
STAATSBLAD
van de

REPUBLIEK SURINAME
_____________________________________________________________

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 08-STE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2011 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 8-STE afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2011 betreffende het MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE wordt alsvolgt
vastgesteld:

TITEL I: Apparaatskosten

Bedragen x SRD 1.000,-
Code Apparaatskosten Bedrag
10 Personeelskosten 15.395
20 Materiële Kosten. 2.315
40 Aanschaffingen 300

Totaal Apparaatskosten 18.010
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TITEL II: Beleidsprogramma’s

Bedragen  x SRD 1.000,-

Code Beleidsmaatregelen Bedrag
100 Bureau voor Standaarden 980

101 Aanpassing/ Redigering wetgeving i.h.k.v. multilaterale en bilaterale
overeenkomsten 20

106 Opzet geautomatiseerde databank IUD 20
110 Babyvoeding 686
112 Contributie verplichtingen 4.600
114 Trade Sector Support Program (SU-L1002) 3.117
116 Uitvoering van het Export Support Programma (ESP); 84
117 Uitvoering Industrieel Technisch Assistentie Programma (ITAP) 12

118 Suriname Business Forum (SBF) 315

119 Uitvoering Project Industrie Terreinen (PIT).
70

120 Opzet en functionering Mededingings Autoriteiten
208

121 Versteviging van Suriname’s Internationale Industriële, Economische- en
Handelsbetrekkingen 50

122 Nationale Bewustwording  inzake  CSME,  WTO, ACP-EU EPA,
en andere overeenkomsten 125

Totaal Beleidsprogramma’s 10.287

TITEL 3: Middelenbegroting
Bedragen  x SRD 1.000,-

Code                      Ontvangsten Bedrag
Niet Belasting Middelen

80.40.09 Vergunningsrechten voor het vestigen van bedrijven e.d. 400
80.50.05 Justeerloon (ijkgelden) 87
80.60.06 Bestekkosten 1

Totaal Niet Belasting Middelen 488
Code Leningen

90.10.05 IDB, ontvangen leningen 4.457
Totaal

Leningen
4.457

Totaal
Middelen

4.945
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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 de dag volgende op die van haar

afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
3. De Ministers van Financiën en Handel en Industrie zijn belast met de

uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 30ste augustus 2011

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 5e september 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

L. DIKO
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WET VAN 30 AUGUSTUS 2011TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOORHET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
HANDEL EN INDUSTRIE.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen Deel

Het beleid van het Ministerie van Handel en Industrie berust op drie pijlers:
• Markt en spelregels: het zorgen voor een stabiele macro-economische omgeving,
goed werkende (internationale) markten, heldere wet- en regelgeving en een
aantrekkelijk fiscaal klimaat.
• Eén basispakket voor alle ondernemer binnen strategische sectoren: dit pakket
betreft het breder georiënteerde instrumentarium en het instrumentarium dat zorgt
voor goede toegang voor ondernemers tot informatie en kapitaal.
• Programmatisch pakket voor topprestaties: dit pakket is gericht op het bereiken
van topprestaties en excellentie op een aantal geselecteerde gebieden waarop
Suriname in de toekomst kan uitblinken.
In de begroting van het ministerie van Handel en Industrie voor het dienstjaar 2011
komen deze drie pijlers duidelijk herkenbaar in de beleidsmaatregelen terug. Elk
artikel bevat, voor zover van toepassing, de onderverdeling markt en spelregels,
basispakket voor alle ondernemers en programmatisch pakket voor topprestaties.
Met deze indeling is snel duidelijk wat het ministerie van Handel en Industrie doet
om de randvoorwaarden voor ondernemers op orde te krijgen (bijvoorbeeld via het
aanpassen van wetgeving), wat het ministerie doet om ondernemers een geschikt
basispakket aan ondersteuning te leveren (bijvoorbeeld door middel van statistieken
en technische assistentie) en wat we doen om op bepaalde gebieden te kunnen
excelleren (programmatisch pakket).

De Minister van Handel en Industrie is verantwoordelijk voor het scheppen van de
juiste voorwaarden voor het realiseren van duurzame economische groei. Het zijn
vervolgens de ondernemers die de economische groei moeten maken. Voor een
goede werking van de economie is het nodig dat private partijen zowel binnen als op
basis van bepaalde randvoorwaarden hun gang kunnen gaan. Het ministerie van
Handel en Industrie tracht deze randvoorwaarden te creëren en /of te borgen door
bijvoorbeeld het opheffen van tegenstrijdige regelgeving, door te bemiddelen tussen
bedrijven en publieke kennisinstellingen en door meer ruimte te creëren voor
ondernemerschap. Op het gebied van marktwerking, kennis- en innovatiebeleid,
ondernemingsklimaat, ICT en Telecom en het economische buitenlandbeleid is het
ministerie van Handel en Industrie echter één van de relevante partijen. Tal van
externe factoren, zoals bijvoorbeeld de conjunctuurontwikkeling, hebben ook invloed
op deze gebieden.
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De eigen sturing op de mate van doelbereik wordt hierdoor beperkt.Gelet op het
voorwaardenscheppende karakter van het beleid, is dan ook sprake van een
systeemverantwoordelijkheid in plaats van een resultaatverantwoordelijkheid voor de
Minister van Handel en Industrie. Dit maakt het in een aantal gevallen dan ook lastig
om prestatie-indicatoren te vinden die iets zeggen over de realisatie van de
doelstellingen en tegelijkertijd een indruk geven van de bijdrage van het beleid van
het ministerie van Handel en Industrie hieraan. Zoals tijdens het bilateraaloverleg
over de begroting 2010 is gebleken,  is het niet of niet goed mogelijk geweest om met
een prestatie indicator de effecten van het beleid weer te geven. Daarmee komen
sterktes en zwaktes in beeld waarop het beleid kan aangrijpen. De zoektocht naar
prestatie-indicatoren en kengetallen is echter geen eenvoudige opgave gebleken.
Hiervoor is een aantal redenen aan te dragen:
1. Er zijn vele externe variabelen van invloed op de realisatie van de

beleidsdoelstellingen van het ministerie van Handel en Industrie.
2. Op sommige terreinen zijn geen statistieken of gegevens beschikbaar.
3. Als statistieken wel beschikbaar zijn dan is dat, met name op het terrein van

innovatie, regelmatig met een vertraging van één tot enkele jaren.
Deze drie punten bemoeilijken het gebruik van prestatie-indicatoren om aan te geven
waar we thans staan.. Dit laat onverlet dat het streven is om zo veel mogelijk de mate
van doelbereiking met concrete prestatie-indicatoren weer te geven. Zo zullen bij de
uitwerking van de met het beleidsprogramma samenhangende intensiveringen waar
mogelijk nieuwe concrete controle indicatoren in het HI-beleid worden opgenomen.
Voor één operationele doelstelling binnen sommige beleidsartikelen (Goed
functionerende economie en markten in Suriname) en één operationele doelstelling
binnen het beleid (Internationale Economische Betrekkingen) kunnen noch controle
indicatoren noch meeteenheden worden geformuleerd.
Het betreft de operationele doelstellingen:
1. Bevorderen van een stabiele macro-economische omgeving en versterken

van de Interne Markt.
2. Een vrijer internationaal handels- en investeringsverkeer en een versterkte

international economische rechtsorde.
Ad 1.
HI is medeverantwoordelijk voor het maken en het uitvoeren van beleid dat een
stabiele macroeconomische omgeving en goed werkende markten bevordert. Dit
beleidsterrein wordt gekenmerkt door een breed speelveld met veel actoren en tal van
(economische) onzekerheden. De voortgang en realisatie van prioriteiten en
doelstellingen hangt daarbij in belangrijke mate af van externe factoren binnen
Suriname, regionaal en op mondiaal niveau. Voor het economische beleid zijn
ontwikkelingen in de EU bovendien sterk bepalend, bijvoorbeeld de werkwijze,
slagkracht en efficiency van de WTO en onze integratie in de ACP-EU relaties.
Dit brede speelveld is niet in cijfers te vervatten.
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Ad 2.
HI is verantwoordelijk voor het beleid dat het vrijmaken van het internationale
handels- en investeringsverkeer beoogt en de internationale economische rechtsorde
bevordert. Door middel van contacten met overheidspartijen in binnen- en buitenland
en het bedrijfsleven schept HI de basis voor gunstige en concurrerende voorwaarden
voor internationaal ondernemen en lost HI daar waar nodig knelpunten voor het
bedrijfsleven op. De uiteindelijke realisatie van deze operationele doelstelling is van
een veelheid van factoren afhankelijk (geopolitieke factoren, WTO-
onderhandelingen, etc) en derhalve niet kwantificeerbaar. Evaluaties en
beleidsdoorlichtingen geven meer detailinformatie over het bereiken van de gestelde
doelen.

Met het economische beleid streven wij naar een stabiele macro-economische
omgeving, goed werkende (internationale) markten, heldere wet- en regelgeving en
een stimulerend
ondernemingsklimaat. Een klimaat waar ondernemers de mogelijkheden krijgen om
kennis om te zetten in vernieuwende producten en diensten. En waar buitenlandse
kennisintensieve bedrijven en kennismigranten zich willen vestigen. Voldoende
mededinging versterkt een moderne economie gericht op kennis, innovatie en
ondernemerschap. De overheid ordent markten onder borging van publieke belangen,
ziet toe op eerlijke concurrentie en bestrijdt kartels en misbruik van economische
machtsposities.

Bovendien ligt er de uitdaging om onze welvaart op maatschappelijk verantwoorde
wijze vorm te geven – voor mens en milieu. Burgers willen meer dan alleen materiële
welvaart. Zij willen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar zij zich
zorgen over maken. Daarom worden kennis, innovatie en ICT specifiek ingezet om
maatschappelijke doelen te bereiken. En wordt meer aangesloten op de
vindingrijkheid van ondernemers.  En tegelijkertijd wordt nieuwe bedrijvigheid
gestimuleerd.
Deze uitgangspunten hebben wij bij aanvang van het nieuwe begrotingsjaar
vastgelegd in de missie van HI.: In een open wereldeconomie werkt HI aan een
welvarend, duurzaam en ondernemend Suriname.
Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar vernieuwende bedrijvigheid en naar
kritische en mondige consumenten.
Met deze missie van HI geven wij uitdrukking aan de ambities van ondernemers en
consumenten
. In het bijzonder werkt HI aan dat:
1. bedrijven meer ruimte krijgen om te ondernemen en te vernieuwen;
2. consumenten sterker staan en hun recht kunnen laten gelden;
3. onze elektronische communicatie veilig en betrouwbaar is, dit door uitvoering van
het   IDB/TSSP project
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Ad 1. De sleutels tot welvaartsgroei zijn kennis, innovatie en ondernemerschap .
Het doel is het vernieuwend vermogen van Suriname  te vergroten en het
maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Wij kiezen daarbij voor een
nieuw accent: kennis en innovatie door ondernemers moeten beter ingezet worden
voor maatschappelijke vraagstukken. Burgers willen immers meer dan alleen
materiële welvaart. Zij willen ook oplossingen voor vraagstukken waar zij zich
zorgen over maken.
Om te kunnen vernieuwen moeten ondernemers wel voldoende ruimte krijgen. Het
ene bedrijf is daarbij het andere niet. Het vinden van nieuwe (internationale) markten
heeft voor een klein bedrijf  meer voeten in de aarde dan voor een groot bedrijf.
Daarom is een meer toegesneden aanpak dan voorheen gewenst, gericht op de
ontwikkelingsfase en de bedrijfsomvang. Bijvoorbeeld met het microkrediet of het I-
Fondskrediet. Deze aanpak werkt ook door in eenvoudiger procedures, minder lasten
en betere toegang voor ondernemers tot de overhead.
Ondernemers moeten - meer dan tot nog toe - echt merken dat sprake is van
vermindering van regeldruk.
Ad 2. Consumenten moeten zich beter kunnen informeren over hun rechten en
plichten bij de aankoop van producten of diensten. Misleidende en agressieve
handelspraktijken dienen verboden of op zijn minst gereguleerd te worden. Tegen
louche handelspraktijken kunnen dan de Consumenten organisaties optreden. Met de
introducering  van de consumentenwetgeving en de afdeling Consumenten Zaken
wordt de positie van de Surinaamse consument op de interne markt verder versterkt
en ontstaat meer zekerheid voor bedrijven die over de eigen landsgrenzen opereren.
Door intern beter samen te werken en tegelijkertijd de blik naar buiten gericht te
houden, kan HI optimaal bijdragen aan een welvarend, duurzaam en ondernemend
Suriname.
Een vitale, concurrerende economie, met een op innovatie gericht bedrijfsleven, is de
basis voor onze welvaart. Die basis maakt tevens verbetering van de kwaliteit van
onze samenleving mogelijk. Economische groei draagt dan bij aan een duurzame
leefomgeving en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In een wereld
waar grenzen verdwijnen, moet Suriname dé plek zijn om te werken, te ondernemen
en te leven.

Gunstige economische vooruitzichten voor 2011
Suriname klimt weer op de internationale ranglijsten voor concurrentiekracht. De
economie is, na een eerdere terugslag, weer in betere vorm.
De economische vooruitzichten zijn voor 2011 ook gunstig, met een zekere te
verwachten groeitempo. De economische groei in Suriname is naar verwachting
breed gedragen, zowel de binnenlandse bestedingen als de uitvoer dragen hieraan bij.
Onder invloed van aantrekkende productie en gunstige winstgevendheid zet het
investeringsherstel door. In 2011 zullen de totale bedrijfsinvesteringen naar
verwachting hoger liggen dan in 2010. Ook ontwikkelt de arbeidsmarkt zich gunstig.
De werkloosheid daalde  in 2010  De Surinaamse economie draait inmiddels op volle
toeren al is er nog geen sprake van oververhitting.
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Alertheid is dan ook geboden. Ondanks het vrij gunstig economische weer ligt er de
uitdaging om ook in toekomst duurzame welvaart en werkgelegenheid te creëren. De
globalisering biedt onze economie een gunstig perspectief, maar scherpt ook de
internationale concurrentie aan. De Surinaamse economie beschikt over goede
uitgangspunten om daarop in te spelen. Niettemin leidt het aanhoudend hoge tempo
van de vereiste aanpassingen tot zorgen en kritiek onder ondernemers en
werknemers. Voldoende surinaams kader geeft aan zich zorgen te maken over de
toenemende globalisering van de economie. Als gevolg van bijvoorbeeld verplaatsing
van bedrijfsactiviteiten of buitenlandse overname van Surinaamse bedrijven vrezen
zij essentiële zaken te verliezen: hun baan, hun inkomen, hun zekerheden.
Om voor maatschappelijk draagvlak met betrekking tot de voor de Surinaamse
economie zo belangrijke open markten te zorgen, is een helder beeld van de gevolgen
van globalisering nodig – ook met de eventuele negatieve gevolgen voor individuele
werknemers en ondernemers. Mensen die niet zelfstandig kunnen meekomen of zich
niet goed thuis voelen in alle veranderingen hebben toerusting nodig, ook van de
overheid. Over de gevolgen van globalisering en de rol van de overheid daarbij is er
onvoldoende onderzoek geweest. De SER zou hierop kunnen inspelen.

Ook de grote schommelingen van de beurskoersen die de afgelopen tijd wereldwijd
te zien zijn geweest, voornamelijk als gevolg van de ontwikkelingen op de
Amerikaanse hypotheekmarkt en de aardoliemarkt geven aan dat door het
internationale karakter van de financiële markten een financieel probleem in het ene
land, in dit geval door vertrouwens- en vermogenseffecten, snel wereldwijd gevolgen
kan hebben. Om welvaart te kunnen blijven bieden, moet aan behoud en versterking
van de concurrentiekracht van Suriname gewerkt worden. Voor een gunstig
vestigingsklimaat voor bedrijven zullen we ons internationaal moeten kunnen blijven
meten door de werking van onder meer onze arbeidsmarkt, ons onderwijs, onze
belastingwetgeving en onze (kennis)infrastructuur. Op korte termijn is bijvoorbeeld
de ontwikkeling van de loonkosten van belang. Naar verwachting zal door de
groeiende vraag naar arbeid de contractloonstijging aantrekken. Economische groei is
afhankelijk van de ontwikkeling van het arbeidsaanbod en de productiviteit. Naast de
noodzaak om de beschikbare arbeidsreserves volledig te benutten, is verhoging van
de productiviteit nodig voor toekomstige welvaart. Ons productiviteitsniveau is nog
te laag terwijl de groei ervan ook achter loopt bij die van andere Caricom landen.
Innovatie is nodig om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Zeker in een krapper
wordende arbeidsmarkt is dat van belang. Versterken van het innovatief vermogen
van de Surinaamse economie is dan ook een belangrijke onderdeel van het
Beleidsprogramma  van het Ministerie van Handel en Industrie.

Starters, snelle groeiers en internationaal opererende bedrijven scheppen banen en
zorgen voor vernieuwing en dynamiek. De drempel om een bedrijf te beginnen blijkt
echter vaak hoog. Bovendien loop je als ambitieuze ondernemer nog te vaak tegen
allerlei problemen aan. Terwijl we juist die ondernemers hard nodig hebben.
Onderstaande acties voor 2011 zijn een directe vertaling van de ambities die het
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Ministerie van Handel en Industrie heeft voor een innovatieve, concurrerende en
ondernemende economie .
• Het versterken van het innovatief vermogen van de Surinaamse  economie
• Betere benutting van innovatie om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
• Meer zelfstandige ondernemers met personeel en meer snelle groeiers
• Minder regeldruk, minder instrumenten, minder loketten
• Ondernemen over grenzen

HI richt zich op het versterken van het vernieuwingsvermogen van het Surinaams
bedrijfsleven, teneinde ook voor de toekomst - in een steeds verder globaliserende
wereld - een aantrekkelijk werkgelegenheidsperspectief voor Suriname te behouden.
Het is daarom essentieel dat kennis wordt omgezet in vernieuwende producten,
diensten en werkprocessen. Met ondernemerschap worden die vernieuwingen aan de
man gebracht in een concurrerende wereldeconomie. Het streven is meer private
uitgaven voor research and development (R&D) te bewerkstelligen. In 2011 worden
daartoe naast de I-Fondsfinanciering de mogelijkheden uitgebreid met het
Garantiefonds voor Bedrijfskredieten en het Agrarisch Krediet Fonds De
financieringsmogelijkheden van bedrijven worden meer toegankelijk en beter
toegesneden op de situatie van de startende en doorgroeiende ondernemer. Meer
specifiek heeft HI in 2011 de ambitie om meer jongeren te interesseren in het starten
van een eigen bedrijf. Ondernemen is immers niet alleen een activiteit, maar ook een
mentaliteit. De kern van het industriebeleid is gericht op het scheppen van een
omgeving waarbinnen bedrijven kunnen doorgroeien en hun mogelijkheden kunnen
benutten. In samenwerking met het Ministerie van RGB wordt het beleid erop gericht
om het tempo van de herstructurering van bedrijventerreinen te verhogen en de regie
op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen te verbeteren.

De overheid moet zorgen voor adequate dienstverlening, een goede
informatievoorziening en minder regeldruk middels het creëren van één loket (Point
of Single Contact) ingericht voor ondernemers voor de afhandeling van formaliteiten.
Via HI’s Website wordt per branche informatie over vergunningen en andere
vereisten van de overheid in heldere en begrijpelijke taal aangeboden. De KMIO-
Unit en de Ondernemersbali dienen als één centraal meldpunt waar ondernemers
klachten en ideeën over regeldruk kunnen melden. In 2011 zullen daartoe sectoren en
wetgevingsgebieden worden doorgelicht èn aangepakt op nalevingkosten,
toezichtlasten, administratieve lasten en irritaties. Per domein zullen concrete,
afrekenbare afspraken gemaakt worden met betrokken partijen. Dit past in een ‘high-
trust’-benadering. Hierbij hoort ook dat wanneer het vertrouwen wordt beschaamd de
toezichthouder hard optreedt. Om te voorkomen dat de druk door nieuwe regels weer
toeneemt, zal het ministerie elk nieuw voorstel integraal laten toetsen op effecten
voor ondernemers. Bovenstaande probleemgestuurde, integrale aanpak van regeldruk
voor ondernemers is waar het ministerie achter staat.
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Suriname verdient nog geen aanzienlijk deel van zijn BNP met internationaal
ondernemen. Onze exportkansen liggen onvoldoende op groeimarkten, zoals
bijvoorbeeld China, India, Canada en  Rusland. Het ministerie dient economische
missies op deze populaire bestemmingen beter op elkaar af te stemmen door middel
van een strategische reisagenda. Er is winst te behalen voor alle partijen (bedrijven en
overheid) als missies goed op elkaar aansluiten en passen binnen de brede –
economische – belangen van Suriname.
Globalisering van economische activiteit vraagt om mondiale spelregels, die de
wereldhandelsorganisatie (WTO) kan bieden en bewaken. Geboden is een
economische ontwikkeling die bijdraagt aan duurzaamheid. Suriname blijft zich
inzetten in dit kader. Ook wordt ingezet op regionale vrijhandelsakkoorden met
landen die van groot economisch belang zijn, zoals India en Brazilie en Canada. Het
Surinaams Mededingings Instituut wordt in stelling gebracht voor het oplossen van
klachten van bedrijven over oneerlijke concurrentie door onjuiste toepassing van
regionale en globale regelgeving.
Adequaat mededingingsbeleid en stevig markttoezicht maken hier deel van uit.
Om als volwaardige spelers op de markt te kunnen opereren, is het van groot belang
dat consumenten goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten bij de aankoop
van producten of diensten. Zij kunnen zich dan zelfstandig en vol vertrouwen op de
markt bewegen. Er is daarom ingezet op verdere profilering van een loket waar
consumenten op een laagdrempelige manier geïnformeerd worden over hun rechten
en plichten, dit door de opzet van de afdeling Consumentenzaken. Het vertrouwen
neemt ook toe als consumenten er zeker van kunnen zijn dat zij bij geschillen kunnen
terugvallen op instanties die onafhankelijk van marktpartijen hun geschil kunnen
beslechten. Belangrijkste blikvanger in 2011 zal de inwerkingtreding zijn van het
SMI en de inmiddels goedfunctionerende CCC, waarmee duidelijk wordt welke
misleidende en agressieve handelspraktijken verboden zijn. Tegen louche praktijken
zullen al de Consumentenbewegingen optreden. Bij de implementatie van de
consumenten wetgeving heeft de Consument hier ook extra beveiliging gekregen.
Ook de civielrechtelijke mogelijkheden van consumenten om zich te weren tegen
misleidende of agressieve handelspraktijken worden hierdoor vergroot. Dit versterkt
de juridische positie van consumenten en komt ook eerlijk opererende bedrijven ten
goede. Ook deze dienen bij te dragen aan het versterken van de interne markt voor
zowel consumenten als het bedrijfsleven. Belangrijk is daarbij dat het vertrouwen van
consumenten en bedrijven zal groeien om ook over de eigen landsgrenzen te
opereren.
De Minister van HI is verantwoordelijk voor optimale innovatiecondities voor
bedrijven, de vormgeving en de uitvoering van innovatiestimuleringsmaatregelen en
samen met het SBF zorgen voor een goede samenwerking tussen kennisinfrastructuur
en bedrijfsleven.
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Kennisbescherming
Een goed functionerend stelsel van intellectuele eigendomsrechten is een belangrijke
voorwaarde voor een innoverende en dynamische economie. Essentieel is het vinden
van een juiste balans tussen enerzijds kennisbescherming en anderzijds de
verspreiding en benutting van kennis.
Als instrument dient hiertoe de ontwikkeling van Wetgeving inzake:Bescherming
intellectuele eigendommen

Internationale economische betrekkingen
De globalisering neemt steeds sneller toe. Nationale en regionale markten voor
goederen, diensten, kapitaal, kennis en arbeid ontwikkelen zich tot wereldwijde
markten. De daarmee samenhangende toenemende concurrentie leidt tot toenemende
specialisatie bij het bedrijfsleven. Deze specialisatie is een bron van
productiviteitsgroei en daarmee van inkomensgroei. Zeker de open Surinaamse
economie is gebaat bij deze ontwikkeling. Maar het vereist wel dat Surinaamse
bedrijven hun producten en diensten ook op die internationale markten aanbieden en
verkopen. Bedrijven krijgen daarbij te maken met veel verschillende problemen;
gebrek aan informatie, cultuurverschillen, handelsbarrières, gebrek aan financiering
etc. Met name de KMIO komen bij het internationaal ondernemen deze obstakels
tegen. HI richt zich daarom op het verder vrij maken van het internationale handels-
en investeringsverkeer en het versterken van de internationale rechtsorde, het
bevorderen van internationaal ondernemen, het aantrekken van buitenlandse
investeringen en het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren
op buitenlandse markten.

HI is primair verantwoordelijk voor het buitenlands economisch beleid en als zodanig
verantwoordelijk voor de Surinaamse inbreng in het handelsbeleid in de Caricom, de
EU en in bilaterale relaties en het vertegenwoordigen van het Surinaams economisch
belang in WTO- en ander internationaal kader. Deze verantwoordelijkheid uit zich in
:
• Voorlichten van bedrijfsleven over investeringsbeschermingsovereenkomsten
(IBO’s) en, indien nodig, opstellen en uitonderhandelen van nieuwe IBO’s (dan wel
het moderniseren van bestaande IBO’s) met voor Suriname interessante markten.
• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot wezenlijk onderdeel maken van het
Surinaams beleid ter bevordering van internationale handel en investeringen door
Surinaamse bedrijven.
• Controle op handelsstromen strategische goederen.
• Contributies aan diverse organisaties (o.a. WTO).
In 2011 gaat bijzondere aandacht uit naar het volgende:
• Versterken maatschappelijk draagvlak voor verdere vrijmaking van de
wereldhandel en voor het wereldhandelsstelsel, via intensieve communicatie met
bedrijfsleven, consumenten, NGO's en andere stakeholders.
• Succesvolle afronding van de Doha Development Agenda met gebalanceerd
resultaat op diensten, landbouw en niet-agrarische markttoegang, rechtdoend aan het
ontwikkelingskarakter van de ronde.
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• Zorgdragen voor invulling van Millennium Development Goals.
Streven naar uitbanning van armoede via de verdere integratie van
ontwikkelingslanden in een open, voorspelbaar en niet-discriminatoir handelsstelsel.
• Effectieve en (pro-)actieve inbreng in de onderhandelingen over regionale en
bilaterale vrijhandelsakkoorden van de EU, zodat het uiteindelijke
onderhandelingsresultaat aanvullend en ondersteunend is t.o.v. de WTO en de
Surinaamse belangen goed weerspiegelt.
• Implementatie van de Economic Partnership Agreements in die regio's en landen
waarmee EPA's zijn afgesloten. Mocht een EPA niet op tijd zijn afgesloten, dan
wordt ingezet op een voor de WTO acceptable alternatief.
• Stimuleren van duurzame globalisering door met bedrijven en handelspartners
samen te werken aan verbetering op het vlak milieu en sociale aspecten van
handelsrelaties.
• Implementeren van en voorlichting geven over de nationale import- en
exportcontrolewetgeving met betrekking tot de Negatieve Lijst.
• Economische diplomatie.
• Bedrijvenmissies van en naar het buitenland.
• Bilaterale bezoeken op politiek en hoogambtelijk niveau van en naar het buitenland.
• Algemene voorlichting, kennisoverdracht en promotie via het SBF en de KMIO-
unit
• Economische dienstverlening aan ondernemers in het buitenland via het Surinaams
internationale postennetwerk (ambassades, consulaten, en andere Business Support
Offices).
• Advies aan ondernemers op maat t.b.v. internationale strategievorming en
haalbaarheidsstudies.
• Toepassing van financieel instrumentaria als zachte leningen Agrarisch Fonds en
het Investerings Fonds en het bieden van dekkingsgaranties alsmede het gericht
ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten.
Op deze manier wordt bijgedragen aan de verdere structurele versterking van de
Surinaamse KMIO’s nationaal en internationaal. Dit heeft een versterking van de
structuur en de groei van de Surinaamse economie tot gevolg. Om bedrijven uit de
sleutelsectoren tot clustervorming te prikkelen kan een meer structurele, publiek
private samenwerking in de vorm van een platform gericht op de marktverkennende
fase effectief zijn. Het SBF vervult hierin een eminente rol.

Economische analyses en prognoses
De Afdeling Algemeen Economisch Beleid zal voortgaan met de
terbeschikkingstelling van een breed vertrouwde bron van beleidsrelevante
economische analysen en prognoses welke gedragen worden door regering, het
parlement en overige maatschappelijke organisaties.
Het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk,
beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek
samengestelde statistieken
• maatschappelijke en economische ontwikkelingen in samenhang worden
beschreven;
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• nationale en internationale Surinaamse verplichtingen op statistisch gebied worden
nagekomen;
• de verdeling van fondsen  en de vaststelling van afdrachten en indexeringen
(loonkosten en prijsontwikkeling) op basis van objectieve gegevens, efficiënt kunnen
worden vastgesteld;
• beleidsanalyses, modelsimulaties, prognoses en geavanceerde data-analyses kunnen
worden uitgevoerd.

DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
Betreft apparaatsuitgaven die niet zijn toegedeeld aan een beleidsartikel.
Om inzicht te geven in de apparaatsuitgaven die niet zijn toegedeeld aan
beleidsartikelen. Het betreft personele en materiële uitgaven van stafdiensten
(inclusief de Algemene Leiding) en de centrale personele en materiële uitgaven van
het ministerie.
Vanwege de intensiveringen van beleidstaken (CCC, SMI, Consumenten
bescherming, Dependance Nickerie, Surinaams Mededingings Instituut wordt een
groei van de uitvoeringstaken verwacht. Dit leidt tot een toename van het staf- en
ondersteunend personeel, alhoewel HI  in deze ontwikkeling een zeer terughoudend
beleid hanteert.
Voor 2011 wordt het personeelsbestand geraamd op 565 en 14 inhuurkrachten.

De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte materiële kosten
Direct zijn de materiële kosten ten behoeve van de uitvoering van opdrachten en
daaronder vallende producten. Hiertoe behoren onder andere kosten ten behoeve van
de exploitatie van het ministerie.

Inleiding

De Beleidsagenda is voor het dienstjaar 2011 toegespitst op:
1. technische assistentie aan economie, markten en strategische sectoren in

Suriname;
2. versterking van het innovatief vermogen van het Surinaams bedrijfsleven;
3. verruiming van het concurrerend ondernemingsklimaat;
4. versteviging van Suriname’s Internationale economische- en

handelsbetrekkingen;
5. economische analyses en prognoses;
6. voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken; en
7. automatisering, elektronische communicatie en post.

Beleidsuitgangspunten Ministerie van Handel en Industrie
1 Duurzame economische groei.
2 De creatie van meer ruimte voor bedrijven om te ondernemen en te

vernieuwen.
3 Het scheppen van vertrouwen voor markttoetreding.
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4. Het mede zorgdragen voor goed functionerende economie en markten in
Suriname en internationaal.

5 De zorg voor een concurrerend ondernemingsklimaat.
6 de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van markt- en spelregels.
7 Toekenning Basispakket aan strategische sectoren middels ondersteuning in

de vorm van voorlichting, advies, kapitaalmarkt- en subsidie-instrumenten
voor bedrijven die international (willen) ondernemen. Dit zal zij bereiken
door:

• Economische diplomatie.
• Bedrijvenmissies van en naar het buitenland.
• Bilaterale bezoeken op politiek en hoogambtelijk niveau van en naar het

buitenland.
• Algemene voorlichting, kennisoverdracht en promotie via het SBF en de

KMIO- unit
• Economische dienstverlening aan ondernemers in het buitenland via het

Surinaams internationale postennetwerk (ambassades, consulaten, en andere
Business Support Offices).

• Zachte leningen uit het Agrarisch Fonds en het Investerings Fonds en Micro
kredieten

8 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op
buitenlandse markten.

9. Het plegen van economische analyses en prognoses.
De aanwezigheid van een breed vertrouwde bron van beleidsrelevante
economische analyse is noodzakelijk.

In dit verband zal aan de volgende beleidsactiviteiten continu uitvoering worden
gegeven:
 Verdere inrichting van de afdeling Consumenten Zaken, ter sturing en

monitoring van het consumentengedrag van de bevolking;
 Renovatie communicatie infrastructuur van het Ministerie van Handel en

Industrie voor een efficiёntere communicatie en electrificatie infrastructuur;
 Continuering van de effectieve dienstverlening van het Standaarden

Bureau Suriname waarin tevens een WTO National Enquiry Point (NEP)
en een Standaarden Informatie Centrum (SIC) zijn gevestigd;

 Verdere inrichting Dependance Nickerie alsmede het trainen van de
medewerkers;

 Uitbreiding van de Voorlichtingsdienst Ministerie van Handel en Industrie;
 Continuering uitzendingen voorlichtingsprogramma HI Actief;
 Uitputting van de voordelen Economic Partnership Agreement (EPA)

Hiermee is de markt toegang tot de EU gegarandeerd voor honderden potentiële
Surinaamse producten, waaronder bananen en rijst;
 Continuering  ondersteuning Craftsector ;
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 Uitkristallisering Suriname Business Forum ter continuering van de
verbetering van het ondernemers- en investeringsklimaat voor de private
sector.

De werkarm van het Business Forum, te weten de Suriname Business Development
Center bestendig ook haar assistentie naar de private sector toe;
 Ingebruikname tweede Video Conferencing Facility

Hiermee zijn de communicatie mogelijkheden met instituten in en buiten Suriname
via een beeldscherm verder verruimd;
 Continuering samenwerking Gemeente Den Haag hetgeen de capaciteits

versterking voor de ontwikkeling van de Craftsector verder gestalte geeft;
 Continuering samenwerking Suriname – Aruba, Nederlandse Antillen ter

uitbreiding van de samenwerking tussen de genoemde landen op
economisch gebied;

 Continuering materiële- en immateriële uitrusting van de KMIO Unit en de
ingebruikname van de Ondernemers Balie

 Continuering inspecties winkels door de Economische Controle Dienst:
 Continuering Competitiveness Programma i.s.m. de IDB

Ter verbetering en versterking van het concurrentie vermogen van de locale private
sector is het ministerie i.s.m. de IDB bezig met de uitvoering  van een
Competitiveness Programma;
 Voortzetting CARICOM Canada Onderhandelingen om te komen tot een

handels en investeringsovereenkomst;
 Voortzetting Trade and Investment Framework Agreement tussen de

CARICOM en de VS.
De onderhandelingen in dit kader hebben geleid tot een concept overeenkomst die in
2011 verder gestalte zal krijgen;
 Voortzetting activiteiten van de Gemengde Commissie Suriname - Cuba

ter verbreding van de toegang voor agrarische producten op handelsgebied;
 Voortzetting activiteiten Gemengde Commissie Suriname - India voor

trainingen op het gebied van o.m. standaarden;
 Continuering bemensing CARICOM Competition Commission en

concretisering van het Surinaams Mededingings Instituut;
 Afronding voorbereidingen Nationale Mededingingsautoriteit

In navolging van de CARICOM Competition Commission, heeft het
ministerie een concept “Wet Mededinging” voorbereid voor een nationaal
mededingings orgaan. In dit kader is uitvoerig geconsulteerd met
stakeholders. De conceptwet moet nu via de RvM zijn weg vinden naar
DNA en dit instituut zal in het dienstjaar 2011 een  feit zijn;

 Voortzetting van het Trade Sector Support Programma i.s.m de IDB
Het doel van dit programma is de institutionele versterking van het
ministerie om de huidige en toekomstige handelsuitdagingen aan te kunnen.
Ook het Bureau Intellectuele Eigendommen van het Ministerie van Justitie
en Politie en het Ministerie van LVV zijn betrokken bij dit programma;
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 Voorbereidingen Investment Promotion Agency
Het ministerie heeft inmiddels ook een investeringsgids in voorbereiding
welke gestalte zal krijgen in het dienstjaar 2011;

 Continuering innovatie Website Ministerie van Handel en Industrie;
www.minhi.gov.sr

 Voortzetting Maatregelen Prijsbeheersing
Het ministerie zal in dit kader maatregelen blijven treffen om de
invoerrechten van een reeks van levensmiddelen tijdelijk te verlagen of te
schorsen. Ook voor bouwmaterialen zoals cement is gezorgd voor de
invoerrechtenvrije import om prijzen beheersbaar te houden. Voor de
landbouw sector is ervoor gezorgd dat ureum invoerrechtenvrij kan worden
geïmporteerd;

 Voortzetting ondersteuning productie sector
Het “suspension mechanisme” zorgt ervoor dat productie bedrijven
invoerrechtenvrij grondstoffen kunnen importeren voor hun productie
processen;

 Voortzetting COTED vergaderingen ter behartiging van Suriname’s
buitenlandse handelsbetrekkingen;

Voortzetting awareness programma’s in het kader van de implementatie van onder
meer:
CSME waaronder Contingent Rights, Government Procurement, Competition Policy,
Domestic Regulation en Coalition of Services Industries;
WTO waaronder Aid For Trade, Trade Facilitation, Agriculture, NAMA, Legal and
institutional issues, Intellectual Property Rights, Services and Investment en Dispute
Settlement;
CARIFORUM-EU EPA waaronder nationale EPA implementatie Unit en
markttoegang voor Goederen, Diensten, Investeringen en overige
Handelsgerelateerde zaken.
Deze Public Education activiteiten zullen plaatsvinden middels lezingen,
ondernemers avonden, workshops, seminaars, informatie bijeenkomsten,
netwerkvergaderingen, discussie avonden, beurzen en media programma’s alsmede
consultaties met stakeholders .
 Opvoering controle van de Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen

In de periode 2005-2009 zijn door de dienst in totaal 20.232 sieraden, 84
weegbruggen en 9340 weegschalen geijkt. Deze beleidsactiviteit zal in verhevigde
mate gecontinueerd worden.

In aanmerking genomen de wettelijke taakstelling en de MOP-beleidsgebieden
Bestuur(Internationaal kader en Buitenlands beleid/ Hervorming publieke sector,),
Economische Ontwikkeling (Perspectieven huidige Productiesectoren), Sociale- en
Menselijke Ontwikkeling (Armoedebestrijding), heeft het Ministerie van Handel en
Industrie, de navolgende beleidsdoelstellingen geformuleerd.
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Doelstellingen
M.O.P Beleidsgebied: SOCIALE EN MENSELIJKE ONTWIKKELING

ARMOEDEBESTRIJDING
a) Zorgdragen voor betaalbare basisgoederen voor de bevrediging van de

eerste levensbehoeften.

M.O.P Beleidsgebied: ECONOMISCHE
ONTWIKKELINGPERSPECTIEVEN HUIDIGE
PRODUCTIESECTOREN

a) Het verschaffen van technische assistentie aan strategische sectoren in Suriname
b) Versterking van het innovatievermogen van het Surinaams bedrijfsleven
c) De totstandbrenging van duurzame industriële ontwikkeling met inachtneming

van een geplande ruimtelijke ordening, bescherming van het milieu en een goed
functionerende standaarden infrastructuur.

d) Verruiming van het concurrerend ondernemersklimaat.
e) De stimulering van export- en lokaal gerichte productie, diversificatie van de

industriële sector, toename aandeel industriële exporten in het totaal
exportpakket van Suriname en toename productie hoogwaardige industriële
producten

f) Het voorzien in de maatschappelijke behoeften aan data en statistieken
g) Het in samenwerking met andere actoren creëren van een investeringsvriendelijk

klimaat voor zowel lokale als buitenlandse ondernemers.
h) Het stimuleren van de ontwikkeling van KMO’s (Kleine en Middelgrote

Ondernemingen).
i) Het stimuleren van de exportbevordering en het verkrijgen van marktinformatie

voor het bedrijfsleven middels het plegen van economische analyses, studies en
prognoses.

M.O.P Beleidsgebied : BESTUUR
INTERNATIONAAL KADER /
BUITENLANDSBELEID.

a) Het stimuleren van handelsovereenkomsten inzake wetenschappelijke en
technische en andere relevante samenwerkingen.
b)Het verstevigen van Suriname’s internationale economische- en
handelsbetrekkingen.

M.O.P Beleidsgebied : BESTUUR/ECONOMSCHE ONTWIKKELING
HERVORMING PUBLIEKE SECTOR/
PERSPECTIEVEN HUIDIGE
PRODUCTIESECTOREN.

a) Het tot stand doen komen van een overzichtelijke-, transparante en aan de tijd
aangepaste organisatie met het oog op een verhoogde  participatie van
stakeholders in het handels- en industriegebeuren.
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Deze beleidsvoornemens zijn geconcretiseerd in strategieën, vervat in programma’s
en uitgekristalliseerd in projecten.

Organisatiestructuur

Als gevolg van voornoemde taakstelling en de beleidsvoornemens, heeft het
ministerie één directoraat Handel en Industrie onderverdeeld in 4 (vier)
onderdirectoraten namelijk Administratieve Diensten, Handel, Industrie en
Marktbeheersing.
Het  Fiso II project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft mutaties
aangebracht in de organisatie structuur van Handel en Industrie, welke echter nog
niet geformaliseerd zijn.

Onder de Directeur ressorteren vooralsnog de Departementsleiding, Interne
Controle, Juridische Zaken, Voorlichting en Public Relations, Algemeen Economisch
Beleid, Financieel Economische Analyses en Studies en het Documentatie Centrum.

Onder het Onderdirectoraat Administratieve Diensten (ODAD) ressorteren de
afdelingen  Algemene en Huishoudelijke Dienst, Begrotings- en Financiële Zaken,
Personeelszaken, Personeelszorg, Loon administratie, Automatisering, Post- en
Archiefzaken (DIV),  Technische Dienst en tenslotte de Bewaking- en
Beveiligingsdienst.
Het Onderdirectoraat Administratieve Diensten houdt zich o.m bezig met de
financiële- en begrotings voorbereiding en -administratie, de personeels- en
loonadministratie, alle andere administratieve,- logistieke verrichtingen om het
ministerie operationeel te houden en beleid te maken en uit te voeren alsook het
ontwikkelen van programma’s ter automatisering van de diverse administraties.

Onder het Onderdirectoraat Handel (ODH) ressorteren de volgende afdelingen:
Internationale Economische Organisaties, Buitenlandse Handel, Invoer-, Uitvoer- en
Deviezencontrole, die in het kader van de WTO, ACP-EU, CSM&E ,de FTAA ,
Mercosur en andere bilaterale overeenkomsten trachten, zo efficiënt mogelijk in te
spelen op de ontwikkelingen op handels- en industriegebieden. Dit doet het
Onderdirectoraat door middel van de volgende werkzaamheden:

1) Specifiek en sectorgewijs zich bezighouden met het
formuleren van het internationaal economisch beleid ten
aanzien van bestaande en toekomstige handelsrelaties, dit ter
versteviging van Suriname’s internationale- en regionale
economische- en handelsbetrekkingen.

2) Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het Surinaamse
bedrijfsleven om de export te vergroten.
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3) Het analyseren van de ontwikkelingen in het kader van de
bestaande en nieuw te vormen bilaterale en multilaterale
handelsbetrekkingen d.m.v. de gegevens uit het
exportsysteem, de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
over import- en exportvergunningen door de Dienst voor
Invoer-, Uitvoer- en Deviezencontrole en de
kostprijscalculaties gemaakt door de afdeling Algemeen
Economisch Beleid.

4) Het intensief samenwerken met de afdeling Juridische Zaken
m.b.t. het voorbereiden en ratificeren van internationale
economische- en andere handelsverdragen.

5) Veelvuldig contact onderhouden met internationale
(economische) organisaties in het licht van de  liberalisering
van de handel en het bevorderen van de export.

Het Onderdirectoraat Industrie (ODI) heeft onder haar ressorterend de afdelingen
Bedrijfsvergunningen, KMO en Buitenlandse Investeringen, Project Ontwikkeling en
-Monitoring. Dit Onderdirectoraat houdt zich bezig met de volgende
werkzaamheden:

1. Het zorgdragen voor voorbereiding van overheidsbeleid m.b.t.
standaardisatie en certificatie in samenwerking met het
Standaarden Bureau Suriname

2. Het voorbereiden en beoordelen van projecten terzake.
3. Het mede voorbereiden van de standaarden infrastructuur in

Suriname.
4. Het mede onderhouden van kontakten met regionale en

internationale organen/organisaties inzake standaarden en
kwaliteitsnormen.

5. Het adviseren inzake de wettelijke standaarden infrastructuur.
6. Het verstrekken van technische assistentie aan strategische

sectoren.
7. Versterking van het Surinaams bedrijfsleven en verruiming

van het concurrerend ondernemingsklimaat in het byzonder ten
behoeve van KMO’s.

Kortom: De Onderdirectoraten Handel en Industrie trachten gezamenlijk een gunstig
investeringsklimaat te creëren ter bevordering van de exportmogelijkheden welke
zullen leiden tot een stabiele nationale economie.

Onder het Onderdirectoraat Marktbeheersing (ODM) ressorteren de diensten
Economische Delicten, Prijsstabilisatie en Waarborg en Ijkwezen.
Dit Onderdirectoraat houdt zich bezig met:

1 De controle op prijzen en gehanteerde winstmarges
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2 De controle op de geldigheid van verstrekte vergunningen.
3 De controle op voorverpakte waren voor wat betreft de

voorgeschreven maat en/of gewicht.
4 Het tegengaan van smokkel praktijken.
5 De controle op expiratiedata van goederen.
6 De dienstverlening aan bedrijven en personen middels ijken,

keuren en repareren van weegapparatuur en meetmiddelen en
sieraden.

Deze werkzaamheden worden landelijk uitgevoerd.
De werkzaamheden van de dependance HI te Nickerie moeten in dit licht gezien
worden.

De resultaten en verwachtingen van de bovengenoemde werkzaamheden zijn:
 Het terugdringen van de criminaliteit op economisch gebied,

waaronder smokkelpraktijken, prijsopdrijving en de overtreding
van de Wet IJkwezen,

 Dat men zich houdt aan de bepalingen inzake het
vergunningsbeleid.

 Dat voor goederen voortvloeiende uit de gepleegde overtredingen
via processen verbaal doorgeleid worden naar de justitionele
autoriteiten ter  verdere afhandeling.

Thans volgt een uiteenzetting van de Apparaatskosten, alsmede de toelichting daartoe.

TITEL I: Apparaatskosten

bedragen x SRD. 1.000
Kostensoort Realisatie

2009
Raming

2010
Raming

2011
Raming

2012
Raming

2013
Raming

2014
Raming
2015

Personeelskosten
11.127 13.449 15.395,0 15.517,0 15.517,0 15.517,0 15. 517,0

Materiële Kosten
2.867 4.396 2.315,0 4.692,0 4.885,0 5.078,0 5.261,0

Aanschaffingen
181 732 300,0 800,0 850,0 900,0 950,0

Totaal
Apparaatskosten 14.175 18.577 18.010,0 21.009,0 21.252,0 21.495,0 21.728,0
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Toelichting
Personeelskosten
De verruiming van de personele kosten vindt grotendeels haar oorsprong in de
uitvoering van het Functie Inpassing Systeem van de Overheid (FISO) De overgang
naar Fiso Fase II zal volgens deskundigen een verruiming van meer dan 30 % in de
personele kosten teweegbrengen, rekening houdende met de mutatie in verhoudingen
1: 4,13 naar 1: 6
In het jaar 2011 ligt het in de bedoeling dat het Ministerie van Handel en Industrie de
reorganisatie van de administratieve organisatie verder ter hand neemt ten einde de
doelmatigheid en effiency op te voeren. Middels opleiding en training zullen in het
dienstjaar 2011 functionarissen de gelegenheid krijgen om de kwaliteit van de
dienstverlening te verhogen. Zo wordt additioneel personeel (midden en hoger kader)
en externe deskundigen aangetrokken ter versterking van het onderdirectoraat
Marktbeheersing. Ook zal personele invulling gegeven worden aan de diensten HI-
Nickerie, de Caricom Competition Commission, het Surinaams Mededingings
Instituut en de staf afdeling Consumenten Bescherming, de dienst Interne Controle
en de KMO-desk.

De raming van het Ministerie/Directoraat ‘Handel en Industrie’ is gebaseerd op de
ontvangen personeelsgegevens per 15 juli 2010 van de diverse afdelingen met
inachtneming van zowel het wervingsbeleid,  de opleidingen en het functie
inpassingsbeleid van de overheid (FISO).
Rekening houdende met de personele bezetting van de Mededingings Autoriteiten,
de   Dependance in Nickerie, het onderdirectoraat Marktbeheersing en de Dienst
Interne Controle, ligt het  in de bedoeling hoger kaderleden toe te voegen aan onze
staf. Echter kan de instroom van personeel na 23 juli 2010 onvoldoende exact
worden weergegeven; dit vanwege het lange proces van goedkeuringen binnen de
Raad van Ministers inzake ontheffing personeelsstop en goedkeuring van
voorkomende overplaatsingen.
De gemiddelde leeftijd van het personeel wordt geschat op 40 jaar en het percentage
ziekteverzuim periode juni 2009 - juni  2010 op 15 % .
De verdeling van het personeel qua opleiding ziet er als volgt uit:
Hoger kader     (44) 9 %
Midden kader (161) 33 %
Lager kader    (284) 58 %
Op grond van het personeelsbestand van 489 ambtenaren per 15 juli  2010 alsmede de
aantrekking van een 10-tal academici, andere deskundigen en ondersteunend
personeel voor ondermeer de Mededingings Autoriteiten, Dependance HI te Nickerie,
het onderdirectoraat Marktbeheersing, de Interne Controle en de stafdienst Algemeen
Economisch Beleid, zullen naar verwachting de personeelsuitgaven in 2011  ca.
SRD.15.395.300.000,00 bedragen.
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Dit budget is als volgt gespecificeerd:

bedragen x SRD. 1.000
Personeelskosten 2011
Ambtelijk Salaris 11.892,8
Vakantietoelage 951,4
Overwerk 37,0
Bonussen en Gratificaties 87,0
Vacatie 310,3
Functionele Toelage 8,7
Persoonlijke Toelage 95,4
Gezinstoelage en Kinderbijslag 31,7
Telefoonvergoeding 14,5
Representatievergoeding 39,2
Vervoerstoelage 52,9
Opleidingen 170,0
Externen 150,0
Werkgeverslasten Pensioen 780,9
Werkgeverslasten SZF 773,5
Totaal 15.395,3

Materiële Kosten

Deze ramingen geven het minimale aan van de uitgaven om kwalitatief
goed werk te verrichten en de continuïteit van het ministerie te kunnen
garanderen.

Bedragen x SRD. 1.000

Materiële Kosten
2011

Kantoorkosten
Kantoormiddelen 97,2
Kopieer 20,0
Telefoon 175,00
Drukwerk 15,0
Bodediensten 0,5
Onderhoud meubilair en inventaris 20,4
Onderhoud kantoormiddelen 3,0
Vergaderkosten 24,0
Totaal kantoorkosten 355,1
Gebouwen en energie
Huur gebouwen en terreinen 143,8
Onderhoud gebouwen en terreinen 40,0
Verbouwingen 40,0
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Vuilnis en reinigingsdiensten 4,3
Water 30,0
Elektriciteit 136,0
Totaal gebouwen en energie 394,1
Reis- en verblijfkosten
Binnenlandse reiskosten 4,0
Binnenlandse verblijfkosten 50,0
Huur van voertuigen 100,0
Buitenlandse reiskosten 200,0
Buitenlandse verblijfkosten 400,0
Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen350,0
Totaal reis- en verblijfkosten 1.104,0
Automatisering
Verbruiksgoederen 40,0
Onderhoud 26,7
Licenties en programmakosten 10,0
Datalijnen 3,0
Totaal Automatisering 79,7
Voorlichting
Advertenties en bekendmakingen 30,0
Radio en TV programma’s 10,0
Brochures en andere periodieken 15,0
Tentoonstellingen 5,0
Seminars, workshops, etc. 30,0
Totaal Voorlichting 90,0
Algemeen
Representatie 80,0
Abonnement en vakliteratuur 14,0
Verzekeringen 26,3
Schoonmaak 20,0
Gereedschappen en apparatuur 7,5
Kleding en Bewassing 10,0
Verzorgingskosten 15,0
Bewaking 2,5
Voeding 16,8
Vrachtkosten en porti 5,0
Laboratoriumkosten 4,0
Onderzoekskosten 4,0
Specifieke exploitatie kosten 20,0
Onderscheiding 45,0
Inhuur Externe Juridische Bijstand 0,0
Totaal Algemeen 280,1
Medische verzorging
Medicijnen 4,3
Hulpmiddelen 0,8
Ligkosten 2,5
Poliklinische Kosten 6,0
Preventieve Medische Voorzieningen 8,5
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Totaal Medische Verzorging 22,1

Totaal Materiële Kosten 2.315,1

Toelichting;
De raming van de materiële kosten voor het jaar 2011 is evenals het jaar 2010 ruim
geraamd. Er is rekening gehouden met de te plegen investeringen te HI- Saramacca
Doorsteek in het kader van een totale renovatie, verbouwing en uitbreiding van
voornoemd pand en de Dependance HI te Nickerie. Ook de digitalisering van het
Documentatie centrum mag in dit licht gezien worden. De prijs-en tariefsaanpassingen
bij de vaste lasten zijn hierin tevens megenomen.
Tevens is om de activiteiten van het Ministerie van Handel en Industrie uit te dragen
en awareness te creëren met betrekking tot Suriname’s committeringen in regionaal-
en internationaal verband, de afdeling Voorlichting versneld uitgebreid met een
opname studio en hebben de functionarissen reeds enkele upgradings opleidingen
gevolgd. Thans wordt gewerkt aan uitbreiding van de voorziening voor alle
benodigde studio apparatuur. De advertentie- en uitzendkosten alsmede de kosten
voor het uitgeven van een kwartaalblad zijn tevens meegenomen in de begroting 2011.
Teneinde het Ministerie regionaal zowel internationaal uit te dragen ter vastlegging
van de Surinaamse economische- en handelsbelangen worden op directie en stafnivo
medewerkers regelmatig afgevaardigd naar de diverse bijeenkomsten.
Deze participatie leidt, mede als gevolg van het dienstreizen kalender, tot verruiming
van de buitenlandse reis- en verblijfkosten.
Voor wat betreft de uitrukdiensten, zullen ook in het jaar 2011 in verband met de
veldwerkzaamheden voertuigen worden aangehuurd indien de aanschaf van
voertuigen niet tot de mogelijkheden behoort. De stelselmatige aanpassing van de
brandstofprijs heeft geleid tot een ruimere raming voor onderhoud en exploitatie van
de dienstvoertuigen.

Aanschaffingen
Bedragen x SRD.  1.000

Aanschaffingen 2011
Inventaris
Kantoorinrichting 80,0
Communicatie 25,5
Totaal Inventaris 105,5
Automatisering
Computers 18,2
Printers 8,3
Netwerken 35,0
Totaal Automatisering 61,5
Gereedschappen
Laboratoriumbenodigdheden 25,0
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Technische Gereedschappen 20,0
Totaal Gereedschappen 45,0
Vervoermiddelen
Auto’s 35,0
Pick-ups 45,0
Bromfietsen 8,0
Totaal Vervoermiddelen 88,0
Totaal Aanschaffingen 300,0

Toelichting

De aanschaffingen voor het jaar 2011 zijn geraamd op SRD. 300.000,00 voor een
adequate accommodatie van de diverse afdelingen en diensten.
Ten aanzien van ons wagenpark wordt rekening gehouden met de trage afhandeling
van de levering van voertuigen, daar in de afgelopen  dienstjaren beschikbaar gestelde
gelden ondanks de afgesproken leveringsdatum niet meer besteed konden worden
vanwege koersschommelingen.
Vanwege te plegen vervangingen m.b.t de kantoorinrichting en het wagenpark  zijn
deze ruim geraamd daar zij in voorkomende gevallen dringend vervangen moeten
worden om de controle diensten alsmede de dienstenontwikkeling  in staat te stellen
de aan hen toebedeelde taken optimaal te verrichten, vooral in het kader van
consumenten bescherming en controle op naleving van vergunningsvoorwaarden, dit
voor een goede economische gang van zaken.
De modernisering van de Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen en de daarmee
gepaard gaande vervanging van de inventaris, weeg - en certificerings apparatuur en
opleidingen voor het personeel van deze dienst alsmede de exploitatie kosten,
continuering van de opzet, kwalitatieve bemensing inrichting van  dependance Handel
en Industrie te Nickerie zal in dit dienstjaar gecontinueerd worden.

TITEL 2: Beleidsprogramma’s

bedragen x SRD. 1.000
Realisatie
2009

Raming
2010

Raming
2011

Raming
2012

Raming
2013

Raming
2014

Raming
2015

110 Subsidie BABYVOEDING 3.276 4685 686 5.500 5.500 5.500 5.500

100 Subsidie Standaarden
Bureau Suriname 759 980 980 1.378 1.378 1.378 1.378

106 Opzet geautomatiseerde
databank IUD 0 20 20 20 20 20 20

114 Trade Sector Support
Programme. 0 4.443 3.117 0 0 0 0

116 Uitvoering Export
Support Programme
(ESP). 0 168 84 168 168 168 168
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117 Uitvoering Industrieel
Technisch Assistentie
Programma (ITAP) 0 1.260 12 1.200 1200 1200 1200

118 Suriname Business Forum
(SBF). 218 88 315 201 201 201 201

119 Uitvoering Project
Industrie Terreinen.. 0 140 70 140 140 140 140

120 Opzet  en functionering
Mededingings
Autoriteiten

208
1.281 208 1.281 1.281 1.281 1.281

101 Aanpassing / Redigering
wetgeving in het kader
van multilaterale
overeenkomsten (WTO,
CARICOM, FTAA, ACP-
EU) en bilaterale
overeenkomsten

0 50 20 50 50 50 50

122
(113)

Nationale Bewustwording
inzake CSME, de WTO,
ACP-EU EPA, en andere
overeenkomsten

0 250 125 250 250 250 250

121 Versteviging van
Suriname’s Internationale
Industriele-,
Economische- en
Handels-
betrekkingen

0 101 50 133 133 133 133

112 Contributie
verplichtingen 5.074 5.138 4.600 6.000 6.000 6.000 6.000

Totaal
Beleidsmaatregelen 9.535 18.604 10.287 16.321 16.321 16.321 16.321

Beleidsmaatregelen onder verdeelt naar donorbijdrage en overheidsbijdrage

Bedragen x SRD. 1.000
code Beleidsmaatregelen 2011
100 Subsidie Standaard Bureau Suriname. 980

Donorbijdrage 0
Overheidsbijdrage 980

101 Aanpassing/ Redigering wertgeving in het kader van
multilaterale overeenkomsten (WTO,, CARICOM,
FTAA, ACP-EU) en bilaterale overeenkomsten

20

Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 10

106 Opzet geautomatiseerde databank IUD 20
Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 10

110 Subsidie Babyvoeding 686
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Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 4.593

112 Contributieverplichtingen 686
Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 4.600

114 Trade Sector Support Programme (SU-L1002). 3.117
Donor bijdrage IDB 3.117
Overheidsbijdrage 0

116. Uitvoering van het Export Support Programme (ESP). 84

Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 40

117 Uitvoering Industrieel Technisch Assistentie
Programma(ITAP) 12

Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 113

118 Suriname Business Forum (SBF) 315
Donor bijdrage EU (project opgebracht bij PLOS) 0
Overheidsbijdrage 315

119 Uitvoering Project Industrie Terreinen (PIT) 70
Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 30

120 Opzet en functionering Mededingings Autoriteiten 208

Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 208

121 Versteviging van Suriname’s Internationale Industriele-,
Economische- en Handelsbetrekkingen 50

Donor bijdrage 0
Overheids bijdrage 20

122 Nationale Bewustwordings-campagne inzake
CSME, de WTO, ACP-EU EPA  en andere
overeenkomsten.

125

Donor bijdrage 0
Overheidsbijdrage 50
Totaal Donorbijdrage Beleidsmaatregelen 3.117
Totaal Overheidsbijdrage Beleidsmaatregelen 7.062
Totaal Beleidsprogramma’s 10.287
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Op basis van de Regeringsverklaring, het M.O.P en de internationale
committeringen van de Staat Suriname, zijn de volgende beleidsvoornemens van het
Ministerie van Handel en Industrie geformuleerd.
Voor een integrale beleidsbenadering zijn in onderstaand schema de
beleidsdoelstellingen van het Ministerie van Handel en Industrie vervat, ingebed in
de diverse M.O.P Beleidsgebieden, de daaruit voortvloeiende activiteiten, alsmede de
indicatoren voor het begrotingsjaar 2011.

MOP-Beleidsgebied SOCIALE EN MENSELIJKE ONTWIKKELING/Armoedebestrijding
De vestiging van een sociaal rechtvaardigere samenleving, met inspanningen gericht op gelijke
ontwikkelingsmogelijkheden
toegespitst op kansarmen en kwetsbare groepen opdat ook zij deelnemen aan het arbeidsproces. Het
wegwerken van
achterstanden. De verbetering van medische leefomstandigheden zal moeten resulteren in verhoging van

de welzijn
en welvaartsaspecten van kwetsbare groepen.

MOP-
Beleidsprogramma’s
en
Beleidsmaatregelen

Verwachte Beleidsresultaten per
eind 2010

Verwachte beleidsresultaten
per eind
2011

Beleidsprogramma: Welzijnsverbetering kwetsbare groepen

Subsidie Babyvoeding.
Een situatie van gegarandeerde
zuigelingen voeding voorziening tegen
betaalbare, door de overheid
vastgestelde prijzen, is bereikt. Over het
jaar 2010 zal totaal betaald zijn
SRD. 4.894.032,14

Continuering babyvoeding
voorziening tegen betaalbare,
door de overheid   vastgestelde
prijzen.

MOP-Beleidsgebied BESTUUR/ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Facilitering private sector/Perspectieven huidige productie sectoren
Het tot stand doen komen van een overzichtelijke-, transparante en aan de tijd aangepaste organisatie
met het oog op een verhoogde participatie van stakeholders in het handel- en industrie gebeuren; Het
creëren van een investerings-vriendelijk klimaat voor zowel lokale als buitenlandse ondernemers.
MOP-
Beleidsprogramma’s
en Beleidsmaatregelen

VerwachteBeleidsresultaten per
Eind 2010

Verwachte beleidsresultaten per
eind 2011

Beleidsprogramma: Formulering van ontwikkelingsstrategie voor duurzame productie
Trade Sector
Support
Programme(SU-
L1002).

Verbetering van overheidsmanagement
m.b.t buitenlandse handel van Suriname
middels versterking van de capaciteit
ter formulering, onderhandeling en
implementatie van het handelsbeleid en
gerelateerde overeenkomsten.
Afronding van de assistentie m.b.t het
formuleren en implementeren van een
EPA handelsbeleid

Uitvoering van de Suriname Trade
Strategy.

Technische Assistentie aan
Economie, Markten
enStrategische sectoren in
Suriname.
Voortzetting handelsbeleid
2010. Continuering
implementatie HS
2007/CET.Verzameling data
voor onderhandelingen bound
Rate. Het ontwikkelen van een
raamwerk voor het te voeren
handelsbeleid.
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Continuering operationalisering van het
Surinaams Bureau voor Standaarden.
Awareness trainingen en workshops
voor effectievere functionering SBS

Aanvang implementatie uitvoering
nieuw communicatie en informatie
netwerk MHI Website MHI opgeleverd
Aflevering tweede volledig uitgeruste
Conference Room MHI

Consultancy buro aangetrokken  ter
assistentie van MHI voor verdere
uitvoering van de handelsgerelateerde
aangelegenheden bij de verder
uitvoering van het TSSP

Aanvang fiscale impact analyse van
handel onderhandelingen i.s.m de
Wereldbank

Technische assistentie bij het draften
van de Wet Consumenten bescherming

Verruiming van de
onderhandelings capaciteit en
en implementatie van de
handels strategie middels
projectuitvoering op basis van
het vastgesteld handelsbeleid,
ingebed in het ontwikkeld
raamwerk.

Operationele fase SBS voor
certificering goederen,
geaccepteerde werkwijzen en
kwaliteitssystemen alsmede
vergroting Standaarden
bewustzijn en het  aangaan van
samenwerkingsverbanden.

Uitgekristaliseerd
automatiseringsplan voor het
Ministerie  van Handel en
Industrie ter versterking van
Suriname’s onderhandelings
positie op regionaal  en
internationaal fora Zorg dragen
dat de elektronische
communicatie veilig  en
betrouwbaar is. Zorgdragen dat
bedrijven meer ruimte krijgen
om te ondernemen en te
vernieuwen

Formulering van een handboek
voor de export van fruit in de
luchtvaart

Volledig CODEX secretariaat
afgeleverdVolledig nieuwe
informatie- ,electrificatie –en
communicatie infrastructuur
afgeleverd aan MHI
Volledige informatie en
communicatie infrastructuur
alsmede kantoor inventaris
afgeleverd aan het  Buro
Intellectuele eigendommen

Zorgdragen dat consumenten
sterker staan en hun recht
kunnen laten gelden;

De benodigde Asycuda
hardeware zal zijn aangeschaft.
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Opzet en
Functionering
Mededingings
Autoriteiten.

Finalisering ontwerp-
Mededingingswet

Technische samenwerking met de
Nederlandse Mededingings
Autoriteit NMA
Initiele werving SMI-personeel

Voorbereiding contractafwikkeling
voor behuizing SMI

Finalisering Mededingingswet
Bestuurs structuren en posities
SMI ingevuld
Initiele start en opzet
Surinaams Mededingings
Instituut (SMI) (mens en
materieel)
De versterking van het groei-
en concurrentievermogen van
surinaamse ondernemers
De versterking van de Interne
Markt;
Het bevorderen van optimale
marktordening en
mededinging;
Het toezicht op de
mededinging ;
FinaliseringConsumenten
beschermingswet
Het versterken van de positie
van de consument
Initiele opzet Consumenten
Instituut
Zorg dragen voor het
functioneren van
het SMI

Uitvoering Export
Support
Programme(ESP).

Voorbereidingen om in nauw overleg
met het bedrijfsleven de kunstmatige
handelsbarriers te verwijderen en
markttoegang te garanderen.

Versterking van het innovatie
vermogen van het Surinaams
bedrijfsleven Voortgang
internationale handels-
liberalisatie en
voortschrijdende verwijdering
kunstmatige handelsbarrieres
n garandering markttoegang.
Opzet data informatie bestand.
Netwerkontwikkeling t.b.v de
beschikbaarheid van
technische en economische
informatie.

Ontwikkeling institutionele
structuur voor
exportbegeleiding.

Bevorderen van een stabiele
macro-economische omgeving
en versterken van de Interne
Markt.
Een vrijer internationaal
handels- en
investeringsverkeer en een
versterkte internationale
economische rechtsorde.
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Uitvoering
Industrieel
Technisch
Asistentie
Programma(ITAP).

Formalisering Samenwerkings
overeenkomst  met gemeente Den
Haag en implementatie Trainings
workshops

Finalisering Foodhandlers Project
i.s.m SBS en WBG;Certificering
voedselveiligheid binnen 4
branches van de voedsel
verwerkendeindustrieen

Beschikken over een sectorgewijze
benaderings strategie voor
ondersteuning prioriteitssectoren
voor het op gang brengen van
groei binnen die sectoren.

Identificatie van
aandachtsgebieden en verlening
van de nodige technische
assistentie aan  diverse industrieen
die o.b.v  een
fabrikantenvergunning operatief
zijn en zullen zijn, met in acht-
neming van de diverse sectoren
binnen de diensten branche

Opstart ontwikkeling
Investeringsgids

Voorbereiding opstart IPA
Investment &Trade Promotion
Agency

Professionele opzet en Inrichting
KMO-unit alsmede opzet
Ondernemers balie

Ontwikkeling netwerk infrastructuur
met Stakeholders  in de textiel
industrie

Technische assistentie aan
strategische sectoren;
Verruimming van het
concurrerend ondernemers
klimaat.Prioriteitsstelling inzake
beschikbaarheid van grond,
hulpstoffen, markttoegang in
regionale markten en
comparatieve voordelen die de
surinaamse zakenomgeving
biedt.
Versterking van het
innovatievermogen van het
surinaams bedrijfsleven
Verruiming van het
concurrerend ondernemings
klimaat
Het versterken van het
innovatief vermogen van de
Surinaamse  economieBetere
benutting van innovatie om
maatschappelijke vraagstukken
op te lossen.
Meer zelfstandige onder
nemers met personeel en meer
snelle groeiers
Sectoranalyse voor vaststelling
prioriteitssectoren met
exportpotentie
Onderzoek naar potentiële
sectoren voor investeringen.
Ontwikkeling van richtlijnen
voor investeringen.
Technische assistentie aan
economie, markten en
strategische sectoren in
Suriname Minder regeldruk,
minder instrumenten, minder
lokettenOndernemen over
grenzen
Bedrijvenmissies van en naar
het buitenland.
Initiele opzet IPA
Ontwikkeling KMO- Unit  voor
begeleiding  KMO’s.
Capaciteitsopbouw voor
KMIO’s inzake  markt
onderzoek en ontwikkeling.
Advies aan ondernemers op
maat t.b.v. internationale
strategievorming en
haalbaarheidsstudies.
Finalisering Textiel project ter
bevordering van de
ontwikkeling in de textiel
branche
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Suriname Business Forum Opzet Suriname Business
Centre. geformaliseerd

Versterking van het
innovatievermogen van de
publieke- en private sector
Project implementatie
Suriname Business Centre als
orgaan  van het Business
Forum, specifiek belast met de
stimulering van de private
sector.

MOP-Beleidsgebied ECONOMISCHE ONTWIKKELING/Perspectieven voor de huidige
productiesectoren
Het stimuleren van de export bevordering en het verkrijgen van markt informatie voor het
bedrijfsleven

MOP- Beleidsprogramma’s
en Beleidsmaatregelen

Verwachte Beleidsresultaten
per
eind 2010

Verwachte beleidsresultaten
per eind 2011

Beleidsprogramma: Het stimuleren van handelsovereenkomsten inzake wetenschappelijke-
technische samenwerking

Nationale
Bewustwordingscampagne
inzake CSME, de WTO,
ACP-EU EPA en andere
overeenkomsten.

Continuering publieke
bewustwordings activiteiten
hebben, mede in verband
met Suriname’s lidmaatschap
van de Caricom, de WTO,
de ACP-EU en andere
bilaterals gezorgd voor
verruiming van de inzichten
inzake de mogelijkheden
van de CSME voor allereerst
het  Surinaams bedrijfsleven
voor wat betreft de
marketingaspecten en de
jongeren.
Ook is voorrang gegeven aan
de capaciteitsversterking en
materiele infrastructuur  van
de voorlichtingsunit.

Voortzetting awareness beleid
dienstjaar 2009 voor verruiming
Surinaams aandeel op de
Caricommarkt, de EU-markt en
andere strategische
Handelspartners.
In dit kader zal de totale
materiële en immateriële
uitrusting  van het ministerie
aangepast worden naar
Internationale maatstaven.
Voorlichten van het
bedrijfsleven door de
communicatie dienst, mbt:
a .De verrichtingen van de
opsporingsdiensten m.b.t
economische delicten en
naleving
vergunningsvoorwaarden
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Voortzetting Caricom
Canada Onderhandelingen
om te komen tot een handels
en investeringsovereenkomst

Voortzetting Trade and
Investment Framework
Agreement tussen de
Caricom en de VS. De
onderhandelingen in dit
kader hebben geleid tot een
concept overeenkomst die in
2010 verder gestalte zal
krijgen.

Voortzetting activiteiten van
de Gemengde Commissie
Suriname- Cuba ter
verbreding van de toegang
voor agrarische producten op
handelsgebied;

Voortzetting activiteiten
Gemengde Commissie
Suriname- India voor
trainingen op het gebied van
o.m standaarden ;

b Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen tot wezenlijk
onderdeel maken van het
Surinaams beleid ter
bevordering van internationale
handel en investeringen door
Surinaamse bedrijven.
c Controle op handelsstromen
strategische goederen.
d Versterken maatschappelijk
draagvlak door intensieve
communicatie met
bedrijfsleven, consumenten,
NGO's en andere stakeholders.
e Succesvolle afronding van
de WTO Doha Development
Agenda met gebalanceerd
resultaat op diensten, landbouw
en niet-agrarische
markttoegang,
f Effectieve en (pro-)actieve
inbreng in de onderhandelingen
over bilaterale en regionale
vrijhandelsakkoorden
g Bevordering van de
implementatie van onder meer
de ACP-EU EPA door middel
van hunan capacity building,
workshops, seminars en
trainingen.
h Stimuleren van duurzame
relaties door met bedrijven en
handelspartners aan
verbetering op het vlak milieu
en sociale aspecten van
handelsrelaties samen te
werken.
L De nationale import- en
export controle wetgeving met
betrekking tot de Negatieve
Lijst.
Voortzetting awareness
programma’s
In  het kader van :
Standaarden, Mededinging,
Origine regels, Sanitaire en
Fytosanitaire maatregelen,
Trade Remedies, introductie
WTO, landbouw, TRIPS,
Technical Barriers to Trade,
Accreditatie, Free movement of
persons, Legal and institutional
issues, CSME and legal
implications, Regional trade
agreements, Intellectual
Property Rights en Services
and Investment,
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Deze Public Education
activiteiten zullen plaats  vinden
middels lezingen, ondernemers
avonden,workshops,
seminaars, informatie
bijeenkomsten,
netwerkvergaderingen,
discussie avonden, beurzen en
media programma’s alsmede
consultaties  met stakeholders
inzake Participatie van
Suriname binnen de CSME,
Sensitizing for senior officials
and Permanent Secretaries,
Cariforum, EPA
goederenlijsten, Contingent
Rights, Competion policy,
consultaties  Domestic
Regulation en CSME Public
Administration Reform, Non-
wage earners COFAP/COTED
Cariforum EPA goederenlijsten
Contingent rights  Competition
policy.Consultaties Domestic
Regulation  i.h.k.v. de Caricom
Single Market and Economy
om na te gaan hoe het best
invulling kan worden gegeven
aan het verder reguleren van
diensten m.n. juridische,
boekhoudkundige,
architecturale, bouwkundige,
ingenieurs en medische
diensten;

Aanpassing/Redigering
Wetgeving i.h.k.v.
multilaterale
overeenkomsten (WTO,
CARICOM,FTAA, ACP-EU)
en bilaterale
overeenkomsten .

Inventarisering, analysering
en redigering wetgeving
inzake multilaterale en
bilaterale  handels
overeenkomsten.
Conceptwetgeving
Mededinging gereed.

Implementatie Wetgeving
Consumenten Bescherming,
Anti-dumping en Mededinging .
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Opzet geautomatiseerde
databank IUD

Opzet data infrastructuur en
de ontwikkeling van een
trainingsprogramma ter
upgrading van de nationale
onderhandelingscapaciteit
Opzet geautomatiseerde
databank voor verwerking
import- en export gegevens
en finalisering training IUD-
medewerkers in het gebruik
van het invoerscherm voor het
invoeren van prijs- en volume
gegevens de in-en export
regarderende Dit proces wordt
gefinaliseerd in het dienstjaar
2011.

Productie van in- en export
data voor de opzet van een
databank Voortzetting
handelsbeleid dienstjaar 2010.

Standaarde Buro Suriname Kwalitatieve uitbreiding van
de bemensing van het SBS
middels opzet WTO National
Enquiry Point (NEP) en een
Standaarden Informatie
Centrum (SIC)

Verruimming van het
ondernemersklimaat
Certificering van producten en
systemen conform
internationaal geaccepteerde
standaarden.

Versteviging van
Suriname’s Internationale
Industriele-, Economische-
en Handelsbetrekkingen

Voortzetting
onderhandelingsronden op
regionaal- en internationale
fora

Voortzetting
onderhandelingsronden op
regionaal en internationaal fora.
Versteviging van Suriname’s
Internationale economische-en
handels betrekkingen
Economische analyses en
prognoses Voorzien in
maatschappelijke behoefte aan
statistieken

MOP-Beleidsgebied
BESTUUR

Mede implementeren van het
Public Sector Reform
Programme

Systematische Verbetering van
het Overheids apparaat (SVO)

MOP-Beleidsprogramma’s
en Beleidsmaatregelen

Verwachte
Beleidsresultaten per eind
2010

Verwachte beleidsresultaten per
eind 2011

Beleidsprogramma: Internationaal kader en Buitenlands beleid / Bijdrage Partnerschappen
Contributie verplichtingen Nakoming van de contributie

verplichtingen  aan de
volgende organisaties t.w.
Caricom, CEDA, ISO
CROSQ, CRNM,CCC, WTO,
UNIDO, ACP, e.a.relevante
organisaties

Continuering contributie
verplichtingen
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TITEL 3: Middelenbegroting
bedragen x SRD. 1.000
Code Ontvangsten Realisatie

2009
Raming

2010
Raming

2011
Raming

2012
Raming

2013
Raming

2014
Raming

2015
80.40.09 Vergunningsrec

hten voor het
vestigen van
bedrijven

377 606 400 400 400 400 400

80.50.05 Justeerloon
(IJkgelden)

89 81 87 87 87 87 87

80.60.06 Bestekkosten 0 1 1 1 1 1 1
Totaal
Middelenbegro
ting

466 688 488 488 488 488 488

Code Donormiddelen
projekten

90.10.05 IDB, lening 1.054 4.277 4.457 2.587 2.587 2.587 2.587
90.00.05 IDB,

donatie
0 732 0 0 0 0 0

Totaal leningen 1.054 5.009 4.457 2.587 2.587 2.587 2.587
Totaal
middelen
ontvangsten

1.520 5.697 4.945 3.075 3.075 3.075 3.075

Toelichting
De niet – belasting middelen zijn voor het jaar 2010 begroot op SRD. 481.500,00.In
het kader van het decentralisatie proces zullen een deel van de “Niet Belasting
Middelen” namelijk de ‘Vergunningsrechten voor het vestigen van bedrijven’  voor
een totaal bedrag van SRD 400.000,00 worden overgemaakt  t.b.v. het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling.

Bijdrage vergunningsrechten
De vergunningsrechten voor het vestigen van bedrijven dienen aangepast te worden,
op basis van het vermogen en het soort bedrijf. In een eerder voorstel is aangegeven
voor kleinbedrijven het tarief van SRD. 300,00 per verzoekschrift (nieuw en/of
verlenging). Voor middelgrote bedrijven en grote bedrijven zijn de tarieven
respectievelijk SRD. 500,00 en SRD. 1.000,00 per verzoekschrift (nieuw en/of
verlenging). Zowel een nieuwe vergunning als de verlenging hebben een  tijdsduur
van 3 (drie) jaren.
Ook wordt in overweging genomen om zowel administratiekosten in rekening te
brengen als boetes op te leggen bij eventuele overtredingen van de voorwaarden van
de bedrijfsvergunning.
Dit voorstel tot tariefsaanpassing is nog niet geimplementeerd.
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Bijdrage justeerloon
Naar verwachting van het Hoofd van de Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen
zal het te ontvangen justeerloon (gelden die door burgers en/of bedrijven worden
betaald voor het ijken van diverse materialen) voor het jaar 2011 ca. SRD. 87.000,00
bedragen.
Daar tariefsaanpassing bij de justeerlonen ook dringend vereist is, zullen de huidige
tarieven  door deskundigen kritisch geëvalueerd worden.
Het proces naar de feitelijke tariefsaanpassing is hier een stuk omslachtiger omdat
ingeval van justeerloon van de Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen het om
wetswijzigingen gaat. Met de implementatie van het Standaarden Bureau Suriname
hoopt het ministerie gefaseerd plannen te realiseren voor een adequate dienstverlening
naar het bedrijfsleven en de inkomsten van Suriname zo op termijn te verhogen.
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
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
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Reparatie;
Toonbank weegschalen SRD.      10 per stuk
snelwegers en balansen SRD 15 per stuk
Grondbasculen SRD        20 per stuk
Weegbruggen SRD        75 per stuk

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

15- 30 kg SRD.   15 per stuk
Balans 0 - 1 kg SRD    10 per stuk
Grondweegwerktuigen 0 - 250 kg SRD    20 per stuk

250- 500 kg SRD.   30 per stuk
500- 1.000 kg SRD    35 per stuk

Weegbruggen: 1.000- 5.000 kg SRD    50 per stuk
5.000-35.000 kg SRD    75 per stuk

35.000-60.000 kgSRD  100 per stuk

D 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

E 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

F 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
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Bijdrage Bestekkosten;
Deze zijn de kosten die worden betaald bij de aankoop van een bestek in verband met
openbare aanbestedingen. Ervan uitgaand dat ook in het jaar 2011 er voor de
openbare inschrijvingen er ± 10 stuks bestek voor een minimale bedrag van
SRD. 50,= per stuk zal worden verkocht, is dit middel begroot op SRD. 500.
Er zal een evaluatie gepleegd worden inzake gedelegeerde bevoegdheden aan het
Ministerie van Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Financiën.
Dit zal de transparantie in alle ontvangsten van niet-belasting middelen namens het
Ministerie van Handel en Industrie ten goede komen.

Noot met betrekking tot de Middelenbegroting:
Een eerder voorstel tot milieuheffingen op ingevoerde auto’s, autobanden  en accu’s
welke prominent zal bijdragen tot inkomsten vermeerdering van de Staat, dient
uitgewerkt te worden.
Tenslotte wenst het Ministerie van Handel en Industrie nadrukkelijk aan te geven dat
vanwege de gedelegeerde bevoegdheid vanuit het ministerie naar de
districtscommissarissen van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling voor het
verstrekken van vergunningen voor verkoop van gedistilleerde producten en
verlofbewijzen, doelmatige afstemming administratie tussen beide ministeriele
entiteiten noodzakelijk is indien deze middelenontvangsten door het Ministerie van
Handel en Industrie begroot moeten worden.

TITEL V: Parastatalen
Onder de verantwoordelijkheid van de minister van Handel en Industrie ressorteren
geen parastatalen.

Paramaribo, 30 augustus 2011,

DESIRÉ D.BOUTERSE


