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 Amerika keurt vestiging DEA-kantoor in Suriname goed 
Times 

28 sept 2005  

 

Het Congres van de Verenigde Staten van Amerika heeft reeds goedgekeurd dat 
er een kantoor van de Drugs Enforcement Agency in Suriname zal komen.De 
voorwaarde is dat in verband met de veiligheid van de Amerikanen , de Dokter 
Sophie Redmondstraat zal worden heringericht. 

  
 Amerikaans leger helpt duizenden Surinamers en dieren 

DWT 
21. 08. 08 
 
 
 

 

Bijna 5000 Surinamers hebben baat gehad bij het Amerikaanse medisch project 
Beyond the Horizons. Beyond the Horizon, een samenwerkingsproject tussen de 
regering van Suriname en het Amerikaans leger, zal begin september eindigen. 
Het project is opgezet om de lokale gemeenschappen te voorzien van 
geneeskundige, tandheelkundige en diergeneeskundige zorg.  

 
 VS lovend over mensenrechtenklimaat Suriname/ ook kritische kanttekeningen over 

missstanden 

DWT 
13-Mar-08 

 

Vrijheid v. meningsuiting en geloof, politie die aan wetten houdt zijn enkele 
positieve opmerkingen over mensenrechtensituatie in Sur.i.e.uitgegeven rapport 
v.The State Department/ ook zijn misstanden i.h.land aangestipt 

  

 

 

 Suriname en Nederland gaan nationaliteitsgegevens uitwisselen 
DWT 
22. 08. 08 

  
 

Suriname en Nederland gaan een bilaterale overeenkomst aan om 
nationaliteitsgegevens uit te wisselen. Met deze overeenkomst zal het CBB 
makkelijk kunnen traceren wie zich in Nederland hebben gevestigd of de 
Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen zonder zich uit te schrijven in 
Suriname. 

  

 Den Haag vult samenwerking praktisch in 
DWT 
23. 08. 08 

Gisteren vond op het ministerie van Plos de ondertekening plaats van enkele 
memoranda of understanding om samen te werken in de sectoren economie, 
jeugdwerkloosheid en technische assistentie. Dit vloeit allemaal voort uit het 
convenant dat in juli vorig jaar is getekend door Plos- minister Rick van 
Ravenswaay en de toenmalige Haagse burgemeester Wim Deetman. 

  

 Japan heeft plannen met visserijsector 



DBS24 feb 

2006 

 

Het terrein van Cehivas in de omgeving van Dijkveld dat als centrale haven dient 
voor visaanvoer, is geïdentificeerd als meest geschikte locatie voor een nog op te 
zetten visserijcentrum door Japan.Hiervoor is toestemming van de 
aandeelhouders, de Staat en Sail, nodig.RvM`s voorzitter, Ram Sardjoe,heeft de 
minister van LVV om nadere informatie gevraagd om een goed overwogen 
besluit te kunnen nemen.   

 

 
 Over "Een China Beleid": "Regering heeft niks te overwegen 

Times 
28 mei 2007 

Over "Een China Beleid": "Regering heeft niks te overwegen": Volgens VP 
Sardjoe heeft de regering heeft zich gecommitteerd aan de "One China Policy" en 
heeft daarom niks te overwegen, Wij hebben een consistent beleid op dit stuk en 
gaat het in deze niet om argumenten voor of tegen, maar dat het beleid is 
vastgesteld. dat de verschillende coalitiepartners een eigen mening op na houden 
over welke verder, is een aangelegenheid van de partijen. Duidelijk moet zijn dat 
alle partijen zich  gecommitteerd hebben aan de "One China Policy". In 
tegenstelling tot wat de VP beweert, is er geen eenduidig standpunt bij de 
regeercoalitie. DNA voorzitter Somohardjo en minister Van Ravenswaay vinden 
dat de zaak overwogen moet worden. 

 
 

 Mogelijkheden Taiwan overwegen 

Times  ! 
25 mei 2007 

Mogelijkheden Taiwan overwegen: De mogelijkheden en voordelen die Taiwan 
te bieden heeft mogen niet zonder meer van de hand worden gewezen. 
Weliswaar valt niet te tornen aan het regeringsstandpunt van ondubbelzinnige 
ondersteuning van het One China Policy. Als het gaat om sociaal-economische 
belangen en ontwikkelingsmogelijkheden, heeft elke regering de plicht de eigen 
standpunten weer te bekijken. 

 
 

 Sardjoe niet gecharmeerd van hulpaanbod Taiwan 

Times 
24 juli 2007 

Sardjoe niet gecharmeerd van hulpaanbod Taiwan: Zonder concreet aan te 
geven of het hulpaanbod van Taiwan beken zal worden door de regering, spreekt 
VP Sardjoe de hoop uit dat deze stap van Taiwan, Suriname niet in een situatie 
manoeuvreert, waarbij internationaal getwijfeld wordt aan de politieke integriteit 
van de samenleving. De VP vraagt zich af of er gesproken kan worden van een 
officieel aanbod, daar de delegatie op persoonlijke titel in Taiwan vertoeft en het 
geenszins een regeringsdelegatie betrof. De VP geeft toe dat Suriname de 
behoefte heeft aan hulp van buiten voor zijn ontwikkeling, maar wij moeten onze 
principes niet overboord gooien. 

 
  

 

 

 

 China schenkt US$ 2,4 miljoen aan technische assistentie 



DWT 

28 dec 2005 

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren een 
schenkingsovereenkomst getekend met de Volksrepubliek China.De schenking- 
2,4 miljoen US dollar- moet worden geïnvesteerd in projecten ,in het kader van 
de technische assistentie van China aan Suriname. 

 

  

 Nederlandse minister over besteding Pariteitsmiddelen door Suriname 

DBS 

1 mrt 2006 

 

Agnes van Ardenne- van der Hoeven zegt dat de schuldpositie van Suriname de 
laatste jaren is verbeterd.In het laatste kredietrapport van Standard & Poor’s( 
januari 2006 ), is de positie van Suriname verbeterd van B naar B- plus.Suriname 
heeft de laatste jaren ook een stringente monetaire stabilisatiepolitiek 
gevoerd.Tijdens het beleidsoverleg van 2005 is overeenstemming bereikt met 
Suriname door Nederland over de besteding van de Pariteitsmiddelen.Met 
Suriname is ook overeengekomen de verdeling van de resterende 
schenkingsmiddelen.  

 
  

 VP Sardjoe: "Regering wordt in verlegenheid gebracht 

Times 

3 juli 2007 

 

De VP wil zich niet uitspreken over mogelijke strubbelingen als gevolg van 
vrijages tussen enkele coalitieleden met Taiwan. De regering wordt wel in 
verlegenheid gebracht en dienen coalitieleden te beseffen dat  zij zich hebben 
gecommitteerd aan het huidige beleid. Het argument dat op persoonlijke titel 
wordt afgereisd gaat bij de VP niet op. De coalitieleden moeten inzien dat de 
oppositie een grotere vrijheid heeft, terwijl de coalitie zich heeft gecommitteerd 
aan het “One China – beleid”.  

 

  

 Toescheidingsovereenkomst nadelig voor politiek Nederland 
12/06/2008 WASSENAAR - Hoewel Nederland en Suriname voorwaardelijk de 

Toescheidingsovereenkomst willen beëindigen, zit het voormalig moederland met een 
groot politiek probleem. 
 
Politieke partijen in Nederland die meewerken aan beëindiging van deze overeenkomst kunnen 
worden afgestraft door de Surinaamse-Nederlandse kiezers. Deze groep is goed voor ongeveer 
200.000 stemmen. "Nederland zit met dat politiek probleem", reageerde ex-vicepresident 
tevens  assembleelid (NF/VHP) Jules Ajodhia zondagmiddag tijdens een VHP-seminar op 
opmerkingen van onder andere journalist Roy Khemradj.  
 
 Khemradj liet als inleider op dit seminar weten dat vicepresident Ramdien Sardjoe zo'n twee 
weken geleden in een interview met hem voor het eerst publiekelijk maakte dat hij helemaal 
achter het besluit van de regering staat om de Toescheidingsovereenkomst tussen beide landen 
onmiddellijk te beëindigen. De brief met dit standpunt van de regering-Venetiaan ligt sinds 
november 2004 – Ajodhia was toen vicepresident – bij de Nederlandse regering.  
 
Volgens Khemradj doet de Nederlandse regering alles eraan om te voorkomen dat Suriname het 
verdrag eenzijdig opzegt. "Sardjoe kan natuurlijk moeilijk in het openbaar zeggen dat hij het op 
dit punt niet eens is met president Venetiaan", vindt de journalist. "Ik ervaar dit standpunt van 
Paramaribo, als de wens om de historische en emotionele banden met de Surinaamse 
gemeenschap in Nederland radicaal en drastisch door te knippen," liet Khemradj 
doorschemeren.  
 "In ieder geval is het standpunt van Suriname nu om de Toeschedingsovereenkomst, zoals die 
nu ligt, te doen beëindigen in overleg met Nederland", verduidelijkt Ajodhia tegenover dWT. "En 
dat overleg moet komen en we wachten daarop.".-.  
  
 

 



 
 Suriname gedwongen tot naleving toescheidingsovk 

TOS 
6-Mar-08 

In tegenstelling tot hetgeen Maxim Verhagen beweerde, heeft de Kamer de 
minister gewezen dat dit verdrag dat in individuele rechten voorziet, niet 
eenzijdig kan worden beëindigd/ Verhagen aangemaand effectieve druk op de 
Sur.regering te zetten om de afges 

 

 Hof vernietigt "toescheidingsvonnis" Jankie 

DWT 
6 aug 2007 

Hof vernietigt "toescheidingsvonnis" Jankie: Mahin Jankie maakt geen 
aanspraak meer op rechten om onvoorwaardelijk tot Suriname toegelaten te 
worden en als Surinaamse staatsburger te behandeld te worden door de Staat. 
Het Hof van Justitie heeft gisteren  een rechterlijke vonnis van 2001 vernietigt. In 
zijn motivering stelt het rechtscollege dat er geen enkel spoedeisende belang van 
Jankie aanwezig was voor een dergelijke voorziening tegen de Staat. Daarom is 
ook de vordering in kortgeding, waarop het vonnis van 2001 is gebaseerd, 
afgewezen 

 
 

 

 Regering werkt aan schuldaflossing VS en Brazilië 
16/07/2008 

door Ivan 
Cairo 

Paramaribo - De regering heeft de afgelopen tijd een aantal trajecten uitgezet om de 
financiële schuld die Suriname bij Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft 
af te wikkelen. 
 
Om tal van redenen heeft de Staat  deze schulden nog niet kunnen aflossen, zegt vicepresident 
Ram Sardjoe. Wel is de regering in “goede communicatie”, met de twee schuldeisers. “We 
hebben nu enkele trajecten uitgezet om ons aangezicht bij deze twee landen te verbeteren”, 
stelt de vicepresident. Meer wil hij over deze kwestie niet kwijt. 
 
 De schuldenlast bij Washington en Brasilia blijft Suriname hardnekkig achtervolgen in de krediet 
ratings die door de internationale rating-bureaus worden gegeven over de kredietwaardigheid 
van het land. Afgelopen week werd de kredietwaardigheid naar boven bijgesteld door Fitch 
ratings. Dat de kredietpositie van het land verbetert, is geen verrassing voor Sardjoe. Het beleid 
is daarnaar gericht, stelt hij.  
 
De afgelopen jaren is een structureel beleid gevoerd om buitenlandse schulden af te lossen, wat 
minister Humphrey Hildenberg van Financiën niet al te populair heeft gemaakt bij zijn collega’s. 
Door de strakke betalingsdiscipline kost het soms veel voeten in de aarde om geld los te 
peuteren om hier bepaalde zaken te financieren, die eventueel buiten de begrotingsposten 
zouden vallen.  
 
“Ministers klagen soms dat ze onvoldoende middelen beschikbaar krijgen”, illustreert Sardjoe de 
situatie. Wat op de begroting is opgebracht wordt wel vlot beschikbaar gesteld. Hij benadrukt dat 
bij calamiteiten, zoals de overstroming onlangs in het binnenland, vingers om de knip wel van de 
staatsbeurs  worden gelicht om nooduitgaven te kunnen financieren. 
 
 Om de huidige economische situatie beheersbaar te houden, komt de regering met strategieën 
om kwetsbare groepen tegemoet te komen. “Het is een internationaal vraagstuk waarmee wij 
moeten dealen”, stelt de vicepresident met betrekking tot de alsmaar stijgende prijzen van 
brandstof.-. 

 

 A-Combinatie blijft tegen overeenkomst Frankrijk-Suriname 

DWT 
27-Feb-08 

A-Combinatie blijft tegen de ovk die Sur.en Fr.Guy.in juni 2006 heeft gesloten, 
over gezamenlijke patrouilles op elkaars bodem./ RvM heeft de ovk in 
dec.goedgekeurd/ ligt bij staatsraad voor advies/ AC kiest voor good governance, 
houdt in dat een wet voor 

  



 Grenskwestie met Frankrijk delicate aangelegenheid 

DWT 
20 aug 2007 

Grenskwestie met Frankrijk delicate aangelegenheid: het had een haartje 
gescheeld of de toenmalige NPKII-regering o.l.v. Henck Arron had het betwiste 
gebied tussen Litani en Marowijne in 1979 aan Frankrijk weggeven. Hierbij zou 
het een en ander verpakt worden in een verdrag voor economische 
samenwerking, waarbij aan Suriname een aanzienlijke handelskrediet na 
ondertekening zou worden verstrekt. In dit verband verklaarde Arron dat niet de 
Marowini maar de Litanie de grensrivier aan de bovenloop van de Marowijne-
Lawa is en dat er dus geen vierkante millimeter grondgebied van Suriname zal 

worden weggeven. 

 
  

 

 Gendarmes slechts als waarnemers in Suriname 

 US$ 8 miljoen Japanse schenking voor bouw van mini visserijcentrum 

 Europees Parlement buigt zich over 100-procentcontrole 

 Grenskwestie met Frankrijk delicate aangelegenheid 

 Sardjoe niet gecharmeerd van hulpaanbod Taiwan 

 Mogelijkheden Taiwan overwegen 

 Over "Een China Beleid": "Regering heeft niks te overwegen 

  

 Toekomst ontwikkelingshulp ter discussie 

DWT 
7-Feb-08 

In Ned.en Sur.bekijken parlement en regering hoe de resterende 190 milj.euro 
aan ontwikkelingshulpmiddelen het best kan worden uitbesteed/ 
verdragsmiddelen moeten niet meer in bodemloze plannen van Sur.regering  
gaan, maar terecht komen in concrete project 

 

 Einde ontwikkelingsrelatie in zicht. Suriname wil verdrag afbouwen 

TOS 
29-Feb-08 

Suriname wil de ontwikkelingssamenwerking met Ned.herzien/ Ned. Dreigde 
onlangs de overmakingen stop te zetten, omdat de jaarlijkse evaluaties over de 
sectorhulp uitbleven/ verdrag was bestemd voor 15 jr./ argument van min.plos om 
't verdrag te beëindigen 

 

 Nederland houdt been stijf. Toescheidingsovk blijft van kracht 

TOS 
5-Mar-08 

Ned.is niet v.plan toescheidingsovk met Sur.te beëindigen blijkt uit het laatste 
alg.overleg/ deze ovk werd op 25.11.1975 tussen Sur.en Ned.gesloten, tot 
regeling v.d. nationaliteitsaspecten v.d.onafhankelijkheid v.Sur./ min.verhagen 
zegt bereid te zijn o 

  

 

 Minister Verhagen voorzichtig over toescheiding 

De West 
6-Feb-08 

Min.Verhagen zegt dat Ned.niet naar de internationale rechter stapt als 
Sur.besluit de toescheidingsovk van 1975 eenzijdig op te zeggen tijdens 
alg.overleg over de relatie met Sur.i.d.Tweede Kamer zal wel erop toezien dat de 
vastgelegde rechten van Sur.Ned 

  



 Suriname doet het goed binnen PSOM 

DWT 
5-Feb-08 

 

Suriname doet het goed binnen PSOM 
PSOM is een ontwikkelingsprogramma, waarbij Nederl. Overheid Ned.bedrijven, 
die in ontwikkelingslanden investeren fin.ondersteuning geeft/het liefst in 
jointventure verband 

  

 Bestuur Suriname-India Chamber bezocht vicepresident 
Paramaribo - Vicepresident Ramdien Sardjoe ontving dinsdagmiddag het bestuur van de Suriname-

India Chamber op zijn kabinet. Tijdens het beleefdheidsbezoek maakte de organisatie, die staat onder 

leiding van Kries Nandoe, haar doel bekend: bevordering van de samenwerking tussen het 

bedrijfsleven van beide landen. 

 

 Tijdens het onderhoud met de vicepresident werd onderstreept dat India, net als China, een groeiende 

mogendheid is. Er zijn veel zakenlieden en bedrijven in dat land die graag willen investeren in Suriname. De 

Suriname-India Chamber heeft in dit kader een samenwerking met Indiase organisaties zoals de 

Confederation of Indian Industries en de Federation of Indian Chamber of Commerce & Industries (FICCI).   

 

17/07/2008 

 
Kries Nandoe van de Suriname-India Chamber wordt verwelkomt door vice-president 
Ramdien Sardjoe op zijn kabinet dinsdagmiddag. (Foto NVD)  
 
Vicepresident Sardjoe juicht de doelstellingen van de organisatie toe. Hij herhaalde zijn 
uitspraak met betrekking tot buitenlandse investeringen waarbij Suriname veel mogelijkheden en 
grondstoffen heeft. Investeerders hebben kapitaal en kennis. En in de samenwerkingsrelatie 
weegt vertrouwen het zwaarst. De Surinaamse regering wilt zeker zijn van de 
kredietwaardigheid van investeerders en bedrijven waarmee wordt gewerkt. Volgens de 
vicepresident kan Suriname-India Chamber hierin een belangrijke rol spelen door bonafide 
bedrijven en investeerders aan de regering aan te bevelen.-. (NVD)  

 

 

 


