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Mevrouw de Voorzitter,  

Leden van De Nationale Assemblee, 

Als President van de Republiek Suriname vervul ik mijn grondwettelijke verplichting om 
tijdens deze, door u uitgeschreven Buitengewone vergadering van De Nationale 
Assemblee, een uiteenzetting te geven van het door de Regering te voeren beleid in 2012. 

Waarschijnlijk gaan velen ervan uit, dat ik van deze gelegenheid gebruik zal maken om het 
algemeen regeringsbeleid aan de orde te stellen. Evenwel zou het staatsrechtelijk niet juist 
zijn zulks te doen, daar het ontwikkelingsbeleid, zoals is vastgelegd in het Concept-
Ontwikkelingsplan 2012-2016, waar het algemeen regeringsbeleid deel van uitmaakt, nog 
geen goedkeuring van uw College heeft gekregen. Bij deze uiteenzetting zal ik, 
desalniettemin, de voornemens van de Rege-ring voor het te voeren beleid in het 
dienstjaar 2012, in hoofdlijnen aan u voorhouden. 

 

Mevrouw De Voorzitter, 

Deze Buitengewone Openbare Vergadering van De Nationale  Assemblee, waarin het 
voorgeno-men beleid van de Regering voor het dienstjaar 2012 zal worden uiteengezet, 
vindt plaats in een tijdsgewricht van crises alom in de wereld. Wij verwijzen hier met name 
naar de financiële crisis, die in 2008 in de rijke landen heeft toegeslagen en waarvan de 
gevolgen in alle hevigheid nog steeds voelbaar zijn. 

Doordat landen van elkaar afhankelijk zijn, is het haast onontkoombaar  dat de effecten 
van de diepe financiële crisis steeds meer om zich heen grijpen. Suriname staat voor de 
gecompliceerde opgave partij te bieden tegen de financiële crisis van deze hoog 
ontwikkelde economieën met hun zeer geavanceerde technologie en hun krachtige 
militair-industriële complexen, om effectieve weerbaarheid op te bouwen.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Thans worden wij ook geconfronteerd met de effecten van langdurige milieuvernietiging 
door voornamelijk het rijke Noorden. De gehele mensheid heeft vandaag de dag te 
kampen met de ernstige gevolgen hiervan. Wij verwijzen hierbij  naar de problematiek van 
de zeespiegelstijging. Suriname wordt in deze aangemerkt als één van de landen die, als 
deze trend van stijging van de zee zich voortzet, in de komende decennia serieus zal 
worden bedreigd.  



 

Het baart de Regering vooral veel zorgen te moeten constateren, dat wij als natie nog 
geen voorbereidingen van effectieve weerbaarheid tegen deze dreiging van ons volk, 
hebben getroffen! Wij nemen, zoals later  uit mijn uiteenzetting zal blijken, de plicht op ons 
dit wél te doen. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Ik memoreerde reeds dat het voorgenomen beleid van de Regering uiteengezet wordt in 
een tijdsgewricht dat gekenmerkt wordt door crises alom. Eén hiervan is de voedsel- en 
drinkwater-crisis. Deze crisis gaat voor steeds meer landen en bevolkingen in de wereld 
gepaard met een ondraaglijk menselijk leed.  

Maar, Mevrouw de Voorzitter, wij lijken thans geconfronteerd te worden met een 
hernieuwde jacht van de rijke landen naar meer grondstoffen en naar meer 
energiebronnen voor herstel van hun zo geprezen hoog ontwikkelde economieën en van 
hun mega kapitaalsbelangen. Hun politiek lijkt steeds meer gericht te zijn op landen die de 
grondstoffen bezitten. Het gaat er bij hen dan  vooral om landen die strategische 
grondstoffen hebben, met name energiebronnen, zoals aard-olie en waterkracht, te 
bezetten en te beheersen. Mevrouw de Voorzitter, wij vragen ons af of  
grondstoffenproducerende landen aan de vooravond staan  van een dreiging tot 
herkolonisatie.  

Ook dit, Mevrouw de Voorzitter, baart ons zorgen. Het lijkt erop alsof het moderne pad van 
dialoog en diplomatie  verlaten wordt.  

De voortgaande interdependentie van economieën blijft onvermijdelijk resulteren in de 
vorming van steeds bredere economische en politieke blokken in de wereld. 
Niettegenstaande deze processen van economische en politieke integratie, worden wij 
geconfronteerd met diep ingrijpende financiële crises: eerst de onrustbarende kredietcrisis 
in de Verenigde Staten van Amerika dat in 2008 begon en nog voortduurt en thans de 
rampzalig geworden schuldencrisis in de Europese Unie, met een dreigende ondergang  
van de eens zo bejubelde Euro. 

Dit zijn de dominante ontwikkelingen die de geopolitieke verhoudingen beheersen en die 
hun uitstraling niet missen, Mw. de Voorzitter.  

Er heerst een immense druk op vooral de politieke en economische leiders van de wereld 
om nieuwe wegen in te slaan en om een Nieuwe Wereld Orde te scheppen waarin een 
ingrijpende herverdeling van beslissingsmacht, rijkdom, kapitaal en kennis in de wereld 
noodzakelijk is. 

De huidige Politieke en Financieel-Economische Wereld Orde staat onder zware druk, Mw. 
de Voorzitter. daarom is het tijd  dat  politieke en economische leiders van de wereld 
beseffen dat op hen plicht rust om een nieuwe richting in te slaan en dat zij andere 
ontwikkelings- wetten vinden die sociaal rechtvaardig en tevens economisch en ecologisch 
acceptabel zijn.  



 

De harde realiteit van vandaag dwingt tot schepping van een Nieuwe Wereld Orde, waarbij 
een ingrijpende herverdeling van beslissingsmacht, rijkdom, kapitaal en kennis 
noodzakelijk is. 

In deze onstuimige wereld van globalisering, machtsconcentratie en -manifestatie, rijkdom 
en supertechnology aan de ene kant en – onvoorstelbaar en onacceptabel – crises, 
oorlog, rampspoed, armoede en honger aan de andere kant, moet Suriname met een 
kleine open- economie, zijn weg naar vooruitgang zoeken en ervoor zorgen dat deze ook 
gevonden wordt. 

De weg waar de Regering voor gaat, Mw. de Voorzitter, is die van eenheid en coöperatie, 
harmonie en samenbundeling. Eenheid, samenwerking, diplomatie en dialoog zullen ons 
op een vredige en veilige manier leiden naar vooruitgang en naar een rechtvaardige 
samenleving. En deze weg geldt voor de wereldsamenleving in het algemeen en voor ons 
land in het bijzonder. 

 

Mevrouw de Voorzitter,  

Als gevolg van het voorgaande reik ik daarom wederom de hand uit naar alle nationale 
krachten, naar alle economische groepen en naar het hele volk, om als eenheid op te 
trekken bij het benutten van de voordelen die de wereld ons biedt en om ons tevens te 
beschermen tegen de dreigingen van deze zelfde wereld. Kortom: Mevrouw de Voorzitter, 
Suriname is zowel nationaal als internationaal alleen gebaat bij eenheid, samenwerking, 
diplomatie, dialoog en vrede. 

Wij hebben het goed gedaan in ons eerste jaar. Maar  ons land met een klein gevoelige 
open economie met een zeer geringe export, wordt ook bedreigd door de verslechterde 
economische situatie in de wereld.  Wij staan voor de grootste bedreiging van de 
economische en financiële onstabiliteit sinds jaren. Het begon in 2008, en nu, bijna drie 
jaar later, is de wereldeconomie wederom een heel gevaarlijke fase ingegaan. De 
ontwikkelde landen worstelen nog steeds met enorme schulden, hoge werkloosheid, en 
onvoltooide hervormingen in de financiële sectoren. Het is nog niet duidelijk waar we naar 
toe gaan, mede door het wegblijven van  een sterke reactie van vooral beleidsmakers in 
Europa. De vrees voor een recessie is heel groot,  wat zeker invloed zal hebben op de 
Surinaamse economie.   

De Surinaamse economie heeft zich kranig gedragen in het afgelopen jaar, maar het is 
noodzakelijk dat we reflecteren op wat ons te wachten kan staan. De grootste vrees bij 
een economische recessie is daling van de prijzen van exportproducten. En dit, mevrouw 
de voorzitter, betekent verminderde inkomsten voor de overheid. Mocht het zover komen 
dat  wij een pas op de plaats moeten maken en zullen moeten overgaan tot het 
temporiseren van bepaalde projecten, dan geven  wij u nog de garantie  dat de meest 
essentiële behoeften, zoals educatie, gezondheidszorg en voeding, van onze bevolking 
zullen worden gegarandeerd. Hier ziet U het belang van een Sovereign Wealth Fund. Die 
zal de klappen moeten opvangen wanneer de prijzen van onze exportproducten omlaag 
gaan. Het is dan ook meer dan noodzakelijk dat we de roep tot diversificatie ter hand 
nemen en nu nog meer dan ooit  het accent leggen op duurzame productiesectoren. 

 



 

Mevrouw de Voorzitter,  

Het is vanuit deze situatie in de ons omringende wereld dat wij ons voorstellen het 
voorgenomen beleid met iedereen in eenheid zullen moeten uitvoeren. 

De Surinaamse natie staat voor één der grootste uitdagingen in haar geschiedenis, 
namelijk de uitdaging voor transformatie. Het is hierom dat gekozen is voor de titel van het 
Ontwikkelingsplan 2012-2016, namelijk “Suriname in transformatie”. Wij staan als volk en 
zeker als politici voor de onvermijdelijke uitdaging om ons land, ons volk te brengen naar 
een nieuwe fase in onze geschiedenis. Een fase die gekenmerkt wordt door versterkte 
eenheid, verdieping van sociale rechtvaardigheid en versnelde economische vooruitgang. 
Ook in deze fase wordt Staatszorg gezien als de hoogste verantwoordelijkheid van de 
Staat. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Ik heb bij deze uiteenzetting gekozen voor een bepaalde systematiek om te laten zien de 
wijze waarop de staatszorg is ingericht. De staatszorg is één en ondeelbaar en is om 
redenen van doelmatigheid onderverdeeld in hoofdbeleidsgebieden en beleidsgebieden, 
die organisatorisch vorm krijgen in de departementale indeling. De ondeelbaarheid van de 
staatszorg waaruit de staatstaak wordt gedestilleerd,  houdt in dat er sprake is van één 
algemeen regeringsbeleid waarvan de hoofdlijnen in deze uiteenzetting zijn terug te 
vinden. 

 

BESTUUR EN JUSTITIE 

Mevrouw de Voorzitter, 

In het kader van dit hoofdbeleidsgebied zal de Regering in het dienstjaar 2012 met 
betrekking tot Public Sector Reform, een aantal wetsproducten voorbereiden c.q. 
aanpassen.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Een keuze over de vormgeving van het overheidsapparaat zal worden gemaakt tussen (a) 
het handhaven van het bestaande apparaat met een functionele aanpassing, (b) het 
vormen van een overgangsapparaat of (c) het opzetten van een nieuw en dus andersoortig  
apparaat. 

 

In dit dienstjaar wordt een Commissie in het leven geroepen, die zich zal buigen over de 
ideeën inzake privatisering van dienstonderdelen en over uitbesteding van 



 

werkzaamheden. In het kader van de “human resources gedachte” zal de Regering de 
nodige aandacht besteden aan een evenwichtige beloningsstructuur.  

 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Het FISO-beloningssysteem zal in het dienstjaar 2012 aan een diepgaande evaluatie 
worden onderworpen.  

De Regering zal voor een snelle uitwisseling en verwerking van data,  zo ook het 
verbeteren van de dienstverlening aan de gemeenschap,de E-Government policy 
implementeren.  

Met betrekking tot het gendervraagstuk wordt een evenwichtig, dynamisch en voortvarend 
nationaal beleid gevoerd. De Regering zal dat doen langs de weg van  duurzame dialoog 
met de Gouvernementele Organisaties (GO’s) en Niet-Gouvernementele Organisaties 
(NGO’s).  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Om te garanderen dat wij in Suriname in 2015 eerlijke en goede verkiezingen kunnen 
houden, wordt in het dienstjaar 2012 een aanvang gemaakt met de administratieve 
voorbereidingen van deze verkiezingen. 

De Regering is van oordeel dat een verantwoord bevolkingsbeleid c.q. bevolkingspolitiek 
een absolute noodzaak is. Zij zal in het kader van een evenwichtige bevolkingspolitiek in 
dit dienstjaar de nodige activiteiten ontplooien op het stuk van bestuur en wetgeving.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 die activiteiten ontplooien, die moeten leiden tot 
een uiteindelijk standpunt over het aantal nationale vrije dagen. 

Het decentralisatieprogramma, zoals dit tot nu toe is uitgevoerd, zal in het dienstjaar 2012 
diepgaand worden geëvalueerd.  

In het vervolg hiervan zullen wettelijke regelingen worden voorbereid voor decentralisatie 
van steden, dorpen en wijken. Ook zal de Regering “Local Government Authorities” voor 
geheel Suriname instellen.  

Met betrekking tot het grondenrechten- en boedelvraagstuk wordt op basis van de tot nu 
toe bereikte resultaten verdere stappen ondernomen om in dit dienstjaar te komen tot een 
nationale oplossing.   

De nodige voorzieningen zullen in dit dienstjaar worden getroffen om te komen tot 
verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van het functioneren van het Traditioneel 
Gezag, dus van het bestuurlijk instituut binnen de binnenlandse gemeenschappen.  



 

  

Mevrouw de Voorzitter,  

De Regering zal in het dienstjaar 2012 voorbereidingen treffen voor de herlocatie van de 
Centrale Markt. 

 

De Regering zal met betrekking tot het beleid ten aanzien van Justitie en Politie in het 
dienstjaar 2012 de volgende activiteiten ontplooien. Met het oog op de integrale veiligheid 
van de Republiek Suriname, zal de Regering de handhaving van de openbare orde en 
veiligheid op het gehele grondgebied, op gecoördineerde en gestructureerde wijze 
voortzetten. Het toezicht op het territoir en de bewaking van de landsgrenzen, zal met alle 
ten dienste staande middelen gehandhaafd worden, zowel te land, te water als vanuit de 
lucht.  

De verantwoordelijkheid die gepaard gaat met de zorg over mensen in detentie en de 
speciale vaardigheden die daarbij vereist zijn, noodzaken dat ook bij het Korps 
Penitentiaire Ambtenaren een grondige evaluatie van de huidige structuur en het 
functioneren daarvan plaatsvindt. 

Met voortvarendheid wordt aan de voorbereiding van nieuwe wetgeving en aan de 
aanpassing van bestaande wetgeving gewerkt teneinde de instituten voor 
rechtshandhaving en de rechtsprekende instituten een adequaat kader te bieden. Hierdoor 
kan effectief worden ingespeeld op ontwikkelingen op het gebied van onder andere 
georganiseerde drugscriminaliteit en mensenhandel. 

Criminaliteitsbestrijding blijft in het dienstjaar 2012 een topprioriteit van de Regering. 
Echter zal het accent niet slechts liggen op repressie, maar ook en  vooral op preventie. 
De gemeenschap zal daarbij intensief worden betrokken.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De vreemdelingenzorg zal in dit dienstjaar verder worden verbeterd en  het 
vreemdelingenbeleid wordt verder aangescherpt. Hierbij zullen belangen van nationale 
aard doorslaggevend zijn bij de toelating van vreemdelingen in Suriname. Speciale 
maatregelen ter facilitering van  de groep personen van Surinaamse origine liggen daarbij 
in het verschiet. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in dit dienstjaar de nodige investeringen plegen in verbetering van de 
kwaliteit van de rechtsstaat.. Bestaande instituten voor rechtshandhaving, 
rechtsbescherming, slachtofferhulp en kosteloze rechtsbijstand zullen geëvalueerd, 
versterkt en gedecentraliseerd worden. In het kader van het bevorderen en beschermen 
van de fundamentele rechten van de mens zullen diverse projecten worden voorbereid en 
uitgevoerd. 



 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Met het oog op het streven naar een eerlijke en objectieve rechtsbedeling voor een ieder 
in de Republiek Suriname, alsook de vergroting van de toegankelijkheid en 
aanspreekbaarheid van de rechtsprekende instituten naar de samenleving toe, wordt in 
het dienstjaar 2012 prioriteit gegeven aan het verder ontwikkelen van een goed 
georganiseerde en goed uitgeruste rechterlijke organisatie. 

 

2 ECONOMIE 

Mevrouw de Voorzitter, 

Met betrekking tot het hoofdbeleidsgebied economie zal de Regering in het dienstjaar 
2012 de volgende activiteiten ontplooien. 

Het algemeen economisch beleid is gericht op het bereiken en voortzetten van het macro-
economische evenwicht en inherent daaraan het  zorg dragen voor duurzame 
economische groei en verhoging van het welvaartsniveau.  

Een juiste macro-economische planning zal een positieve invloed hebben op het 
besluitvormingsproces van de overheid op financieel gebied, met als gevolg een gunstig 
effect op de groei van de economie en het verhogen van het welvaartsniveau van de 
samenleving.  

Binnen het budgettaire beleid zal gewerkt worden aan de realisatie van een evenwichtig 
beleid en continuïteit van de gewenste positie van de staatsfinanciën. De instrumenten die 
hiervoor gehanteerd kunnen worden zijn onder andere de begrotingsdiscipline en het 
beheersbaar houden van de schuldpositie conform de Wet op de Staatsschuld. Bij het 
inkomstenbeleid zullen maatregelen genomen worden voor een effectieve en efficiënte 
inning van staatsinkomsten. Anderzijds zal het uitgavenbeleid getemporiseerd worden, om 
het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven niet te verstoren.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal erop toezien dat het budgettaire beleid afgestemd is op het monetaire 
beleid, dat met name cruciaal is voor het vertrouwen in de Surinaamse munteenheid en 
het opbouwen van de monetaire reserve.  

Het beleid in het komende begrotingsjaar zal gericht zijn op een effectieve benutting van 
de beschikbare financieringsmiddelen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten. De 
beschikbare financieringsmiddelen omvatten middelen die afkomstig zijn van internationale 
partners, alsook eigen middelen.  

In dit dienstjaar wordt naar mogelijkheden uitgekeken ter verhoging van de staatsinkomsten, zoals 
het aangaan van overeenkomsten met multinationals bij de exploitatie in de mijnbouwsector en 
andere relevante organisaties en personen.  



 

De Regering zal het project “Beheer en Toezicht Staatsfinanciën” dat onder het 
Sectorfonds valt, in 2012 voortzetten. De activiteiten van het project houden verband met 
het plannen en uitvoeren van de overheidsbestedingen en de controle op de 
overheidsuitgaven, met inachtneming van de geldende comptabele wet- en regelgeving, 
evenals het functioneren van de organen en structuren die daarbij betrokken zullen 
worden.  

Binnen het project wordt er ook aandacht besteed aan het beleid van de staatsbedrijven. 
Om de staatsbedrijven beter te kunnen managen is het belangrijk dat een integraal beleid 
wordt gevoerd. Een eenduidig beleid betreffende privatisering en het ontwikkelen van 
programma’s en projecten om overheidsrechtspersonen weer winstgevend te maken, is 
hierbij noodzakelijk.  

 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 de privatisering van staatsbedrijven, waaronder de 
staatsbanken, serieus ter hand nemen. 

Ons belastingstelsel is dringend aan een grondige hervorming toe. De hervorming omvat 
onder andere de verschuiving van de belastingdruk van de directe belastingen 
(inkomstenbelasting en loonbelasting) naar de indirecte belastingen. In dit kader zal de 
Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) worden geïntroduceerd.  

Met de verschuiving van de druk van de directe belastingen naar de indirecte belastingen, 
zullen de tarieven van de loonbelasting en inkomstenbelasting worden verlaagd. Deze 
verlaging zal de loontrekker en ondernemer meer netto-inkomen verschaffen. 

De Regering zal in dit dienstjaar een centrale belastingautoriteit opzetten. Deze Autoriteit 
zal de verantwoordelijkheid dragen voor het administreren van de belasting- en 
douanediensten. Het opzetten van een belastingautoriteit houdt in het moderniseren van 
de belastingeenheden, hetgeen zal leiden tot meer efficiëntie binnen ons 
belastingssysteem.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Door de aanhoudende sterke vraag naar, en hoge prijzen voor mijnbouwproducten, zien 
de economische vooruitzichten voor ons land er gunstig uit op in elk geval korte- en 
middellange termijn. De voorgenomen grote investeringen en exportcapaciteiten ten 
gevolge van de prijsontwikkelingen op de wereldmarkt voor grondstoffen, zullen naar 
verwachting een significante impact hebben op de staatsinkomsten. De Regering is zich 
echter terdege van bewust dat de inkomsten uit de niet duurzame sector, in dit geval de 
mijnbouwsector, geleidelijk aan geïnvesteerd moeten worden in de duurzame sectoren 
voor meer garanties voor ons land en ons volk in de toekomst. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Binnen het agrarische beleid wordt in het dienstjaar 2012 prioriteit gegeven aan duurzame 
consolidatie van de reeds ingerichte arealen voor de diverse agrarische subsectoren en 



 

gestage uitbreiding daarvan. In dit verband denken wij aan rijst, bananen, tuinbouw, 
veeteelt en  aqua-cultuur waarvan de productie per ha opgevoerd zal worden.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Tegen de achtergrond van de objectieve mogelijkheden en de aangetoonde agrarische 
potentie, zal de Regering voorbereidingen treffen, die moeten leiden tot invulling van 
Suriname’s rol van leidinggevende als voedselproducent in het Caribische gebied.  

De Regering zal in het dienstjaar 2012 voor de subsector rijst een beleid voeren dat erop 
gericht is om de productie te consolideren en versneld op peil te brengen. Daartoe zal zij 
maatregelen treffen om gecoördineerd de heersende structurele problemen op te lossen 
en om onze concurrentiepositie op de internationale rijstmarkten te verbeteren. 

Met het treffen van voorzieningen voor de ontwikkeling van de eiwitvoorzienende sectoren, 
zal de bijdrage in de  eiwitvoorziening en aan de economie verhoogd worden. Voor wat 
betreft de verduurzaming van de visserijsector zal het voorgestane beleid ertoe moeten 
bijdragen de eiwitvoorziening van de lokale bevolking te garanderen en de 
deviezeninkomsten te verhogen.  

Het “Agrarisch Krediet Fonds” zal in het dienstjaar 2012 geëvalueerd worden. Er zal 
worden nagegaan hoe het fonds nog effectiever te laten beantwoorden aan de behoefte 
van de sectoren.  
 

Mevrouw de Voorzitter, 

Ten aanzien van de mijnbouw, worden de controlewerkzaamheden voortgezet. Dit zal 
moeten resulteren in verbeterde “monitoring” van onder andere de goudwinning en de 
exploitatie van de bouwmaterialen. In het kader hiervan zal de mijninspectie in het 
dienstjaar 2012 worden versterkt.  

De “Commissie Ordening Goudsector” is in het leven geroepen om onder andere controle 
uit te oefenen op efficiënte en effectieve voortzetting van de mijnactiviteiten in de 
goudsector op ons grondgebied. Het gaat er met name om de kleine en middelgrote 
goudmijnbouw. De werkzaamheden van de Commissie worden geïntensiveerd.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Voorts is het de Regering ernst de goudkolom, van exploratie tot uiteindelijk verantwoord 
en gecertificeerd exporteren, op een correcte wijze te laten coördineren via onder andere 
de Com-missie Ordening Goudsector, N.V. Grassalco en de op korte termijn operationeel 
te maken “minthouse”. De N.V. Grassalco zal in het dienstjaar 2012 een versnelde 
exploratie en exploitatie van goud en andere delfstoffen ter hand nemen.  

Voor de verhoging van de goudproductie en de verruiming van het aandeel van ons land in 
de uiteindelijke opbrengst van deze delfstof, zijn reeds twee speciaal hiertoe ingestelde 
onderhandelingscommissies geïnstalleerd. Het streven is erop gericht dat deze twee 



 

commissies in dit dienstjaar hun onderhandelingen over onder meer verruiming van de 
productie en deelneming van Suriname in het aandelenkapitaal van deze multinationals, 
zullen afronden. 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 niet alleen hoge prioriteiten stellen aan het behoud 
van de bauxietsector, maar zal ook de verruiming van de economische bijdrage van deze 
sector stimuleren.  

 
 
 

Mevrouw de Voorzitter, 

Voor wat de Staatsolie Maatschappij betreft, zullen activiteiten op zowel onshore als 
nearshore gebied worden uitgevoerd met het doel de oliereserves met minimaal 64 miljoen 
barrels te verhogen. Investeringen in de raffinaderij zullen in het dienstjaar 2012 voortgaan 
om de productiecapaciteit te vergroten van 7000 barrels naar 15000 barrels per stream 
day.  

In 2012 wordt begonnen met ingrijpende investeringen in de aardoliesector. Dit in het 
kader van het uit te voeren investeringsprogramma voor de periode 2012-2016. De 
Regering beoogt met dit programma een significante bijdrage te leveren aan het mogelijk 
maken van de versnelde economische ontwikkeling en hierdoor een duurzame toekomst 
te bewerkstelligen voor ons volk. 

  

Mevrouw de Voorzitter, 

Met de medewerking van uw College zal de Regering in 2012 de achterhaalde huidige  
mijnbouwwet (Decreet E58) aanpassen. 

De Regering heeft besloten om in het dienstjaar 2012 samen met Brazilië, te werken aan 
de uitvoering van een karteringsproject. Het uiteindelijke doel is om tot een 
wereldgeologische kaart te komen, zodat er sprake kan zijn van eenduidigheid.. De kennis 
verkregen uit dit project met Brazilië zal Suriname verder op weg moeten helpen met de 
“Total Mapping” van Suriname.  

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering beschouwt het als haar taak om ook het binnenland van goed en 
betrouwbare elektrische energie te voorzien. Rekening houdende met de beperkte 
middelen, zal dit gefaseerd geschieden. Wij hebben in de planning voor het dienstjaar 
2012, om het pilot projekt “24- uur energie” te Pokigron – Atjoni, Goejaba, Galibie en 
Stoelmanseiland, te continueren. 

In dit dienstjaar zullen 61 nieuwe elektrische faciliteiten van de Dienst Elektrificatie 
Voorziening worden gebouwd. Verder worden 40 elektrische faciliteiten gerenoveerd. 
Gelijktijdig met de nieuwbouw en renovaties van de elektrische faciliteiten zullen 
koppelingen (elektriciteitsnetten) en klustering (van dorpen), waar mogelijk, worden 



 

gemaakt, waardoor de elektriciteitsvoorziening in betrouwbaarheid toeneemt en de 
operationele kosten dalen.  

De verhoging van de opwekkingscapaciteit voor elektriciteit en de uitbreiding van het 
distributie- systeem zullen in 2012 ter hand worden genomen. Reeds is het startsein 
gegeven voor de bouw van een nieuwe thermische centrale van de NV EBS op een 
bedrijfsterrein op de plantage Het Vertrouwen. 

De opwekking van elektriciteit  ten behoeve van woongemeenschappen in het binnenland 
middels kleine aggregaten is kostbaar en er is geen continuïteit in de levering. De 
mogelijkheden voor toepassing van microwaterkrachtwerken in het binnenland zal worden 
onderzocht. De Regering laat in 2012 een studie uitvoeren ter inventarisatie van lopende 
initiatieven en nog niet geïdentificeerde locaties waar toepassing van micro-
waterkrachtwerken technisch en economisch haalbaar is. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Met betrekking tot de drinkwatersector worden regelgeving en wettelijk kader voorbereid. 
Door actualisering van de conceptwetten, te weten: a) de wet op toezicht  
drinkwaterkwaliteit, b)  de grondwaterwet en c) de wet op bescherming van 
grondwaterwinningsgebieden, zal het benodigd wettelijke raamwerk worden verwezenlijkt.  

Suriname behoort tot de zes landen in de wereld met de grootste reserves aan schoon 
drinkwater. Er zullen  nodige voorbereidingen worden getroffen die moeten leiden tot 
grootschalige productie en export van schoon en zuiver drinkwater. Dit zal een belangrijke 
inkomstenbron en werkgelegenheidsbron worden voor ons land, terwijl tegelijkertijd in de 
dringende behoefte aan drinkwater in de wereld wordt voorzien. 

In het project ‘Water Supply Infrastructure Rehabilitation’ worden in 2012 vooral investeringen 
in het distributienetwerk van Groot-Paramaribo en Wanica gepleegd, waaronder de 
vervanging van oude leidingen (35 km) en het dieper leggen van leidingen (70 km). Ook 
worden in totaal ruim 8.000 aansluitingen gemaakt dan wel hersteld.   
 

Mevrouw de Voorzitter, 

Het beleid van de Regering is erop gericht om een omgeving te creëren die ontvankelijk is 
voor het ondernemerschap, met name het drijven van handel, met de nadruk op 
exportbevordering. Dit zal verwezenlijkt worden door het ondernemerschap in 
samenwerking met private, overige overheidsinstituten en internationale instituten, 
aantrekkelijker te maken. Mevrouw de Voorzitter, om dit te realiseren is het belangrijk 
samenwerkingsverbanden te smeden gericht op het realiseren van de gestelde doelen. 
Hierbij moet onder andere gedacht worden aan handelsverdragen, zodat markten met 
elkaar verbonden kunnen worden.  

De Regering is in het proces om de onderhandelingen tussen CARICOM en CANADA af 
te ronden, zodat het Surinaamse bedrijfsleven meer afzetmarkten kan aanboren voor 
economische groei. Op nationaal niveau werkt de Regering nauw samen met het 
Surinaamse bedrijfsleven in de vorm van het Suriname Business Forum. Samen met dit 



 

platform heeft de Regering een nationale strategie ontwikkeld ter facilitering van de lokale 
private sector voor de periode 2011 - 2015.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Het beleid van de Regering met betrekking tot de transportsector zal in het dienstjaar 2012 
erop gericht zijn een efficiënt, modern, veilig, competitief, betaalbaar en kwalitatief goed 
transportsysteem te ontwikkelen. De voornoemde vereisten voor goed transport wenst de 
Regering te bereiken door middel van verdere ordening van de transportsector, herziening van 
relevante wet- en regelgeving en bovenal investering in het menselijk kapitaal door 
voortdurende training van het beschikbare kader. Naast het voornoemde zal het toezicht op 
naleving van de regels worden verscherpt.  

 

Er  worden in dit dienstjaar maatregelen getroffen dan wel concrete acties ondernomen 
teneinde de bijdrage van de transportsector aan de nationale economie te vergroten.  

De Regering heeft het besluit genomen om zich blijvend in te zetten om meer gebieden in 
de kuststreek en in het binnenland op communicatiegebied te ontsluiten.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De toerismesector vertoont een groeiende trend en is ook een prioriteitsgebied van de 
Regering voor verdere ontwikkeling.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 beginnen met de herinrichting van de Waterkant. 

De Regering heeft zich gecommitteerd om in 2012 te werken aan ordening van de 
toerismesector. Hierbij is de aanname van de toerismewet een aanzet. Dit zal als gevolg 
hebben dat de instelling van Suriname Tourism Board een feit zal zijn. De voornaamste 
taak van dit orgaan zal zijn het zorg dragen van regelgeving en standaardisatie binnen de 
sector. 

 

3 ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN EN CULTUUR 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 met betrekking tot dit hoofdbeleidsgebied de 
volgende activiteiten ontplooien. 



 

De presentatie en implementatie van het nationaal Early Child Development strategisch 
plan en implementatieplan, die als basis moeten dienen  voor een effectieve en duurzame 
investering in het jonge kind, vinden in  dit dienstjaar plaats.  

De formele integratie van het kleuteronderwijs binnen het regulier onderwijs wordt in het 
dienstjaar een feit. De aanpassing van het curriculum voor de eerste twee jaren van het 
basisonderwijs is afgerond en wordt geïmplementeerd. Aanpassing van de volgende 
leerjaren wordt door een versterkt Surinaams curriculumteam gecontinueerd. Het 
bestaande curriculum wordt aangepast en aangevuld met programma’s, zoals Basic Life 
Skills en kunst- en cultuureducatie. 

Voor schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en gezinnen worden modellen ontwikkeld voor 
integrale hulpverlening en zorg aan leerlingen en leerkrachten op zowel maatschappelijk 
gebied als op pedagogisch, didactisch en psychologisch gebied.  

Maatregelen worden in het dienstjaar getroffen en activiteiten ontplooid om de 
problematiek van ons onderwijs, het probleem van de slechte examenresultaten en dat 
van het bivakkeren van ouders bij scholen voor inschrijving van hun kinderen op scholen 
van hun keuze op te lossen.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 bevorderen dat de Anton de Kom Universiteit haar 
fundamentele functies van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening 
(waaronder consultancy) ruimschoots kan vervullen. De programma’s die daarvoor nodig 
zijn, zullen worden ontwikkeld en daarover met relevante groepen in de samenleving 
worden besproken. 

In ons hoger en wetenschappelijk onderwijs dient de verbinding tussen opleidingen en 
werkgevers versterkt te worden. Hoger opgeleiden moeten bruggen slaan tussen kennis 
en praktijk.  Met het oog hierop worden in 2012 de nodige activiteiten ontplooid. 

De Regering zal in dit dienstjaar zich verder inzetten voor een samenhangend aanbod van 
kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek die zijn afgestemd op de behoeften van de 
arbeidsmarkt.  

In 2012 wordt extra aandacht geschonken aan de onderwijswet- en regelgeving. Waar 
nodig, vinden aanpassingen plaats. Nieuwe wet- en regelgeving zullen worden 
geformuleerd. Dit als gevolg van de op gang zijnde nationale hervormingen, maar ook van 
de nog op gang te brengen fundamentele omvorming van het gehele onderwijsstelsel. Bij 
beide zal wellicht rekening worden gehouden met regionale en internationale verdragen.  

De Regering zal in het dienstjaar 2012 een blauwdruk van het toekomstige 
onderwijsstelsel presenteren. Ook zal zij daarbij de randvoorwaarden aangeven en 
voorstellen doen voor de realisatie van deze blauwdruk. Verder zal de Regering 
maatregelen en activiteiten presenteren die gericht zijn op maatschappelijke acceptatie 
van het uitgewerkte nieuwe onderwijsstelsel als eerste stap van een  implementatie ervan. 

 



 

 

Mevrouw de Voorzitter,  

Het belang en de rijkdom van onze multi-etnische waarden en normen, tradities en geloof 
die tot uiting komen in onze talen, podia en visuele kunsten zullen in het dienstjaar 2012 
nader worden bestudeerd en vastgelegd. Dit geldt ook voor de onze 
maatschappijontwikkeling en voor onze historische en cultureel waardevolle zaken.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 een brede maatschappelijke discussie op gang 
brengen om vorm en inhoud te geven aan de cultuurpolitiek.  

 

De Regering heeft tijdens de Algemene Beschouwingen aangekondigd dat in het dienstjaar 
2011 begonnen zal worden met de voorbereidingen om te komen tot een Nationale Raad 
voor Wetenschap en Technologie en een Nationaal Instituut voor Geschiedenis en Cultuur. 
De voorbereidende werkzaamheden hiertoe worden in dit dienstjaar afgerond waardoor de 
genoemde instellingen een feit kunnen zijn en operationeel worden gemaakt. 

 

4 WELZIJN 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 met betrekking tot dit hoofdbeleidsgebied de 
volgende activiteiten ontplooien.  
 
De financiële hulpverlening zal toegespitst worden op financiële uitkeringen, zoals de AOV 
en AKB-uitkering en voorzieningen in natura, zoals de Geneeskundige Hulpkaart (GH).   

Ten aanzien van de financiële uitkeringen is de Regering reeds gestart met 
voorbereidingen om tot uitvoering van het Conditional Cash Transfers oftewel CCT-
programma over te gaan. Het CCT-programma heeft als primair doel sociaal zwakke 
gezinnen te ondersteunen opdat zij de nodige investeringen voor hun kinderen kunnen 
plegen om zodoende uit de vicieuze cirkel van achterstand te geraken. Het ligt in de 
bedoeling om in het dienstjaar de eerste pilot projecten uit te voeren. 

Aan buurtinitiatieven gericht op welzijnsbevordering en verbetering van leefbaarheid in de 
woonomgeving worden bijzondere aandacht besteed door begeleiding en ondersteuning te 
verlenen aan betrokken groepen.  

De zorg voor senioren burgers geniet hoge prioriteit van de Regering. Mogelijkheden voor 
uitbreiding van de intramurale zorg, die onder andere in Huize Ashiana wordt geboden, 
zullen worden onderzocht. Samenwerking met thuiszorgorganisaties worden 
geïntensiveerd.  



 

Bij de zorg voor mensen met een beperking wordt het beleid gericht op het verruimen en 
verbeteren van de dienstverlening. Daartoe worden in dit dienstjaar maatregelen getroffen 
en activiteiten worden ontplooid ter bevordering van vooral aangepaste openbare faciliteiten.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal bij de uitvoering van het kinder- en jeugdbeleid in dit dienstjaar zowel de 
psycho-sociale begeleiding van gezinnen als het verstrekken van voeding aan gezinnen 
ondersteunen. Het verhogen van de kwaliteit van opvang en de bescherming van kinderen 
binnen het gezin en kinderen in andere omstandigheden, zal eveneens bijzondere 
aandacht krijgen. 

De Regering vindt dat iedere ouder van onze samenleving, de kans moet krijgen om 
voldoende tijd te besteden aan de opvoeding van de kinderen. Zij acht het van eminent 
belang dat onze samenleving als geheel aan ouders de gelegenheid en de ondersteuning 
geven, om het kind op te voeden en dus de basis te vormen van verantwoordelijke 
volwassenen c.q. Surinaamse burgers. Aan de schepping hierdoor van een gezonde 
samenleving, zal de Regering eerst  in een intensieve dialoog met relevante groepen 
treden.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 nieuwe sociale componenten in ons  sociaalbeleid 
introduceren, zoals ouderschapsverlof, - dus zowel aan moeders als aan vaders -, en de 
ouderschapsverzekering ter realisatie van gezins- en gemeenschapsversterking, met als 
grondslag solidariteit en gemeenschapszin. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering acht, ook in het dienstjaar 2012, de volkshuisvesting tot een van de 
speerpunten van haar beleid. Zij is vast en zeker van plan om het huisvestingsprobleem 
op te oplossen en de woningnood tot een minimum te beperken. Met het oog daarop is 
reeds begonnen met structurele en organisatorische veranderingen op het gebied van het 
huisvestingsbeleid. 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 circa drieduizend (3.000) woningen opleveren. De 
reeds op gang gezette herstructurering en reorganisatie van het huisvestingsbeleid zal 
fysiek en juridisch zijn beslag krijgen. Ik kan u nu reeds meedelen dat zeer binnenkort een 
blauwdruk van het landelijk woningbouwprogramma gepresenteerd zal worden. De 
bedoeling van deze blauwdruk is om transparantie te bewerkstelligen vanaf de registratie, 
de financiering tot de toewijzing van de woningen  

 



 

De Wet Huisvestingsplan zal in het dienstjaar bij De Nationale Assemblee worden 
ingediend. Na goedkeuring ervan wordt de Housing Authority een feit. Deze Authority 
wordt belast met de uitvoering van het woningbouwprogramma van het land.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 voortgaan met de oplossing van het 
occupatieprobleem. De Regering zal op basis van de wet voorkomen dat nieuwe occupatie 
plaatsvindt. 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering streeft naar volledige en volwaardige werkgelegenheid in 2012. Hiermee 
wordt beoogd invulling te geven aan het recht op arbeid, zoals de Grondwet van de 
Republiek Suriname dat voorschrijft. Het bieden van perspectief op het verwerven van een 
arbeidsplaats voor een ieder die tot arbeid in staat is, wordt als cruciaal geacht, omdat 
arbeid de meest primaire bron van inkomen is.  

De verwachting is dat de werkgelegenheid zal stijgen, in het bijzonder vanwege 
overheidsinvesteringen in grote projecten, waaronder de woningbouw en de aanleg van 
infrastructurele werken, maar ook vanwege de investeringen die zullen  plaatsvinden in de 
oliesector,de goudsector en agrarische sector. 

Om te garanderen dat de groei van de werkgelegenheid gepaard zal gaan met daling van 
de werkloosheid zal het arbeidsmarktbeleid gericht zijn op het bevorderen van een 
optimale koppeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bij de uitvoer van het 
arbeidsmarktbeleid zal investering in het arbeidspotentieel als essentieel worden 
beschouwd.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Er wordt in het dienstjaar 2012 met voortvarendheid gewerkt aan de voorbereiding van het 
opzetten van de “Regional Sport Academy” (RSA). Deze Academy is een strategische 
keuze van de Regering om van daar uit de regionale integratie te sturen. Het streven van 
de Regering is om gezonde, geschoolde en ideale burgers te vormen waarbij de Jeugd 
centraal staat. Het sportbeleid zal erop gericht zijn op het bevorderen van  “Nationale 
Consensus” over de richting van Sport in ons land.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Er zullen noodzakelijke condities worden gecreëerd en er zullen kansen voor  jongeren 
worden geschapen om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij, het onderwijs 
en het arbeidsproces. Een programma voor stimulering van actief burgerschap en 
participatie van de jeugd in het beleid en het bestuur van ons land wat moet resulteren in 
zelfstandige kritische burgers, zal verder worden uitgevoerd. In dit dienstjaar 2012 zal de 
Regering de noodzakelijke voorzieningen treffen en activiteiten ontplooien ter bevordering 



 

van een jeugd- en kindvriendelijke Samenleving. De Regering beoogt in het dienstjaar 
2012 bijzondere aandacht te geven aan: 

• het bevorderen van actieve deelname  van de gemeenschappen in 
buurtontwikkelingsprocessen; 

• versterking van buurt- en jongerenorganisaties 

• opzetten van multifunctionele centra in de verschillende (kansarme) buurten; 

• versterking van de positie van het Nationaal Jeugd Instituut; 

• versterking van de positie van kwetsbare jongeren (zogenaamd: youth at risk) 

• naschoolse vorming (out of school education) van de doelgroep. 

Er zal daarom erop worden toegezien dat op systematische wijze aandacht wordt besteed 
aan de voorzieningen ten behoeve van de jeugd en dat er maatregelen  getroffen worden 
voor het aanpakken van de problemen waarmee de verschillende jeugdgroepen worden 
geconfronteerd. 

Het Nationaal Jeugdinstituut dient als consultatie- en inspraakorgaan van de Jeugd en tevens als 
bewakingsmechanisme.   

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 met het opzetten van het gebouw voor het 
Jeugdparlement, een aanvang maken.   

In het kader van het nieuwe beleid met betrekking tot gemeenschapsontwikkeling zal in dit 
dienstjaar gewerkt worden aan het begeleiden en versterken van zogenaamde kwetsbare 
jongeren. De focus zal op drie (3) bijzondere groepen zijn, met name scholierenmoeders, 
drop-outs en kinderen zonder adequate opvang en begeleiding na schooltijd. Voor deze 
groep jongeren zal er in een van de kansarme buurten een pilot programma worden 
afgewerkt, waarbij jongeren aaneensluitend na schooltijd worden opgevangen en begeleid.  

In het dienstjaar 2012 zal de Regering, onder coördinatie van de Staatscommissie Kinder- 
en jeugdbeleid, een begin maken met de implementatie van het kinderrechtenbeleid. Dit 
beleid is gericht op het creëren van een kindvriendelijke samenleving met garanties voor 
een gezonde, evenwichtige ontwikkeling en bescherming van alle kinderen en jeugdigen  
in Suriname.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zorgt ervoor dat  in het dienstjaar 2012 het mogelijk wordt gemaakt dat elke 
burger gelijke toegang heeft tot een standaard gezondheidszorgpakket. De Regering acht 
de verbetering van de bereikbaarheid van gezondheidszorgfaciliteiten en de  
gezondheidszorgdiensten van eminent belang. Daarom zullen deze in het dienstjaar 2012 
verder ter hand genomen worden. De Regering beseft dat, om de  verbetering van de 
kwaliteit van de zorg binnen alle niveaus te kunnen garanderen, er  continu geïnvesteerd 
moet worden. 



 

Mevrouw de Voorzitter, 

Na evaluatie van de sector zullen in 2012 oplossingsmodellen worden aangedragen voor 
de financiering, de efficiëntie en de kwaliteitverbetering in de gezondheidszorg. 

Implementatie van de Wet Tarieven Gezondheidszorg is van eminent belang om, na 
gedegen studie, tarieven vast te stellen, op hun doelmatigheid te toetsen en toe te zien op 
de naleving daarvan, zodat er geen conflicten meer behoeven te bestaan tussen 
zorgaanbieders en zorgverleners.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

In het kader van destigmatisering en het toegankelijk maken tot goede basis 
gezondheidszorgvoorzieningen voor iedere Surinamer, zal de Regering verzekerde on- en 
minvermogende patiënten, onder- brengen in een andere verzekeringsvorm. Er zijn al 
oriënterende gesprekken hierover gevoerd met het Staats Zieken Fonds. De realisatie 
hiervan zal een eerste stap zijn in de  richting van een algemene ziektekosten 
verzekeringsmodel voor Suriname. 

De Regering heeft een project ter versterking  van de spoedeisende hulp voor Paramaribo 
en omstreken goedgekeurd. In het St. Vincentius ziekenhuis zal ultimo maart 2012 een 
nieuwe EHBO, de zogenoemde Spoedeisende Hulp Noord, ter ondersteuning van de met 
drukte en overbezetting geplaagde spoedeisende hulp in het Academisch Ziekenhuis 
operationeel gemaakt worden. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Er komt een herstructurering van de medische gezondheidszorg met als fundament een 
krachtig en onafhankelijk controleapparaat waaronder de verschillende inspecties zullen 
vallen.  

Wetten moeten worden nageleefd, allerhande kwaliteiten moeten worden gewaarborgd. 

Het  verpleegkundig beleid zal vanuit de Regering progressief en duurzaam verankerd 
worden binnen het gezondheidszorgsysteem. Hiertoe zullen in dit dienstjaar de nodige 
maatregelen worden getroffen. Zo zal de betrokkenheid van beroepsverenigingen in de 
gezondheidszorg vorm en inhoud krijgen. Ook het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek in het kader van de verpleging zal worden bevorderd. Tevens zullen de 
noodzakelijke voorwaarden in verband  met de toegankelijkheid van verpleegkundigen aan 
de Universiteit van Suriname worden bestudeerd. 

De Regering zal bevorderen dat in dit dienstjaar gewerkt zal worden aan de 
totstandkoming van de  wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). De  wet BIG 
beoogt de kwaliteit van onder meer de verpleegkundige beroepsuitoefening in de 
individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen 
tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door de beroepsbeoefenaren. 

Er zal in dit dienstjaar worden gewerkt aan de opheffing van het tekort aan artsen in ons 
land. Zoals bekend is, ligt het aantal artsen, - ongeveer 0,5 per 1000 inwoners -, ver 



 

beneden het regionale gemiddelde en dit is onvoldoende om de specialistische en 
gedecentraliseerde eerste lijnzorg te kunnen bieden.  

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundige en Aanverwante Beroepen (COVAB) zal in 
2012 een reorganisatie ondergaan teneinde de opleidingscapaciteit van verpleegkundige 
en andere paramedische beroepen te verruimen. Hiermede zal ingespeeld worden op de 
steeds toenemende behoefte vanuit de diverse instellingen.  
 

Mevrouw de Voorzitter, 

Er zal in het dienstjaar 2012 de aanpak van infectieziekten (Malaria, Tuberculose en HIV/ 
AIDS) met betrekking tot overheidsmiddelen en donormiddelen worden voortgezet. In het 
bijzonder zal aandacht worden besteed aan het verder terugdringen van de moeder op 
kind transmissie van HIV.  

De HIV voorlichting, vooral aan geïdentificeerde risicogroepen en aan de jeugd, zal in dit 
dienstjaar met overheidsmiddelen en donormiddelen in stad, districten en binnenland in 
samenwerking met buurt- en jongerenorganisaties, worden gecontinueerd. Het doel 
hiervan is  het verhogen van de bewustwording van de gehele bevolking ten aanzien van 
veilig seksueel gedrag.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal ervoor zorgen dat de radiotherapeutische behandeling van kanker in het 
dienstjaar 2012 in het Radiotherapeutisch Centrum kan worden voortgezet. De 
behandeling van laagfrequente aandoeningen in Suriname of in het buitenland zal door 
financiering vanuit deze begroting gegarandeerd zijn. Deze behandeling is beschikbaar 
voor de gehele bevolking en in de toekomst zal de financiering ervan via de reguliere 
gezondheidszorg  lopen. 

In dit dienstjaar zal, in samenwerking met NGO’s, zogenaamde One Stop Shops voor 
patiënten met suikerziekte en hoge bloeddruk worden opgezet. In deze One Stop Shops 
zullen deze patiënten intensief worden begeleid door diëtisten, fysiotherapeuten, 
diabetesverpleegkundigen en andere gespecialiseerde verpleegkundigen, pedicures et 
cetera, waardoor complicaties, die dure specialistische zorg vereisen, minder zullen 
voorkomen.  
 
Mevrouw de Voorzitter, 

de Regering zal samenwerking tussen de diverse sectoren die iets te maken hebben met 
gezondheidszorg, bevorderen met het doel de aanpak tegen milieuverontreiniging landelijk  
te intensiveren. De lokale productie van biologische bestrijdingsmiddelen wordt in het 
dienstjaar opgestart.  

Samenwerking wordt bevorderd tussen de NGO’s en het bedrijfsleven op het gebied van 
promotie van een gezonde leefstijl voor de gehele bevolking en op het gebied van de 
aanpak van de leef- en werkomgeving.  

 



 

5 VEILIGHEID EN INTERNATIONAAL BELEID 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 met betrekking tot dit hoofdbeleidsgebied de 
volgende activiteiten ontplooien. 

In het kader van garanties van de nationale veiligheid wordt een inventarisatie gemaakt 
van de veiligheidsdreigingen, veiligheidsuitdagingen, veiligheidsrisico’s en beschikbare en 
gewenste capaciteiten.  

Er worden middelen en mogelijkheden beschikbaar gesteld ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van het nationaal defensiebeleid. Ten aanzien van de middelenvoorziening 
zal de regering investeringen plegen ter duurzame verbetering van de mobiliteit van het 
Nationaal Leger. Deze investeringen in de mobiliteit betreffen zowel de land-, de water- als 
de luchtmobiliteit. Het is de regering bovendien ernst om op grond van onder andere het 
veiligstellen van de nationale belangen, over te gaan tot duurzame versterking van de 
controle- en toezichtstaken in het maritieme gebied van Suriname middels het op korte 
termijn operationeel stellen van de Kustwacht van Suriname. 

Militaire samenwerkingsverbanden en integratie worden verstevigd en uitgebreid. De 
instituten Defensie Attaché en Militaire Attaché worden in het proces van samenwerking 
en integratie daadwerkelijk ingezet.  

Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbestrijding, het NCCR, zal de gestarte 
bewustwordingscampagnes over de risico’s op het ontstaan van rampen en de beheersing 
en mitigering hiervan in dit dienstjaar continueren.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 een extra dimensie toevoegen aan de 
ontwikkelingsfunctie van het nationaal leger.  

 

Mevrouw de Voorzitter,  

In het dienstjaar 2012 zal de Regering op basis van het uitgebrachte Master Plan 
Drugsbestrijding, in samenwerking met internationale organisaties, haar beleid op dit 
gebied intensiveren. Om de grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugsgerelateerde 
criminaliteit, mensenhandel, mensensmokkel en terrorisme in de regio effectiever aan te 
pakken, zullen ordehandhaving en  gerechtelijke samenwerking met de landen van de 
regio worden geïntensiveerd. Suriname zal de totstandkoming van  regionale maritieme 
drugsbestrijdingsovereenkomsten in de Caribische regio ondersteunen. De rivierpolitie en 
de marine zullen in samenwerking met andere ondersteunende diensten de operationele 
maritieme rechtshandhaving ter hand nemen en zullen tevens regelmatig controle 
uitoefenen op binnenkomende en uitgaande vaartuigen. Deze en andere maatregelen 
worden in het dienstjaar gecontinueerd en geïntensiveerd. 



 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De samenwerking met de grens- en buurlanden Brazilië, Guyana, Frankrijk en Venezuela, 
alsmede met de overige landen van Latijns Amerika en het Caribische gebied worden in 
het dienstjaar verder versterkt en uitgebouwd.  

Er zal in dit dienstjaar de diversificatie van onze internationale relaties verder versneld 
worden uitgevoerd. De bereikte en nog te bereiken resultaten uit de samenwerking met de 
traditionele partners, zoals de Verenigde Staten van Amerika, China, India, Indonesië, 
Canada, en met landen in Afrika, Europa, Azië en het Midden Oosten en uit de 
presidentiële en ontwikkelingsgerichte diplomatie, zullen als aanvulling op onze eigen 
ontwikkelingsinspanningen dienen. 

De presidentiële en ontwikkelingsgerichte diplomatie worden in 2012 vooral gericht op de 
land- en mijnbouw, het onderwijs, de gezondheidszorg, de rurale ontwikkeling, 
armoedebestrijding, veiligheid, bescherming van het milieu en mitigatie van de effecten 
van klimaatsverandering. 

Teneinde het toerisme naar ons land verder te bevorderen, zal in dit dienstjaar verder worden 
gegaan met de liberalisatie van het reisverkeer naar Suriname. Hiervoor zal verder worden 
gewerkt aan de realisatie van een vereenvoudiging van de visumafhandelingsprocedure via 
een geautomatiseerd systeem. Ook wordt via hetzelfde systeem de bewaking op illegale 
grensoverschrijdingen gerealiseerd teneinde de nationale veiligheid te blijven garanderen. 

Mevrouw de Voorzitter,  

Ten aanzien van de Surinamers in diaspora zal op 25 november 2011 de visumplicht 
worden afgeschaft. In plaats hiervan zal er een toeristenkaart worden geïntroduceerd. 
Deze kaart kan men bekomen bij onder andere bij aankomst op de luchthaven Zanderij.  

 

6 RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 met betrekking tot dit hoofdbeleidsgebied de 
volgende activiteiten ontplooien. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Het grondbeleid baart de Regering ernstig zorgen. De Regering zal daarom in het 
dienstjaar 2012 drastische maatregelen nemen ten einde het grondbeleid daadwerkelijk 
ten dienste van het volk te doen zijn. In dit dienstjaar zal de Regering zonder aanziens des 
persoon voortgaan met het rechttrekken van de misstanden in het kader van de 
gronduitgifte. De Regering zal streng de hand houden aan procedures en termijnen, 



 

waaronder adviestermijnen, bij gronduitgifte. Waar nodig, zal de Regering regelgeving 
toepassen. 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Er zal structureel een verhoogde controle worden uitgeoefend op de benutting van de 
grond. De grond zal optimaal benut moeten worden. Bij het tegendeel wordt de grond 
ingetrokken om het weer uit te geven aan anderen die het wel nodig hebben. 

Voor een snel, transparant en beheersbaar gronduitgiftebeleid, zal het proces van 
automatisering bij de Diensten Domeinen en Grond Inspectie in het dienstjaar 2012 
worden gecontinueerd. Bij het gronduitgiftebeleid zal gebruik gemaakt worden van digitale 
kadastrale informatie van het Management Instituut-GLIS.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Met voortvarendheid zal worden gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding in 
Groot-Paramaribo en de districten Wanica, Para, Saramacca en Commewijne. Middels 
verbetering van de waterhuishouding moeten overstromingen tot het verleden behoren. 

De werkzaamheden worden in het kader van onderhoud en  verbetering van ons 
wegennet gecontinueerd. Daarbij zullen 500 km aan nieuwe wegen worden aangelegd. 

Met de reële dreiging van de zeespiegelstijging over enkele decennia wordt, zoals eerder 
al betoogd, de noodzaak tot kustbescherming nu al een zaak van urgentie. Bescherming 
van mens, dier, land en eigendommen, van de vruchtbare kustgronden en van 
infrastructurele voorzieningen in de kustvlakte, is vanzelfsprekend.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in dit dienstjaar een aanvang maken met de voorbereidingen van de kust-
bescherming.  

Er zal in dit dienstjaar voor het beter bevaarbaar maken van onze wateren een aanvang 
worden gemaakt met het baggeren van de Surinamerivier. Met betrekking tot de instelling 
van free-zônes, met name te Belwaarde en Paranam, zullen studies worden verricht. 

In het dienstjaar 2012 worden gebieden aangegeven die in het kader van de stedelijke 
ontwikkeling het meest daarvoor in aanmerking komen. Er zal een begin worden gemaakt 
met de voorbereiding om te komen tot centrumvorming. De Regering zal in dit verband 
beginnen met de voorbereiding van de wetgevingsproducten op het gebied van de 
ordening die nodig zijn bij stedelijke inrichting en daarbij behorende aanverwante 
aspecten.  

 

 



 

Mevrouw de Voorzitter, 

Ter bevordering van de publiekgerichtheid van het overheidsapparaat alsmede de 
efficiency en effectiviteit bij de uitvoering van overheidstaken, zal de Regering in 2012 
voorbereidingen treffen voor de  bouw van een bestuurscentrum. 

In dit dienstjaar zal verder worden gegaan met de uitvoering van het beleid om 
overheidsgebouwen en woningbouwprojecten in Public Private Partnership verband op te 
zetten. Ook wordt voortgegaan met het creëren van een veilige en schone woonomgeving. 

Mevrouw de Voorzitter, 

De schoonmaak en het schoonhouden van Paramaribo waarmee dit najaar een begin zijn 
gemaakt, worden in het dienstjaar gecontinueerd.  

Mevrouw de Voorzitter, 

De Regering zal in het dienstjaar 2012 feasibility studies van de megaprojecten 
continueren. In dit kader kunnen wij, onder andere, noemen de vaste oeververbindingen 
met Frans Guyana, de vaste oeververbinding van de Surinamerivier en de diepzeehaven. 

Ten slotte, Mevrouw de Voorzitter, is milieu een issue die dwars door alle sectoren loopt 
en kan, ingeval adequaat beheerd, de leefomstandigheden van de armen verbeteren en 
werkgelegenheid creëren voor de kwetsbare groepen. In het belang van een 
geïntegreerde aanpak van milieuvraagstukken en de aard van de milieuproblemen 
waarmee Suriname wordt geconfronteerd, is een onderverdeling gemaakt naar zeven 
prioriteitsgebieden die elk moeten worden gezien in relatie tot overige sectoren en  daarom 
aangepakt zullen worden aan de hand van hun invloed op urbane, als wel op rurale 
gebieden.  

 

De zeven prioriteitsgebieden zijn Afval, Atmosfeer, Biodiversiteit, Chemicaliën, 
Hernieuwbare energie, Duurzaam Landbeheer en Duurzaam Waterbeheer. 

Om uitvoering te geven aan genoemde beleidsgebieden wordt in het dienstjaar 2012 ook 
prioriteit gegeven aan de basisvereisten (wetgeving, capaciteitsopbouw, monitoring en 
voorlichting), die nodig zijn om tot adequate formulering en uitvoering van het 
hoofdbeleidsgebied milieu te komen. Ook het realiseren van een efficiënte en effectieve 
milieubeheersstructuur, zal in dit dienstjaar ter hand worden genomen.  

 

Mevrouw de Voorzitter, moge de zegen van de Almachtige ons allen toebedeeld zijn!! 

                                 

 

 

 

 



 

DE ONTWERP-BEGROTINGEN 
VOOR HET DIENSTJAAR 2012 

 
Mag ik nu overgaan tot het houden van de rede in het kader van de aanbieding aan uw 
College van de Ontwerp-Begrotingen voor het dienstjaar 2012. Als President van de 
Republiek Suriname, deel uitmakend van het wereldbestel, kan ik bij de presentatie van 
deze begroting niet voorbijgaan aan de heersende financieel-economische situatie in de 
wereld. 
 

Mevrouw de Voorzitter, 

We kunnen terugblikken op een jaar waarin economische voornemens succesvol zijn 
geïmplementeerd. Na onze installatie identificeerden wij een schrikbarende 
onevenwichtigheid in de economie: een stroom van onbetaalde rekeningen van de vorige 
Regering, een groot en toenemend begrotingstekort en een munteenheid die op de zwarte 
markt sterk in waarde was gedaald, waardoor er zware inflatiedruk ontstond; de Regering 
moest maatregelen treffen om het evenwicht te herstellen. Door het tekort bij het 
staatsbudget aan te pakken is de stabiliteit hersteld en is het vertrouwen in onze economie 
en munteenheid gegroeid. 

Vanaf het moment van onze installatie heeft in ons beleid een combinatie van fiscale 
matiging en monetaire maatregelen centraal gestaan. Ook de Centrale Bank heeft 
matigend beleid op monetair terrein gevoerd. De kasreservevoorschriften werden 
aangescherpt en de kredietgroei in de economie werd beperkt tot 20% in de 12 maanden 
die in juli 2011 afliepen. Dit niveau past bij onze vreemde-valutareserves, een stabiele 
wisselkoers en de beheersing van het algemeen prijspeil .  

Het succes van ons beleid van matiging is waarneembaar. De inflatie, die begin 2011 
piekte door hogere internationale brandstof- en levensmiddelenprijzen, een doorgevoerde 
verhoging van de belastingen op brandstoffen en correctie van de wisselkoers, daalde in 
mei en juni 2011 tot minieme niveaus. Ook nam het vertrouwen in de munt en in de 
economie toe en constateerden wij een daling in de niveaus van ‘dollarisatie’ in het 
financieel systeem. De vreemde-valutareserves van de Centrale Bank zijn de laatste 12 
maanden met meer dan 100 miljoen USD toegenomen en staan nu op het hoogste niveau 
in de geschiedenis van Suriname. Dit komt niet alleen door verhoogde exportwaarde van 
de binnenlandse productie, maar ook door afname van de particuliere kapitaalvlucht, 
welke weer samenhangt met het grotere vertrouwen in de economie en de valuta. 

De Regering heeft ook een herstructurerings-overeenkomst ten aanzien van de schuld met 
de Verenigde Staten gesloten, waardoor een modus gevonden is voor terugbetaling van 
leningen en betalingsachterstanden en meer nog voor herstel van de kredietwaardigheid 
van ons land. Door deze stap heeft Suriname geen achterstanden meer in de aflossing 
van buitenlandse schulden - anders dan de laatste 20 jaar van onze geschiedenis. We 
behoren nu tot een zeer kleine groep landen die wereldwijd normale relaties met hun 
crediteuren en lage niveaus van buitenlandse schuld hebben. Suriname is feitelijk een 
netto debiteurenland geworden omdat wij per saldo, in stede van schulden, meer 
vorderingen op het buitenland hebben. 

Deze verbeteringen zijn in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. Het IMF 
publiceerde recentelijk een zeer positief rapport over Suriname, dat de autoriteiten prees 
om hun stabiliteitsbeleid en hun toekomstgerichtheid. Nog recenter waardeerde Fitch, een 



 

van de 3 grote kredietbeoordelaars, de status van Suriname met een creditrating B+. Niet 
alleen is dit de hoogste rating die Suriname ooit van Fitch heeft gekregen, het was tevens 
een indeling in een zeer select gezelschap van slechts 15 opwaarderingen wereldwijd in 
2011. Kort daarna verkregen we een tweede opwaardering nu van Standard and Poor 
naar BB-. 

 

Ons economisch beleid in de toekomst 

We zullen ons succesvol beleid van fiscale en monetaire matiging voortzetten. We zullen 
verdergaan met het terugbrengen van het begrotingstekort door een strenge 
kostenbeheersing. De fiscale planning, de budgettering en de begrotingsuitvoering zullen 
fundamenteel verbeterd worden. Voor het jaar 2012 hebben wij een raming van welke het 
tekort neerkomt op circa 5%. Ministeries zullen geplande uitgaven die binnen hun 
begrotingsruimte vallen moeten laten controleren. Dit zal een zware exercitie zijn voor 
lijnministeries, maar daar zal tegenover staan dat zij en hun toeleveranciers erop kunnen 
vertrouwen dat betalingen volledig en tijdig zullen plaatsvinden . Voor de eerste keer in de 
geschiedenis van Suriname zullen we de begroting als een richtlijn voor uitgaven en als 
een controle-instrument gebruiken. 

 

Een functionele begroting zal ook het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank de 
mogelijkheid geven een liquiditeitsprognose en een managementsysteem te 
implementeren. Als het Ministerie en de Centrale Bank van Suriname weten hoeveel er is 
uitgegeven en hoeveel er nog zal worden uitgegeven dan zal dat hen in staat stellen om 
de liquiditeitsbehoeften te plannen en de financieringsoperaties in de loop van het jaar aan 
te passen. Dit voorkomt ad-hoc wijzigingen in de financieringsstructuur, dempt schokken in 
het systeem en legt de basis voor het einde van de rol van de Centrale Bank als financier 
van de Regering.  

We hebben ook de basis gelegd voor een snelle en grondige modernisering van onze 
publieke sector en economie. Op het gebied van schatkistbeheer zullen we de 
transparantie, de communicatie en de efficiency verbeteren, en de publieke sector in staat 
stellen haar werk te doen, en dat goed te doen. Binnenkort wordt een nieuw 
softwaresysteem voor financieel management geïmplementeerd dat ons zal helpen de 
uitvoering van de begroting te volgen en te controleren. Een hervorming van de 
douaneadministratie is al gaande. En wij zijn bezig met het vervangen van de 
consumptiebelasting door een efficiënter BTW-systeem. Een grondige evaluatie van het 
algeheel belastingsysteem is voorzien voor de komende maanden, terwijl gewerkt wordt 
aan een herziening van de Begrotingswet van 1952 en het verbeteren van de 
schuldenwetgeving en de statistiek. Ik heb bovendien het Kabinet verzocht om op alle 
mogelijke manieren de communicatie te verbeteren tussen de ministeries en de 
bureaucratie te verkleinen door onnodige procedures te elimineren.  

Tegelijkertijd werkt de Centrale Bank aan het implementeren van minder directe 
instrumenten voor de monetaire beleidsvoering en bereidt zij zich voor op het beëindigen 
van haar rol als dagelijks financier van regeringsacties. Hiervan zullen een 
liquiditeitsvoorspellingssysteem, een marktgeoriënteerd en modern veilingsysteem voor 
staatsobligaties deel van uitmaken. Ook bestudeert de CBvS haar regels en de daaraan 
ten grondslag liggende wetgeving voor het toezicht op kredietinstellingen, 



 

verzekeringsmaatschappijen en geldovermakers, en een herziening van de 
valutawetgeving.  

Met een effectief begrotingscontrolesysteem en betere instrumenten voor ons monetaire 
beleid, kunnen we onze economie beter sturen, de groei versnellen en de beschikbare 
hulpmiddelen productiever inzetten.  

Ons economisch beleid is erop gericht de private sector zo snel mogelijk te laten groeien 
en de bemoeienis van de publieke sector met de economie zoveel mogelijk te laten 
aangrenzen aan die gebieden waar de private sector efficiënter kan zijn. Hiertoe werken 
we samen met de private sector in verschillende publiek/private partnerschappen. 
Bijkomende voordelen zijn het delen van risico’s, het effectief gebruiken van onze 
middelen en een grotere zekerheid dat de participatie van de publieke sector in de 
economie, kosteneffectief is. Zo hebben we bijvoorbeeld al een gemeenschappelijk 
woningplan opgezet waarbij de private sector wordt uitgenodigd huizen te bouwen en te 
financieren, terwijl publieke gelden worden gebruikt voor een revolverend fonds dat in 
dezelfde gebieden huizen voor lage inkomensgroepen mogelijk maakt. Verder overwegen 
we verschillende vormen waarmee we de private sector kunnen betrekken in de 
werkzaamheden van onze publieksrechtelijke instellingen, hetzij door het verkopen van 
aandelen aan strategische partners of het grote publiek, of door het zonder meer afstoten 
van bepaalde bedrijven. In gevallen waarin bedrijven van de publieke sector geen waarde 
toevoegen aan de economie en naarmate zij niet door de de private sector overgenomen 
kunnen worden, moeten fusies of liquidaties overwogen worden. 

Onze economie heeft behoefte aan groei en meer betrokkenheid van de private sector. 
Het is onze verantwoordelijkheid om voor investeringen vanuit de private sector alle 
kansen op succes mogelijk te maken. We zien een hernieuwde interesse in het uitbreiden 
van de mijnbouw, met grootschalige investeringen op schema bij internationale 
ondernemingen zoals Newmont, Iamgold en Suralco. Het opzetten of uitbreiden van deze 
mijnbouwondernemingen zal nieuwe mogelijkheden creëren voor locale leveranciers, 
aannemers en arbeidskrachten. Om te voorkomen dat de economie tijdens deze periode 
van snelle investeringsgroei oververhit raakt, zullen we de uitbreiding van investeringen 
door de publieke sector temperen. Op het gebied van landbouw en veeteelt zijn we al in 
gesprek met verschillende internationale partners om investeringen aan te trekken. Ons 
land heeft er een ideale ligging voor. Onze internationale partners werken ook met ons 
mee aan het uitbreiden van de transportinfrastructuur, zoals de weg Albina-Meerzorg en 
een brug naar Frans Guyana. Het blijft daarbij van cruciaal belang dat de administratieve 
lasten van het zaken doen in Suriname, verminderd worden. Via Compete Caribbean 
werken we aan het verkleinen van de bureaucratie en aan het schrijven van wetgeving die 
administratieve procedures moet vereenvoudigen, of, bij gebleken zinloosheid, moet 
schrappen. 

Eerder is al gesteld dat we hard moeten werken om onze economie te beschermen tegen 
scherpe fluctuaties van de internationale grondstoffenprijzen die ons land in het verleden 
aanmerkelijke inflatieschokken hebben toegebracht. Het terugbrengen van het 
begrotingstekort, exclusief de mijnbouwsector, tot onder de 5 % van het BBP alleen zal 
niet voldoende zijn. We zullen ook een Sovereign Wealth Fund in het leven roepen, dat de 
meeste inkomsten van de nieuwe mijnondernemingen die we de komende jaren 
verwachten zal kunnen absorberen. Hieronder zijn de nieuwe goudmijn in het 
Nassaugebergte, de nieuwe bauxietmijnen in hetzelfde gebied, staatsinkomsten uit de 
nieuwe raffinaderijen van Staatsolie, of alle andere grote mijnbouwondernemingen die nog 



 

opgericht moeten worden. Dit Sovereign Wealth Fund zal helpen de fiscale volatiliteit te 
minimaliseren en continue en stabiele inkomstenstromen te genereren voor alle 
toekomstige generaties. 

Bij vele van onze hervormingsinspanningen profiteren we van internationale steun die 
mogelijk is gemaakt door verbeterd economisch beleid, betere vooruitzichten en door onze 
zichtbare inzet om de publieke sector fundamenteel grondig te hervormen. Internationale 
organisaties zoals het IMF, de IDB of de Wereldbank zijn onze hervormingsinspanningen 
al krachtiger gaan steunen. Dit doen ook bilaterale donors. We verwachten ook bijdragen 
van andere landen aan deze hervormingen.  

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Het totaal van de geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2012 bedraagt SRD. 
4.533.660.000,  
( 4 miljard 533 miljoen 660 duizend Surinaamse Dollars), terwijl de geraamde uitgaven in 
totaal SRD. 5.257.498.000, ( 5 miljard 257 miljoen 498 duizend Surinaamse Dollars ) 
bedragen. 

Het saldo van de ontvangsten en de uitgaven komt neer op een tekort van SRD 
723.838.000,  
( 723 miljoen 838 duizend Surinaamse Dollars ). Dit tekort is gelijk aan 5 % van het bruto 
binnenlands product. 

 

Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2012 uit: 

Apparaatskosten: SRD 1.829.288.000,  
( 1 miljard 829 miljoen 288 duizend Surinaamse Dollars ) 

Beleidsprogramma’s:  SRD 3.428.210.000,  
( 3 miljard 428 miljoen 210 duizend Surinaamse Dollars). 

 

De apparaatskosten hebben betrekking op de personeelsgerelateerde en overige 
operationele uitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de 
personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om uitgaven zoals salarissen, 
pensioenbijdragen, bijdragen voor het staatsziekenfonds, andere medische kosten en 
opleidingskosten. Bij de overige operationele kosten gaat het om uitgaven zoals 
kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen. De 
uitgaven voor beleidsprogramma’s geven het bedrag aan dat de Regering aan de 
uitvoering van beleidsmaatregelen denkt te besteden. Hiervan zal een bedrag van  

SRD 2.629.818.000, ( 2 miljard 629 miljoen 818 duizend Surinaamse Dollars ) uit eigen 
middelen worden opgebracht, terwijl het restant van SRD 798.392.000, ( 798 miljoen 392 
duizend Surinaamse Dollars ) uit leningen en andere financieringsbronnen zal worden 
gefinancierd.  

Voor wat betreft de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2012 kan de volgende 
onderverdeling worden gemaakt: 



 

Directe belastingen: SRD 1.432.100.000,  
( 1 miljard 432 miljoen 100 duizend Surinaamse Dollars ) 

Indirecte belastingen:  SRD 1.401.654.000,  
( 1 miljard 401 miljoen 654 duizend Surinaamse Dollars ). 

Niet belastingontvangsten: SRD     901.514.000,  
( 901 miljoen 514 duizend Surinaamse Dollars ) 

Andere financieringsbronnen:  SRD 798.392.000,  
( 798 miljoen 392 duizend Surinaamse Dollars ). 

Het totaal van de belastingen- en de niet belastingmiddelen komt op SRD 3.735.268.000,  
(3 miljard 735 miljoen 268 duizend Surinaamse Dollars ). 

Dank U. 

 


