
BHP-Billiton Wanneer BHP-Billiton in 2010 uit Sur. vertrekt,is het 

ministerie van ATM goed voorbereid om de bijkomende 

vraagstukken,die dit ministerie aangaan,adequaat af te 

handelen. Nu reeds zijn alle ATM-instanties en instituten zich 

aan het voorbereiden om goed beslagen ten ijs te 

komen,wanneer ze met de multinational om de tafel gaan 

zitten. Ook de positie van werknemers die ontslagen zullen 

worden,zal adequaat worden geregeld. Er word komend jaar 

een fonds  opgericht die arbeiders die mogelijk door bedrijven 

die in moeilijkheden komen zullen worden afgevloeid,te 

ondersteunen. 

Nimos Het NIMOS wordt verheven tot een autoriteit.Het Instituut 

krijgt hierdoor de bevoegdheid om op te treden tegen 

overtreders van de milieuwetgeving.NIMOS is nu een stichting 

die slechts de regelgeving inzake bescherming van het milieu 

voorbereidt en coördineert en de controle op de naleving 

daarvan uitvoert. Door het verkrijgen van wettelijke 

bevoegdheden kan het instituut zijn werk beter doen. 

Arbeidsmarkt Het ministerie van ATM houdt eind deze maand voor het eerst 

een arbeidsmarktbeurs,waarop vraag en aanbod elkaar 

moeten vinden. Uit het Nationaal Werkgelegenheidsrapport 

1996-2005 dat vorig jaar door ATM is uitgebracht,blijkt ook 

dat ‘het niet op elkaar afgestemd zijn van vraag en aanbod’ 

een cruciale factor is in de werkloosheid. In het rapport wordt 

vermeld dat er 4 jaar terug 16.425 werklozen waren,een 

werkloosheidscijfer van 11 procent. 

Verworvenheden van de Regering in 2009
1. Ministerie van ATM
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Chemicaliënbeheer Het ministerie van ATM,is gisteren begonnen met een 3- 

daagse workshop over de implementatie van een nationaal 

plan voor de reductie en eliminatie van chemisch afval op een 

veilige manier. Middels deze workshop wil het ministerie een 

bijdrage leveren aan het isoleren,beheren en controleren van 

chemicaliën.

Milieu De minister van ATM,Joyce Amarello-Williams,geeft aan dat in 

het afgelopen jaar omtrent het milieubeleid aandacht besteed 

is aan wet- en regelgeving over biodiversiteit,afval en 

chemicaliënbeheer. De Milieuraamwet is zo goed als af in 

concept en kan wederom aan de RvM worden aangeboden.

Minimumlonen Het ministerie van ATM organiseert binnenkort een seminar 

waarbij de resultaten van de commissie 

Minimumlonen,waarin overheid,bedrijfsleven en 

vakbeweging zijn vertegenwoordigd, zullen worden 

gepresenteerd. Na dit seminar zal de commissie werken aan 

afronding van het raadsvoorstel,dat eerst in de RvM in 

behandeling moet gaan.

Arbeidsmarktbeurs   De driedaagse Arbeidsmarktbeurs die op 26,27 en 28 feb. 

door het ministerie van ATM is gehouden op het KKF 

Beursterrein is een daverend succes geworden. Ruim 10.000 

mensen hebben de beurs bezocht.De Arbeidsmarktbeurs is in 

alle opzichten geslaagd in haar opzet en de doelen die vooraf 

vastgesteld waren. 
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Arbeidsbemiddeling Op grond van een geslaagde arbeidsmarktbeurs met ruim 

8900 werkzoekenden legt het ministerie van ATM structurele 

contacten met werkgevers.Bestaande relaties van het 

ministerie met werkgevers worden  geïntensiveerd met het 

doel beter te kunnen bemiddelen.De overheid wil bijdragen 

aan info over gerichte studies en trainingen om vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stem-men.

Minimumlonen De invoering van een minimumloonstelsel is van niet te 

onderschatten belang,omdat dit zal bijdragen aan 

armoedebestrijding en werknemers moet beschermen tegen 

extreem lage lonen.D.m.v. een minimumloon wil de overheid 

het loonbeleid reguleren en over een gehele linie duidelijk 

maken dat lonen beneden een bepaald niveau onacceptabel 

zijn.

Vernieuwing 

Arbeidsrecht

Bij het minsterie van ATM gaat het nodige  gebeuren en dat er 

aandacht komt voor de zieke werknemer en of er een verband 

is tussen de ziekte en de werkomgeving.Vernieuwing van de 

arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden is noodzakelijk 

in ons land.

Ondernemerschap 300 leerlingen van de examenklasse van het VOJ zijn 

donderdag wegwijs gemaakt in het ondernemerschap en het 

coöperatiewezen.De Stichting Productieve Werkeenheden 

(SPWE) en Raad van Coöperatiewezen in Suriname (Raco) van 

het ministerie van ATM creëren nl. een basis voor hen die 

besluiten te gaan ondernemen.In dit verband trekken de 

organisaties door het land om leerlingen te informeren over 

arbeidsmogelijkheden. 
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Ondernemerschap 14 jonge ondernemers zijn  flink bijgespijkerd door de 

SPWE,het trainingsinstituut van het ministerie van ATM. Het 

accent van de één maand durende training werd gelegd op 

management van de eigen organisatie en marktgerichter 

denken en handelen.Wat de SPWE heeft opgemerkt is dat 

binnen het formeel onderwijssysteem jongeren niet opgeleid 

worden tot ondernemers,maar meer als werknemer. 

 Pilotproject Afval en 

Afvalscheiding   

Minister Joyce Amarello- Williams van ATM heeft onlangs op 

de Ceciliaschool te Ramgoelamweg het startsein gegeven voor 

het Pilotproject Afval en Afvalscheiding.Dit project houdt in 

het verstrekken van netzakken voor de opvang van 

plasticflessen aan de bewoners van Ramgoelam,Pontbuiten en 

enkele straten van Lelydorp,de gebieden die voor dit 

pilotproject zijn uitgekozen.

Klimaatverandering  JCI Sur. heeft een MOU over klimaatverandering met minister 

Joyce Amarello- Williams getekend."Ons grootste doel voor de 

komende tijden is het tegengaan van klimaatveranderingen", 

zegt de Zuid- Koreaanse Jun Sup Shin.Jun heeft in het 

weekeind een beleefdheidsbezoek gebracht aan president 

Ronald Venetiaan.Er is gesproken over 

beleidsaangelegenheden rond klimaatveranderingen.

Arbeidsdiagnostisch 

centrum 

Een arbeidsdiagnostisch centrum is noodzakelijk voor de 

Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling om vroegtijdig 

na te gaan of cursisten juiste keuzes doen.Stappen hiertoe zijn 

al gezet.Gehoopt wordt eind 2009 nog over dit centrum te 

beschikken,zegt onderdirecteur Administratieve 

Diensten,Joyce Lapar. Er bestaat grote belangstelling voor 

vakgerichte trainingen van de SAO. 
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Clean Sweep Het ministerie van ATM is samen met de ministeries van 

RO,NH en J&P bezig om bewoners in de gebieden waar er 

clean sweep acties en politierazzia's zijn gehouden,te 

organiseren in coöperatieverband.Het gaat om de gebieden 

Benzdorp en N'Djukakreek.De dorpelingen wordt geleerd om 

met milieuvriendelijke technologieën goud te winnen en zij 

worden gestimuleerd om zaken in coöperatieverband te doen.

Broodbehoefte Kleine bakkers in het Boven-Surinamegebied kunnen een 

wezenlijke bijdrage leveren aan de broodvoorziening in hun 

leefgemeenschap.Directeur Ewald Ceder van de Stichting 

Productieve Werkeenheden zegt dat de SPWE de 

mogelijkheden heeft om zulke kleine ondernemers te 

stimuleren,te begeleiden en te faciliteren.De SPWE wil als 

werkarm van het ATM in dit kader toon-aangevend zijn in het 

leveren van kwaliteitsdiensten aan kleine en startende 

ondernemers in het hele land. 

Thuiszorg  De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling,een werkarm 

van het ministerie van ATM,heeft laatstelijk in het rijstdistrict 

Nickerie 24 basis koeltechnici opgeleverd.Zij mochten onlangs 

hun certificaten in ontvangst nemen in aanwezigheid van de 

ATM-minister Joyce Amarello- Williams.Na de uitreiking werd 

door de minister het startsein gegeven voor de nieuwe 

opleiding “Thuiszorg”.

Beleidsinvesteringen Investeringen gepleegd in het kader van armoedebestrijding 

en welvaartsverhoging, institutionele versterking, aanpassing 

van de arbeidswetgeving en ondersteuning van productieve 

werkgelegenheid van minder draagkrachtigen.

Technologische 

Ontwikkeling

De bevordering van technologie en innovatie is voorbereid in 

het beleid van duurzame menselijke ontwikkeling.
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Stg. 

Arbeidsmobilisatie en 

Ontwikkeling SAO

SAO heeft gezorgd voor continuering van beleid op het gebied 

van het scholen, her-, om- en bijscholen van werkzoekenden, 

jonge schoolverlaters en werkenden vanaf 16 jaar en ouder, 

tbv de arbeidsmarkt. 

Arbeidswetgeving Middels het beleidsprogramma Democratische rechtsstaat, 

rechtshandhaving, rechtsbescherming en veiligheid is het 

project  Herziening Arbeidswetgeving voortgezet. Doel: 

moderniseren van arbeidswetgeving. In de eerste helft van 

2009 zijn aan het Arbeidsadviescollege vijf concepten wetten 

ter becommentariering , waarvan reeds 2 in afrondingsfase 

verkeren.

Minimumlonen De tripartiete commissie Voorbereiding Minimumloon is in 

2009 opnieuw geinstalleerd. Voorts is door het IMWO het 

onderzoeksrapport Beroepsspecifieke lonen in Suriname 

opgesteld. Ook is aan deskundigen gevraagd om vanuit 

verschillende uitgangspunten studies aangaande 

minimumlonen uit te voeren.

Pensioenen en 

uitkeringen weduwen- 

en wezen 

De pensioenen van ambtenaren die voor 2001 met pensioen 

zijn gegaan en de uitkeringen van weduwen en wezen worden 

nu in orde gemaakt.Dit zei minister Maurits Hassankhan van Bi-

Za.Momenteel worden de gegevens van de weduwen en 

wezen in orde gemaakt,zodat BiZa bij de implementatie van 

de nieuwe beloningsstructuur ook de verhoging met 

terugwerkende kracht aan deze groep kan uitbetalen.

2. Ministerie van Binnenlandse Zaken
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Gewapende machten Na maart,wanneer de nieuwe beloningsstructuur wordt 

uitgevoerd, mogen militairen, politieagenten, 

brandweerlieden, penitentiaire- en douaneambtenaren een 

betere beloning tegemoet zien.Deze groep behoort volgens 

minister Maurits Hassankhan tot de groep 

‘inconvinienten’.Indien aan een functie veel ongemakken 

verbonden zijn,gaat men bij die functies o.b.v. inconvi-nienten 

meer punten toekennen. 

NAS Het Nationaal Archief Suriname is officieel van start gegaan 

met het digitaliseren met de meest belangrijke documenten 

uit zijn archief.Daarbij wordt gebruik gemaakt van een micro-

verfilmings- en digitaliseringsunit van het Engelse bedrijf 

ICAM.Het archief van het NAS omvat 4 km aan 

documenten.Vooral de documenten die in slechte staat zijn en 

immigratieregisters krijgen voorrang.

NAS Het NAS mag zich verheugen over de aanwinst van 10 

archivarissen op middelbaar niveau.Deze zijn voortgekomen 

uit de tweede training Archivistiek,die in feb. 2008 aanving en 

verzorgd werd door professor Charles Jeurgens,hoogleraar 

Historische Archivistiek en gemeentearchivaris.Aan de training 

namen 15 medewerkers deel.Zij zijn gedurende 1 jaar getraind 

in het ordenen,analyseren en beschrijven van archieven.

Gender Het ministerie van BiZa en de VN- organisatie hebben een 

samenwerkingsovereenkomst getekend voor het project EC/ 

UN partnership on gender equality for development and 

peace.In het kader hiervan zal in Sur. een aantal projecten 

worden uitgevoerd.Hassankhan deelde mee dat de Unifem 

een samenwerkingsovereenkomst heeft met de EU en de ILO.
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Beloningsstructuur Het ministerie van BiZa heeft  een helpdesk ingesteld voor 

ambtenaren die klachten of vragen hebben over de imple-

mentatie van de nieuwe beloningsstructuur.Deze helpdesk is 

bedoeld om de ambtenaren zoveel mogelijk wegwijs te maken 

in de nieuwe bezoldigingsreeks; eventuele problemen zullen 

ook via deze instanties worden aangehoord en aangepakt. 

Beloningsstructuur De regering heeft na een voorbereidingsperiode van 10 jaren 

een nieuwe beloningsstructuur voor de overheid 

ingevoerd.Vrijwel direct na de uitvoering bleek de 

voorbereiding toch niet perfect te zijn verlopen.Allerlei 

problemen hebben zich gemanifesteerd.Gelukkig heeft de 

regering laten weten,dat meteen aan het corrigeren van de 

gemaakte fouten zal worden gewerkt.

Verkiezing Het CBB is op 1 apr. begonnen met een grote opschoning van 

de kiezerslijsten.De geautomatiseerde bestanden worden met 

de manuale gematched en vervolgens opgeschoond.Per 17 

apr. 2009 staan 328.795 kiesgerechtigden op de kiezerslijst.Bij 

de verkiezingen van 2005 stond het kiezersbestand op 

333.985. Volgens inschatting van het CBB zal het 

kiezersbestand in 2010 rond 315.000 liggen. 

Beloningsstructuur Tot nu toe zijn ruim 27.927 ambtenaren door het Fiso in loon 

vooruitgegaan.De laagste vooruitgang is SRD 0.38 en de hoog-

ste SRD 3.450.Uit een tabel dat de verhoudingen van het Fiso-

systeem weergeeft,blijkt dat 2 ambtenaren met ruim SRD 

3.000 in bezoldiging zijn vooruitgegaan. 

Onderstandge-

nietende personen 

Ook onderstandgenietende personen mogen een verhoging 

van hun uitkering tegemoet zien.Bij deze verhoging gaat het 

erom dat zij die momenteel een bedrag van SRD 200 tot SRD 

300 aan onderstand van de overheid ontvangen,een hoger 

bedrag zullen toucheren. 
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Verkiezing De afdeling Identiteit van het CBB die belast is met de 

aanmaak van ID- kaarten,trekt al geruime tijd met haar 

mobiele unit door verschillende districten voor het maken van 

ID- kaarten voor de lokale gemeenschap.Het hoofd van de 

afdeling,Valery Finsy,zegt dat een jaar voor de verkiezingen 

haar afdeling zich nu al in de pre- electorale fase bevindt.

Personeelskosten De overheid heeft eind mei SRD 98,7 mln uitgegeven aan 

ambtenaren,onderstandgenieters en gepensioneerden.Aan 

ambtenaren salarissen,w.o. die van regerings- en 

parlementsleden, ging het alleen al om SRD 86,1 mln.In 

feb.,een maand vóórdat de eerste betaling in het kader van de 

implementatie van de nieuwe beloningsstructuur 

plaatsvond,gaf de overheid nog SRD 80,2 mljn aan 

ambtenarensalarissen,pensioenen en financiële bijstand. 

Gepensioneerden Gepensioneerden gaan ook mee profiteren van de Fiso-

bezoldiging.Minister Maurits Hassankhan van BiZa die ingaat 

op de pensioenen,zegt nooit gesproken te hebben over 

waardevaste pensioenen,maar welvaartsvaste 

pensioenen.Het uitgangspunt hierbij is dat ieder pensioen 

wordt berekend o.b.v. een salaris van een functionaris die in 

diezelfde staat functioneert op dit moment.Dit betekent dat 

de pensioenen met alle salarisverhogingen en aanpassingen 

meegaan,dus ook met de Fiso-bezoldiging. 

Beloningsstructuur Het Fiso fase 1 heeft de regering tot heden Srd 

136.827.839.10 gekost.Dit blijkt uit de maandstaten van het 

Centraal Bureau Me-chanische Administratie.De te 

verwachten kosten per ultimo 2009 worden geschat op Srd 

162.1 mljn.Hierin is inbegrepen de extra kosten van Srd 8.7 

mljn voor vakantiegeld.
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Overheidspersoneels-
beleid

Dit beleid is voornamelijk gericht op het functioneren van het 

personeel in het overheidsapparaat op basis van uniforme 

richtlijnen. Hierbij zijn activiteiten ontplooid ter invoering van 

de nieuwe beloningsstructuur FISO.

Verkiezing Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen is opgezet en dient 

als centrum van alle electorale activiteiten. Het centrum 

ressorteert rechtstreeks onder de directeur van Biza. Voorts 

zijn 5 verkiezingswerkgroepen ingesteld onder coordinatie van 

het CBB ter voorbereiding en uitvoering van pre-electorale 

werkzaamheden.

CBB Er is onder meer besteed aan de opzet van een Buro te 

Santopolder, de uitvoering van het trajectplan ter 

digitalisering van het Register Burgerlijke Stand en rapportage 

over het onderzoek naar onbestelde oproepingskaarten in 

Commewijne.

Driejarig visum Nederlanders van Surinaamse origine krijgen voortaan een 3-

jarig visum.Ook andere buitenlanders van Surinaamse origine 

komen hiervoor in aanmerking.De RvM heeft een voorstel 

hierover van het ministerie van Buza onlangs 

goedgekeurd.Deze aanpassing van het visumbeleid komt op 

voorspraak van de Inter-Departementale Commissie die 

aanbevelingen moest doen hoe het visumbeleid te 

diversificeren.Het HvJ heeft in een Derden-Verzetprocedure 

de Staat Sur. bevolen om beleidsstukken te overleggen hoe de 

personen,vallende onder Art. 5 lid 2 van de TO,worden 

gefaciliteerd. 

3. Ministerie van Buitenlandse Zaken
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“Als het geld op is,moet er weer een nieuwe 

ontwikkelingsrelatie worden opgebouwd,want Sur. hoort een 

plek te houden in de Nederlandse ontwikkelingslanden met 

landen uit de Derde Wereld.”Dit zegt oud-minister Jan Pronk 

in een terugblik op het oude ontwikkelingshulpverdrag met 

Sur.Pronk stond aan de wieg van het oude 

ontwikkelingsverdrag toen het land in nov. 1975 onafhankelijk 

werd.Ned. bestemde toen ruim 1,6 mlj euro voor de 

ontwikkeling van het zelfstandige Sur.In okt. 2008 kreeg de 

laatste 90 mln euro uit deze oude ontwikkelingspot een 

bestemming. 

Toescheidingsover-
eenkomst

In drie gezamenlijke moties wordt advies geëist over de 

houdbaarheid en de uitvoerbaarheid van de TO.Verder moet 

de Nederlandse regering hearings houden met Surinaamse 

Nederlanders die hieronder vallen en in de derde motie wordt 

van het Nederlands kabinet geëist naar visumvrij reizen van 

Surinaamse Nederlanders naar Suriname.Ook wordt verzocht 

om reizigers op Schiphol bij de 100% controle actief te laten 

wijzen op de klachtenprocedure.

Bevaren 
Marowijnerivier

De minister van BuZa,drs. Lygia Kraag-Keteldijk,heeft een inter-

departementale commissie ingesteld,die met de Franse 

autoriteiten te Cayenne in overleg moeten treden.Dit i.v.m. de 

ontstane problemen bij het bevaren van de 

Marowijnerivier,m.n. het in beslag nemen van boten en lading 

van Surinamers door Franse functionarissen. 
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Bevaren 
Marowijnerivier

Commissies uit Suriname en Frans-Guyana zijn tijdens 

gesprekken,over het mogelijke grensconflict tussen beide 

landen overeengekomen,dat er overleg zal plaatsvinden 

teneinde te geraken tot een goed en ongestoord verkeer op 

de Marowijnerivier.Ook is de noodzaak uitgesproken voor een 

Gemengde Commissie Suriname-Frankrijk,die minstens 

tweemaal per jaar beurtelings op elkaars grondgebied 

vergadert. 

Partnership Suriname-
VSA

Op 9 en 10 mrt wordt i.s.m. de staat South Dakota van de VSA 

een conferentie met als thema: “Building Business and 

Cultural Relations” gehouden.De conferentie vindt plaats in 

het kader van het “state partnership programma” met deze 

Amerikaanse staat.Het programma heeft als doel het 

verbinden van de VSA met de Republiek Suriname om zo 

langdurige institutionele bilaterale relaties in het algemeen en 

persoonlijke relaties te ontwikkelen en te bevorderen. 

Bevaren 
Marowijnerivier

Er zijn sinds het bilaterale overleg tussen Sur. en Fr. Guyana in 

jan. geen klachten van Surinaamse onderdanen over onjuiste 

behandeling door Franse autoriteten meer gedeponeerd bij 

het ministerie van BuZa.Volgens de minister was de aanleiding 

van dit overleg de vele klachten over het optreden van de 

Franse gendarmerie op de Marowijnerivier.

Partnership Suriname-
Brazilie

Een grote gecombineerde missie uit Brazilië bezoekt 

binnenkort Suriname om voorbereidende gesprekken te 

voeren met regerings- en overheidsfunctionarisen over 

diverse aspecten in de hernieuwde bilaterale samenwerking 

tussen beide landen.Na evaluatie concluderen de regeringen 

dat,ondanks de vele over-eenkomsten en memoranda of 

understanding,de relatie niet is wat het zou moeten zijn. 
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Back Track Min Buza en haar collega van Guyana,Clement Rohee, hebben 

onlangs  schriftelijk afgesproken  dat er zowel in Sur. als in 

Guyana commissies samengesteld zullen worden met als doel 

een structurele oplossing te vinden voor de back-track 

problematiek.

Partnership Suriname- 
Cuba

De 4e Cuba- Sur. intergouvernementele bijeenkomst is 

afgerond met de ondertekening van verschillende 

overeenkomsten op het gebied van gezondheidszorg,sociale 

welzijn en landbouw.Ook zijn overeenkomsten getekend op 

het gebied van voortgezet en hoger onderwijs.

Diplomatieke 
Betrekkingen

Sur. heeft zijn diplomatieke relaties uitgebreid. Albanië en 

Letland zijn aan het rijtje diplomatieke vrienden toege-

voegd.De betrekkingen zijn aangegaan op niet-residentiële 

basis.Henry MacDonald,Surinames permanente 

vertegenwoordiger bij de VN,en zijn 2 collega's van Letland en 

Albanië hebben de gezamenlijke verklaring ondertekend.Het 

aangaan van diplomatieke betrekkingen met beide landen 

heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van het 

buitenlandbeleid van Suriname.

Diplomatieke 
Betrekkingen

Sur. onderhoudt nu  formeel diplomatieke relaties met 

Belarus,het vroegere Wit-Rusland.De gezamenlijke verkla-ring 

ter bezegeling daarvan is  in New York ondertekend door 

Surinames permanente vertegenwoordiger bij de VN,Henry 

MacDonald en zijn collega Andrei Dapkiusnas van 

Belarus.Belarus vervult binnen de VN vanaf 2005 een 

voortrekkersrol bij het coördineren van de internationale 

acties tegen mensenhandel en de nieuwe vormen van 

slavernij. 
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Grensgebied Suriname-
Frankrijk

De Werkgroep voor Samenwerking Grensgebied Sur.-Frankr. 

wil na 33 jr oude diplomatieke betrekkingen een hechtere 

samenwerking.Dat wil zij bewerkstelligen in de vorm van een 

gezamenlijke commissie.Sur. en Frankr. willen beter gaan 

samenwerken op het gebied van 

gezondheid,defensie,milieu,economie,civiele defensie en 

immigratie,transport,onderwijs,sport en cultuur.

Buitenlands Beleid Er is actief geparticipeerd in verschillende internationale en 

regionale organisaties en integratiemechanismen, w.o. de VN, 

de EU, het Caribische Gebied, de OAS, de Caricom, de 

Organisatie van Islamitische Conferentie, de Unie van Naties 

van Zuid-Amerika, de Organisatie van het Verdrag voor 

Amazonische samenwerking en de Beweging van Niet-

Gebonden Landen.

Buitenlands Beleid 
(Brazilië)

Overeenkomstig het Politiek Consultatie Mechanisme is 

overleg plaatsgevonden met Brazilië aangaande 

samenwerking op de gebieden Justitie en Consulaire Zaken, 

Landbouw, Volksgezondheid, Handel en Financiën

Buitenlands Beleid 
(Guyana en Frankrijk)

Er zijn separate technische consultaties gepleegd. 

Voorbereidingen zijn getroffen om tot ratificatie te komen van 

overeenkomsten met Frankrijk inzake de maritieme grens, 

terugname van illegalen en de samenwerking tussen de 

wederzijdse politie. De grensproblematiek is nog in studie bij 

partijen.

Buitenlands Beleid 
(Venezuela)

De wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van de 

visserijovereenkomst zijn afgerond. In het kader van het 

programma ALBA Alimentos USD 2.000.000 toegezegd  tbv 

van de uitvoering van het project voor droge en gerookte vis. 
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Venezuela zal ook technische assistentie verlenen aangaande 

de structuur en operatie van Alumsur alsmede ondersteuning 

bij de verdere ontwikkeling van de mijnbouwsector.

Bilaterale 
Betrekkingen (USA)

Er is een MOU tot stand gekomen aangaande 

trainingsprogramma's voor het kader van de defensie-

organisaties van beide landen en de uitvoering van 

humanitaire missies van de US Army in Suriname

Bilaterale 
Betrekkingen 
(Jamaica)

Er is verdere invulling gegeven aan gebieden van 

samenwerking die reeds geïdentificeerd waren, zoals: 

volksgezondheid, sport, cultuur, onderwijs, landbouw, 

veeteelt en visserij, sociale zaken, jeugdzaken en 

archiefwezen.

Bilaterale 
Betrekkingen 
(Nederland)

Het proces ter beëindiging van de  

Toescheidingsovereenkomst wordt voortgezet.

Bilaterale 
Betrekkingen 
(Portugal)

Hier wordt geconcentreerd op de gebieden van vernieuwbare 

energiebronnen, toerisme, onderwijs in de Portugese taal 

alsmede uitbreiding van het Continentaal Plateau en levering 

van kindvriendelijke computers voor gebruik op basisscholen, 

na overleg met het ministerie van Onderwijs.

Bilaterale 
Betrekkingen (India)

De allocatie van de 4de creditline is tijdens de Derde 

Gemengde Commissie vergadering aangeboden.

Verder zijn een aantal concept documenten in studie mbt 

onder andere een luchtvaartovereenkomst, een 

overeenkomst Vermijding Dubbele Belasting Suriname-India, 

een overeenkomst inzake wetenschap en technologie en een 

samenwerking tussen de Indira Gandhi National Open 

University en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
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Ex-militairen Er zijn  272 ex-militairen verwezen naar het PCS voor 

behandeling. Deze personen behoren tot een groep van 544 

ex-militairen die in 2008 zijn geregistreerd door het ministerie 

van Defensie om in aanmerking te komen voor nazorg. Een 

gedeelte van de ex-militairen lijdt aan het Post Traumatisch 

Stress Syndroom (PTSS) en voor hen wordt een beleid 

ontwikkeld voor begeleiding. Er zijn 120 ex-militairen 

inmiddels gescreend, waarvan 22 zijn gediagnosticeerd met 

PTSS en 4 met schizofrenie. 

Luchtmacht De credit line die Suriname is aangegaan met India t.b.v. 

Defensie resulteert niet alleen in de aanschaf van 3 

helikoters,maar ook in opleidingen die aan militairen verzorgd 

worden tot helikopterpiloot,technici en onderhoudsmannen. 

Het NL beschikt momenteel niet over helikopterpiloten.

Nationaal Leger Het NL heeft een nieuwe lichting van 190 mannen en 10 

vrouwen tussen 18 en 25 jaar binnengeloodsd. De 

nieuwelingen zijn vandaag na een finale controle,w.o. een 

drugstest, getransporteerd naar Para in het militaire 

opleidingscentrum BBZ om over circa 10 weken na hun 

Elementaire Algemene Opleiding als geoefend soldaat terug te 

keren. 

CISM Van 17 t/m 24 mei heeft CISM,de Internationale Raad voor 

Militaire Sport,haar algemene vergadering in Par'bo 

gehouden. De beleidsmakers op het gebied van militaire sport 

hebben tijdens de vijfdaagse conferentie o.m. gestemd over 

de posities binnen het CISM. Het was de grootste conferentie 

ooit in Sur. Het CISM telt 131 leden,waarvan er minstens 73 

landen naar de vergadering zijn gekomen.

4. Ministerie van Defensie
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Ex-militairen Het ministerie van Defensie heeft een nota samengesteld over 

de problematiek van de exstrijders van het NL en heeft het 

geschrift ter goedkeuring aangeboden aan de RvM.Om de 

problemen van de ex-militairen structureel op te lossen heeft 

Defensie concrete oplossingsvoorstellen verwerkt in het 

document.

Suriname-China China heeft zich bereid verklaard de bilaterale militaire 

communicatie en coöperatie met Sur. te verstevigen volgens 

een hoog-geplaatste militaire functionaris in Beijing. Het 

hoofd van de generale staf van "the People Liberation Army" 

Chen Bingde zei dat Sur. het eerste Caribisch land is waarmee 

het Chinese leger uitwisselingen mee heeft.De militaire 

samenwerking tussen beide landen is een belangrijk 

onderdeel van de bilaterale relaties.

Foreign Military 
Funding

Dit is een onderdeel van het Security Assistance programma, 

welke voortvloeit uit de samenwerking met het ministerei van 

defensie van de VSA. Jaarlijks wordt middels dit fonds, via de 

Foreign Military Sales Structuur, de mogelijkheid geboden aan 

Suriname, militair materieel aan te schaffen in de VSA tot een 

vooraf bepaalde waarde. 

Doel is vergroting van de professionele militaire capaciteit bij 

de uitvoering van specifieke taken van het Nationaal Leger.

Defensie Coöperatie 
Suriname-Nederland

Dit is de tegenprestatie die Suriname heeft ontvangen in 

verband met het beschikbaar stellen van (jungle) 

oefenfaciliteiten op het Surinaamse grondgebied. 

Traditional 
Commander Activities 
(TCA)

In samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika, 

hebben militairen deelgenomen aan trainingen van Trade 

Winds.
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Doel is de betrokkenheid van het Surinaams defensiekader bij 

veiligheidsprocessen en -mechanismen op het Westelijk 

halfrond te bevorderen. Middels deze investeringen zijn 

militairen vaardigheden aangereikt voor verdere verbetering 

van hun dienstuitoefening

Pensioenen De waardevaststelling van de pensioenen van gewezen 

landsdienaren  zal verder aangescherpt  worden.Er is een 

studie gaande waarbij deskundigen de pensioenregelingen 

van Suriname analyseren en adviezen uitbrengen.

Woningbouw Het ministerie van Financiën is gestart met een 

voorlichtingscampagne voor de 5%- bouwregeling.De 

overheid geeft een rentesubsidie van 4% aan burgers met een 

gezinsinkomen van tussen de SRD 500 en SRD 1200.De CBvS 

heeft voor dit project SRD 71 mljn ter beschikking gesteld.De 

lening kan o.a. worden aan-gewend voor 

nieuwbouw,afbouw,reparatie enz.

Belastingen De afdeling Openbare Vermakelijkheidsbelasting heeft in  in 

totaal SRD 2.609.595,30 ontvangen.Uit de ontvangsten is er in 

totaal SRD 321.154,30 gerestitueerd aan de onder-nemers,na 

inlevering van niet verkochte toegangskaarten.Onder de naam 

"Belasting op publieke vermakelijkheden" wordt in Sur. een 

belasting geheven op openbare vermakelijkheden.

5. Ministerie van Financiën
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Belastingen De regering heeft m.i.v. 1 jan. een Raad van Beroep voor de 

Inkomstenbelasting en een Raad van Beroep voor de 

Invoerrechten ingesteld.Belastingplichtigen die het niet eens 

zijn met de beslissing van de Inspecteur der Directe 

Belastingen over belastingaanslagen kunnen bij deze 2 raden 

in beroep gaan.Het beroep op de raad wordt ingesteld door 

indiening van een met redenen omkleed beroepsschrift.

Design of Pension 
Reform Program

Deze beleidsmaatregel heeft betrekking op de analyse van het 

wettelijk en institutioneel kader van het pensioensysteem; 

identificatie en evaluatie van hervormingsopties en 

aanbevelingen voor het pensioensysteem.

Ontwikkelings-
projecten

Onder de noemer van deze beleidsmaatregel zijn onder 

andere de middelen ter  uitvoering van het vonnis van de OAS 

in de zaak Moiwana 1986 tegen de Staat Suriname 

beschikbaar gesteld. 

Pensioenen Gebleken is dat de pensioenpremie die geheven wordt op 

lonen van overheidswerkers niet voldoende is om de 

aangepaste pensioenen te betalen. In dat kader heeft de 

regering besloten de meerkosten voor haar rekening te 

nemen.

Capaciteitsopbouw Elk jaar worden medewerkers van het Directoraat Financiën in 

de gelegenheid gesteld om specifieke opleidingen en 

trainingen te volgen om hun kennis te upgraden. In dit 

verband kunnen o.a. genoemd worden de vakopleiding 

Overheidsfinanciën op middelbaar niveau en de Uitgebreide 

Vakopleiding Overheidsfinanciën op HBO-niveau.
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Prijzen Minister van HI wil ordening brengen in het prijzen van 

goederen en diensten in vreemde valuta.Hiertoe zijn  

gespreksronden gestart met o.m. handelaren,makelaars en 

directeuren van bedrijven die producten en goederen in 

vreemde valuta aanbieden.Producten en diensten dienen over 

het algemeen in SRD te zijn geprijsd.

Ondernemerschap Vertegenwoordigers van het Sur. Business Forum en het 

ministerie van HI waren afgelopen week op oriëntatiebezoek 

in Colombia en Chili.HI- minister zegt dat met personen en 

organisaties uit het bedrijfsleven van gedachten is gewisseld 

hoe het ondernemersklimaat te verbeteren.Deze landen 

scoren volgens rapporten van de Wereldbank heel hoog op 

ondernemersgebied.

Subsidies Met de uitvoering van dit programma is een situatie van 

gegarandeerde zuigelingenvoeding bereikt tegen betaalbare, 

door de overheid vastgestelde prijzen. 

Een situatie van gegarandeerde broodvoorziening tegen 

betaalbare, door de overheid vastgestelde prijzen is eveneens 

gecontinueerd, toegespitst op kansarmen en kwetsbare 

groepen, opdat ook zij deel kunnen nemen aan het 

arbeidsproces.

Trade Sector Support 
Programme

Doel: verlenen van technische assistentie  aan de economie, 

de markten en strategische sectoren in Suriname. Er wordt 

gewerkt aan de verbetering van overheidsmanagement mbt 

de buitenlandse handel van Suriname, middels versterking van 

capaciteit ter formulering, onderhandeling en implementatie 

van het handelsbeleid en gerelateerde overeenkomsten.

6. Ministerie van Handel en Industrie
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Suriname Bureau voor 
Standaarden (SBS)

Dit instituut is officieel bij wet ingesteld en is verantwoordelijk 

voor het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden 

en bevorderen van de toepassing van standaarden en 

technische voorschriften.  

Het SBS, als lokale vertegenwoordiger van de CARICOM 

regionaal Organisation for Standard and Quality participeert 

actief in het regionale standaardisatieproces. Ook de 

afronding van de assistentie mbt formuleren en 

implementeren van een EPA-handelsbeleid zal plaatsvinden

CARICOM Competition 
Commission (CCC)

De CCC is het eerste CARICOM instituut dat in Suriname is 

gehuisvest. TAAK: het reguleren van de concurrentiestrijd 

binnen de CARICOM. 

Mededingingswet De Nationale Assemblee heeft de Mededingingswet 

goedgekeurd. In 2009 is gewerkt aan een kwalitatieve 

uitbreiding van de Standaarden Bureau Suriname, waardoor 

de Dienst in staat is een adequate dienstverlening aan het 

publiek te garanderen.

Het Ministerie heeft de formulering en redigering ter hand 

genomen van de Wet op de Mededinging als voorbereiding op 

de implementatie van een Mededingings Autoriteit. De 

Mededingings Autoriteit garandeert eerlijke handel en 

prijsvorming en versterkt de economie, gericht op kennis, 

innovatie en ondernemerschap.
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Naturalisatie Buitenlanders die tot Surinamer genaturaliseerd dienen te 

worden,hoeven in de naaste toekomst niet meer jarenlang te 

wachten.Dit vanwege het nieuwe beleid van het ministerie 

van J&P over deze aangelegenheid.Volgens minister 

Chandrikapersad Santokhi van J&P is de jarenlange wachttijd 

te wijten aan de strenge controle die de DNA eist van de 

stukken van de aanvrager door de overheid.  

Boetes Het ministerie van J&P heeft het afgelopen jaar goed geboert 

uit verkeersboetes,leges e.a. inningen.Het directoraat Politie 

heeft aan transactie boetegelden circa SRD 300.000 

binnengebracht, uit het verkeer is 420.000 opgestreken en is 

ruim 5,6 mljn ont-vangen uit legesgelden.Van de 

staatsbegroting krijgt het ministerie volgens de Financiële 

Nota dit jaar aan apparaatkosten SRD 227 mln en 55,4 mln 

voor het formuleren van beleidsprogramma's. 

Wetboek van Strafrecht De verwachting is dat tegen eind maart het nieuwe Wetboek 

van Strafrecht conceptueel af is.Momenteel wordt de laatste 

hand gelegd aan het derde,tevens laatste deel van het 

wetboek. Het eerste en tweede deel zijn op 31 dec. 2008 door 

de Commissie Wijziging Wetboek van Strafrecht aangeboden 

aan jusititieminister Chandrikapersad Santokhi.

Rechterlijke Macht De rechterlijke macht is sedert vrijdag 7 rechters rijker en telt 

nu 19 rechtsprekers.Het streven van het ministerie van Justitie 

is erop gericht om dit aantal op te voeren naar 40,om de 

rechtsgang te bevorderen.Met deze aanwinst wordt verdere 

inhoud gegeven aan de versterking van de rechtsstaat.

7. Ministerie van Justitie en Politie
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Binnenstad Majoor van politie Keshopersad Gangaram panday is circa 3 

1/2 jaar nadat hij buurtmanager van Par'bo- Centraal werd 

van oordeel,dat de binnenstad relatief kalmer is 

geworden.Dat zou deels te danken zijn aan het nieuwe beleid 

van J&P- minister Chandrikapersad Santokhi,maar deels ook 

aan de politieagenten,die dagelijks een wakend oog houden in 

de binnenstad.

Politiehuis Het politiehuis te Flora is  officieel in gebruik genomen.De 

ministers Santokhi en Kandhai hebben gezamenlijk de 

onthulling van het naambord van het politiebureau verricht, 

waarna de minister van Juspol ook een plaquette 

onthulde.Het gebouw is in een tijd van iets meer dan een half 

jaar door aannemer Soekroella opgeleverd voor een bedrag 

van ongeveer SRD 497.408,incl. opstelpost van SRD. 25.000. 

Ook te Leiding 9 in wanica is een nieuw politiehuis in gebruik 

genomen. Met de ingebruikname g moet de politie van 

Leiding 9 in de burgers de garantie bieden voor verbeterde 

dienstverlening en bij hen de veiligheid en het rechtsgevoel 

veder verhogen.Het oude bureau voldeed niet aan de 

internationale standaarden.Het splinternieuwe politiebureau 

is gefinancierd door de politie van Utrecht,Ned.,die eveneens 

4 andere politiestations in Wanica financieel mogelijk heeft 

gemaakt.

Caripas Binnenkort wordt de Caripas geïntroduceerd binnen de Cari-

om.Justitieminister Chandrikapersad Santokhi zei dat dit 

document o.a. zal bijdragen aan de veiligheid binnen de 

Caricom.Op de 7e Meeting van de Council of Ministers 

responsible for National Security and Law Enforcement is door 

de ministers overeenstemming bereikt over het introduceren 

van de Caripas.
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Documenten-
herkenning

Justitieminister Chandrikapersad Santokhi opendehet seminar 

'Documentenherkenning'.Het seminar handelt  over de 

(verborgen) risico's waarmee personen dagelijks te maken 

krijgen in hun werk in het personenverkeer en de daarmee 

verband houdende potentieel gevaarlijke situaties.

Muziekauteurs-rechten Minister Chandrikapersad Santokhi van J&P heeft onlangs 

ingesteld de "Commissie Toezicht Muziekauteursrecht".Voor 

het als bedrijf verlenen van bemiddeling inzake 

muziekautersrecht,al of niet met het oogmerk om winst te 

maken,is toestemming vereist van de minister van J&P.

Mastersopleiding 
Wetgevingsjurist

In totaal zullen 30 juristen komende van verschillende 

ministeries de komende 2 jaar een mastersopleiding tot 

wetgevingsjurist volgen.De juristen zijn allereerst door hun 

ministeries voorgedragen,waarna zij o.b.v. een schrijftoets 

geselecteerd zijn voor de opleiding.De opleiding die 

goedgekeurd is door de RvM wordt volledig gefinancierd uit 

de begroting van het ministerie van J&P.

Moderne Hulp-
middelen

Het ministerie van J&P is voorstander van het gebruik van 

moderne hulpmiddelen door de politie. In de conceptversie 

van het Wetboek van Strafvordering is opgenomen dat het 

gebruik van moderne techniek wordt toegestaan.

Stichting Toezicht 
Keuring Motorrijtuigen

De STKM isgelanceerd Het heeft bijkans 2 jaar geduurd 

voordat de stichting eindelijk daadwerkelijk van de grond is 

gekomen. Echter zullen de werkzaamheden pas over 3-4 

weken kunnen aanvangen.Landelijk zullen ongeveer 40 

keuringsstations opereren,die uitgerust zijn met de modernste 

apparatuur.
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Illegale Vuurwapens Suriname en de VS gaan samenwerken in het opsporen van 

illegale vuurwapens.De overeenkomst daartoe moet worden 

ondertekend,en staat alleen groen licht van president Ronald 

Venetiaan,ondertekening van het akkoord nog in de weg. 9 

andere Caricom-landen hebben in Barbados de intentie-

verklaring al met het Amerikaanse Bureau of Alcohol Tobacco 

and Firearms and Explosives getekend.

Forensisch Instituut Er is een MoU getekend tussen het ministerie van J&P en het 

Forensisch Instituut van Ned.Bij die ondertekening is 

afgesproken dat binnen een jaar Sur. een eigen forensisch 

instituut zal hebben.Voor de politie zal een nieuw gebouw 

komen met moderne hulpmiddelen.Verder komt er ook bij het 

ministerie van Volksgezondheid een lab. met moderne 

hulpmiddelen.  

Deliquentenzorg De website www.Delinquentenzorg.sr is  een feit. Men hoeft 

nu voor meer info niet meer aan te kloppen bij het 

secretariaat om door verbonden te worden met iemand om 

dan van de info te worden voorzien.

Anti Stalking 
Wetgeving

Anti-stalkingbepalingen zijn onderdeel van de conceptwet 

Huiselijk Geweld,die na goedkeuring meer bescherming moet 

bieden aan slachtoffers van deze vorm van misdrijf.Ook 

andere beschermingsmaatregelen zijn in het wetsontwerp 

opgenomen.Zo kunnen slachtoffers zelf en instanties of 

derden die begaan zijn met hun lot,een verzoek bij de rechter 

deponeren om beschermingsbevelen te geven,om escalatie 

van huiselijk geweld tegen betrokkenen te voorkomen.
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Gevangenissen De mensenrechtensituatie in de gevangenissen en 

cellenhuizen wordt in de gaten gehouden.In de gevangenissen 

zijn er beperkingen in mogelijkheden en vrijheden maar het 

mag niet zo zijn dat die beperkingen leiden tot 

schendingen.Het beleid heeft ervoor gezorgd dat waar 

verdachten geen toegang hadden tot een raadsman,omdat de 

betaling heel slecht was,dat nu bij staatsbesluit in orde is 

gekomen.

JAP-team De inzet van het JAP- team werpt vruchten af.Een delegatie 

van Sur. heeft Ned. bezocht o.l.v. de PG.Daar is o.a. gesproken 

over de grensoverschrijdende criminaliteit tussen onze 

internationale luchthaven en Schiphol.Men heeft in Ned. 

onderkend dat m.b.v. het JAP- team slikkers en 

drugstransporten drastisch zijn afgenomen.

Slachtofferzorg Sinds de opening van het Bureau Slachtofferzorg in dec. 2008 

door het ministerie van J&P  hebben ruim 100 slachtoffers 

vanuit het bureau hulp ontvangen.De slachtoffers waren 

betrokken bij 75 misdrijven van verschillende aard,gevallen 

van zelfdoding of een poging daartoe en verkeersongevallen.

Rijtoestemming 
Buitenlanders

Buitenlanders die niet in het bezit zijn van een internationaal 

rijbewijs,kunnen sinds kort een zogenoemde rijtoestemming 

aanvragen om legaal aan het verkeer deel te nemen.Een 

aanvraag voor dit document,dat voor een jaar geldig is,moet 

worden ingediend op de afdeling Rijbewijzen van het bureau 

Nieuwe Haven.
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CARICOM Veiligheids-
commissie

Met de overhandiging van de beschikkingen aan de 

commissieleden door minister Chandrikapersad Santokhi van 

J&P en minister Ivan Fernald van Defensie,is  formeel de 

Caricom Veiligheidscommissie geïnstalleerd.Hierin hebben 

zitting leden die van verschillende ministeries afkomstig 

zijn.Zij gaan samen participeren in een nationale commissie 

om het Caricom Veiligheidsbeleid in Sur. te implementeren en 

te coördineren. Deze zal adviezen aan de regering moe-ten 

uitbrengen over het integreren van regionale veiligheids-

vraagstukken bij de lokale bestrijding van dreigend gevaar 

tegen de samenleving en de rechtshandhaving daarvan.

Reservepolitie Het pilotproject Integrale Veiligheid waarmee het KPS medio 

mei vorig jaar in het ressort Latour is gestart,werpt goede 

vruchten af.Als resultaat van gedachtewisseling tussen de 

diverse actoren in dit ressort wordt begonnen met een unit 

Reservepolitie.Met het project Integrale Veiligheid wil het KPS 

samen met stakeholders het Latourgebied leefbaar maken.

Rechterlijke Macht De RvM heeft in haar reguliere vergadering goedgekeurd het 

voorstel van minister J&P om mr. Anandkoemar Charan te 

benoemen tot Lid van het Hof van Justitie.Verder zijn ook 

goedgekeurd de benoeming van 5 kandidaten van de 

afgeronde RAIO-opleiding tot Lid-Plaatsvervanger van het HvJ.

Wetboek van Strafrecht De RvM heeft tijdens de vergadering van 10 juni 2009 het 

eerste boek van het Wetboek van Strafrecht goedgekeurd.Het 

Wet-boek van Strafrecht bestaat uit 3 boeken: Algemene 

bepalingen, Misdrijven en Overtredingen.Volgens minister 

Chandrikapersad Santokhi bereidt zijn ministerie nu het 

concept 2e en 3e boek voor.
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Back Track Nog dit jaar wordt de backtrack-route geordend en 

gereguleerd. Minister  J&P heeft het project-dossier hiervan 

vorige week naar zijn Guyanese collega Clement Rohee 

gestuurd.De besluiten over de backtrack moeten volgens de 

bewindsman in bilateraal overleg plaatsvinden,omdat Guyana 

ook een belangrijke rol speelt bij deze route.

Wet Huiselijk Geweld Met algemene 39 stemmen is op 2 juni 2009 de ontwerpwet 

Huiselijk Geweld door ons parlement aangenomen.Het is van 

belang ons te realiseren dat Sur. moest meewerken aan de 

aanname van deze wet omdat het zich gecommitteerd heeft 

regels vast te stellen ter bescherming tegen huiselijk geweld 

a.g.v. de ratificatie van het Verdrag betreffende de Uitbanning 

van alle Vormen van Discriminatie van vrouwen en het 

Verdrag betref-fende de Preventie,Bestraffing en Uitbanning 

van geweld tegen Vrouwen en het lidmaatschap van Sur. bij 

de Caricom.

Anti Drugsbeleid De VS heeft toegezegd Surinames antidrugsbeleid te zullen 

blijven ondersteunen.Het Witte Huis zegt speciale fondsen te 

hebben om antidrugsprogramma's van bevriende landen te 

helpen financieren.De komende periode zal de samenwerking 

tussen Par'bo en Washington gecontinueerd en zelfs versterkt 

worden. Gisteren is Santokhi tijdens de 46ste meeting van de 

Antidrugs-commissie van de OAS (Cicad) gekozen als 

ondervoorzitter.
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Bestuursrecht De Commissie Algemeen Bestuursrecht is op 1 dec. door 

minister Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd.Het is het 

rechtsgebied dat de relatie tussen de overheid en de burger 

regelt.De commissie moet o.a. ordening hierin brengen en 

zaken opnieuw vaststellen.Het bestuursrecht is verspreid over 

talrijke wettelijke regelingen en van elkaar afwijkende 

bepalingen.

Versterking 
Rechterlijke Macht

Tbv het Openbaar Ministerie is een quick scan verricht en een 

aanbevelingsrapport (Daverschort) opgesteld. Ook voor het 

Hof Van Justitie is een aanbevelingsrapport (Lampe) 

opgemaakt. Het doorlichtingrapport tbv de Griffie is afgerond 

en is in uitvoering. 

De reguliere opleiding voor Rechterlijke ambtenaren in 

opleiding RAIO is voortgezet met als doel het opheffen van 

het tekort aan rechters. De RAIO voor de Zittende 

Magistratuur heeft 5 nieuwe rechters opgeleverd.

Wetgevingsleer De opleiding Wetgevingsleer is op de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname in samenwerking met de 

Wetgevingsacademie van Nederland van start gegaan. Deze 

opleiding is op masternivo en is bestemd voor ambtenaren.

Herziening Burgerlijk 
Wetboek

Doel: Het wetboek in overeenstemming te brengen met 

relevante maatschappelijke ontwikkelingen en moderne 

rechtsovertuigingen.

Aanpak Corruptie In samenwerking met de UNDP zijn twee consultants 

aangetrokken voor technische assistentie. Er is aanvang 

gemaakt met de capaciteitsversterking van het Bureau 

Anticorruptie. The projectdossier Rechtshulp, Mensenrechten 

en Anticorruptie is ondertekend door de ministers van J&P en 

PLOS en de UNDP. De Cie. Anticorruptie is ingesteld en het 

jaarplan Anticorruptie is opgesteld.
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JAP-team Tbv het JAP team is op de Surinaamse Luchthaven een 

scanapparaat geïnstalleerd om de uitvoer van illegale zaken, 

met name drugs te minimaliseren.

Huiselijk Geweld De Stuurgroep Huiselijk Geweld is geïnstalleerd. Dit is een 

samenwerking van J&P, VGZ, SoZaVo, Minov, Biza en RO. De 

stuurgroep bereidt de opzet van het Platform voor en 

concipieert het beleidsprogramma Huiselijk Geweld. De 

mediacampagne ter vergroting van de bewustwording wordt 

voortgezet. 

Slachtofferzorg De Bureaus Slachtofferzorg Paramaribo en Nickerie zijn 

intussen geopend. Deze zullen ook als meldpunt van huiselijk 

geweld dienen. Voorts is de instelling van een Adviesraad voor 

de bureaus Slachtofferhulp en Slachtofferzorg in 

voorbereiding. De raad zal belast zijn met het informeren en 

adviseren van de departementsleiding omtrent het 

functioneren van de bureaus en de uitvoering van het beleid 

mbt slachtofferhulp. Ook is een consultant aangetrokken voor 

het verzorgen van counseling training slachtofferzorg en 

netwerken tbv de hulpverleners en -diensten. 

Agro 
Ondernemerschap

19 landbouwers,tuinbouwers en veetelers van de gebieden 

Tamansarie,Nw A'dam,De Hulp en Tamanredjo in de 

leeftijdsklasse van 25-50 jr,worden sinds gisteren getraind in 

agro-ondernemerschap.Het wordt de 2e keer dat deze 

training door het ministerie van LVV wordt verzorgd i.s.m. de 

KKF.LVV heeft hiertoe op 22 dec. 2008 een contract 

ondertekend met de KKF voor het verzorgen van deze 

cursus.Dit project is een onderdeel van de beleidsmaatregelen 

die zijn opgenomen in het Agrarisch Sector Plan,dat als 

kernvisie heeft Stimulering private sector en 

Kennisontwikkeling en verspreiding.

8. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
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Export groei Het beeld in de periode 2005-2008 geeft aan,dat de productie 

en export van bananen,rijst,groente,visserijproducten en melk 

een groei heeft doorgemaakt.Rijst en bananen zijn de 

uitschieters met resp. een export 183.000 en 68.000 ton.De 

bananen-sector droeg 142 mljn SRD bij aan de staatskas.Niet 

alle cijfers zijn nog verwerkt.

Investeringen Er komen mogelijk investeringen in de cocoscultuur,fruit- en 

groenteteelt en verwerking,aquacultuur,veehouderij en 

rijstbouw in het district Coronie.Het ministerie van LVV werkt 

samen met DUROC en IICA werkt aan een actieprogramma dat 

een investering van ruim US$ 6 mln zal kosten in de komende 

maanden. 

Rijstteelt Coronie Het comité Productieontwikkeling en welvaart Coronieheeft 

een vergadering gehouden over de toekomst van de rijstteelt 

in Coronie.Met deze vergadering willen de Coöperatie van 

Coroniaanse Boeren en de Landbouwcoöperatie Coronie 

boeren de gelegenheid geven aan te geven wat zij van de 

regering verwachten alvorens zij een start kunnen maken met 

de rijstteelt.

Palmolie Industrie Prochem NV die uit verschillende investeerders bestaat,heeft 

grote plannen om in de toekomst de mogelijkheid te bekijken 

palmolie te gaan produceren in het district Marowijne.Dat dit 

project de zegen van de regering draagt,heeft te maken met 

het feit dat de gelden een bonafide herkomst hebben nl. het 

Nederlandse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. 

Rijst Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum Nickerie krijgt een 

areaal van 300 ha in Wageningen voor de productie van zaai-

zaad.Hiermee zal het productieareaal van het centrum 

uitgebreid zijn tot circa 1.150 ha.
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Rijst Het beleid voor de rijstsector heeft als doel de 

concurrentiepositie van boeren,verwerkers,exporteurs en 

overige belanghebbenden te verbeteren.Het beleid wordt ten 

uitvoer gebracht door invulling te geven aan vergroting van de 

productiviteit en verhoging van de kwaliteit van de 

productie,meer onderzoek,verbetering van de voorlichting en 

het scheppen van betere afzetmogelijkheden.De totale 

financiering van de rijstsector voor de perio-de 2005 tot 

heden bedraagt SRD 62.7 mljn.

Het ministerie van LVV zal voor het afgelopen tussenseizoen 

12,6 mln SRD beschikbaar stellen als subsidie voor de totale 

rijstsector in Sur.Het bedrag wordt verdeeld onder de 26.000 

ha ingezaaid areaal.Dit komt neer op SRD 484,60 per ha.Dit is 

het resultaat dat het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren 

Associatie en de belangengroep gisteren hebben bereikt met 

de leiding van LVV.

Rijstboeren krijgen versterking in de vorm van training en 

bijscholing.De omstandigheden om rijst te planten en te 

oogsten zijn niet meer hetzelfde als 30 jaar geleden.“Je zal 

veel meer ken-nis moeten hebben dan alleen zaaien en 

oogsten,” zegt Siew-nath Naipal van de Adek Universiteit van 

Sur.Hij is samen met Prem Bindraban de trekkers van het 

project ‘Versterking van de Rijstsector’ dat voortvloeit uit een 

twinningsproject met de Universiteit van Wageningen in 

Nederland.
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MCP Minister Kermechend Raghoebarsing van het ministerie van 

LVV heeft gisteren een Commissie Evaluatie arealen 

Corantijnproject (MCP) ingesteld.De commissie heeft o.a. als 

taak de uitgegeven arealen en de uitgifte ervan te 

inventariseren en de daadwerkelijke uitgifte met de 

oorspronkelijke bedoeling van dit deel van het MCP project te 

vergelijken en te adviseren. 

Groenten Dit jaar nog gaat het ministerie van LVV landbouwgewassen 

keuren op schadelijke stoffen.Een apparaat dat hiervoor 

bestemd is en het nieuwe agrarische 

voedselveiligheidslaboratorium maken dit mogelijk.Er is voor 

het apparaat bijkans 1 mljn euro uit het agrarisch sectorfonds 

gereserveerd.

Waterschappen Het ministerie van LVV besteedt SRD 5 mln uit de sector 

fondsmiddelen aan de rehabilitatie van de infrastructuur van 

de Waterschappen van de Van Drimmelenpolder en 

Hamptoncourtpolder te Nickerie.Het Waterschap 

Hamptoncourtpolder zal opgeschoond worden en een 

herprofilering  zal plaatsvinden van de hoofd en tertiaire 

irrigatie- en drainageleidingen over een lengte van 40,7 km. 

Varkensteelt 4 Coroniaanse varkensboeren kregen afgelopen vrijdag van 

het ministerie van LVV,50 biggen gedoneerd ter stimulering 

van de varkenshouderij in het district.LVV voert het project uit 

i.s.m. de Food and Agriculture Organisation.Het LVV / FAO 

project houdt in dat 29 varkensboeren in Coronie voorzien 

zullen worden van in totaal 300 biggen.Dit project wordt in 

het kader van het diversificatie beleid van LVV uitgevoerd. 
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Visrokerij Het ministerie van LVV bekijkt de mogelijkheid voor het 

opzetten van een stainless steel rokerij.De bedoeling is om 

een model-bedrijf op te zetten,zodat ondernemers van 

visrokerijen kunnen zien hoe de apparatuur wordt gebruikt en 

op welke wijze het bedrijf wordt beheerd.Deze rokerij zal een 

vb. moeten zijn voor verdere uitbreiding van rokerijen 

waarvan in coöperatief verband gebruik zal worden gemaakt.

Veehouderij Minister Kermechend Raghoebarsing van LVV heeft maandag 

het bestuur benoemd en geïnstalleerd voor de Stichting ter 

Bevordering van de Veehouderij.De stichting heeft als doel de 

bevordering casu quo verbetering van de teelt van vee en wel 

ter garandering van de voedselveiligheid en voedselzekerheid 

volgens internationale standaarden.Het bestuur zal volgens de 

bewindsman de omvorming van Staatsboerderij naar een 

trainingscentrum voor boeren moeten bewerkstelligen. 

Visserijcentrum Het ministerie van LVV is nu verantwoordelijk voor het 

onderhoud van 's Lands grootste bevolkingsvisserij centrum te 

Bethesda.Het centrum is een schenking van de regering van 

Japan en kostte US$ 8 mljn.De verkoop van brandstof is nu 

mogelijk,het geen resulteerde in een verhoogde mate van 

gebruik door bevolkingsvissers.er worden voorbereidingen 

getroffen  om het centrum op den duur te kunnen 

privatiseren. 
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Schoolrijpheid De prestaties van de 3-jarigen die vanaf begin dit schooljaar in 

de kleuterklas zijn geplaatst worden geëvalueerd.Een 

delegatie van het Minov doet daartoe  de districten Sar'ca, 

Coronie en Nickerie aan.Volgens Kenneth Biervliet van het 

BLO is het belangrijk om te weten hoe deze kinderen hebben 

gepresteerd in het 1e kwartaal.Bij de ‘test’ wordt gekeken 

naar de zwakke en sterke punten van deze kleuters.Het Minov 

besloot vorig jaar de instapdrempel voor het kleuteronderwijs 

te verlagen.

Op enkele na,presteren alle driejarigen van het project 

Schoolrijpe Kinderen uit de districten Nickerie en Sar'ca 

goed.In sommige gevallen doen zij het zelfs beter dan 

leerlingen die al 4 jaar zijn. Ook Par'bo wordt binnenkort 

opgenomen in de evaluatie.

Broodproject Ook in Nickerie is het schoolvoedingsproject van het Minov 

van start gegaan.In het project zijn 1300 leerlingen uit 

Nickerie en Wageningen opgenomen.Het gaat landelijk nl. om 

ruim 22.000 leerlingen.Dit komt neer op in totaal meer dan 

Srd 5 mljn. 

Schoolbroodjes uitdelen aan kansarme leerlingen op 

basisscholen heeft de staat  al ruim SRD 3 mln gekost.Nu 

worden er voorbereidingen getroffen voor het derde kwartaal 

waarvoor meer dan SRD 2,5 mln is gereserveerd.Ongeveer 

22.000 behoeftige kinderen verspreid over iets meer dan 300 

scholen ontvangen dagelijks een broodmaaltijd.

9. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
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Het broodproject van het Minov maakt binnen afzienbare tijd 

een doorstart in het binnenland.Daar worden alle leerlingen 

op 85 bijzondere en openbare scholen iedere dag van een 

broodje voorzien.t.Het totale budget,dat uit de 

begrotingsmiddelen voor het Minov komt,is ruim SRD 

5.380.200.

Renovatieplan De Technische Dienst van het Minov heeft in haar 

renovatieprogramma voor dit jaar 60 scholen opgenomen.Het 

gaat om basis- en VOJ-scholen die landelijk verspreid liggen in 

het kustgebied en het binnenland.Voor wat betreft het 

binnenland zijn al tientallen gerenoveerde scholen 

opgeleverd.

Studiefinanciering In de startfase is op z’n minst 10 mln Srd uitgetrokken om 

leningen te verstrekken aan studenten.Een deel van het geld 

komt uit het sectorfonds Onderwijs,waar in totaal 10,2 mljn 

euro zit opgepot.In het 2e en de daaropvolgende jaren zal het 

bedrag verruimd worden met overheidsmiddelen.Nog dit 

collegejaar wordt gestart met het verstrekken van 

studiefinancieringen.

De RvM heeft het project Studiefinanciering goedgekeurd dat 

vanaf mei zal worden uitgevoerd.Ongeveer 2600 stu-denten 

van de universiteit en hoger onderwijs kunnen vanaf mei t/m 

dec. een aanvraag doen voor studiefinanciering.De studenten 

maken aanpsraak op maximaal SRD 500 p/mnd.

Bijscholing 
Leerkrachten

Om invulling te geven aan de bijscholing van leerkrachten 

wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een 

permanent educatie- instituut.Binnen een half jaar moet dit 

instituut meer vorm krijgen.Al geruime tijd is er behoefte aan 

permanente bijscholing van leerkrachten.Uit een enquête 

blijkt dat leerkrachten al jaren niet zijn bijgeschoold.
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Het Minov wil op korte termijn beginnen met het opzetten 

van trainingsfaciliteiten voor leerkrachten,zgn. teacher 

resource centres.Deze centra zullen primair worden gebruikt 

voor de her- en bijscholing van leerkrachten zodat zij worden 

voorzien van frisse ideeën.De trainingsfaciliteit moet worden 

gezien als onder-steuning van de 11- jarige basisvorming.

Studentenhuis-vesting De Adek Universiteit van Suriname krijgt 

studentenhuisvesting. Dit SRD 3,5 mln kostend 

gebouw,verrijst op de campus naast het IPDM-gebouw.Het 

contract voor de bouw van dit studentenhuis werd afgelopen 

maandag op het ministerie van OW getekend door de 

directeur van Minov,Ruben Soetosenojo,en de directeur van 

het bouwbedrijf P.J. Dundas. 

Schoolresultaten Bij de basisscholen waren de resultaten van het schooljaar 

2007/ 2008 t.o.v. die van het schooljaar 2006/ 2007 enigszins 

verbeterd.Echter zijn het nog niet de resultaten die in Sur. als 

acceptabel beschouwd kunnen worden.Dit zegt de 

Rekenkamer in haar verslag.De door de Rekenkamer in 2008 

uitgevoerde onderzoeken betroffen onderzoeken naar de 

doelmatigheid van de bedrijfsvoering op ruim 300 basis- en 60 

muloscholen in Sur. in de schooljrn 2006/ 2007 en 2007/ 

2008.

Nationaal Orgaan voor 
Accreditatie (NOVA)

De wet NOVA is goedgekeurd door DNA. Ook de afkondiging 

heeft reeds plaatsgehad. Er is een interim manager 

aangetrokken. De werkzaamheden houden in het ontwikkelen 

van een accreditatieplan 2009/2010 ter operationalisering van 

het orgaan voor accreditatie
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Hervorming Interne en 
Externe 
Onderwijsstructuur

Doel: validering, actualisering en bijstelling van het Sectorplan 

aan de hand van de huidige ontwikkelingen. Daarnaast dienen 

er duidelijke doelstellingen en strategieën met 

prioriteitsgebieden te worden aangegeven met een 

basisplanning van activiteiten, in de tijd met budgetten en 

indicatoren naar verantwoordelijke instanties. 

Verbetering 
Basisonderwijs

In dit kader is in uitvoering het project Ondersteuning voor 

verbetering van Basisonderwijs (BEIP) voor verbetering van de 

kwaliteit en interne efficiëntie van het basisonderwijs. 

Middels dit project zal het 11-jarig basisschool worden 

geïntroduceerd, waarbij integratie zal plaatsvinden van het 

kleuter-, lager en Voortgezet Onderwijs voor junioren.

Onderwijs Binnenland In dit kader wordt de activiteit bouw internaten en andere 

faciliteiten te Atjoni en Stoelmanseiland tbv het voortgezet 

onderwijs uitgevoerd. Dit gebeurd in samenwerking met OW 

en RO. 

Intussen heeft ook de introductie van het Nucleussysteem 

plaatsgevonden. Doel: het verbeteren van het onderwijs in 

het verzorgingsgebied. De uitvoering komt ten laste van de 

Verdragsmiddelen 
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ALUMSUR Minister Gregory Rusland van NH verwacht een 

conceptvoorstel over de financiële inrichting van het Staats 

Aluminiumbedrijf Surine n.v (Alumsur).Hij heeft daartoe een 

commissie ingehuurd die moet kijken hoe de aandelen 

verdeeld zullen worden en wat de kapitaalinbreng moet zijn 

van de aan-deelhouders.“Mogelijk wordt Alcoa onze partner,” 

verklapt de bewindsman.T/m 2010 wordt bauxiet gemijnd in 

Sur.,terwijl de regering het Backhuysgebied tot ontwikkeling 

wil brengen.De NH-minister deelt verder mee dat er met het 

Zwitserse mijn-bouwbedrijf Glencore ‘de voorzichtige 

mogelijkheid bestaat dat er verdere afspraken hierover 

worden gemaakt.

Het aluminiumbedrijf Suriname gaat financieel worden 

ondersteund door het buitenlands trade concern 

GlennCore.Minister Gregory Rusland kreeg gisteren in de 

ministerraadsvergadering groenlicht om verder ter werken 

aan het concept van een MoU met GlennCore.Deze 

samenwerking moet erin gaan resulteren dat Alumsur bij haar 

mijnbouwactiviteiten financieel gedekt is. 

Het staatsbedrijf Alumsur en aluminium- giant Glencore 

hebben na een jaar van onderhandelingsgesprekken een 

intentieverkla-ring getekend.Vasstaat dat met deze 

ondertekening Glencore Sur. nu mogelijkheden biedt om 

meer inspraak te hebben binnen de bauxietsector.Volgens 

Rusland is het de bedoeling dat Glencore de activiteiten na 

het vertrek van Billiton overneemt.

10. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
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Paranam raffinaderij Z.a. de afspraken met Alcoa in grote lijnen er tot nu toe eruit 

zien,zal Sur. in de vorm van het nieuwe staats 

aluminiumbedrijf, mogelijk voor 25% eigenaar worden van de 

Paranam raffinaderij.Volgens minister Gregory Rusland van 

NH moeten 3 buitenlandse deskundigen eind van deze maand 

met een voorstel komen over hoe de staat en Alcoa de 

belangen van de vertrekkende BHP Billiton onderling precies 

moeten verdelen. 

Het eerste tripartiet overleg tussen de overheid,Alcoa en BHP 

Bil-liton over de toekomst van de Paranam Raffinaderij is 

gisteren gehouden.Alle partijen hebben hun bussiness 

plannnen op tafel gelegd en hun huiswerk meegenomen.De 

overheid en Alcoa hebben elkaar de afgelopen maanden,na 

intensieve bespreking-en,reeds gevonden over de helft van de 

raffinaderij die vrijkomt na het vertrek van BHP Billiton in 

2010.

Water Bewoners van Leiding 9 e.o. worden aangesloten op het 

waterleidingnet van de SWM.DE installaties die nodig zijn voor 

de bouw van het station op het kruispunt Leiding 9 en Pandiet 

Sitaldienweg zijn al gearriveerd.Het Nederlandse bedrijf Rook 

BV is belast met de bouw van de nieuwe ketelinstallatie.

Het drinkwaterprobleem in het gebied Domburg zal binnen 

korte tijd tot het verleden behoren.Dit gebied is ook 

opgenomen in het uit te voeren Crashprogramma 

Drinkwatervoorziening 2009-2010 van het ministerie van 

NH.Voor dit project is een bedrag van Euro 14.488.626,85 ter 

beschikking uit de Verdragsmiddelen.
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Binnen niet al te lange tijd worden nieuwe tarieven 

bekendgemaakt die de consument zal betalen voor aansluiting 

en het gebruik van water van de SWM.Bij de RvM ligt nu een 

voorstel klaar.De nieuwe tarieven moeten de watermij. in 

staat stellen, zonder te veel afhankelijk te zijn van 

donoren,zelf investeringen te doen om te beantwoorden aan 

de waterbehoefte van de ge-meenschap.

Electriciteit De van Pettenpolder beschikt  eindelijk over stroom.Van deze 

buurt is bekend dat gezinnen voor lange jaren zonder 

elektriciteit hebben geleefd. 

Na jaren de avonden in het donker doorgebracht te 

hebben,zullen de bewoners van Laarwijk heel binnenkort 

mogen genieten van elektrische verlichting.De 

werkzaamheden om de bewoners te voorzien van elektriciteit 

op Laarwijk,zijn in volle gang.De EBS legt de laatste hand  aan 

de werkzaamheden.Eind vorig jaar zijn ze samen met een 

contractant,in opdracht van de minister van NH,begonnen 

met de aanleg. 

"Met het vernieuwen van het electrisch bedradingssysteem in 

de binnenstad zal  een aanvang gemaakt worden", zegt 

minister Gregory Rusland van NH.De masten met bedrading 

lopende vanaf het Presidentieel Paleis t/m de Tourtonnelaan 

zullen alvast vervangen worden.

De EBS is al geruime tijd bezig haar oude straatmasten en 

lampen te vervangen.De nieuwe masten en lampen zijn 

efficiënter in gebruik en ook veiliger,omdat ze zijn vervaardigd 

o.b.v. nieuwe technologische standaarden.Een daarvan is dat 

bij de nieuwe galvaan masten minder kabels in open ruimten 

worden gehangen.
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De EBS gaat de komende 5 jaren ongeveer US$ 320 mln 

investeren in de upgrading en modernisering van het 

bedrijf.De EBS heeft in zijn strategisch plan 2009- 2013 vooral 

veel investeringen in het netwerk en de opwekking van 

elektrische energie in het vooruitzicht gesteld.De EBS zelf 

komt in met ongeveer US$ 125 mljn terwijl US$ 185 mln bij 

lokale banken geleend wordt. 

Bauxiet Sur. heeft  ’s werelds grootste marketingbedrijf van me-talen 

en mineralen officieel aangetrokken om bauxiet van het 

staatsbedrijf in oprichting,Alumsur,af te nemen na 2010.“Met 

een omzet van US$144 mljd in 2007,behoren wij tot hetzelfde 

kaliber als BHP-Billiton,Alcoa e.a. multinationals in de wereld,” 

zegt Alan Caplan,managing director van de bauxiet- en 

aluminium-tak van Glencore International AG. 

Zandafgravingen Minister Gregory Rusland van NH zegt dat er in bepaalde 

gebieden zandafgravingen plaastvinden die als illegaal kunnen 

worden aangemerkt.Rusland stelt dat er o.g.v. de wet 

Economische Delicten maatregelen kunnen worden 

getroffen.Nu hoort overtreding van de mijnbouwwet tot een 

economisch delict en mensen kunnen bij overtreding ervan 

worden aangehouden.

Grind Na een periode van bijna 23 jaar is de granietmijn in Papatam, 

ten zuiden van Albina,weer in bedrijf.Nedal NV heeft nu de 

con-cessie voor het winnen van granietgesteente.Na enkele 

weken proefdraaien,gaat de produktie in juni echt van start 

met een maximale productie van 300 ton grind per dag.Het 

gesteente wordt in grote brokken,maar vooral vermalen tot 

grind,afgezet op de markt. 
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Staatsolie De Stichting voor ontwikkeling van de SML heeft 12.600 ha 

landbouwareaal te Wageningen verkocht en overgedragen 

aan Staatsolie Mij. Sur. NV.Staatsolie directeur Marc Waaldijk 

laat weten dat het overgenomen areaal te Wageningen zal 

worden aangewend voor de grootschalige productie van 

ethanol.Staatsolie wil werken aan de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie-bronnen.

Magentabrug De brug over het Sar'cakanaal in het verlengde van de 

Magentakanaalweg is conform de bestekvoorwaarden door 

aannemer Van Kessel NV voltooid.De officiële openstelling 

vindt echter plaats nadat de rotonde op het kruispunt,dat 

gevormd wordt tussen de Sathoe- en de Commissaris 

Weytingweg is aangelegd. De Sathoeweg,die de oprijweg is 

naar de brugmoet ook nog geasfalteerd worden.Roy 

Hoebba,directeur Civieltechnische afdeling van OW zegt dat 

vanwege de verkeersveiligheid op deze T-kruising gekozen is 

om de plaatselijke verkeerssituatie om te bouwen tot een 

rotonde,die nog in constructiefase verkeert. 

Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid op de Oostwestverbinding tussen Albina 

en Stolkertsijver neemt aanzienlijk toe nu de bermen in op-

dracht van het ministerie van OW worden gemaaid.De 

bermen van de Oost-Westverbinding worden na lange tijd 

weer een keer gemaaid.In aug. 2007 waren de bermen met 

poclains aan beide zijden van de weg vele meters breed 

ontdaan van bomen en struiken. 

11. Ministerie van Openbare Werken
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Brug Pikin Saron Binnen niet al te lange tijd wordt een aanvang gemaakt met 

de bouw van de nieuwe betonnen brug nabij het inheemse 

dorp Pi-kin Saron in het district Para.De nieuwe betonnen 

brug komt 200 m. noordelijker van de huidige houten brug te 

staan.Met een totale l. van 238 bij 9.60 m. breed,zal de brug 

een draagver-mogen hebben van 69 ton met een levensduur 

van 50 jaar.

Onderhoud wegen Het ministerie van OW is drukdoende de mogelijkheden te 

bekijken om aannemers die wegen voor de staat aanleggen 

verplicht te stellen om deze wegen te onderhouden voor de 

volledige levensduur waarvoor het is aangelegd.Nu zijn 

aannemers die in aanmerking komen om wegen aan te leggen 

of te asfalteren verplicht de weg een jaar lang op eigen kosten 

te onderhouden.  

Het ministerie van OW heeft nu aandacht voor de slechte 

situatie van de Sir Winston Churchillweg,die al ruim langer dan 

een jaar zo is.Er wordt een project samengesteld waarbij de 

asfaltering van de Sir Winston Churchillweg vanaf de 

dageraadweg t/m politiepost Livorno wordt opgenomen.

Het ministerie van OW heeft een aanvang gemaakt om de vele 

wegverzakkingen in en rondom Par'bo aan te pakken.De 

samenleving heeft vaker aan de bel getrokken hierover,zonder 

dat de bevoegde instanties echt iets hiertegen deden.Er zijn 

zeker 2 projecten goedgekeurd om een aantal 

wegverzakkingen te verhelpen. 

Te Flora is  het startsein gegeven voor het rehabiliteren van de 

wegverzakkingen van het ‘inhammenproject’.Dit project zal 

een landelijk karakter heb-ben dat ongeveer SRD 2 mljn zal 

kosten en waarbij 6.000 m² wegverzakking verholpen zal 

worden.
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Het ministerie van OW heeft het afbrokkelende wegge-deelte 

van het Van 't Hogerhuysstraat laten rehabiliteren.De weg 

brokkelde af a.g.v. het lang zittende water op de weg.Het 

water op de weg stroomde niet weg,vanwege het verstopte af-

wateringssysteem.

De rehabilitatie van de weg naar Bigi Poika in het district Para 

is afgerond.De werkzaamheden zijn begin vorig jaar 

gestart.Dit traject wordt uitgevoerd als onderdeel van de 

totale rehabiliatie van de Noord- Zuid verbinding van Zanderij 

naar Bigi Poika.

De Wegenautoriteit Suriname is maandag gestart met de 

rehabi-litatie van de ir Ataoellaweg en wel tussen de prins 

Bernhardpol-der en het einde van de weg,nabij het gebouw 

van de Stichting Behoud Bananen Sector.De ruim 13 km lange 

weg vertoont over een afstand van 4,5 km enorme 

verzakkingen.Er zijn 11 mndn uitgetrokken voor de 

rehabilitatie. 

De Wegen Autoriteit Suriname heeft ruim SRD 4 mljn gereser-

veerd voor asfaltreparaties.Voor het district Para genieten de 

Kennedy- en de Meursweg prioriteit. Met de nu beschikbare 

middelen zal de wegenautoriteit alle door het ministerie van 

OW aan haar zorg toevertrouwde we-gen aanpakken. 

Awarasluis Het ministerie van OW,afdeling Nickerie neemt de eerste 

hobbel naar rehabilitatie van de sluis en de doorgebroken 

dam die ligt waar de Arawarakreek en de Wayamborivier 

elkaar tegenkomen.Ook de renovatie van de 

wachterswoningen,die tijdens de Binnenlandse oorlog zijn 

vernield,is in zicht.
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Asfaltering De voorbereiding voor de asfaltering van de De Craneweg te 

Lelydorp,in het district Wanica,is reeds van start gegaan.De 

bewoners zijn blij dat deze belangrijke weg eindelijk wordt 

geasfal-teerd.De Craneweg is een verbindingsweg die de 

Javaweg,Dessa,Braamshoop en Santo Boma aan elkaar 

verbindt.

De Kanangalaan,een weg die leidt naar de Par'bo Zoo,zal toch 

worden geasfalteerd door het ministerie van OW.Eerder 

waren hiertoe bezwaren gemaakt door o.a. de 

atletiekvereniging Gazelle.Gazelle heeft als basisoefenterrein 

de trimbaan en op de Kanangalaan worden er wegwedstrijden 

gehouden.

De asfaltering en verbreding van de Henry Fernandesweg of 

Weg naar Zee als onderdeel van het 500 km 

asfalteringsproject van Par'bo en het binnenland,is volgens 

het Hoofd van de afdeling Wegen van OW,niet van de 

baan.Aannemer Dalian kan echter niet beginnen met de 

uitvoering van de asfaltering,omdat de ontwatering nog niet 

in orde is gemaakt.

Minister Ganeshkoemar Kandhai van OW heeft gistermorgen 

het startsein gegeven voor het herbestraten van de Honkbal-

straat te Ramgoelam.Vanwege de slechte staat waarin de weg 

zich bevond,was het een lijdensweg geworden voor 

buurtbewo-ners om van en naar hun huizen te gaan.

De eerste meters asfalt liggen op de Afobakaweg.Eind dit jaar 

moet de 250 km lange weg volledig verhard zijn.De weg kost 

de staat zo'n US$ 212 mljn.Het verharden van de Afobakaweg 

maakt deel uit van het Dalian III asfalteringsprogramma.De 

ingenieursbureau Sunecon en Sintec zijn verantwoordelijk 

voor het project. 
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De onnoemelijk grote gaten van de Oost-Westverbinding 

tussen Albina en Meerzorg krijgen hun laatste portie 

asfalt.Binnenkort start het asfalteringsproject dat voorziet in 

de volledige rehabili-tatie van de Oost-Westverbinding.Eind 

2010 moet  deze 140 km lange wegstrekking voorzien zijn van 

een nieuwe asfaltlaag.De diepe gaten en verzakkingen worden 

gevuld met base-course, een materiaal dat niet makkelijk 

wegspoelt bij hevige regenval. Daarna worden ze afgedicht 

met asfalt.

de Helena Christinaweg is  eindelijk voor de helft 

geasfalteerd.De eerste fase is  afge-rond.Om dit project te 

verwezenlijken zijn bewoners naar het ministerie gestapt met 

petities om gedaan te krijgen dat de weg werd 

geasfalteerd.Firma Baitali zal volgend jr jan. de 2e en hope-lijk 

laatste fase van de asfaltering afronden.

Tertiaire wegen in het district Wanica worden gerehabiliteerd 

of geasfalteerd.Dc Ram Soekarnsing zegt dat de 

aanbestedingen achter de rug zijn voor de levering van 4.000 

kub opvul- en 3.000 kub schelpzand waarmee de zandwegen 

opnieuw worden belegd.Soekarnsing legt uit dat het beleid is 

dat per ressort een woonwijk bestraat wordt.De voordracht 

wordt gedaan door de ressortraden die intensief contact 

hebben met de districtsbewoners.

Wateroverlast Bewoners van het Maikoeproject kunnen opgelucht 

ademhalen. De werkzaamheden die het ministerie van OW 

uitvoert aan het rioleringssysteem in die buurt,heeft er nu al 

in geresulteerd dat het overtollige water naar de juiste plaats 

stroomt.
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Lozingen De hoofdlozing van Livorno,die langs de Stivistraat 

loopt,wordt opgeschoond.Het ligt in de bedoeling dat deze 

hoofdlozing vanaf de monding tot het politiestation wordt 

opgeschoond.Deze hoofdlozing is geheel overwoekerd door 

gras.

Het ministerie van OW is bezig met een crashprogramma 

waarbij zowel droge als natte infrastructuur op korte termijn 

wordt verbeterd.Dit projcet houdt in onderhoud,ophalen en 

ontwatering van trenzen in de binnenstad,Par'bo- Nrd en 

districten.Ongeveer 217 km aan lozingen in Par'bo en Wanica 

zullen worden uitgebaggerd en opgeschoond.

Het commissariaat van Commewijne heeft vrijdag een 

aanvang gemaakt met het opschonen van 10 km aan 

dichtbegroeide lozingen op Meerzorg.t het project kost 

ongeveer SRD 39.000.Bij zowel secundaire als tertiaire wegen 

zullen de trenzen worden opgehaald.

Marinetrap Het ministerie van OW treft voorbereidingen om een nieuwe 

Marinetrap te bouwen.In de media is de oproep al geplaatst 

voor gegadigden voor de openbare aanbesteding.In de plaats 

van een houten constructie wordt het onderste gedeelte van 

beton voorzien,terwijl de trap van boven een houten 

constructie krijgt.

Brug Bettykreek Met de ingebruikname van de nieuwe 18 m. lange be-tonnen 

brug over de Bettykreek in Sar'ca,zijn de woongebieden 

Groningen,Kampongbaru,Columbia en La Poule totaal 

ontsloten. De brug heeft een draagvermogen van 45 ton en 

kan bij goed gebruik langer dan 50 jr mee.Het project is 

geïnitieerd in het ka-der van de bouw van 5 betonnen bruggen 

in diverse districten.
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Uitkijkbrug De regering heeft haast en laat niets aan het toeval over om 

binnen de regels de Carolina- en Uitkijkbrug in deze 

regeerperiode met een verkorte procedure alsnog af te 

ronden.In de vergaderzaal van het ministerie van PLOS is  de 

knoop doorgehakt.Er zijn 2 contracten ondertekend met de 

ingenieursbureaus ACE Consultancy en Rustwijk voor het 

herstel en aan-brengen van bescherming bij deze 

oeververbindingen.

Rehabilitatie 875 km 
wegen

Hiervan wordt 500 km door de aannemer Dalian uitgevoerd, 

terwijl 375 km wordt gedaan door lokale aannemers. Het 

asfalteren van de weg tussen Paranam en Afobaka die een 

totale lengte van 250 km heeft, wordt uitgevoerd. Eveneens is 

een aanvang gemaakt met de uitvoering van de projecten 

Verbetering 2e Oost-Westverbinding en andere wegen. De 

constructie van de wegstrekking Nw. Nickerie-South Drain is 

voortgezet.

Dijk Coronie Zonder in details te treden zegt minister  van PLOS dat er 

reeds een aantal financieringsopties zijn uitgewerkt voor de 

verlenging van de dijk te Coronie.De werkzaamheden die 

eerder zijn begroot worden momenteel uitgevoerd. De 

financiering t.b.v. de dijkwerken Coronie en Commewijne 

komen uit de restant Pariteitmiddelen.

Committerings-
besluiten

Een achttal committeringsbesluiten zijn getekend door de 

verschillende instituten en instanties.Ruim euro 31 mln is 

beschikbaar gesteld voor het onderwijs,Sint Vincentius 

ziekenhuis,FOSCAP (capaciteit),het optoppen van het BOG,het 

radio Therapeutisch Centrum Suriname,de ontwikkeling van 

de private sector en de rehabilitatie van de Nieuwe Haven.

12. Ministerie van PLOS
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Suryamodel Het Planbureau is druk bezig de laatste hand te leggen aan de 

presentatie van het Surya macro-economisch model aan de 

RvM.Met alle data verzameld en alle hypothetische scenario’s 

uitgerekend,zal de regering met dit model precies kunnen 

nagaan wat de gevolgen kunnen zijn van o.a. de dalende 

inkomsten uit de bauxietsector of juist een toename uit de 

agrarische sector.

Wakay pompgemaal Voor de volledige renovatie van het Wakay-pompgemaal in 

Nickerie is 3 mln euro nodig.Dit blijkt uit een verslag van het 

Nederlandse bedrijf Bosman Watermanagement dat in 

opdracht van het ministerie van Plos onlangs een inspectie 

verrichtte bij het pompgemaal.Plos gaat op zoek naar 

fondsen.

Twinningsfaciliteit Maar liefst 338 projectaanvragen met een totale waarde van 

ongeveer 50 mln euro zijn in een jaar ingediend voor 

financiering via de twinningsfaciliteit.Het beschikbare budget 

was echter 12 mln euro.Bij de aanvang van deze faciliteit 

medio 2008 dacht Richard Born,projectdirecteur van de 

uitvoeringsorganisatie twinningsfaciliteit Sur. Ned. dat 

besteding van het geld nogal traag zou geschieden,omdat Sur. 

een kleine gemeenschap heeft. 

De Twinningsfaciliteit tussen Sur. en Ned. heeft de Anton de 

Kom universiteit van Suriname recent ruim 1 mljn euro 

opgeleverd.Het gaat om 4 projecten,zegt Allan Li Fo 

Sjoe,waarnemend voorzitter van het universiteitsbestuur.Hij 

noemt projecten ter versterking van de rijstsector,de 

technologische toekomst voor Sur. waardoor het natuurkunde 

onderwijs een boost krijgt,ken-nisontwikkeling t.b.v. het 

centrum voor Bio-energie en het opzetten van de 

studierichting psychologie. 
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Sociaal Economische 
Raad (SER)

Met de instelling van de SER wordt een vergroting en 

institutionalisering van de basis voor sociaal-economisch 

overleg en vergroting van de stuurkracht van de overheid 

nagestreefd. Dit adviesorgaan past in het programma 

Hervorming van de Publieke sector. De SER is inmiddels 

ingesteld en er is bereids een werkplan opgesteld. 

Technical Cooperation 
Facility

De TCF ondersteunt de implementatie van het in nauw 

overleg met de EU vastgestelde ontwikkelingsprogramma dat 

zich concentreert op de transportsector en op de versterking 

van de capaciteit van de staats- en niet-staatsactoren dmv de 

financiering van technische assistentie, trainingen, seminars 

en conferenties van Suriname voor de periode 2008-2013. 

Gedurende de periode augustus 2008 tot medio augustus 

2009 is technische assistentie verleend voor de aanbesteding 

van de wegstrekking Meerzorg-Albina, bij het afsluiten van het 

rijstproject en voor het opstellen van het eindvoorstel 

aangaande de regionale SME intermediaries.

Micro-Kredieten Tussen Sur.en Ned.is een micro-kredietenprogramma 

overeengekomen, waarvoor het bedrag van Euro 6 mln.is 

uitgetrokken. De middelen zullen gestort worden in een 

fonds, het Micro Kredieten Fonds, en is bestemd voor het 

verstrekken van o.a. kredieten aan potentiële micro 

ondernemers. Tevens is er ook een capaciteitscomponent 

opgenomen ter versterking van de Micro Financiering 

Instellingen. Het fonds wordt beheerd door de Suritrust N.V. 

in opdracht van min PLOS en heeft een looptijd van 3 jaren
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Ontsluiting Paramaribo 
ZOO

Paramaribo Zoo hoeft de SRD 45.000 ontsluitingskosten voor 

het verkrijgen van grondhuur,niet te betalen.Het ministerie 

van RGB nam dit besluit nadat de dierentuin een verzoek 

hiertoe had ingediend.Het bestaande areaal van de Zoo wordt 

van 3,4 ha uitgebreid naar 11,4.Op 18 nov. 2008 ontvangt de 

Zoo al een bereidverklaring voor het verkrijgen van titel op de 

grond waarop zij nu is gevestigd als ook van de grond die is 

aangevraagd t.b.v. de uitbreiding en modernisering van de 

dierentuin.    

Oliepalmproject Surinaamse arbeiders krijgen de voorkeur bij het 

milieuvriendelijke oliepalmproject van Prochem NV in het 

district Marowijne. De staat zal 49% van de aandelen van het 

project opeisen met de bedoeling die later door te verkopen 

aan staatsburgers.De geïdentificeerde grondlocatie betreft 

plantage Pereca tussen km 65 en 70 van de Oost 

Westverbinding.

GLIS De minister van RGB,heeft op 25 april 2009 het startsein 

gegeven voor de GLIS karavaan.Hiermee is de huis- aan 

huisactie gestart die moet helpen het verzameleen van 

ontbrekende perceelkaarten voor het GLIS- project tot een 

succes te maken.Tot apr. 2009 zijn reeds 90.000 

perceelkaarten over de hele kuststrook ingezameld. 

Forest Carbon Het ministerie van RGB is maandag i.s.m. Conservation 

International Sur. begonnen met het ontwikkelen van 

projecten voor Forest Carbon.Dit gebeurde tijdens een 

training in de Universiteits Guesthouse aan de Leysweg,met 

exponenten van verschillende ministeries,parastatale 

bedrijven,de Universiteit van Sur., NGO's en lokale en 

buitenlandse consultants. 

13. Ministerie van ROGB
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Code of Practice Met het formuleren van een 'code of practice' voor de 

bossector moet voorkomen worden dat 

organisaties,instituten,de overheid e.a. partners in de 

bossector naar eigen inzichten omgaan met het Surinaamse 

bos.Hiervoor is op verzoek van de sector gisteren een 

ééndaagse workshop gehouden,tijdens de introductie van het 

nationaal bosprogramma van de Voedsel organisatie van de 

VN.In het programma zijn naast het formuleren van de code 

of practice opgenomen,het verder bijstellen van het bestaand 

Surinaams beleid voor de bossector en het actualiseren van de 

boswet van 1992. 

Domeingronden Het ministerie van RGB is van plan uitgegeven 

domeingronden, die niet in cultuur zijn gebracht,weer in te 

trekken.Dat meldt RGB- minister Michael Jong Tjien Fa.Hij zegt 

dat dit voornemen sinds 2005 bestaat.De bewindsman 

verduidelijkte dat de 'Glis Karavaan' niets te maken heeft met 

deze maatregel.

Bedrijfsvergunningen Aanvragen voor bedrijfsvergunningen bij 

districtscommissarissen worden voortaan ook gepubliceerd in 

lokale dagbladen.Minister RO stelt dat het ministerie te veel 

klachten achteraf van buurtbewoners ontvangt die het niet 

eens zijn met de wijze waarop de vergunningen worden 

verstrekt.Met publicaties in de dagbladen hoopt de 

bewindsman een breder publiek te bereiken en de 

districtscommissarissen te beschermen tegen 

ongeregeldheden.Felisi zegt dat de maatregel ook bedoeld is 

om de bevolkingsparticipatie te stimuleren. 

14. Ministerie van RO
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Gemeenscahps-
projecten

Vertegenwoordigers van de ministeries van RO en 

Volksgezondheid hebben het afgelopen weekeind enkele 

gemeenschapsprojecten opgeleverd in het Boven- 

Surinamegebied.Te Laduani heeft Volksgezondheid 4 

woonhuizen voor de gezondheidswerkers opgeleverd.In dit 

zelfde dorp is ook een recreatiezaal,gefinancierd uit de 

begroting van RO,in gebruik genomen.

Albina markt  de oude markt te Albina wordt afgebroken en aannemer 

Techman zal binnen 3 maanden een nieuwe volgens bestek 

opleveren.De markt komt op dezelfde plaats terug,met een 

capaciteit van ruim 100 stands. 

Ontwikkelingscentra Het project van het ministerie van RO voor het opzetten van 

ontwikkelingscentra in 3 locaties in het binnenland,is 

financieel gered.Financier,de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten dreig-de vorig jaar in het budget dat gesteld was 

op 850.000 euro te snijden.De middelen waren aan Sur. 

geschonken om de watersnood die het binnenland in 2006 

trof,te helpen lenigen.

Wateroverlast Een 2100 m lang en 2 m breed kanaal dat momenteel dwars 

door Langaman- en Christiaankondre op Galibi wordt 

gegraven moet de wateroverlast verhelpen.Ook zal een 

nieuwe brug worden gebouwd op de plek waar de houten 

brug,die door het water is weggespoeld,stond.De kosten 

bedragen rond SRD 80.000 en worden gefinancierd door het 

ministerie van RO.
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LMISP De Stichting LISP heeft i.s.m. het ministerie van SoZaVo  het 

Low Middle Income Shelter Program geïntroduceerd.Minister 

van SoZaVo deed een beroep op de totale samenleving om 

goed en ruim gebruik te maken van deze geboden 

mogelijkheid. M.b.t. de gronduitgifte t.b.v. de woningbouw 

zegt hij,dat dit nog een punt van discussie is in de Onderraad 

Grondzaken o.l.v. de vp.

Middels het Low Middle Income Shelter Program wordt nu 

ook de financiering van de bouw of reparatie van een woning 

voor de lage middeninkomensklasse tussen de SRD 900 en 

SRD 2030 mogelijk gemaakt.Dit project duurt 5 jaar.Het 

woningbouwfinancieringsproject LMISP wordt gefinancierd 

met gelden uit het MOP. 

Woningnood Nickerie De ministeries van SoZaVo en RGB zitten samen in een 

onderraad om plaatsen te lokaliseren en te identificeren voor 

het bouwen van woningen.Eén van de bouwlocaties die de 

onderraad heeft geïdentificeerd is de Stalweide 1 in 

Nickerie.Door de Stichting Bouw en Exploitaite van Woningen 

is een inventarisatie gemaakt in Nickerie van minder 

draagkrachtigen die bij de rege-ring hebben aangeklopt voor 

een volkswoning.

Rationalisatie 
Subsidiebeleid

Hierbij wordt subsidie verstrekt aan zowel overheids- als 

particuliere instellingen belast met de sociale dienstverlening 

aan senioren burgers, mensen met een lichamelijke en 

geestelijke beperking, kinderen en jeugdigen. Voor de 1ste 

helft van 2009 hebben 10 stichtingen subsidie ontvangen.

Suriname Social Safety 
Net (SSN)

Doel: verbetering van het sociaal voorzieningensysteem en 

versteking van de institutionele capaciteit van de uitvoerende 

instanties. 

15. Ministerie van SoZaVo
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Toerisme Momenteel maakt de toerismesector van Suriname een sterke 

groei door.In 7 jaar tijd is het aantal hotels met 200% toegeno-

men,het aantal touroperators met meer dan 170% en het 

aantal reisagenten met ongeveer 100%.Deze cijfers zijn 

interessant ge-noeg voor internationaal gerenommeerde 

hotelketens om er zich te komen vestigen.De stroom toeristen 

groeit jaarlijks gem. met 7%. 

Containerschip Het containerschip Zhong Mu I werd gisteravond omstreeks 

6.30 aan de oevers van de Surinamerivier te water 

gelaten.Aan het containerschip werd gedurende een jaar hard 

gewerkt en het zal gebruikt worden vnl. om houtblokken 

vanuit Guyana naar T&T te vervoeren.Met de bouw van dit 

schip is Suriname tevens een industrie rijker,want het is de 

eerste keer dat hier een containerschip gebouwd wordt,dat 

gereed is om de internationale wateren te bevaren. 

Cruise Terminal Plannen voor een cruiseterminal in Sur. zijn niet 

bevroren.Vanuit het minsiterie van TCT is het voornemen om 

havenfaciliteiten voor cruiseschepen aan te leggen met veel 

mediahype gelan-ceerd,om daarna weer op de achtergrond te 

geraken.Het plan is reeds af en doorgestuurd naar de IDB voor 

financiering van het megaproject.

16. Ministerie van TCT
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Verworvenheden van de Regering in 2009
Telesur Telesur heeft de diensten van de tweelandensim uitgebreid 

voor de grote bellers.Wie geregeld telefoongesprekken voert 

tussen de 2 landen,kan vanaf 25 nov. een mobiel abonnement 

bij Telesur-Ned. aanschaffen.De tweelandensim heeft als 

uniek kenmerk dat er 2 nummers op de simkaart zijn nl. een 

Surinaams en Nederlands mobielnummer.

Moengo Haven Na jaren nutteloos te hebben gelegen,komt de oude 

bauxiethaven van Moengo in het district Marowijne weer tot 

leven.Sinds kort worden er schepen geaccomodeerd.De 

nieuwe eigenaar wil met de haven nieuwe impulsen geven 

aan de economie van het district Marowijne en vooral 

Moengo.Momenteel vindt de trans-formatie van de haven 

plaats;hier werd vroeger bauxiet in schepen geladen door 

Suralco voor transport naar de raffinaderij te Paranam.

Suriname Sustainable 
Tourism Capacity 
Building Project

Deze 3de Toerisme Ontwikkelingsprogramma wordt 

gezamenlijk gefinancierd door de Staat en EU.                                  

Doel: het stimuleren van duurzame toeristische ontwikkeling, 

dat gericht is op het natuurlijke en culturele erfgoed van 

Suriname en op de gemeenschappen in het binnenland.
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Verworvenheden van de Regering in 2009

AZV Na ruim anderhalf jaar voorbereiding worden Surinaamse 

ingezetenen vanaf deze maand ingewijd in de opzet van de 

AZV.Er is hiervoor een grote intensieve 

bewustwordingscampagne opgezet,.Particuliere 

zorgverzekeraars en het bedrijfsleven plaatsen totnogtoe 

vraagtekens bij de financiëring van het nieuwe 

zorgsysteem.Gedachten over een AZV dateren van 1956.In 

1977 is een Wet AZV aangenomen,maar niet verder 

uitgewerkt en vanaf 1997 ligt er een conceptwet.

Operatie Milagro Tot nu toe hebben 4.987 Surinaamse patiënten oogoperaties 

ondergaan die zijn uitgevoerd door Cubaanse oogartsen.Het 

team van de oogheelkundige brigade van Operatie Milagro 

arriveerde op 3 mrt op de JAP Luchthaven om zijn missie in 

Suriname voort te zetten.Operatie Milagro ging in Suriname 

van start op 10 okt. 2005.

Polikliniek Guyaba Minister Celcius Waterberg van Volksgezondheid heeft in het 

weekend van 20- 22 mrt een nieuwe polikliniek te Guyaba in 

het distr. Sipaliwini geopend.Huisvesting van 

gezondheidswerkers is d.m.v. de oplevering van 5 woonhuizen 

te Laduani ook in orde gemaakt.

Rampenplan 
Ziekenhuizen

Ziekenhuizen in Suriname hebben tot nu toe niet te maken 

gehad met hele grote rampen,maar daar moet nu preventief 

aan gewerkt worden.Hiervoor hebben de 5 

ziekenhuisdirecteuren e. a. gezondheidsinstellingen,w.o. de 

RGD,een mou getekend. 

Overstromingen,branden,vliegtuigongevallen en epidemieën 

van besmettelijke ziekten zijn enkele bedreigingen waar onder 

ook Sur. niet uitkomt.  

17. Ministerie van Volksgezondheid
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Ziekenhuizen De ziekenhuisinstellingen in Sur. opereren vrij veilig, als 

volgens Volksgezondheidsminister Celsius Waterberg wordt 

afgegaan op de WHO- normen voor de interne veiligheid bij 

ziekenhuisinstellingen en de veiligheidstoestand in de 

regio.Volgens de bewindsman werkt Volksgezondheid 

constant aan de verbetering van de veiligheid en 

veiligheidsnormen binnen de gezondheids-sector.

SZF Door het veilig ‘online’ beschikbaar stellen van 

patiënteninformatie en de mogelijkheid tot het registreren 

van allerlei gege-vens,faciliteert het SZF haar 

belanghebbenden en biedt ook diverse tools ter bevordering 

van de wederzijdse communicatie. Door het systeem kan 

controle worden uitgevoerd op binnenkomende declaraties 

en zo worden dubbele betalingen voorkomen.

Ambulanceboot Het ressort I in het Boven-Surinamegebied krijgt voor het 

eerst een ambulanceboot.Hiermee wordt de medische 

hulpverlening in eerste instantie voor de ruim 5.000 bewoners 

in dit 12 woon-gemeenschappen tellend ressort verbeterd.Het 

project wordt gefinancierd via het 'Dipecho 6' 

medisch/humanitaire programma van de Europese 

Commissie.De steakholders die in dit project participeren zijn 

het SRK en de ministeries van RO,Volksgezondheid en het 

BOG. 

Rampenplan 
Ziekenhuizen

Ongeveer 80% van de Surinaamse bevolking (400.000 

inwoners) heeft anno 2009 een medische verzekering.Het 

ministerie van SoZaVo alleen al biedt,via 66.000 on- en 

minvermogen kaarthouders,aan 164.000 burgers een 

medische verzekering. Volgens minister Celcius Waterberg 

van Volksgezondheid hebben de verzekerden toch niet 100% 

garantie op een basispakket.
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Verworvenheden van de Regering in 2009
Accreditatie Directeuren van de 5 ziekenhuizen in Sur. zijn de afgelopen 

week door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de 

Zorg getraind in het accrediteren van ziekenhuizen.Na de 

training zijn de directeuren in Ned. opgenomen in het register 

van NI-AZ-auditoren.Hiermee is aangegeven dat zij allen 

geschikt bevonden zijn om ziekenhuizen in 

Ned,België,Nederlandse Antillen en Sur. te kunnen toetsen 

aan de nieuwste NI-AZ-kwaliteitsnormen.

Ansjela-Devi Bhagwandin
Sarita Vyent-Jageswar 60


