, 

bekrachtigd de onderstaande Wet. 

 

 

Artikel 1 

 

De 08-ste Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 

2013 betreffende het MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE wordt 

vastgesteld als volgt: 

 

TITEL I : De Apparaatskosten  

 

                                   Bedragen x SRD. 1.000                                                  

Code Apparaatskosten Bedrag 

10 Personeelskosten 13.426 

20 Materiële Kosten. 2.000 

40 Aanschaffingen 300 

 Totaal Apparaatskosten 15.726 
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TITEL II : Beleidsprogramma’s 

 

                                                                                                Bedragen x SRD 1.000 

  

Code 

Beleidsmaatregelen Bedrag 

100 Standaarden Bureau Suriname 1.092 

112 Contributie verplichtingen 5.500 

118 Suriname Business Forum 450 

120 Opzet en  functionering Mededingings Autoriteiten 208 

123 Ontwikkeling Industriële sectoren 250 

124 Ontwikkeling Diensten sectoren 250 

125 Ontwikkeling Ondernemersklimaat en concurrentievermogen 165 

126 Uitvoering Nationaal Strategisch Actieplan voor facilitering van de 

Locale Private Sector 
460 

127 Ontwikkeling Nationaal Certificeringprogramma‟s 300 

 Totale Beleidsprogramma's 8.675 

 

TITEL III: Middelenbegroting  

 

                              Bedragen x SRD. 1.000 

Code Ontvangsten Bedrag 

 Niet Belasting Middelen  

   

80.40.09 Vergunningsrechten voor het vestigen van bedrijven 400 

80.50.05 Justeerloon (IJkgelden) 125 

80.60.06 Bestekkosten 1 

 Totaal Niet Belasting Middelen 526 

   

 Totaal Middelen Ontvangsten 526 
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Artikel 2 

 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 01 januari 2013. 

3. De Ministers van Financiën en Handel en Industrie zijn belast met de 

uitvoering van deze wet. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 26
ste

 februari 2013, 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 18
e
 april 2013 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

S. MOESTADJA 
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WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE 

AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 

VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 

HANDEL EN INDUSTRIE  

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen Deel 

Het uit te voeren beleid van het Ministerie van Handel en Industrie is gestoeld op de 

volgende  beleidsuitgangspunten, verklaringen en documenten: 

 

1.  De taken die het Ministerie van Handel en Industrie moet vervullen 

overeenkomstig de taakomschrijving vastgelegd bij het Besluit 

Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2010 no. 124); 

2. De nieuwe beleidsinzichten van de huidige regering en de 

dienovereenkomstig door het Ministerie van Handel en Industrie 

geformuleerde missie, visie en strategie; 

3. De analyse van de sterkten en zwakten van het Ministerie als productie 

faciliterende instantie, evenals de analyse van de nationale en internationale 

omgeving waarbinnen de handels- en industriesector zich bevinden; 

4.  De in De Nationale Assemblee op 1 oktober 2010 uitgesproken 

Regeringsverklaring door de President van de Republiek Suriname, Zijne 

Excellentie Desiré Delano Bouterse, 

5. Het Strategisch Plan van de Locale Private Sector voor de periode 2011-

2015, zoals door het Suriname Business Forum, opgesteld en het daaruit 

afgeleide Activiteitenschema;  

6. Het Ontwikkelingsplan 2012-2016 zoals goedgekeurd door De Nationale 

Assemblee van de Republiek Suriname. 

 

Taakomschrijving Ministerie van Handel en Industrie 

 

Het Ministerie van Handel en Industrie kent een aantal expliciete taakstellingen die 

bij wet (Besluit Taakomschrijving Departementen  1991) zijn vastgesteld. Deze zijn: 

- de bevordering van de binnen- en buitenlandse handel waaronder het import- en 

exportbeleid, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking 

komende Ministeries; 

- de aangelegenheden van handelspolitieke aard en het verlenen van invoer- en 

uitvoer- vergunningen, voor zover nog vereist in het kader van de 

handelsliberalisatie, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in 

aanmerking komende Ministeries; 
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- het beleid inzake beheersing van de kosten van levensonderhoud en het toezicht 

op handels-, industriële- en dienstverlenende activiteiten; 

- de vaststelling en beheersing van de controle op prijzen, alsmede op de 

kwaliteitsnormen, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in 

aanmerking komende Ministeries; 

- het industriebeleid en de bevordering van de industriële sector, met de nadruk 

op de exportgerichtheid van deze sector; 

- het ijkwezen en de waarborg van het gehalte van al dan niet bewerkt goud en 

zilver; 

- het beleid ten aanzien van de bevordering van de ambachtelijke industrieën. 

 

Deze taakstelling moet in het licht van gewijzigde omstandigheden worden 

uitgebreid met: 

 de bescherming van de consument en het stimuleren van een gezonde, 

effectieve en efficiënte consumentenbeweging; 

 het zorg dragen voor een nationaal en regionaal mededingingsbeleid; 

 het zorg dragen voor het standaarden beleid en infrastructuur; 

 het stimuleren van het klein en middelgroot ondernemerschap; 

 het verbeteren van de condities om te ondernemen in Suriname teneinde de 

internationale ranking van Suriname op de Wereld Bank Lijst “Ease of 

Doing Business” te verbeteren. 

 

UIT TE VOEREN BELEID 2012- 2016 

Het uit te voeren beleid in het dienstjaar 2012 is als volgt gecategoriseerd: 

 activiteiten ter ontwikkeling van de industriële sector; 

 activiteiten om de diensten sector verder te diversificeren; 

 activiteiten om de rol van Suriname in het internationaal handelssysteem te 

vergroten; 

 activiteiten om het ondernemersklimaat en het concurrentievermogen van 

Surinaamse ondernemingen te vergroten; 

 activiteiten om de consumentenzorg in Suriname op een hoger niveau te 

brengen en 

 activiteiten om via ontwikkelingsdiplomatie versnelde economische 

ontwikkeling in Suriname tot stand te brengen. 
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INDUSTRIËLE SECTOR 

 

Industrieparken 

Stappen worden ondernomen voor de vestiging van industrieparken en gemengde 

industrie parken waarbij ondernemingen zonder last voor de omgeving hun 

bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. 

Met de operationalisering van industrieparken zal de regionale importantie van 

Suriname toenemen.  

Landelijk zijn reeds enkele mogelijke locaties geïdentificeerd en het proces is reeds 

ingezet om de geschiktheid voor industriële doeleinden vast te stellen.  

Zulke industrieparken komen onder het beheer van een autoriteit die zal toezien op 

het juist gebruik van de faciliteiten en de beschikbaarheid van energie, 

vuilverwerking en milieu aspecten. 

De fiscale aspecten, markttoegang in buitenlandse markten, planning, 

arbeidsaangelegenheden , grondstoffenbeleid, haven en wegennet en overige zaken 

die tot het domein van de overheid behoren komen ook aan de orde teneinde de 

operaties binnen de industrieparken zo effectief mogelijk te laten functioneren.  

De bedrijfsmatige kant van de industrieparken zoals clustering van vergelijkbare 

kleine en middelgrote bedrijven,  gebruikmaking  van gespecialiseerde 

deskundigheid, logistiek en vervoer van werknemers, beveiliging, gebruikmaking 

van nutsvoorzieningen, verwerken  en hergebruik van vuil en marketing  zullen ook 

de nodige aandacht krijgen om het succes van de industrieparken te garanderen.  

Industrieparken  in Suriname bieden de mogelijkheid dat ons land in de voorste 

gelederen  kan staan bij de ontwikkeling van groene technologieën. 

 

Modernisering van de economie 

Binnen de visie van de Regering moet Suriname binnen enkele jaren een 

toonaangevende  rol binnen  de Caricom vervullen. 

Hiervoor moet de economie gemoderniseerd worden. 

Modernisering houdt voornamelijk in een economische structuur waarbinnen 

bedrijven efficiënter kunnen opereren en de modernste technieken kunnen gebruiken 

in hun bedrijfsvoering. 

De term “24-uurs economie” is hier van toepassing waarbij bedrijven 7 dagen in de 

week opereren zonder tijdsbeperkingen. 

Liberalisatie (met bescherming van lokale productie ) en verwijdering van onnodige 

barrières die als obstakels voor ondernemingen worden ervaren genieten prioriteit. 

Gezonde concurrentie oftewel mededingingsbeleid, consumenten beleid en 

antidumping mechanismen ter bescherming van lokale producenten vallen allemaal 

binnen het kader van modernisering. 

De overheid maakt de gang naar E-Government (diensten via web sites) terwijl 

bedrijven worden gestimuleerd om de transitie te maken naar E-Commerce 

(verkopen en promotie via web sites). 
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Handelsfacilitering, een set van acties om goederen sneller en efficiënter van en naar 

Suriname te vervoeren, behoort ook tot de moderniseringsactiviteiten. 

  

Innovatie 

In een globaliserende wereld moeten Surinaamse producten en diensten voldoen aan 

de eisen van de wereld markten en zelfs de concurrenten voor zijn in het produceren 

van nieuwe en verbeterde producten. 

Het Ministerie van Handel en Industrie zal voor verschillende sectoren een innovatie 

programma uitvoeren die de volgende doelstellingen heeft: 

 

1. Innovatie en internationale marketing versneld tot cultuur te maken in het 

Surinaamse bedrijfsleven 

2. Surinaamse bedrijven hun bedrijfsvoering aanpassen  zodat hun product 

assortiment kan concurreren in de grote markten van Noord Amerika, Zuid 

Amerika en Europa.  

Het innovatie beleid van het ministerie manifesteert zich in de praktijk in een 

continue training en (bij)scholingsprogramma waarbij sector specialisten aan kennis 

overdracht doen aan producenten en dienstverleners. 

De bijscholing zal erop gericht zijn de  “instelling”  van de ondernemers een 

procesmatige te laten worden, waarbij de bedrijfsstrategie erop gericht is steeds een 

nieuwe verbeterde generatie producten te produceren die een trendsetter binnen de 

branche is. 

Het project begint met innovatie trainingen in de voedselverwerkingindustrie die 

vooral voor Suriname potentie heeft in de “Specialty Foods” branche. 

Het motto van het innovatie beleid is: “Nieuwe producten voor nieuwe markten”. 

Door innovatie toe te passen in de voedsel productie gaat direct een markt van meer 

dan 300 miljoen consumenten in Noord Amerika open. 

Hiermee kan ook het probleem van de eenzijdige afhankelijkheid van de EU markt 

voor traditionele producten als bacoven en rijst worden opgelost. 

Innovatie heeft daarom de potentie om de economie van Suriname verder te helpen 

diversificeren. 

Innovatie hoeft niet op het niveau van een multinationaal bedrijf plaats te vinden, 

maar de potentie is juist bij de kleine en middelgrote bedrijven, die traditioneel al 

verantwoordelijk zijn voor meer dan 60% van de product uitvindingen 

 

Ontwikkeling van Vrije Zones 

Een belangrijk speerpunt in het industrie beleid is de ontwikkeling van zogenaamde 

Vrije Zones. 

Een Vrije Zone is een afgebakend gebied waarin bedrijven onder speciale fiscale 

faciliteiten produceren, doorvoeren, grondstoffen importeren, verhandelen, 

verwerken en exporteren. 



2013                                                             8                                                    No. 70 

  

 

De bedoeling is dat de Vrije Zones onder beheer komen te staan van een autonome 

Vrije Zone Beheers Autoriteit die binnen het kader van een speciale wet opereert. 

De autoriteit beheert de huur, opslag faciliteiten, ontwikkeling en constructie en 

uitbreiding van Vrije Zones.  

De autoriteit houdt ook statistieken bij en registreert importen en exporten. 

Een ieder of elk bedrijf zal met een bedrijf kunnen beginnen binnen de free zone 

zonder een vergunning of een minimaal te investeren bedrag. 

De enige vereiste is dat een minimaal aantal Surinaamse burgers in dienst moeten 

worden genomen. 

  

DIENSTEN SECTOR 

De diensten sector, die reeds meer dan 60% van de Surinaamse economie uitmaakt, 

zal verder worden ontwikkeld teneinde haar potentie ten volle te benutten. 

Het Ministerie van Handel en Industrie zal in 2013 een beleid voeren om middels het 

aantrekken van investeringen, bi- en multilaterale onderhandelingen met 

handelsblokken, markttoegangsbeleid, innovatie beleid, vestigingsbeleid, het stellen 

van standaarden en handelsmissies die acties ondernemen om de ontwikkeling van 

de volgende sectoren krachtig te stimuleren: 

 

 telecommunicatie diensten 

 transport diensten 

 constructie en engineering 

 distributie diensten 

 milieu diensten 

 diensten in de onderwijs sfeer en trainingen 

 diensten in de gezondheidssfeer 

 financiële diensten 

 toerisme 

 recreatie, cultuur en sport 

 computer diensten 

 handel in vastgoed  

 Professionele diensten zoals advocatuur voor mededinging en intellectuele 

eigendommen, accounting en boekhouding, belasting, architectuur, 

ingenieurs enz. 

 

HANDEL 

Suriname is thans verwikkeld in verscheidene economische integratie processen. 

Hiertoe kunnen worden gerekend:  

 de “Caricom Single Economy” 

 de Wereld Handels Organisatie (WTO); 
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 de Economische Samenwerkingsverbanden met de Europese Unie binnen 

het kader van de ACP 

 bilaterale Caricom verdragen met derde landen 

 het Zuid Amerikaans Integratie proces. 

 

De participatie van Suriname in al deze regionale blokken  heeft ten doel de 

afzetmarkten voor Surinaamse producten te vergroten en investeringen aan te 

trekken.  

Binnen het raamwerk van deze verdragen zal het Ministerie van Handel en Industrie 

in 2013 de volgende activiteiten uitvoeren: 

 Fungeren als aanspreekpunt voor alle internationale handelsverdragen 

(WTO, EPA, CARICOM)  waar Suriname partij van is en de coördinatie 

van het economisch en handelsbeleid m.b.t. deze verdragen.  

 Toezicht, coördinatie en waarnodig actieve participatie in uitvoering van de 

verplichtingen die uit bovengenoemde handelsverdragen voortvloeien. 

 Het verstrekken van informatie over bovengenoemde handelsverdragen 

zowel individueel evenals in georganiseerd verband zoals workshops/ 

seminaars enz. 

 Het voorbereiden en voeren van technische handelsonderhandelingen op de 

volgende gebieden: markt toegang, diensten, landbouw, intellectuele 

eigendommen, herkomst regels, Gemeenschappelijk Buiten Tarief (CET), 

handel en milieu, en wettelijke en institutionele zaken.  

 Het voorbereiden van de vergaderingen van handelsgerelateerde 

onderwerpen zoals voor de WTO, de Raad voor Handel en Economische 

Ontwikkeling (COTED), maar ook andere organisaties zoals de 

“International Trade Centre”. 

 Het verzamelen, compileren en versturen van handelsdata naar de WTO, 

ITC, CARICOM Secretariaat en andere erkende instituten die om 

handelsdata vragen (deze data verplichtingen zijn niet in strijd met de 

verantwoordelijkheden en taken van het Algemeen Bureau voor de 

Statistiek) 

 De coördinatie van de implementatie van de besluiten van de COTED 

vergaderingen  

 Het voorbereiden van de Caricom bilaterale onderhandelingen voor 

economische samenwerking- en investeringsovereenkomsten met landen en 

blokken 

 Adviezen aan de regering in het algemeen m.b.t. handelsgerelateerde 

onderwerpen 

 Het coördineren van activiteiten op het gebied van handelsfacilitering (trade 

facilitation). 
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ONDERNEMERSKLIMAAT GERICHT OP EXPORT 

Het ondernemen zal worden bevorderd door “One stop windows” te introduceren 

waarbij het zaken doen in Suriname aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. 

Ook de communicatie met het bedrijfsleven zal worden gemoderniseerd, wat op den 

duur kostenbesparend zal zijn. 

De eerste fase van de vereenvoudiging van het vergunningen stelsel is reeds een feit. 

De verwijdering van administratieve barrières zullen bijdragen aan het efficiënt 

opereren van in Suriname gevestigde bedrijven.  

Het stimuleren van Klein en Middelgrote Ondernemers (KMO) heeft een hoge 

prioriteit en permanente structuren zullen in het leven worden geroepen om 

ondernemers in alle fasen van het ondernemerschap te begeleiden. 

Samen met de Universiteit Van Suriname zal een innovatie programma in het leven 

worden geroepen met technisch personeel van  diverse sectoren. 

Een Export Programma gericht op niet traditionele markten en het ontwikkelen van 

nieuwe producten voor nieuwe markten zullen in dit beleidsjaar gestalte krijgen; het 

gaat om product ontwikkeling in potentiële sectoren (rijst, bananen, fruit, sappen, 

groente). 

Het uiteindelijke doel van het industriebeleid is door de ontwikkeling van de 

industriesector een optimale bijdrage te leveren aan de nationale toegevoegde waarde 

en bevordering van de locale kapitaaltransformatie waardoor het continue proces van 

verandering, modernisering en veredeling van de samenleving op een meer 

zelfstandige wijze kan plaatsvinden. 

De strategie voor de industriële ontwikkeling  voor de komende regeerperiode is 

industriële productie gericht op export van hoogwaardige producten voor 

geselecteerde markten waarbij de keuze van markten gebaseerd zal zijn op 

marktkennis en marktspecialisatie gekoppeld aan en onder voorwaarde van een 

faciliterend  import-,  kredietverlenings-  en investeringsbeleid, standaardenbeleid en 

exportbegeleiding. 

Binnen het kader van de stimulering van ondernemerschap worden er maatregelen 

getroffen voor nieuwe wetsproducten op onder andere de volgende gebieden: 

 Jaarrekeningen 

 Vergunningen 

 Regionale integratie 

 Investeringen 

 Vestiging van bedrijven 

 Mededinging 

 Antidumping 

 Industrieterreinen en 

 Handelsfacilitering. 
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CONSUMENTENZORG 

Het consumenten beschermingsbeleid van het Ministerie van Handel en Industrie is 

erop gericht om de consument in Suriname te beschermen tegen fraude, bedriegerij 

en oneerlijke praktijken op de verschillende markten. 

Het ministerie is momenteel bezig consumenten beschermingswetgeving te 

concipiëren. Het is de bedoeling dat binnen de Caricom landen harmonisatie plaats 

vindt van consumenten beschermingswetgeving.  In de concept wetgeving wordt een 

Commissie voor Consumentenzaken opgericht die klachten zal behandelen. Rechten 

van de consument en taken van leveranciers komen uitgebreid aan de orde, als mede 

omgaan met oneerlijke praktijken, product aansprakelijkheid, consumenten 

veiligheid en terugneming van goederen. 

 Samen met de verschillende consumenten organisaties zal de consument worden 

ingelicht over categorieën van producten en diensten, hoe zichzelf te beschermen, 

hoe de beste keuzes te maken en welke de rechten van de consument zijn. 

De volgende categorieën komen hierbij aan de orde: 

Voertuigen: kopen van een voertuig, auto service contracten, kopen van een 

gebruikte auto, het begrijpen van advertenties, alternatieve brandstof opties, auto 

garanties, onderhoud; 

Computers en het Internet: kopen van een computer en Internet toegang, 

entertainment, online shopping en e-betalingen, privacy en veiligheid, spam email, 

“web cams”; 

krediet en leningen: consumentenrechten en rapportage, creditkaarten en 

consumenten leningen, creditrapporten, schulden, hypotheken en vastgoed, privacy; 

Onderwijs, sollicitatie processen en beursen: het kiezen van een carrière of opleiding, 

accreditering en erkenning van opleidingen, studenten leningen, achtergrond 

checken, vinden van werk, voorkomen van bedriegerij. 

De wetgeving voor de bescherming van de consument heeft een hoge prioriteit voor 

de regering. De tien jaar terug ingezette liberalisatie van de handel en de opkomst 

zijnde liberalisatie en vereenvoudiging van het vergunningen stelsel impliceren dat 

consumenten bescherming op een hoger niveau moet worden gebracht. Centraal staat 

hierbij het bewustzijn van de consument om zelf wel geïnformeerd keuzes te maken. 

De nodige consumenten informatie systemen zullen hiervoor op een duurzame 

manier in het leven worden geroepen.  

 

ONTWIKKELINGSDIPLOMATIE 

De ontwikkelingsdiplomatie is een verlengstuk van het handelsbeleid. 

In het handelsbeleid worden middels onderhandelingen en het sluiten van Handels en 

Investerings Overeenkomsten (Trade and Investment Agreements) markttoegang 

gecreerd voor Surinaamse producten in buitenlandse markten. 

Bij de ontwikkelingsdiplomatie worden een aantal additionele acties ondernomen 

voor marketing en het aantrekken van investeerders. 
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Hiertoe moeten worden gerekend: 

 Het assisteren bij de activering van een Investerings Promotie Instituut; 

 Marketing van Suriname (als toeristen bestemming) en Surinaamse 

producten op web sites, publicaties en tv netwerken; 

 Het uitvoeren van handelsmissies; 

 Het deelnemen aan internationale beursen en trade shows. 

De bedoeling is dat de Consulaten en Ambassades van Suriname een actieve rol  

krijgen in dit geheel. 

 

TITEL I: De Apparaatskosten  

                                                                                                  

                                                                                           bedragen x SRD. 1.000 
Kostensoort Realisatie Vermoedelijk 2013 2014 2015 2016 2017 

 2011 Beloop      

  2012      

Personeelskosten      12.950           13.312  13.426 13.560 13.696 13.833 13.971 

Materiële Kosten        2.226             2.370  2000 2.900 2.900 2.900 2.900 

Aanschaffingen           259                100  300 357 357 357 357 

Totaal    

Apparaatskosten 

     15.435           15.782  15.726 16.817 16.953 17.090 17.228 

                                                                              

Toelichting 

 

Personeelskosten(10) 

De raming van het Ministerie/Directoraat „Handel en Industrie‟ is gebaseerd op de 

ontvangen personeelsgegevens per 30 april 2012 van de diverse afdelingen met 

inachtneming van zowel het wervingsbeleid,  de opleidingen en het functie 

inpassingbeleid van de overheid (FISO). 

De gemiddelde leeftijd van het personeel wordt geschat op 40 jaar en het percentage 

ziekteverzuim periode april 2011 - april 2012 op 25,6%.  

 

De verdeling van het personeel qua opleiding ziet er als volgt uit: 

Hoger kader    (39)       9  % 

Midden kader (143)     33  % 

Lager kader     (252)     58  % 
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Op grond van het personeelsbestand van 435 ambtenaren per 30 april 2012, waarvan 

202 vrouwelijk personeel en rekening houdend met werving van ca. 25 

personeelsleden (midden- en hoger kader), zullen naar verwachting de 

personeelsuitgaven in het jaar 2013 ca.  

SRD. 13.426.000, = bedragen. Van dit bedrag betreft SRD. 13.316.000, = de salarissen 

en lonen en de overige personeelskosten SRD. 110.000, =. De uitstroom geschiedt meer 

bij het lager en midden kader. Het gaat in deze om natuurlijke afvloeiing en ontslagen op 

eigen verzoek. 

 

Dit budget is als volgt gespecificeerd:  

 

Bedragen x SRD. 1.000 

Personeelskosten     2013 

Salarissen en Lonen  

Ambtelijk Salaris 10.237 

Vakantietoelage 819 

Overwerk 28 

Bonussen en Gratificaties 139 

Vacatiegelden 106 

Functionele Toelagen 25 

Persoonlijke Toelagen 88 

Gezinstoelage en Kinderbijslag 46 

Overgangstoelage 8 

Telefoontoelage 1 

Representatietoelage 78 

Vervoerstoelage 86 

Werkgeverslasten Pensioen 1.010 

Werkgeverslasten SZF 645 

Totaal Salarissen en Lonen 13.316 

  

Opleidingen 30 

Externen 80 

Totaal Overige Personeelskosten 110 

Totaal Personeelskosten 13.426 

                                           

Materiële Kosten 

De Materiële Kosten zijn voor het jaar 2013 geraamd op SRD. 2.000.000, =.  
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bedragen x SRD. 1.000  

Materiële Kosten 2013  

 

Kantoorkosten  

Kantoormiddelen 100 

Kopieer 12 

Telefoon 324,0 

Drukwerk 25 

Bodediensten 0 

Onderhoud meubilair en inventaris 0 

Onderhoud kantoormiddelen 0 

Vergaderkosten 17,0 

Totaal kantoorkosten 478 

Gebouwen en energie  

Huur gebouwen en terreinen 185,0 

Onderhoud gebouwen en terreinen 25 

Verbouwingen  0 

Vuilnis en reinigingsdiensten 5 

Water 29,0 

Elektriciteit 136,0 

Totaal gebouwen en energie 380 

Reis- en verblijfkosten  

Binnenlandse reiskosten  20 

Binnenlandse verblijfkosten  20 

Huur van voertuigen 20 

Buitenlandse reiskosten 76,0 

Buitenlandse verblijfkosten 100,0 

Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen 300 

Totaal reis- en verblijfkosten 536 
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Automatisering 

Verbruiksgoederen 40,0 

Onderhoud 14 

Licenties en programmakosten 6 

Datalijnen 0 

Totaal Automatisering 60,0 

Voorlichting  

Advertenties en bekendmakingen 60,0 

Radio en TV programma‟s 23,0 

Brochures en andere periodieken  0 

Tentoonstellingen 0 

Seminars, workshops, etc. 7 

Totaal Voorlichting 90 

Algemeen  

Representatie 50,0 

Abonnement en vakliteratuur 14,0 

Verzekeringen 26,3 

Schoonmaak 6 

Gereedschappen en apparatuur 0 

Kleding en Bewassing 4 

Verzorgingskosten 6 

Bewaking 108,7 

Voeding 4,0 

Vrachtkosten en porti 7,0 

Laboratoriumkosten 0 

Rechterlijke vonnissen 60,0 

Specifieke exploitatie kosten 10,0 

Onderscheiding 140,0 

Inhuur Externe Juridische Bijstand 0 
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Totaal Algemeen 436 

Medische verzorging  

Medicijnen 0 

Hulpmiddelen 0 

Ligkosten 10,0 

Poliklinische Kosten 10,0 

Preventieve Medische Voorzieningen 0 

Totaal Medische Verzorging 20,0 

Totaal Materiële Kosten 2.000 

 

Toelichting 

 

Materiële Kosten (20) 

De raming betreft o.a.; 

 Telefoon- en internetkosten, vergaderkosten etc.  

 De vaste lasten zoals de kosten van nutsvoorzieningen, huur van gebouwen 

en huur van bewaking. 

 De exploitatiekosten van vervoermiddelen 

 De kosten van buitenlandse dienstreizen. 

 De kosten van voorlichtingsactiviteiten zoals voorlichtingsprogramma‟s. 

 Representatiekosten, abonnementen van dagbladen en vakliteratuur, 

verzekeringen bij Persoonlijke Ongevallen, voeding i.v.m. overwerk, etc. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Aanschaffingen   

                                                                                           

                               Bedragen x SRD 1.000 

Aanschaffingen 2013 

Inventaris  

Kantoorinrichting 150,0 

Communicatie 20,0 

Totaal Inventaris 170,0 

Automatisering  

Computers 30,0 
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Printers 10,0 

Totaal Automatisering 40,0 

Gereedschappen  

Laboratoriumbenodigdheden 10,0 

Technische Gereedschappen 10,0 

Totaal Gereedschappen 20,0 

Vervoermiddelen  

Auto‟s 65,0 

Bromfietsen 5,0 

Totaal Vervoermiddelen 70,0 

Totaal Aanschaffingen 300,0 

 

Toelichting 

 

 Aanschaffingen (40) 

 

De aanschaffingen zijn geraamd op SRD 300.000, =. 

Dit bedrag zal o.m. aangewend worden voor de aanschaf van  

 Kantoormeubilair 

 Kantoorapparatuur  

 Gereedschappen  

 Vervoermiddelen. 

 

De aankoop van een eigen pand voor een bedrag van US$ 2.2 miljoen is door de hoogte 

van het budgetplafond niet meegenomen in dit begrotingsjaar. 

Het effect van de de begrotingsuitgaven zal merkbaar zijn op ondernemerschap en 

handelsfacilitering, niet specifiek gericht op mannen of vrouwen, jongens en meisjes. 
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TITELII : Beleidsprogramma’s 

 

Tabel I   

                                                                                Bedragen x SRD. 1.000 
  Realisatie  

2011 

Vermoedelijk 

Beloop 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

OP-Beleidsgebied: ECONOMISCH  

Doel: Stimuleren van de productie 

OP-Beleidsprogramma: Industriële  Ontwikkeling 

100 Surinaams Standaarden 

Bureau  
492 

1.092 
1.092 

1.422 1.422 1.422 1.422 

117 Uitvoering Industriël 

Technische Assistentie 

Programma (ITAP) 

0 699 0 0 0 0 0 

118 Suriname Business 

Forum (SBF). 
315 2155 450 249 249 249 249 

119 Uitvoering Project 

Industrie Terreinen 
0 355 0 0 0 0 0 

120 

 

Opzet en functionering 

Mededingings 

Autoriteiten 

 

 

186 

 

 

188 

          

 

208 

 

 

190 

 

 

190 

 

 

190 

 

 

190 

123 Ontwikkeling 

industriële sectoren 

 

0 

 

0 

 

250 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

OP-Beleidsgebied: ECONOMISCH 

Doel: Planning, Ontwikkeling en Investeringen m.b.t. handelsbevordering  

OP-Beleidsprogramma: Handel 

121 Versteviging van 

Suriname‟s 

internationale, 

industriële, 

economische-en 

handelsbetrekkingen 

0 25 0 0 0 

 

0 

 

 
0 

OP-Beleidsgebied: ECONOMISCH 

Doel: Wet- en regelgeving voor de Locale Private Sector en handelsbevordering  

OP-Beleidsprogramma: Ontwikkelingsdiplomatie  

112 Contributie 

Verplichtingen 

 

4.600 

 

5.500 

 

5.500 

 

6.963 

 

6.963 

 

6.963 

 

6.963 

OP-Beleidsgebied: ECONOMISCH  

Doel: Economische Bewustwording 

OP-Beleidsprogramma: Ondernemersklimaat gericht op export 

114 Trade Sector Support 

Program (SU-L1002) 
3.117 3.744 0 0 0 0 0 

116 Uitvoering Export 

Support Programme 

(ESP).  

0 57 0 0 0 0 0 

106 Opzet 

geautomatiseerde 

databank IUD 

0 15 0 0 0 0 0 

122 Nationale Bewustwor- 

ding inz.CSME, WTO, 

ACP-EU, EPA e.a.  

overeenkomsten 

0 63 0     

126 Uitvoering nationaal 

strategisch actieplan 
0 0 460 520 520 520 520 
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voor facilitering van de 

locale private sector 

125 Ontwikkeling 

ondernemersklimaat en 

concurrentie vermogen 

0 0 165 250 250 250 250 

OP-Beleidsgebied: ECONOMISCH 

Doel: Garanderen van een adequate bewustwording en bescherming van de consument  

OP-Beleidsprogramma: Consumentenzorg   

101 Aanpassing/ redigering 

wetgeving in het kader 

van multilaterale en 

bilaterale 

overeenkomsten 

0 206 0 0 0 

 

 

 

0 

0 

124 Ontwikkeling Diensten 

Sector 

 

0 

 

0 

 

250 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

127 Ontwikkeling 

Nationaal 

Certificeringsprogram- 

ma 

0 0 300 0 0 0 0 

OP-Beleidsgebied: SOCIAAL 

Doel: Niet meer van toepassing  

OP-Beleidsprogramma: Niet meer van toepassing   

110  Subsidie Babyvoeding 686 0 0 0 0 0 0 

 Totaal 

Beleidsprogramma’s 

 

9.396 

 

11.209 

 

8.675 

 

9.994 

 

9.994 

 

9.994 

 

9.994 

 

 

Beleidsmaatregelen 

                                                                     Bedragen x SRD. 1.000                                                                                
Code Beleidsmaatregelen Overheids- 

bijdrage 

Donor-

bijdrage 

2013 

100 Surinaams Standaarden Bureau 1.092  1.092 

112 Contributieverplichtingen 5.500  5.500 

118 Suriname Business Forum 450           450 

120 Opzet en functionering Mededinging Autoriteiten 208  208  

123 Ontwikkeling Industriële sectoren 250  250 

124 Ontwikkeling Diensten sectoren 250  250 

125 Ontwikkeling Ondernemersklimaat en 

concurrentievermogen 

             165  165 

126  Uitvoering Nationaal Strategisch Actieplan voor 

facilitering van de Locale Private Sector 

460  460 

127 Ontwikkeling Nationaal Certificeringprogramma‟s 300  300 

  8.675  8.675 

 Totale Beleidsprogramma's    
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Toelichting Beleidsmaatregelen 

 

Code 100 - Surinaams Standaarden Bureau (SSB) 

 

Deze beleidsmaatregel is voor 2013 geraamd op SRD 1.092.000, =. De kosten 

hebben o.m. betrekking op personeelskosten en exploitatiekosten van het SSB. 

 

Code 112 – Contributie Verplichtingen 

De contributieverplichting aan regionale en internationale organisaties is geraamd op 

SRD 5.500.000 

 

Code 118 – Suriname Business Forum 

Deze beleidsmaatregel is begroot op SRD 450.000, = conform de raming van het 

dienstjaar 2012 bestaande uit de remuneratie gelden en exploitatiekosten. 

 

Code 120 - Opzet en functionering Mededingingsautoriteiten 

Deze beleidsmaatregel is voor 2013 begroot op SRD 208.000, =, 

Deze bestaan uit de kosten van huur , bewaking en  onderhoud van het terrein  van 

het  van het CCC- gebouw. 

 

Code 123 – Ontwikkeling Industriële Sectoren 

De raming bij deze beleidsmaatregel bedraagt SRD 250.000, = 

Stappen worden in samenwerking met de Ministeries ROGB en OW ondernomen 

voor de vestiging van industrieparken en gemengde industrieparken, waarbij 

ondernemingen zonder last voor de omgeving hun bedrijfsactiviteiten kunnen 

uitvoeren. 

Een belangrijk speerpunt in het industrie beleid is de ontwikkeling van zogenaamde 

Vrije Zones. 

Een Vrije Zone is een afgebakend gebied waarin bedrijven onder speciale fiscale 

faciliteiten produceren, doorvoeren, grondstoffen importeren, verhandelen, 

verwerken en exporteren. 

De bedoeling is dat de Vrije Zones onder beheer komen te staan van een autonome 

Vrije Zone Beheers Autoriteit die binnen het kader van een speciale wet opereert. 

De autoriteit beheert de huur, opslag faciliteiten, ontwikkeling en constructie en 

uitbreiding van Vrije Zones. 

Het Ministerie van Handel en Industrie zal voor verschillende sectoren een innovatie 

programma uitvoeren die de volgende doelstellingen heeft: 

 

1. Innovatie en internationale marketing versneld tot cultuur te maken in het 

Surinaamse bedrijfsleven 
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2. Surinaamse bedrijven hun bedrijfsvoering aanpassen zodat hun product 

assortiment kan concurreren in de grote markten van Noord Amerika, Zuid 

Amerika en Europa.  

Het project begint met innovatie trainingen in de voedselverwerkingindustrie die 

vooral voor Suriname potentie heeft in de “Specialty Foods” branche. 

Het motto van het innovatie beleid is: “Nieuwe producten voor nieuwe markten”. 

Aan de volgende meerjarenprojecten zal in dit kader in 2013 een aanvang worden 

gemaakt, waarbij tevens gezocht zal worden naar donorassistentie: 

 Project ADRON I beslaat een survey m.b.t consumenten preferenties en 

consumptiepatronen voor rijstproducten in de US-, EU- en Caricom markt. 

 Project ADRON II voor export naar niet traditionele markten en het 

ontwikkelen van nieuwe producten voor nieuwe markten; het gaat om 

product ontwikkeling in potentiële sectoren (rijst, bananen, fruit, sappen, 

groente). Het plegen van voorzieningen voor laboratoriumequipment voor 

onderzoek naar value added rijstproducten. 

 Uitvoering Clusterprogramma in de agro- en toerismesector. 

 Project Agri Food Industry voor de opzet van een 

voedselverwerkingsindustrie voor agribusiness producten. 

 Project De Palm voor de opzet van een verwerkingsunit voor gerookte vis 

en zeevoedsel producten. 

 Project SURITEX voor het ontwerpen van textiel voor de verbetering van 

de kwaliteit en productie in de gehele textiel industrie in Suriname. 

 Project EMPRETEC zijnde een training workshop scheme voor coaching en 

capaciteitsversterking voor startende bedrijven. 

 Project TIMBER voor onderzoek en toepassing innovatie technologie bij de 

meubel- en houtverweringsindustrie t.b.v de export alsmede de uitbreiding 

en upgrading van de exportfaciliteiten. 

 Project Industriesectoranalyse voor het verrichten van gedegen analyses ter 

ondersteuning van het industrie en ondernemersschapbeleid. 

 Project CRAFTMARKETS ter verbetering van de kwaliteit van arts en 

crafts voor verruiming export en markttoegang. 

 

Code 124 – Ontwikkeling Diensten Sectoren 

De uitgaven bij deze beleidsmaatregel zijn geraamd op SRD. 250.000, = 

De diensten sector, die reeds meer dan 60% van de Surinaamse economie uitmaakt, 

zal verder worden ontwikkeld teneinde haar potentie ten volle te benutten. 

Het Ministerie van Handel en Industrie zal in 2013 een beleid voeren om middels het 

aantrekken van investeringen, bi- en multilaterale onderhandelingen met 

handelsblokken, markttoegangsbeleid, innovatie beleid, vestigingsbeleid, het stellen 

van standaarden en handelsmissies, die acties ondernemen om de ontwikkeling van 

de volgende sectoren krachtig te stimuleren: 
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 telecommunicatie diensten 

 transport diensten 

 constructie en engineering 

 distributie diensten 

 milieu diensten 

 diensten in de onderwijs sfeer en trainingen 

 diensten in de gezondheidssfeer 

 financiële diensten 

 toerisme 

 recreatie, cultuur en sport 

 computer diensten 

 handel in vastgoed 

 Professionele diensten zoals advocatuur voor mededinging en intellectuele 

eigendommen, accounting en boekhouding, belasting, architectuur en 

ingenieurs.  

Ook de diensten sectoren in de wetgeving ter facilitering van de ontwikkeling van de 

industriele sectoren, zullen in het dienstjaar 2013 aandacht krijgen. 

 

Code 125 – Ontwikkeling ondernemersklimaat en concurrentievermogen 

Een sterke concurrentiepositie in de internationale economie vereist op nationaal 

nivo, verhoging van de productie, productiecapaciteit, arbeidscapaciteit, verbetering 

van het ondernemersklimaat, gerichte educatie en training, technologische 

ontwikkeling, innovatie en een geintegreerde aanpak bij beleidsformulering en 

uitvoering. Suriname bereikt slechts een competitiveness score van 3.7 op de 

internationale schaal van 1  -  7. 

Ter versterking van het concurrentie vermogen zal aandacht worden gegeven aan  : 

 Instelling van een Technical Unit for Competitiveness Enhancement 

 Uitvoering Project Framework for Private Sector Development i.s.m 

Compete Caribe/IDB 

 Otwikkeling van een framework for Competitiveness 

 Participatie in het kader van regionale activiteiten voor Competitiveness 

Enhancement, E.Governement en Single Electronic Windows (SEW‟s) 

 Acties ter vernieuwing, modernisering en harmonisering van financieel 

economische wetgeving ter verbetering van het ondernemersklimaat en 

bevordering van het ondernemersschap op onder andere de volgende 

gebieden: 

Jaarrekeningen 

Vergunningen 

Regionale integratie 

Investeringen 

Vestiging van bedrijven 



2013                                                             23                                                    No. 70 

  

 

Mededinging 

Antidumping 

Industrieparken 

Handelsfacilitering. 

 De stimulering van KMO‟s 

Deze beleidsmaatregel is geraamd op SRD. 165.000, = 

 

Code 126 – Uitvoering Nationaal Strategisch Actieplan voor Facilitering van de  

                     Locale Private Sector 
Binnen de 6 kerngebieden van het Nationaal Strategisch Actieplan ter Facilitering 

van de Locale Private Sector zijn over de resterende  looptijd van 3 jaar 88 acties 

geformuleerd waarvan de volgende hun beslag zullen krijgen in het dienstjaar 2013: 

 Instelling LegalSteering Committee voor verbetering van het juridisch kader 

 Opzet Business Information Window 

 Pilotcluster project Agro en Toerisme 

 Project Finpyme Export Plus voor Certificering van bedrijven 

 Project Business Innovation Center 

 Project Garantiefonds voor startende ondernemers 

 Project Sector analyse Creative Industries 

De uitvoering van voornoemde projecten is binnen deze beleidsmaatregel geraamd 

op SRD. 460.000, =. 

 

Code 127 – Ontwikkeling Nationaal Certificeringprogramma’s 

 

In het Meerjaren Ontwikkelings Programma 2006-2011 heeft de regering haar visie 

gegeven voor een evenwichtige economische ontwikkeling van alle geledingen van 

de Surinaamse economie. Het opzetten, implementeren en certificeren van een 

kwaliteitsmanagement systeem ten behoeve van het Surinaams bedrijfsleven; dit ter 

ondersteuning van de private sector, past in dit kader. 

Certificering zal leiden tot economische groei, de vergroting van de export, de 

creatie van werkgelegenheid, capaciteitsversterking, de vervaardiging van 

kwaliteitsproducten, de verlening van goede dienstverlening, de bescherming van het 

milieu, de ontwikkeling van een gezonde en veilige Surinaamse samenleving en een 

substantiële toename van de verdiencapaciteit. Bedrijven in diverse branches zullen 

naast hun eigen bijdrage middels dit programma in de gelegenheid worden gesteld 

hun bedrijfsprocessen en producten te doen certificeren. De projekt organisatie zal in 

handen liggen van het Suriname Business Center, een werkarm van het Suriname 

Business Forum.  

Deze beleidsmaatregel is geraamd op SRD. 300.000, =. 
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Tabel II 

 
Ontwikkelingsplan - Beleidsgebied: ECONOMISCH 

Ontwikkelingsplan- 

Beleidsprogramma’s  

en Beleidsmaatregelen 

Verwachte Beleidsresultaten 

per eind 2012 

Verwachte Beleidsresultaten  

per eind 2013 

Beleidsprogramma: Industriële Ontwikkeling 

Industrieparken en  

vrije zones  
 
 

 

 
Pilot Cluster project Agro en 

Toerisme 

 

Locaties geïdentificeerd door  

het Ministerie van RGB 

 
 

 

 
Finalisering pilot Cluster Agro en 

Toerisme 

Locaties beschikbaar gesteld 

door Min van RGB. Concept wet 

op Industrieparken en vrije zones  
in de maak en voor- bereiding 

beheersorgaan Industrieparken 

 
 Voortzetting Clusters overige 

strategische sectoren 

Ontwikkelingsplan -Beleidsprogramma: Innovatie 

Innovatie programma Bedrijfsleven bewuster van het 

belang van innovatie 

 

50% van de Bedrijven hebben 

een innovatie strategie 
geïmplementeerd 

Ontwikkelingsplan - 

Beleidsprogramma’s  

en Beleidsmaatregelen 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2013 

Ontwikkelingsplan -Beleidsprogramma:  Handel  

Regionale Integratie 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
TRIST Data project 

(Tariff reduction simulation tool) 

 
 

 

 
Project EUROTRACE 

(gestandariseerde procedure om 

handelsdata te verwerken) 
 

Data base software IUD/BV 

Caricom Single Economy  

verder gevorderd 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Voorbereiding  opzet 

rekenschema en training om de 

effecten van 
tatiefsveranderingen van 

invoerrechten uit te rekenen 

 
Voorbereiding invoering i.s.m 

de Wereldbank 

 
 

Finalisering project; 

beschikbaarheid van import en 
exportdata 

Caricom-Canada 

onderhandelingen voltooid 
Suriname dichter bij 

lidmaatschap Caribbean Basin 

Initiative 
Zuid Amerikaanse Integratie 

verder gevorderd 

Trade policy Review 
Implementatie EPA 

Handelsfacilitering 

 
Gebruikname rekenschema voor 

data verzameling en gebruik 

 
 

 

 
Finalisering project 

EUROTRACE 

 
 

Voorbereiding ASYCUDA-

World 
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Ontwikkelingsplan- 

Beleidsprogramma’s  

en Beleidsmaatregelen 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2013 

   

Ontwikkelingsplan-Beleidsprogramma: Ondernemersklimaat gericht op export 

One stop windows Voorbereiding One stop 
windows 

One stop windows geïnstalleerd 
Administratieve barrières om te 

exporteren worden verminderd 

Ontwikkelingsplan-Beleidsprogramma: Consumentenzorg 

Consumenten informatie systemen/ 

wetgeving 

Consumentenbescherming en 
Mededinging 

 

 

Voorbereiding wetgeving 

Consumentenbescherming en 

Mededinging 
 

 

Consumentenwet afgekondigd 

Consumentenorganisaties 

opereren professioneler 
Informatie stroom naar 

consumenten actiever 

 Implementatie wetgeving 

Ontwikkelingsplan-Beleidsprogramma: Ontwikkelingsdiplomatie 

Investment Promotion 

Organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

Inter Ministerial Trade 

Committee 

Investeringsgids aangepast 

 
 

 

 
 

 

 
Interministeriele voorbereiding 

gefinaliseerd 

Handelsmissies uitgevoerd 

Ambassades beter uitgerust om 
investeerders aan te trekken 

Marketing van Suriname als 

investeringsdestinatie 
professioneler en actiever. 

Investeringswet afgekondigd 

 
Monitoring van het 

handelsbeleid door IMTC  

 
TITEL III : Middelenbegroting  

 

                                                                                                                        Bedragen x SRD. 1.000 
Code Ontvangsten Realisatie 

2011 

Raming 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming        

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

80.40.09 Vergunningsrech

ten voor het 

vestigen van 

bedrijven 

641 375 400 400 400 400 400 

80.50.05 Justeerloon 

(IJkgelden) 

115 125 125 125 125 125 125 

80.60.06 Bestekkosten 0 0 1 1 1 1 1 

 Totaal Niet 

Belasting 

Middelen 

756 500 526 526 526 526 526 
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Toelichting 

 

De niet – belasting middelen zijn voor het jaar 2013 begroot op SRD. 526.000, =. 

In het kader van het decentralisatie proces zal een nog nader vast te stellen 

percentage van de  “Niet Belasting Middelen” met name de „Vergunningsrechten 

voor het vestigen van bedrijven‟  voor een totaal bedrag van worden overgemaakt  

t.b.v. het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. 

 

Bijdrage vergunningsrechten 

Het vergunningenbeleid is enigszins aangepast. Enkele bedrijven en beroepen die 

vroeger vergunningsplichtig waren zijn dat nu niet meer. Ook is de lang verwachte 

tariefsaanpassing van de vergunningsrechten voor het vestigen van bedrijven en 

beroepen uitgebleven.  

Ondanks deze 2 feiten valt op te merken dat de aanmeldingen en inkomsten voor het 

opzetten van een onderneming zijn toegenomen. Dit middel is geraamd op                

SRD. 400.000, =. 

 

De tariefsaanpassing houdt o.m. in tarieven op basis van het vermogen en het soort 

bedrijf.  

Bijvoorbeeld voor kleinbedrijven het tarief van SRD. 300, = per verzoekschrift 

(nieuw en/of verlenging), voor middelgrote bedrijven en grote bedrijven 

respectievelijk       SRD. 500, = en SRD. 1.000, = per verzoekschrift (nieuw en /of 

verlenging) met een tijdsduur van 3 (drie) jaren.  

 

Bijdrage justeerloon 

De lang verwachte tariefsaanpassingen voor het verlenen van diensten door de 

Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen is t.r.v. januari 2012 eindelijk ingegaan. 

Vanwege deze gewijzigde tarieven, zal volgens het Hoofd van de Dienst voor de 

Waarborg van het IJkwezen het te ontvangen bedrag aan justeerloon (gelden die door 

burgers en/of bedrijven worden betaald voor het ijken van diverse materialen) voor 

het jaar 2013 naar verwachting ca. SRD. 125.000,00 bedragen. Echter wordt door de 

leiding van het ministerie heroverwogen om de tarieven wederom aan te passen, daar 

de pas doorgevoerde tariefsaanpassing intussen reeds achterhaald is. 

 

De ontvangsten zullen gebaseerd zijn op onderstaande tarieven lijst van justeerloon. 

  

A. Bulkstation    SRD.    30,00 per opslagtank. 

Tankwagen     SRD.    40,00 per tank.  

   

Benzine Pomp    SRD.    10,00 per pomp 

 Tankboot       SRD.    40,00 per opslagtank 
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 Inhoudsmaten   

0        tot      20 liter    SRD.    15,00 per stuk 

20      tot         200 liter   SRD.    30,00 per stuk 

200    tot       1000 liter   SRD.    50,00 per stuk 

1000  tot     10000 liter   SRD.    50,00 per stuk 

Strooptanks    SRD.  150,00 per stuk 

Alcoholtanks    SRD.  150,00 per stuk 

Benzineopslagtanks    SRD.  150,00 per stuk 

 

B  Justeren van gewichten 
Gewichten voor fijne wegingen (zoals apotheken en goudsmederijen): 

1 mg. t/m 1000 mg.   SRD.     1,00 per stuk 

Overige gewichten: 

0     gr -     500 gr.   SRD.      0,75 per stuk 

500 gr -   1000 gr.   SRD.      1,25 per stuk 

1     kg –      2  kg.   SRD.      1,50 per stuk 

2     kg –      5  kg.   SRD.      1,75 per stuk 

5     kg –    10  kg.   SRD.      2,50 per stuk 

10   kg –    20  kg.   SRD.      5,00 per stuk 

20   kg –    25  kg.   SRD.    10,00 per stuk 

25   kg –    50  kg.   SRD.    15,00 per stuk 

50   kg –   100  kg.   SRD.    20,00 per stuk 

100 kg –   500  kg.   SRD.    22,50 per stuk 

500 kg – 1000  kg.   SRD.    25,00 per stuk 

 

C Reparatie; 

Toonbank weegschalen   SRD.      10,00 per stuk 

snelwegers en balansen   SRD.      15,00 per stuk 

Grondbasculen    SRD.      20,00 per stuk 

Weegbruggen    SRD.      75,00 per stuk  

 

D Keuring of Herkeuring weegwerktuigen 
Toonbanksnelwegers: 0-15   kg  SRD.      10,00 per stuk 

            15-30 kg  SRD.      15,00 per stuk 

Balans              0-  1   kg  SRD.      10,00 per stuk  

Grondweegwerktuigen    0- 250 kg  SRD.      20,00 per stuk 

                     250- 500 kg  SRD.      30,00 per stuk 

      500- 1.000 kg  SRD.      35,00 per stuk 

 Weegbruggen:    1.000- 5.000 kg  SRD.      50,00 per stuk 

   5.000-35.000 kg  SRD.      75,00 per stuk 

               35.000-60.000 kg  SRD.    100,00 per stuk 
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 E Vergoeding van Diverse keuringen: 

meetstokken    SRD     3,00 per stuk 

maatkannen( 1/2dl. tot 1 liter)         SRD     1,50 per stuk   

maatkannen( 1 liter tot 2 liter)   SRD     2,00 per stuk 

Pocketbalans     SRD   15,00 per stuk 

              Opstap weegschaal(laag en hoog)  SRD   15,00 per stuk 

 

F  Keuring op verzoek: 

Balans    0-  1 kg  SRD   15,00 per stuk  

Snelwegers   0-15 kg  SRD   15,00 per stuk  

              15-30 kg  SRD   20,00 per stuk  

Grondbascule                 0-  250 kg  SRD   25,00 per stuk  

        250-  500 kg  SRD   35,00 per stuk  

       500-1000 kg  SRD   40,00 per stuk 

 

G  Essaailoon( bij het ijken van goud en zilver): 

 0         <  10 gram   SRD     2,00 per proef  

10       <  20 gram   SRD     4,00 per proef 

20       <  30 gram   SRD     6,00 per proef 

30       <  40 gram   SRD     8,00 per proef 

40       <  50 gram   SRD   10,00 per proef 

50       <  60 gram   SRD   12,00 per proef 

 60       <  70 gram   SRD   14,00 per proef 

70       <  80 gram   SRD   16,00 per proef 

80       <  90 gram   SRD   18,00 per proef 

90       < 100 gram   SRD   20,00 per proef 

 

Bijdrage Bestekkosten; 

Deze zijn de kosten die worden betaald bij de aankoop van een bestek in verband 

met openbare aanbestedingen. Ervan uitgaand dat eventueel in het jaar 2013 er voor 

de openbare inschrijvingen er ± 10 stuks bestek voor een minimaal bedrag van    

SRD. 100, = per stuk zal worden verkocht, is dit middel begroot op SRD. 1.000, =. 

 

 

Paramaribo, 26 februari 2013, 

 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

 

 


