
Automatisering 
Directoraat Financiën

Doel: Verhoging efficiëntie in het beheer van Overheidsfinanciën door 
middel van automatisering  van relevante financiële afdelingen. In dit 
kader is hardware aangeschaft

Bureau voor de 
Staatsschuld

Het dekken van de exploitatiekosten ten behoeve van dept 
Management

Deviezencommissie Het dekken van de exploitatiekosten van het secretariaat dat als 
ondersteuning moet dienen van de commissie

Centrale Lands-
accountantdienst 
(CLAD)

Het dekken van de exploitatiekosten van de CLAD, ten behoeve van 
effectieve , efficiënte  en onafhankelijke uitvoering van haar 
contolerende en adviserende taken. 

Rentes en aflossingen Tot en met juni 2007 bedroegen de buitenlandse rentebetalingen en 
gerealiseerde aflossingen resp. US$ 3,3 miljoen en US$ 18,4 
miljoen.   Als onderdeel van deze beleidsmaatregel heeft Nederland 
in augustus 2007 de rest van de schuld van de Staat Suriname bij de 
Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) ad 
SRD 274.508.597,11 kwijtgescholden casu quo verrekend met 
pariteitsmiddelen.  Het geld dat door die verrekening vrijkomt wordt 
besteed aan onder andere de oeververdedigingswerken in 
Commewijne en Coronie  en aan het opzetten van een 
energiefonds

Presentatie handboek Met het doel meer evenwicht te brengen in de handelsbalans met 
Brazilië, is door tussenkomst van Brazilië een handboek "How to 
export to Brazil"  aan het bedrijfsleven in Suriname aangeboden. 
Ook werd een marktstudie afgerond inzake de export van 
Surinaams drinkwater naar Brazilië. 

Visserij Met Venezuela is een visserrij-overeenkomst getekend, die past in de 
intensivering van de onderlinge samenwerking.

Grensgeschil Guyana - 
Suriname

Het resultaat van het arbitrageproces rond de afbakening van de 
zeegrens met Guyana is in september 2007 gepresenteerd, 
waarmee de maritieme grens tussen beide buurlanden door het 
Arbitrage Tribunaal inzake de VN Conventie over de rechten van de 
zee is vastgesteld.

Bilaterale betrekkingen 
Europa

Betrekkingen zijn onder ander geconsolideerd met Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Ook zijn de banden met andere 
Europese landen versterkt. De relatie tussen Suriname en Turkije 
kreeg een speciaal karakter middels de aanvang van de 
samenwerking tussen Turkije en het Caribische Gebied

Betrekkingen met de Aziatische landen zijn geïntensiveerd. Genoemd 
kunnen worden:                                                                                                   
- De reactivering van de Gemengde Commissie  vergadering 
Suriname-Zuid-Korea, volgend op de First Consultation and 
Cooperation Mechanism CARICOM and Korea.                                                                                                                                                                                                                        
- Besprekingen van de Gemengde Commissie Suriname-India                                                                     
- In de relatie met China  zijn na een uitwisseling van High Level Visits, 
belangrijke overeenkomsten en een MoU inzake samenwerking op 
het gebied van infrastructuur getekend.                                                         
- Met Japan heeft regulier overleg plaatsgevonden inzake bilaterale 
kwesties.                                                        

Verworvenheden van de Regering in 2007
1. Ministerie van Financiën

2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

Azië
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Verworvenheden van de Regering in 2007
 - De Commissie Bijeenkomst tussen Suriname en Indonesië heeft 
meer diepgang gegeven  aan relatie tussen beide landen

Afrika In het kader van de diversificatiestrategie van ons buitenlandsbeleid, 
zijn de relaties met diverse Afrikaanse landen ( Nigeria, Ghana, Zuid-
Afrika) nauwer aangehaald. De vestiging van de Surinaamse 
ambassade in Zuid-Afrika is reeds een feit.
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Verworvenheden van de Regering in 2007
ACP-EU Er is deelgenomen aan diverse reguliere vergaderingen van de ACP 

en ACP-EU  Raad van Ministers.  Medio 2007 heeft Suriname de 
herziene versie van de Cotonou-akkord geratificeerd. Ook is gewerkt 
aan de voltooiing van de laatste fase van de EPA-onderhandelingen, 
waarbij nationaal de Surinaamse positie ten aanzien van deze EPA 
bepaald werd.

The Twelfth Caricom -Japan Consultations Meeting besprak de 
samenwerking tussen beide regio' en werden er afspraken 
geïmplementeerd.

Regionale Integratie Optimale benutting regionale verbanden
Institutionele 
versterking en 
capaciteitsopbouw 
BUZA

Er worden voorbereidingen getroffen voor indiening van een claim 
aangaande uitbreiding van het continentaal plateau in het deel van het 
kustgebied dat verder strekt dan 200 zeemijl.

Internationale 
Committeringen

In het kader van het vergroten van de bewustwording van de 
Surinaamse samenleving met betrekking tot het buitenlands beleid 
zullen de Verdragen worden gepubliceerd.

Optimalisering 
personenver-keer

Er is gewerkt aan de verdere ordening van het visumbeleid. Er heeft 
een vervolgconferentie als natraject van de Conferentie in New York 
en verdere implementatie van het actieplan Zuid-Amerikaanse Regio, 
plaatsgevonden te Carácas. In samenwerking met het ministerie van 
Justitie en Politie is een aanvang gemaakt met de verdere invulling 
van het vreemdelingen  beleid
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Hervorming Publieke 
Sector

Financiering van Stg. Algemeen Bureau voor de Statistiek en de Stg. 
Planbureau Suriname

Sociaal Economische 
Raad (SER)

SER heeft als doel vergroting en institutionalisering te 
bewerkstellingen van de basis voor sociaal-economische overleg en 
vergroting van de stuurkracht van de Overheid te bewerkstelligen. De 
huisvesting van de SER is in augustus veiliggesteld

Hervorming Publieke 
Sector

Er is geparticipeerd in de partnerschappen betreffende het 
Surinaams Business Forum (SBF) en de Havenraad. Inmiddels is de 
fysieke rehabilitatie van het Nieuwe Havencomplex gestart in april 
2007

Technical Cooperation 
Facility

Dient ter ondersteuningen van de implementatie van het door de EU 
vastgestelde ontwikkelingsprogramma dat zicht concentreert op de 
transportsector. Gedurende 2007 zijn ten laste van de TCF, 
trainingen en technische assistentie voor haalbaarheidsstudies en 
diverse accountantscontroles gefinancierd, evenals de participatie en 
organisatie van diverse seminars en vergaderingen t.b.v. staats en 
niet-staatsactoren

Macro economische 
planning en monitoring

Beoogt verbetering van planproducten met duidelijke verbinding 
tussen planning en financiën en de monitoring

3. Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwer king
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Verworvenheden van de Regering in 2007
Startfonds Is een overgangsfase naar het sectorfonds, waarbij overgegaan 

wordt van projectmatige aanpak naar een programmatische aanpak 
bij de uitvoering van activiteiten. Het Startfonds  is verlengd tot  en 
met september 2007, waarna nog in uitvoering zijnde projecten zullen 
worden overgeheveld naar het Sectorfonds.

Fonds Technische 
Bijstand Particuliere 
sector

Doel: Verbetering exportfaciliteiten en stimulering van initiatieven van 
de particuliere sector middel het beschikbaar stellen van technische 
bijstand, teneinde een bijdrage te leveren tot een versnelde 
ontwikkeling van de productiesectoren en versterking van de 
productiestructuur van Suriname

Voorbereidingsfonds Ten behoeve van beleidsvoorbereidingen in de sectoren op basis  
van het beleid, zoals vastgesteld in het MOP

Sectorfondsen Operationele sectorfondsen die gevoed worden vanuit het 
gecommitteerde deel van de Verdragsmiddelen: Onderwijs, 
Gezondheidszorg, Huisvesting, Agrarische Sector, Bestuur, 
Financiën, Rechtsbescherming en Veiligheid.

Accountantscontrole In het kader van de Raamovereenkomst Accountantscontrole 
Bestedingen Verdragsmiddelen

Caribbean Regional 
Information and 
Translation Institute 
(CRITI)

Uit de samenwerking met CARIFORUM is op initiatief van Suriname 
een talen instituut op te richten en te huisvesten in Suriname. De 
financiering vindt plaats door het CARIFORUM terwijl Suriname ook 
een bijdrage zal moeten leveren door huisvesting beschikbaar te 
stellen

Lange termijn 203 visie Doel: Bediscussiëren en overeenkomen van een maatschappelijke 
richting of lange termijn visie. 
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Institutionele 
versterking 
Rekenkamer

Behelst renovatie van het pand aan de Waterkant, het opzetten van 
een nieuw gedigitaliseerd archief en de training van personeel

Institutional 
Strengthening C.I.V.D.

Bijzonder aanschaffingen  t.b.v. geavanceerde technologie en 
specialistische apparatuur ter inwinning van informatie over diverse 
dreigingen.

Overheidsper-
soneelsbeleid

 Wordt verdeeld in diverse aandachtsgebieden, waaronder 
administratie en informatie, productie en werkprestatie, 
personeelsdicipline alsook het automatiseren  van de Centrale  
Personeelsadministratie en het actualiseren van de 
beloningsstructuur

Pre- en Post Electorale 
Activiteiten

Opschonen van het kiezersbestand, registratie binnenlandsbewoners, 
uitvoeren project Straatnaamborden en Huizennummering en 
uitvoeren project ID-kaarten

Erediensten  Religieuze organisaties worden ondersteund bij mediaproducties  die 
een opvoeden en vormend karakter hebben. Hierbij zijn uitgevoerd: 
Viering wereld Religie Dag, actualisering Databank over religieuze 
organisaties, opleiding huwrijksambtenaren en afronding 
functiebeschrijving en functiewaardering van geestelijken

Bijdragen aan 
huishouden

Betaling van onderstanden en pensioenen. De regering heeft een 
commissie ingesteld om de haalbaarheid van het welvaartsvast 
maken van pensioenen en de eventuele aanpassingen van de 
pensioengerechtigde leeftijd te bestuderen.

Public Sector 
Management 
Strengthening Program

Doel: Transparante, efficiënte en effectieve Overheidssector. Enkele 
realisaties: Operationalisering Project Coordinating Unit (PCU), 
evaluatie infrastructuur CBB en opmaal prioriteitenlijst voor 
rehabilitatie

Bevolkingsboek-
houding en Burger-
registratie

Rehabilitatie van Bureaus voor Burgerzaken ter verbetering en 
uitbreiding van de dienstverlening naar de samenleving toe. Bureaus 
op Debike en Sarakreek zijn gerenoveerd en is er een nieuw kantoor 
opgezet te Santodorp. Verder is aanvang gemaakt met 
voorlichtingsactiviteiten voor binnenlandsbewoners te Boven 
Suriname

Ontwikkeling 
archiefwezen

Omvatten infrastructurele verbeteringen m.b.t. huisvesting en 
inrichting. Middels opleidingen en trainingen is gewerkt aan 
professionalisering van archiefkader. De trainingen zijn zowel in 
Suriname als in Nederland verzorgd

Microverfilming Er worden schaduwbestanden gecreëerd ter bewaring van de 
originele stukken, zodat ons cultureel erfgoed behouden blijft. In 2007 
zijn slechts testfilms vervaardigd. Ook wordt gewerkt aan het 
opzetten van aan centrum voor orale geschiedenis en orale bronnen 
onderzoek

Opzet nieuw 
Archiefgebouw

In 2007 is het definitief ontwerp van de nieuwbouw goedgekeurd, is er 
een openbare aanbesteding geweest en heeft de gunning reeds 
plaats gevonden

4. Ministerie van Binnenlandse Zaken
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Verworvenheden van de Regering in 2007
Genderbeleid Doel: Het wegwerken van de achterstandspositie van vrouwen in de 

samenleving en het creëren van gelijkwaardigheid tussen man en 
vrouw.  Activiteiten: het verzorgen van trainingen, institutionele 
versterking van het Nationaal Bureau Genderbeleid, 
deskundigheidsbevordering van het personeel en versterking van het 
gendermanagemnetsysteem. Verder moet de ratificatie van het 
optional protocol van het CEDAW verdrag nog plaatsvinden

Zorggebied woon en 
leefmilieu

 Een aantal secundaire en tertiaire  lozingen zijn schoongemaakt en 
opgehaald, alsook het opruimen van illegale vuilstortplaatsen, het 
ophalen van groot vuil en het opruimen van kadavers in Paramaribo.

Stadsverfraaiings-
projecten en groen 
voorziening

In dit kader is aanvang gemaakt met een eenmalig groot onderhoud 
van de bomen langs de straten in de binnenstad

Institutionele 
versterking Directoraat 
Milieubeheer

Hiertoe behoren personele versterking in kwantitatieve en kwalitatieve 
zin, alsmede de verbetering van de materiele infrastructuur.

Onderwijs Bereikbaarheid verbeterd middels o.a. renovatie en bouw van 
scholen, bijdragen aan instellingen en huishoudens. De kwaliteit van 
het onderwijs is verbeterde middels de opzet van nucleuscentra in het 
binnenland, bijscholing van leerkrachten, ontwikkeling van curricula en 
vroege kinderstimulering

Sport Sport evenementen ontplooid op buurt- en georganiseerd niveau en 
is deelgenomen aan nationale en internationale wedstrijden en zijn 
accommodaties verbeterd.

Jeugd In de ontwikkeling van de jeugd is voorzien middels trainingen, 
onderzoek en naschoolse activiteiten, waaronder studie en 
huiswerkbegeleiding. Er zijn projecten geïnitieerd met als doel 
terugdringing van jeugdwerkloosheid, waaronder vaktraining voor 
schoolverlaters. ook is inspanning gepleegd voor de instandhouding 
en uitbouw van het Jeugdparlement

Scholen en woningen Er zijn uitbreidings-, renovatie- en beschilderingwerkzaamheden 
verricht aan 60 scholen, 9 dienstwoningen en 2 hoofdafdelingen

Subsidie aan 
instellingen

Het gaat om de instellingen Bijzonder Lager Onderwijs, Bijzonder 
Nijverheidsonderwijs, Scheepvaartschool, Buitengewoon Onderwijs, 
Christelijke Pedagogische Instituut, Stg. Dierentuin, Medische 
Zending, Parima, STg. Kennedyschool en Mythylschool. The betreft 
financiële bijdrage om voornamelijk de personeelskosten te dekken.

Bijdrage aan 
huishoudens

Bijdragen in de kosten van levensonderhoud van studenten die in 
aanmerking komen voor een studiebeurs.

Nationaal Orgaan voor 
Accreditatie (NOVA)

op 17 april 2007 is de conceptwet goedgekeurd in DNA. De tekst 
wordt nu aangepast en kan de afkondiging plaats vinden. Voor de 
operationalisering van de wet is een actieplan samengesteld.

Introductie Nucleus-
systeem

Doel: bouw en inrichting van nucleuscentra te Albina en Brokopondo, 
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in het 
verzorgingsgebied. 

Setoraal Meerkaren 
Beleidsplan

Dit Sectorplan 2004-2008  omvat een nieuwe benadering om de 
sector Onderwijs integraal aan te pakken

5. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
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Institutionele 
versterking kerntaken 
Minov

Dit is momenteel in uitvoering. Doe is het scheppen van aan de tijd 
aangepaste fysieke werkomstandigheden in het hoofdgebouw van 
het Minov voor 10 afdelingen die kernfuncties vervullen.

Ontwikkelings-dienst Is reeds in uitvoering en heeft ten doel realiseren van verbeterde 
werkomstandigheden, faciliteiten en trainingsmogelijkheden voor de 
medewerkers die op de diensten en afdelingen van 
Ontwikkelingsdienst werken.

Bijscholing 
schoolleiders 
basisonderwijs

Binnen drie jaar tijd moeten schoolleiders bij te scholen, waardoor zij 
hun taken als manager van de organisatie, onderwijskundig en 
professioneel kunnen vervullen.

Early Childhood 
Development

Awareness  month met ander actoren en een informatiebeurs voor 
ouders en verzorgers. Ook is het curriculum aangepast voor 
personen die werken met kinderen tussen 0 en 8 jaar.

LEARN Doel: Het onderwijs op 15 pilotscholen meer leerling- en 
ervaringsgericht te maken door het trainen van leerkrachten en 
schoolleiders.

Verbetering Kalbobis Er is een team ingesteld van 3 personen belast met het trainen van 
leerkrachten van het basisonderwijs in het binnenland

VVOB Uitvoering van de projecten Onderwijs Informatiesysteem en 
Stagementoren voor het Voorgezet Onderwijs

Hoger Onderwijs Subsidies verstrekt aan Adek aan PTC t.b.v. personeelskosten en 
een deel van de exploitatiekosten

Studielening voor 
hoger onderwijs

Thans is een ontwerpwet in voorbereiding die binnenkort voor 
behandeling naar DNA zal worden gestuurd

Buurt- en vakantiesport-
activiteiten

Vinden het hele jaar door  plaats en monden uit in competities tijdens 
de vakantieactiviteiten

Schoolsport Nationaal is in 2007 het schoolzwemmen gerealiseerd
Sport recreatieve 
activiteiten

World Challenge day, Interdepartementaal toernooi i.s.m. JCI, Sport 
en Recreatie beurs i.s.m. NJP, m.m.v. Paho en Unicef.

Volksspelen In september heeft de Rotary Fositen Prey plaatsgevonden
Bouw en logistiek Landelijke renovaties jeugdaccommodaties, inzetten  van transport, 

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

Informatievoor-ziening Er is van start gegaan met het verzamelen en conserveren van audio-
, video-, en fotomateriaal over sport en jeugdactiviteiten, waaronder 
instructiefilms

Subsidies Hierdoor wordt ondersteuning verleend aan de buurt-, jeugd-, en 
wedstrijdontwikkeling met het doel sport in Suriname te 
professionaliseren

Inter Guyanese Spelen Dit wordt gezien als een effectief meetmoment voor studenten onder 
de negentien jaar

Subsidie aan 
jeugdorgani-saties

In 2007 zijn diverse organisaties in aanmerking gekomen voor 
financiële ondersteuning

Uitbouw Nationaal 
Jeugd-instituut

Tot en met september hebben 16 openbare vergaderingen 
plaatsgevonden.

Reguliere Culturele 
Activiteiten

Dienstreizen van de Directeur en medewerkers van Cultuur naar de 
Bahama's, Santo Domingo en Cuba  en het doen vertegenwoordigen 
van Suriname door Marlene;s Dance Company in Washington in het 
kader van een Caricom-vergadering en de festiviteiten rond de 
herdenking van 200 jaar afschaffing slavernij

Bevordering 
cultuurstudies

Participatie van Suriname in de Hindi-conferentie te New York
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Voorbereiding 
deelname aan Carifesta

2007 is een jaar tussen twee Carifestas. De nog lopende kosten van 
Carifesta IX zullen verrekend worden en zal de aanloop worden 
genomen naar Carifesta X.

Nijverheid Inmiddels is de cursus Tie & Dey verzorgd met een te houden 
expositie in Suriname en op Curaçao.

BOG Renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden van de faciliteiten op 
BOG, waaruit een nieuw Centraal Laboratorium tot stand zal komen

Radiothera-peutic 
centre of the Oncology

Behelst de bouw van een radiotherapeutisch centrum op het terrein 
van de AZP voor de behandeling van kankerpatiënten.

Health Sector Reform Aanvang uitbreiding faciliteiten Nierdialyse, Start versterking 
management BGVS, aanvang uitvoering geneesmiddelenbeleid en 
bestand on- en minvermogenpatienten bij SoZaVo geautomatiseerd

Startfondspro-jecten 
sector Gezondheids-
zorg

De infrastructuur en het management zijn versterkt van de volgende 
instellingen : RGD, SZN, PCS, Lands Hospitaal, AZP  en het Centraal 
kantoor van het ministerie

Sectorplan 
Gezondheids-zorg

Met dit plan word gestreefd naar een geïntegreerd en duurzaam 
systeem van kwalitatief goede en effectieve gezondheidszorg, dat 
voor een ieder toegankelijk is en  dat de verhoging van de 
gezondheidswinst voor de gehele bevolking bevordert

Sectorfonds 
gezondheids-zorg

Onderzoeksrapport Nationale Huisartsenstudie, continuering 
medische uitzendingen, renovatieplan Militair Hospitaal, Prioriteitenlijst 
voor uitbreiding in de primaire gezondheidszorg en operationalisering 
Uitvoeringsbureau Radiotherapeutisch Centrum

ARMULOV Patiënten met laagfrequente aandoeningen worden voor topklinische 
zorg naar het buitenland uitgezonden.

Subsidie Verleend aan: COVAB, Medische Zending, Nierstichting, PCS, 
Bureau Dak- en Thuislozen, Jeugdtandverzorging, RGD

Paho Projecten 1) Maternal Mortality Reduction;                                                                     
2) Non Communicable Diseases;                                                                  
3) Enhancing the capacity of the Ministry of Health to Implement the 
Health Sector Plan;                                                                                  
4) Integrated Management of Maternal and Child Health;                                                                                                    
5) Expanded programme on Immunization;                                                                            
6) Reduce the spread and impact of HIV/AIDS in Suriname en                                                                                      
7) Communicable Diseases.

6. Ministerie van Volksgezondheid
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Adolescent and Life 
Skills Program

Samenwerkingsprogramma 2008-2011 tussen Suriname en UNICEF-
Nederland. De activiteiten:                                                                         
1)  Versterken en uitbreiden van het Basic Life Skills Programma                                                                                              
2) Capaciteitsopbouw van jongerenorganisaties                                          
3) Ontwikkelen  van media- en communicatiemateriaal voor 
adolescenten en jongeren                                                                                                 
4) Het  versterken van nationale instituten en 
gemeenschapsontwikkeling                                                                                            
5) Het versterken van councelingscapaciteit van 
gezondheidszorgpersoneel

Reproductive Health  in 
Suriname

Resultaten:                                                                                          
1) Onderzoek onder jongeren afgerond en gepresenteerd                                                                            
2) Start promotie safe sex en preventie HIV/AIDS via de media                                                                                                               
3) Aanvang preventie programma's onder jongeren               4) 
Distributie van materiaal voor zwangerschapszorg

Drug Demand 
Reduction

Resultaten:                                                                                          
1) Operationalisering van het DDR kantoor                                                                            
2) Getraind personeel in management en ontmoedigende 
vaardigheden m.b.t. de vraag naar drugs                                                                                                  
3) Geoperationaliseerd netwerk tussen NGO's en GO's 4) 
Uitgevoerde schoolonderzoeken                                          5) Zes in 
en rond Paramaribo versterkte behandelcentra                                                                            
6) Ontwikkelde minimumstandaarden voor de verslavingszorg                                                                           
7) Landelijke bewustwordingscampagnes met de slogan Drugs Pasi 
Na Las Pasi

Global Fund Bestrijding van malaria. (diagnostisch onderzoek, bespuitingen, 
distributie van klamboes, bestrijding malaria gevallen, media 
campagnes, trainingen en workshops en monitoren en evaluatie)
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Schoolkleding Rond de 6500 leerlingen in Paramaribo en randdistricten excl. 
Sipaliwini zijn in aanmerking gekomen voor deze bijdrage

Herdenking dag 
Rechten van het Kind

Ter voorbereiding wordt nu een inventarisatie gemaakt van het 
promotiemateriaal dat reeds vervaardigd is. 

Child Abuse Network De standaarden en de wetgeving inzake opvang van kinderen is in 
conceprt beschikbaar en zal besproken worden met de stakeholders

Dienst Kindervoeding De uitvoering geschiedt middels het bereiden en distribueren van 
voeding alsmede het beschikbaar stellen van melk aan crèches en 
andere kinderinstellingen. Het aantal aanvragen vertoont een 
stijgende trend

CISM Child Indicators Monitoring System is een conceptplan ten behoeve 
van de versterking van de dataverzameling

Algemene Kinderbijslag Is verstrekt aan ouders die niet in aanmerking komen voor 
kinderbijslag krachtens een andere regeling.  Het aantal kinderen dat 
aanspraak maakt is maximaal 4 per gezin

Opvangcentrum Koela Renovatiewerkzaamheden van de jongesunits en de eetzaal 
gerealiseerd. Er worden behandelplannen ten behoeve van de 
pupillen geformuleerd door groepswerkers.

Child Protection Binnen dit kader is in uitvoering het project Gezinscoaching. Aan 
moeders worden vaardigheden door het SoZaVo personeel 
bijgebracht die hun instaat stellen hun kinderen, die ze in tehuizen 
hebben geplaatst opnieuw onder hun hoede te nemen.

Subsidiebeleid Sociale 
Instellingen

Er is subsidie verstrekt aan zowel overheids- als particuliere 
instellingen, belast met sociale dienstverlening aan senioren burgers, 
mensen met een beperking en de jeugd.

Ziektekosten-regeling Binnen het beleidsprogramma Verbetering ziektekostenregeling on- 
en minvermogenden is uitvoering gegeven aan de maatregel 
medische kosten ten behoeve van on- en minvermogenden.

Medische hulp Aanvragen voor CT Scan (26), Armilov (33) en prothesen (16)
Financiële vergoeding 
aan onvermogen-den

Minvermogenden die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien 
zijn voor Financiële bijstand en Alivio in aanmerking gekomen. Onder 
deze categorie vallen personen met een handicap.

AOV In 2007 hebben de reguliere uitbetalingen plaatsgevonden en wordt 
gewerkt aan verbetering van de informatievoorziening en 
dienstverlening. Voorts wordt de AOV-wet herzien in het kader van 
Suriname's betrokkenheid bij de CSME.

Health Sector Reform 
Programma

SoZaVo Informatie Systeem (SIS) heeft als doel het automatiseren 
van het gehele cliëntenbestand van voorzieningen verstrekt door het 
ministerie. Door het beheren van een geautomatiseerd informatie 
systeem, zullen data opgevraagd kunnen worden voor het maken van 
rapportages of onderzoeksdoeleinden.

Sociale Voorzieningen In uitvoering is het onderzoeksproject Herziening criteria voor het 
toekennen van sociale voorzieningen (o.a. de geneeskundige 
hulpkaarten en Financiële bijstand)

Studie efficiëntie van 
procedures

De administratieve procedures voor het in aanmerking komen voor 
de gezondheidskaart worden herschreven met het doel verbetering 
van de efficiëntie van het systeem van uitgifte.

7. Ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting
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Verworvenheden van de Regering in 2007
Social Safety Net (SSN) In 2007 is een hervormingsstrategie geformuleerd en is een seminar 

gehouden voor stakeholders. Voorts zal een implementatieplan ter 
uitvoering van de strategie worden opgesteld.

LISP Tot en met juni 2007 zijn 2.690 huishoudens (inkomensgroep < SRD 
1.070 netto per maand) door het LISP geholpen bij de verbetering 
van hun woon- en leefsituatie. Reeds zijn 1350 projecten opgeleverd.

Grondontwikkleings-
bedrijf

Er is een aanvang gemaakt met de procedure van bouw- en 
woonrijpe kavels (100 ha.)

International Military 
Education and Training

Doel van het IMET is versterking van de institutionele capaciteit van 
de totale Defensieorganisatie teneinde de geschiktheid  voor het 
vervullen van beroepsrollen te vergroten.

Foreign Military 
Funding (FMF)

Doel is vergroting van de professionele militaire capaciteit bij de 
uitvoering van specifieke taken van het Nationaal Leger.

Traditional Commander 
Activities (TCA)

Doel is betrokkenheid van het Surinaams defensiekader bij 
veiligheidsprocessen en mechanismen op het westelijk hafrond te 
bevorderen  o.a. door militaire uitwisselingsprogramma's, seminars 
en conferenties.

Defensie Coöperatie 
Suriname-Nederland

Binnen de defensiesamenwerking tussen Suriname en Nederland 
heeft implementatie plaats gevonden van het project. Door de 
overheid zijn uitgaven geregistreerd voor uitrustingskosten, transport 
en voeding.

Bijzondere 
aanschaffingen 
defensiemateriaal

Binnen dit project zijn aangeschaft terreinvoertuigen, bussen, forklift-
trucks en medailles

Bijzondere 
voorzieningen Defensie

Gerealiseerd zijn: renovatie depotgebouwen en bijgebouwen CK, 
Albina, keuken MBK, werkruimten NCCR, terreinverlichting, riolering 
en gedeeltelijke renovatie Boskamp.

Stg. Nazorg 
Dienstplichtigen

Bijdrage geleverd aan de stichting ter dekking van personeel-, 
bestuurs- en exploitatiekosten

Militaire attaché Verzekering, kantoorbenodigdheden en telefoonkosten
NCCR NCCR moet volledig operationeel gemaakt worden. Dit is nu in 

proces evenals het in gereedheid brengen van het rampenplan en 
een disasterwarehouse, toegerust met voldoende noodhulpgoederen 
en materieel.

Kustwacht Inmiddels is een commissie geïnstalleerd om alvast de voorloper van 
de kustwacht te implementeren.

Medical Clinic In de eerste helft van 2007 is uitgevoerd de bouw van een polikliniek 
in het wooncentrum van Zanderij. Deze zal door de RGD worden 
beheerd. In geval van noodsituaties zal deze faciliteit functioneel 
worden gemaakt ten behoeve van het NCCR

Counter Terrorism 
Fellowship Program

Is een specifiek programma voor het tegengaan van het 
internationaal terrorisme.

Versterking Rechterlijke 
Macht

Ten behoeve van het OM is een quick scan verricht en een 
aanbevelingsrapport (Daverschort) opgesteld. Ook voor het Hof van 
Justitie  is een aanbevelingsrapport opgesteld.

9. Ministerie van Justitie en Politie

8. Ministerie van Defensie
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Verworvenheden van de Regering in 2007
Opleiding Rechterlijke 
Macht

In 2007 is een aangepast opleidingsplan opgesteld en goedgekeurd, 
dat als basis dient voor de voortzetting van de opleiding. De accent 
ligt op de versterking van de capaciteit  van het ministerie. Eveneens 
zijn TOR opgesteld voor het verzorgen van de 2-jarige wetsopleiding. 
De selectie procedure is reeds ingezet

Herziening Burgerlijk 
Wetboek

 Doel is het wetboek in overeenstemming te brengen met relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen en de moderne rechtsovertuigingen

Vonnis Moiwana Reeds geïmplementeerd: Openbare excuses, compensatie voor 
materiele schade en compensatie voor gemaakte kosten. In het 
kader van het onderdeel gemeenschapsontwikkelingsfonds is reeds 
een stichting opgericht voor beheer van het fonds.

Mobiliteit Via het project Verbetering van de mobiliteit van de Rechterlijke 
Macht zijn reeds enkele voertuigen aangekocht.

Paleis van Justitie M.b.t. het project Bouw Palies van Justitie is het programma van 
eisen opgesteld. Voor wat betreft Renovatie van het Hof van Justitie 
is de aanbesteding in proces bij het ministerie van OW.

Capaciteitsontwikkel-
ing en -versterking 
publieke organen

Ter bestrijding van de georganiseerde (financiële) criminaliteit. Dit 
project is gericht op het ontwikkelen en versterken van de actoren 
betrokken bij de opsporing, vervolging en berechting van de 
georganiseerde criminaliteit. Er is gewerkt aan de strafbaarstelling 
van het witwassen 

Veiligheidsproject 
Sectorale hulp

16 nieuwe leden van het AT zijn opgeleid en operationeel beschikbaar 
zijn gesteld.  De eerste steenlegging voor de opzet van het ATE-
gebouw heeft reeds plaatsgevonden. Voorts is het proces van 
aanvulling van de kerngroep van de ME ingezet.

Herstel gezag 
binnenland en 
kustvlakte

Er is een aanvang gemaakt met het opzetten van een landelijk 
verbindingsnetwerk voor de politie en brandweer. Reeds zijn 
strategische locaties voor de politie geïdentificeerd. De bouw van 
nieuwe politieposten te Munderbuiten, Moengo en Kawkoegron is 
voorbereid. De politieposten te Houttuin en Santopolder zijn reeds 
afgebouwd.

Aanpak corruptie Er is een werkgroep Anti-corruptiebeleid ingesteld die een strategie 
zal uitstippelen
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Ontwikkelen en 
implementeren 
geïntegreerd 
veiligheidsbeleid

Het concept Integraal Veiligheidsplan is voorbereid en afgerond en 
aan externe deskundigen voor commentaar voorgelegd. 
Voorbereidingen voor de opzet van een werkgroep zijn reeds ver 
gevorderd.

Jeugd , zeden en 
huiselijk geweld

Slachtoffers van geweldsmisdrijven worden door maatschappelijke 
werksters begeleid en zijn psychologen aangetrokken om hulp te 
bieden aan getraumatiseerde.

Vreemdelingenbeleid Een beleidsplan is opgesteld en goedgekeurd door stakeholders. Dit 
plan is naar de Raad van Ministers gestuurd voor goedkeuring.

Jeugd Correctie 
Centrum

De bouwtekening is in proces

Huis van Bewaring Deze maatregel is in uitvoering. Deels is  voorzien in de opvang van 
delinquenten.

Opa Doelie De technische oplevering van het centrum opvang jeugdige 
arrestanten heeft reeds plaatsgevonden

Project Implementation 
Unit

Afgerond: de programmaorganisatie voor de PIU en de 
administratieve organisatie voor het ministerie. Voorts zijn delen van 
de PIU formeel ingesteld.

Geautomatiseerde 
informatievoorziening

Nagegaan wordt welke software het beste voldoet. Verder heeft 
reeds plaatsgevonden de aansluiting van de politiemeldkamer op het 
voertuigen- en rijbewijzenbestand en van het KPS op Politie Kennis 
NET.

Reorganisate KPS Er wordt nagegaan welke interventies het best aansluiten op de 
beoogde capaciteitsversterking. Een nieuwe organisatiestructuur voor 
het korps is aan de minister ter goedkeuring voorgelegd.

Mobiliteit KBS Met de uitvoering van de beleidsmaatregel Verbetering Mobiliteit KBS 
zijn reeds 5 gereviseerde uitrukvoertuigen aangeschaft en 4 nieuwe in 
aanbesteding

Reorganisatie KBS Dit project is in uitvoering. De SWOT-analyse is reeds uitgevoerd en 
de resultaten zijn vastgelegd. Een groep van 66 personen is getraind 
in persoonlijke leiderschap.
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Institutionele 
versterking SAO

Doel is het vormen van een basis voor de verzelfstandiging van het 
instituut en het verder ontwikkelen van de beschikbare 
trainingsmogelijkheden als instrument voor duurzame ontwikkeling. 
De voorbereiding en samenstelling van het projectplan zijn reeds 
aangevangen.

SAO Het ministerie heeft uitvoering gegeven aan de beleidsmaatregel ter 
voortzetting van het beleid op het gebied van het scholen, her-, om-, 
en bijscholen van werkzoekenden, jonge schoolverlaters en 
werkenden vanaf 16 jaar t.b.v. de arbeidsmarkt.

SIVIS Plaatsgevonden activiteiten: een ILO/SIVIS seminar, lezingen in het 
kader van awareness building bij vakbondskaders en 
Instructeuropleidingen ten einde te voorzien in de behoefte aan 
instructeurs voor het SIVIS en de Vakbond

Activiteiten 
Arbeidersbeweging

In dit kader zijn verzorgd een basisopleiding, middenkader opleiding, 
een hoger kader opleiding voor vakbondsmensen en een 
managementtraining

Stg. Productieve 
Werkeenheden

Het beleid gericht op de ondersteuning en begeleiding van kleine 
ondernemers is gecontinueerd. De inrichting van een pand ter 
facilitering van kleine ondernemers is inmiddels afgerond.

Nationale Raad voor 
Werkgelegenheid

Doel: het ontwikkelen van beleidsvoorstellen ten behoeve van de 
ontwikkeling van werkgelegenheid voor jongeren, vrouwen en 
mensen met een handicap. In voorbereiding is een seminar dat moet 
uitmonden in installatie van de Raad. Inmiddels is een concept 
rapport afgerond.

Vakscholing kleine 
zelfstandigen

Doel: het trainen van jonge Surinamers tot ondernemers, die in staat 
zijn zich uit hun armoedepositie op te werken. Het projectdossier ligt 
ter goedkeuring bij het ministerie van PLOS

Uitbanning 
Kinderarbeid

Ter uitvoering van Conventie 182 van het ILO is een 
interdepartementale commissie benoemd om beleid te ontwikkelen 
ter uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid. Ondertussen is 
aan actieplan geformuleerd

RACO Bedoeld voor het uitvoeren van voorlichtings- en 
informatieprogramma's, workshops en diverse trainingen t.b.v. de 
versterking van coöperaties in Suriname

Arbeidsadviescollege Optimalisering van het tripartiet overleg tussen de Overheid, 
werkgevers- en werknemersorganisaties inzake 
beleidsaangelegenheden op arbeids gebied

Bemiddelingsraad  Bevorderen van vreedzame bijleggingen van arbeidsgeschillen

Nimos Uitgevoerde activiteiten: verzorgen van trainingen, workshops en 
opleidingen t.b.v. het personeel; het aanschaffen van noodzakelijke 
apparatuur, transport, meubilair, literatuur; het opstellen van speciale 
programma's voor versterking van de menselijke capaciteiten, de 
interne organisatiestructuur, infrastructuur en het management; het 
bijwonen van trainingen, workshops en seminars, nationaal en 
internationaal t.b.v. van NIMOS staf en overheidsinstanties, het 
organiseren en bijwonen van trainingen ter versterking van de 
deskundigheid van het NIMOS; het treffen van voorzieningen 
aangaande  onderhoud/reparatie van het historisch gebouw; het 
opvoeren van de brandveiligheid en het verzekeren van gebouw en 
inventaris

10. Ministerie van Arbeid Technoligische Ontwikkeli ng en Milieu
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Capacity Building & 
Mainstreaming of 
Sustainable Land 
Management

Het project bevindt zich nog in voorbereidende fase, waarbij nationale 
en internationale consultants het projectvoorstel aanpassen voordat 
het ter goedkeuring zal worden aangeboden aan het UNDP

Ozon afbrekende 
stoffen

Activiteiten uitgevoerd: Inventarisatie van de importen van 
koelgassen, implementatie van het Montreal Protocol, training van 
350 mensen van verschillende instanties, Awareness raising voor 
koeltechnici ter eliminatie van ozonafbrekende stoffen, afstemming 
met de Douane, BOG en min. van HI teneinde tekortkomingen bij de 
implementatie van het Protocol op te heffen.

Milieubescherming Activiteiten uitgevoerd: afronden van ontwerp milieuwet; afleggen van 
veldbezoeken, verschaffen van technische info aan DC's., trainingen 
voor DC's en actoren in het milieugebeuren, opstellen van richtlijnen 
voor mijnactiviteiten en afvalverwerking. Het concept Milieu Raamwet 
is wederom aangeboden  aan de RvM en vond plaats de formulering 
van het Staatsbesluit m.b.t. pompstations en petroleum producenten.

Armoedebestrijding, 
welvaart en welzijn

De beschikbaarheid van babyvoeding tegen betaalbare prijzen is 
gecontinueerd.

Surinaams Bureau voor 
Standaarden

De SBS-wet is door DNA goedgekeurd. En de initiële functionering  
heeft inmiddels plaatsgevonden. Het stichtingsbestuur is reeds 
benoemd en de voordracht van de directeur is goedgekeurd door 
RvM

Mededingings-autoriteit Deze autoritei moet eerlijke handel en prijsvorming garanderen.

Klein en Middelgroet 
Ondernemerschap

Het min. is druk doende sectoren met een significante groeipotentie 
en werkgelegenheid te stimuleren

CSME Uitgevoerde publieke bewustwordingsactiviteiten hebben geleid tot 
verruiming van inzichten inzake de mogelijkheden van CSME voor het 
Surinaams bedrijfsleven en voor jongeren

Export Support 
Programme

De Activiteiten betreffen het verwijderen van kunstmatige 
handelsbarrières door het opzetten van een informatiebestand en 
door netwerkontwikkeling

Scheepvaartverkeer en 
Havenoperaties

Het contract voor het finaal ontwerp, de aanbesteding van de  
constructie van de haveninfrastructuur evenals 
baggerwerkzaamheden en de supervisie voor de rehabilitatie van de 
haven te Nw. Nickerie is getekend. In het vierde kwartaal van 2007 
kan overgegaan worden tot de fysieke werkzaamheden.

Radarproject Dit project ter modernisering van onze luchtvaart is thans in uitvoering

Subsidies Subsidies verstrekt aan de Stg. Toerisme Suriname, het Nationaal 
Vervoer Bedrijf, de Scheepvaart Maatschappij Suriname en de 
Telecommunicatie Autoriteit Suriname

12. Ministerie van Transport Telecommunicatie en To erisme

13. Ministerie van Openbare Werken

11. Ministerie van Handel en Industrie
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Weginfrastructuur Regulier onderhoud van wegen, waaronder het aanhuren van zwaar 

materieel voor het egaliseren van zandwegen, aankoop van 
asfaltbetonmengsel en betonartikelen evenals het bezanden van 
wegen en maaien van bermen alsook de rehabilitatie van 450 km aan 
wegen.  De constructie van de wegstrekking Nw Nickerie- South 
Drain is ook aangevangen. Ook het onderhoud van verkeerslichten 
heeft plaats gevonden

Bruggenbouw Het zgn. 30 bruggenbouwproject is nu in uitvoering, alsmede 
herstelwerkzaamheden aan de aanmeersteiger te Nieuw Amsterdam, 
bruggen en duikers in o.a. Tot Lui Faut Kanaal, Oostwestverbinding 
en de Carolinabrug.

Waterkeringswerken Deze betreft het enerzijds regulier onderhoud van 
waterkeringswerken en herstelwerkzaamheden aan de 
oeververdediging en kust in respectievelijk  Commewijne, Nickerie en 
Coronie.

Irrigatie en 
afwateringswerken

Renovatie van sluizen en gemalen, het onderhouden van lozingen en 
het betalen van elektriciteitsrekeningen voor sluizen en gemalen

Woon-, leef- en 
werkklimaat

Noodzakelijke renovaties gepleegd aan overheidsgebouwen alsook 
de afbouw, renovatie en het schilderen van de Mattonshoopschool. 
Ook zijn werkzaamheden verricht ter vervanging van asbestdaken 
van het min. van LVV en de bouw van een politieposthuis te Flora.

Watervoorziening Verder optimalisering van de watervoorziening in de districten en 
diverse dorpen in het binnenland. Ook de aanschaf van 
waterleidingbuizen heeft plaatsgevonden. 

SWM De SWM is gefaseerd bezig de distributiegebieden behorende aan 
DWV over te nemen. DWV zal zich voortaan concentreren op het 
binnenland concentreren

Elektriciteit De Staat heeft een lening verstrekt aan EBS om de achterstanden in 
het aansluiten van huishoudens en bedrijfspanden in te lopen. In 
Nickerie is een dieselgenerator met een vermogen van 1 Megawatt 
geïnstalleerd ter vervanging van afgeschreven productie-eenheden. 
Ook is een groot aantal transmissieprojecten in uitvoering

Voor het optimaliseren van de energievoorziening in dorpen en het 
binnenland. Het betreft onder meer het koppelen van distributienetten 
teneinde de efficiëntie van de energievoorziening te verbeteren

Ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling in het 
binnenland en ter stimulering van de economische bedrijvigheid heeft 
het min het project betreffende de elektrische centrales voortgezet , 
waarbij onderhoud en vervanging van de afgeschreven aggregaten 
hoge prioriteit genieten.

Openbare 
straatverlichting

een aantal nieuwe wijken zijn van straatverlichting voorzien. Ook zijn 
armaturen aangeschaft

Brokoponde 
Overeenkomst

Het min heeft energie opgekocht van Suralco en doorverkocht aan 
EBS en Rosebel Goldmines. Deze aankopen hebben geleid tot een 
besteding van SRD 22.184.877

Subsidie Subsidie verleend aan Bauxiet Instituut Suriname
Staatsolie Maatschappij 
Suriname

De dagproductie bedraagt thans 15.000 barrels. In het 
offshoregebied worden de inspanningen geïntensiveerd om de 
oliereserves te vergroten. De belangrijkste activiteiten voor 2007 zijn 
de voorbereidingen voor het boren van een exploratieput door Repsol 
YPF 

14. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Binnenland
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Bauxiet Onderhandelingen over bauxietvoorkomens in het Bakhuysgebied zijn 

in volle gang. De regering heeft de Nederlandse organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) aangetrokken 
voor analyse van de bauxietdata.

Glis Dit systeem wordt gebaseerd op een Geografische Informatie 
Systeem en zal bestaan uit twee hoofdbestanddelen, t.w. het 
administratieve bestand en het geometrisch bestand

Bosbouwsector De nodige voo0rbereidingen zijn getroffen voor het privatiseren van 
Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij. T.b.v. hiervan alsmede voor 
personeelskosten en emolumenten voor beperkte aantal 
personeelsleden is subsidie versterkt

15. Ministerie van Ruimtelijke Ordening , Grond- en  Bosbeheer

Ansjela-Devi Bhagwandin Verworvenheden 18



Verworvenheden van de Regering in 2007
Bosbeheer en 
Bostoezicht

Er wordt een log tracking systeem uitgevoerd. Tevens de opleiding 
plaats van aanwezige kader voor het verrichten van werkzaamheden 
en voor de inning van retributie, terwijl verder invulling wordt gegeven 
aan de inrichting van de veldposten

Rijst Het rijstonderzoek en veredeling van rijstrassen is voortgezet via het 
Stg. Nationaal Rijstonderzoeks Instituut (SNRI). De beheersvorm van 
het MCP is omgezet in en overliggend waterschap

Boerenorganisaties

Krijgt gestalte met de realisatie van de studie inzake AHFSU, de 
samenstelling van het projectdocument voor het opzetten van 
residuanalyse laboratorium en de voortgang van de activiteiten tot 
certifering van landbouw- en veeteeltbedrijven, alsmede het in 
uitvoering zijnde pilotproject Sawmillkreek inzake reactivering 
waterschappen.

Private sector 
ontwikkeling

Er zijn een 30 tal ondernemers getraind, het Agrarisch kredietfonds is 
ingesteld en is een trainingsinstituut gecontacteerd. Verkoop van SML 
wordt ter hand genomen en Surland N.V. wordt gezond gemaakt voor 
verkoop

Welzijnsverbetering Er zijn subsidies verstrekt aan kwetsbare groepen en is het 
voortbestaan van de melkcentrale veiliggesteld. Ook de opkoop en 
verkoopprijzen van melk zijn herzien

Regionaal 
bestuursapparaat

Er zijn trainingen verzorgd ten behoeve van bestuursambtenaren in 
alle districten en deze trainingen worden thans geëvalueerd

Binnenland Teneinde in de behoefte van adequate gezondheidsvoorzieningen 
voor de binnenlandsbewoners te voorzien zijn poliklinieken opgezet in 
het binnenland

Sectoraal 
Productiebeleid

Het min. heeft i.s.m. min. LVV de Staatsbesluiten voor 6 
waterschappen voorbereid. 

16. Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

17. Ministerie van Regionale Ontwikkeling
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