
STAATSBLAD
van de

REPUBLIEK SURINAME
_____________________________________________________________

WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
FINANCIËN.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te
worden vastgesteld;
Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee,
bekrachtigd de onderstaande Wet.

Artikel 1

De 07-DE afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2011 betreffende het MINISTERIE VAN FINANCIEN wordt alsvolgt vastgesteld:

DIRECTORAAT FINANCIËN

TITEL I: Apparaatskosten
bedragen x SRD.1.000

Code Kostensoort Bedrag
10 Personeelskosten 21,169
20 Materiële Kosten 32,399
30 Subsidie en Bijdragen 200
40 Aanschaffingen 2,184

Totaal Apparaatskosten 55,952

1

No. 115
2011



2011 No. 1152

TITEL II: Beleidsprogramma’s
bedragen x SRD. 1.000

Code Beleidsmaatregel

Bedrag

101 Automatisering 2,000
102 Bureau Staatsschuld 1,056
103 Deviezencommissie 100
104 CLAD 4,661
109 Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding 3,000
110 Rentes en aflossingen 343,357
119 Sectorfondsbegeleiding Financiën (NHAS) 124
120 Sectorfonds Beheer en Toezicht Staatsfinanciën (NHAS) 11,815
121 Bijdrage tot stimulering van ontwikkelingsprojekten(OVH/NHAS) 137,264
123 Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds 88,000
124 Capaciteitsopbouw 991
125 Renovatie kantoorgebouwen 750
126 Strengthening Management for Results in Suriname(OVH/IDB) 1,842
127 Stimulering Private Sector 73,662

Totaal beleidsprogramma's 668,622

TITEL III: Middelenbegroting
bedragen x SRD .1.000

Code Ontvangsten Bedrag

Niet Belasting Middelen
80.50.99 Diverse niet belasting ontvangsten 2,000
80.60.01 Dividend 17,548
80.60.11 Winst CBvS 35,132

Totaal Niet belasting Middelen 54,680

Donormiddelen
90.00.08 Nederland, donatie 83,095
90.00.05 IDB, donatie 1,675

Totaal Donormiddelen 84,770

Totaal middelen 139,450
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DIRECTORAAT  BELASTINGEN

TITEL I: Apparaatskosten

bedragen x SRD.1.000
Code Kostensoort Bedrag

10 Personeelskosten                        28,368
20 Materiële kosten                          7,240
40 Aanschaffingen                          1,612

Totaal Apparaatskosten                        37,220

TITEL II: Beleidsprogramma’s

bedragen x SRD. 1.000
Code Beleidsmaatregel Bedrag

100 Automatisering 600
104 Renovatie kantoorgebouwen en

dienstwoningen 500
105 Fiscale Controle Binnenland 100
106 Capaciteitsopbouw 2,500

107
Bouw nieuw kantoorgebouwen en
dienstwoningen 250

108 Beveiliging kantoorgebouwen 300
109 Vervanging en vernieuwing wagenpark 4,300
111 Onderhoudscontract  containerscan 858
112 Asycuda World 1,340

Totaal Beleidsprogramma's 10,748
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TITEL III: Middelenbegroting
bedragen x SRD. 1.000
Code Ontvangsten Bedrag

Directe Belastingen
80.00.01 Inkomsten Belasting( incl. Loonbelasting)                   1,030,000
80.00.04 Vermogensbelasting                             900
80.00.05 Huurwaarde Belasting                          2,600
80.00.06 Loterijbelasting                        10,000
80.00.07 Dividendbelasting                        20,000
80.00.09 Casino belasting                        17,000

Totaal Directe Belastingen                   1,080,500
Indirecte Belastingen

80.10.01 Invoerrechten                      263,200
80.10.02 Statistiekrechten                        41,875
80.10.03 Omzetbelasting                      375,000
80.10.04 Uitvoerrecht op hout                          2,393
80.10.05 Accijns op Alcohol vrije dranken                        20,000
80.10.06 Accijns op Gedistilleerd                        16,000
80.10.07 Accijns op Bier                        19,000
80.10.08 Accijns op Rooktabak en Sigaretten                      100,000
80.10.09 Verbruiksbelasting motorbrandstoffen                      245,316
80.10.10 Belasting op Publieke Vermakelijkheden                          3,500
80.10.11 Rij- en voertuigenbelasting                        29,315

Totaal Indirecte Belastingen                   1,115,599
Totaal Belastingen 2,196,099

Niet Belastingmiddelen
80.00.03 AOV Premie                        97,000
80.00.08  Consentrecht                        29,910
80.30.03 Retributie aluinaarde en bauxiet                          2,500
80.50.03 Ontvangsten inzake in- uit- en doorvoer                          1,800
80.50.04 Entrepotgelden                               10
80.50.99 Diverse Niet Belasting Ontvangsten                        10,000
80.70.02 Fiscale  boeten vervolgingsgelden etc.                          1,000

Totaal Niet Belastingmiddelen                      142,220

Totaal middelenbegroting 2,338,319
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DIRECTORAAT ONTWIKKELINGSFINANCIERING.

TITEL I: Apparaatskosten

bedragen x SRD. 1.000

TITEL II: Beleidsprogramma’s
bedragen x SRD. 1.000

Kostensoort Bedrag

Personeelskosten 3,621
Materiële Kosten 1,738
Aanschaffingen 350

Totaal Apparaatskosten 5,709

Code Beleidsmaatregel

Bedrag

100 ABS 5.375
101 SPS 6.278
102 Bijdrage aan partnerschappen 840
103 SER 1.576
104 Census Programma 12.248
110 Accountantscontrole Verdragsmiddelen 374
113 Sectorfonds Begeleiding 1.122
114 Technical Cooperation Facility 10.267
116 VN Samenwerking 5.158
118 IntEnt 2.281
119 FOSCAP 19.044
120 Nieuwe Haven 48.000
121 Road to the Ferry 0
122 Mikro Kredieten Programma 7.871
123 UN - Samenwerking 0
124 FESS 46.378
125 Rehabilitatie Wakay Pompstation 4.549
126 SNIS 787
127 Sluitpost projekten 3.583
128 Rehabilitatie weg Meerzorg - Albina 144.600

Totaal Beleidsprogramma’s 320.331
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TITEL III: Middelenbegroting
bedragen x SRD 1.000

Code Ontvangsten

Bedrag

80.60.99 Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en -diensten 110
Totaal Niet Belasting Middelen 110

90.00.08 Nederland, donatie 129,619
90.00.11 UNDP, donatie 5,158
90.00.13 EOF, donatie 43,254

Totaal donormiddelen 178,031
90.10.05 IDB, Leningen 74,248
90,10,06 AFD 50,400

Totaal leningen 124,648
Totaal Middelen 302,789

Artikel 2

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar

afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
3. De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 30ste augustus 2011

DESIRÉ D. BOUTERSE

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

L. DIKO
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WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 7-DE
AFDELINGVAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR  HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
FINANCIËN.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen

Het ministerie van Financiën heeft als taak en verantwoordelijkheid het beheer over
en toezicht op de staatsfinanciën.
Conform het Staatsbesluit van 10 oktober 1991, No 58, waarin de taken van de
diverse Departementen van Algemeen Bestuur  zijn vastgesteld is het ministerie van
Financiën verantwoordelijk voor het financieel management van de
overheidsbegroting. Het draagt zorg voor de bewaking van de middelen en ziet toe op
een verantwoorde en doelmatige besteding van die middelen. Bij  Staatsbesluit van 1
september 2010 nummer 124, waarin de taken van diverse departementen van
algemeen bestuur gewijzigd zijn, wordt het ministerie van Planning en
Ontwikkelingssamenwerking opgeheven. De taken verband houdende met het beheer
en monitoring van programma’s gefinancierd met donormiddelen en door andere
bilaterale en multilaterale organisaties worden overgeheveld naar het ministerie van
Financien en ondergebracht bij het directoraat Ontwikkelingsfinanciering.

Het macro-economisch beleid zal in 2011 gericht zijn op economische groei en
stabiliteit.  Suriname staat voor de uitdaging  economische ontwikkeling te realiseren
zonder ontwikkelingshulp uit Nederland en tegelijkertijd om de uitdaging  als gevolg
van de  financiële crisis in de wereld en de daaruit voortvloeiende  internationale
economische ontwikkeling te weerstaan. De uitdagingen liggen primair op het gebied
van de vergroting van de verdiencapaciteit van Suriname, waarbij diversificatie van
de economie prioriteit geniet.

Het stringent budgettair beleid zal moeten leiden tot efficiëntere administratieve
procedures waarbij de afhandeling van de betalingen voor goederen en diensten een
positieve weerslag heeft op het monetair beleid. Het  streven van de regering is
gericht op een correcte weergave van de realisatie van begroting.

De uitvoering van het FISO (Functie Informatie Systeem Overheid) heeft echter
consequenties gehad voor de Staatsfinanciën, met name een enorme stijging van de
personeelskosten.

Volgens het ABS (Algemeen Bureau voor de Statistiek) is de gemiddelde jaarinflatie
voor de eerste helft van 2010 op het niveau van 1.0% , terwijl de inflatie conform de
december-december methode 9.4% bedraagt.
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De monetaire reserve bedroeg in december 2009  SRD 1.841,7 mln., terwijl de
binnenlandse liquiditeitenmassa op het niveau was van   SRD 1.961,4 mln. In
vergelijking met december 2009 was er in de eerste helft van 2010 een lichte daling
van de monetaire reserve geconstateerd van SRD 1.841,7 mln. naar SRD 1.780,6
mln. in juni 2010.

De binnenlandse liquiditeitenmassa is in juni 2010 gestegen van SRD 1.961,4
(december 2009) naar SRD 2.180,3 mln. De wisselkoers op de vrije valutamarkt is in
2010 enigszins onder druk komen te staan.

Betalingsbalans
Ultimo 2009 in U$ miljoen September 2010 in U$ miljoen

Lopende rekening +136,8 +403,2
Totale rekening +48,2 +29,7

Directoraat Financiën

Evenals in het afgelopen jaar zal in het begrotingsjaar 2011 het beleid op het
Directoraat Financiën gebaseerd zijn op de navolgende doelen:
Het beheer van de staatsfinanciën, waarbij de activiteiten gericht zijn op o.a.:
- het verbeteren van het meerjaren begrotingsbeleid
- het trainen en periodiek houden van voorlichtingsbijeenkomsten voor de

financiële medewerkers van de departementen, die belast zijn met de
begrotingsopstelling en wel in het kader van een efficiënte opstelling van de
overheidsbegroting.

- het opzetten van een macro-economische databank ter ondersteuning van het
financieel-monetaire beleid met assistentie van nationale en internationale
instellingen, welke zal leiden tot betere analyse en projectie mogelijkheden.

- het versterken van de secties overheidsfinanciën en de sectie staatsbedrijven
binnen de afdeling Economische Aangelegenheden

- het verbeteren en updaten van het Financiën Informatie Systeem (FINIS)
- het uitbreiden van de  automatiseringsinfrastructuur binnen Financiën
- het periodiek publiceren van de binnenlandse - en de buitenlandse Staatsschuld
- het bestuderen en voorbereiden van de wettelijke regelingen voor o.a. een

herziening van de Comptabiliteitswet/besluit, een Subsidiewet.

Het toezicht van de staatsfinanciën, met de activiteiten gericht op o.a.:
- het actualiseren en aanscherpen van controlerichtlijnen van de afdeling

Comptabiliteit
- het opstellen van een kwaliteitshandboek administratieve organisatie waarin de

processen en procedures van de financiële afdelingen van het ministerie zijn
vastgelegd ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening

- het ontwikkelen van interne controleprogramma’s binnen het directoraat
Financiën
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- het voorbereiden van een Wet op de Interne Controlefunctie binnen het
overheidsapparaat. Hierdoor zal onder meer de afdeling Interne Controle haar
taken doeltreffender en slagvaardiger kunnen uitvoeren.

- het opvoeren van periodieke afstemming tussen de afdeling Comptabiliteit en de
CLAD in het kader van de controle van de begrotingsrekening.

- het opvoeren van periodiek overleg tussen Comptabiliteit en Thesaurie Inspectie
in het kader van de begrotingsbewaking.

- het organiseren van periodieke voorlichtingsbijeenkomsten voor de
departementen ter verbetering van de kwaliteit van de financiële en
beleidsverantwoordingen.

-
Directoraat Belastingen:
De taken van de Belastingdienst in Suriname, zijn vervat in de
Organisatiebeschikking Belastingdienst afkomstig van de Minister d.d. 8 april 1970,
no. 3408, G.B. 1970, no. 41. De daarin vervatte taken van de Belastingdienst komen
in het kort neer op de controle op het heffen en innen van directe en indirecte
belastingen en ook andere bij de wet bepaalde niet-belastingmiddelen.

De Belastingdienst is belast met de uitvoering van de wettelijke regelingen, die
betrekking hebben op de belastingen. De Belastingdienst speelt als onderdeel van het
Ministerie van Financiën een centrale rol in de uitvoering van het financiële beleid.
In algemene zin zijn de hoofdaspecten van de Belastingdienst heffing, inning en
controle.

De uitvoering van de belastingwetten kent drie fasen:
 het vaststellen van de belastingschuld, die uit de wet is ontstaan (heffen);
 het invorderen van de belasting.
 De controle van de boeken

De Belastingdienst moet op efficiënte en effectieve wijze voor de staat zoveel
mogelijk inkomsten genereren om de collectieve lasten te kunnen financieren. Het
genereren van revenuen dat uiteraard op basis van wettelijke regelgeving plaatsvindt,
is niet altijd eenvoudig.

Als gevolg van de uitvoering van Fiso1 en Fiso 2 zal de liquiditeitenmassa worden
verhoogd, welke een inflatoir effect zal hebben naar onze economie. Ter voorkoming
hiervan is het noodzakelijk om monetaire en fiscale maatregelen te treffen. In dit
kader zal een serie inkomsten verhogende maatregelen worden genomen die
afgestemd zullen worden met enkele monetaire maatregelen vanuit de Centrale Bank
van Suriname:

- Aanpassing van de tarieven van de omzetbelasting, vooruitlopend op de
invoering van een B.T.W. systeem en verbreding van de heffingsgrondslag van
de omzetbelasting op elektra en water.
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- Herintroductie van de Rij- en Voertuigenbelasting.
- Verhoging van de Accijnzen op, gedistilleerd, alcoholhoudende dranken en

tabaksproducten.
- Verhoging van de tarieven van Casinobelasting
- Drukverschuiving van de loon- en inkomstenbelasting t.a.v. natuurlijke

personen, naar de consumptiebelasting ter vergroting van de koopkracht van de
werkende klasse en ter stimulering van de factor arbeid.

- De opzet van diverse taxfree zones ter stimulering van de export en ter
facilitering van investeerders.

- De modernisering van de douanewetgeving en de organisatiestructuur van het
douaneapparaat, zodat de invoerheffingen effectiever geïnd kunnen worden.

- Het aanmoedigen van de informele bedrijfssector tot legalisatie van haar
activiteiten door een beleid van aan de ene kant voorlichting en begeleiding en
aan de andere kant sancties op onmaatschappelijk gedrag.

Directoraat Ontwikkelingsfinanciering

De taken die het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering in 2011 zal uitvoeren,
zullen zijn:
 Monitoring  en Evaluatie MOP 2006-2011,  verdieping en diversificatie

ontwikkelingsfinanciering en donorcoördinatie
 Aansturen, begeleiden en coördineren in alle fasen van de beleids-, planning en

projectcyclus;
 Beheerstaken: medebeoordeling en medebesluitvorming o.m. voor de activiteiten

uit de Suriname-Nederland Verdragsmiddelen, zoals het FOSCAP-Fonds, FESS,
de Sectorfondsen en andere bilaterale ontwikkelingssamenwerkingen; E.O.F.,
U.N. en O.A.S, IDB, AFD en overige multilaterale
ontwikkelingssamenwerkingen.

 Ondersteunende functionele activiteiten zoals ondersteunende financiële taken;
 Begeleiding en assistentie bij de verdere opbouw van het planapparaat;
 Facilitering tot participatie in ontwikkeling en de formulering van langere

termijn toekomstvisies w.o. Private sector development en Millennium
Development Goals

 De monitoring van plannen, programma’s, projecten en maatregelen, en de
evaluatie van de plan uitvoering en de effectiviteit.

 Het administreren en documenteren van plannen, projecten en programma’s.
 Het beheren van de daarvoor ter beschikking gestelde middelen.
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Genoemde taken omvatten ook de coördinatie van assistentie in sectoren,
programmeringen, identificatie van financieringsopties en modaliteiten,
financieringsonderhandelingen, evaluatie en monitoring van
ontwikkelingsprogramma’s en de opbouw van capaciteit om projecties te kunnen
maken.

De doelen van het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering voor 2011

A. Voortgaan met de effectieve inzet van ontwikkelingsmiddelen met het oog op
duurzaamheid, ownership, partnerschappen met niet-staatsactoren en
inbedding in structuren (Bestuur).

B. Voortgaan met verbetering van de plancapaciteit op het Directoraat
Ontwikkelingsfinanciering en op de vakministeries. Hiertoe zal de oriëntatie
van het planapparaat meer afgestemd worden op de nationale
ontwikkelingsdoelen in plaats van op de ontwikkelingspartners.

C. Regelmatig informatie, achtergronden en toelichting over het planning- en
ontwikkelingsbeleid verstrekken en het participatorisch proces bevorderen
(Bestuur).

D. het effectief onderhouden van externe relaties die de nationale
ontwikkelingsinspanningen ondersteunen.

Ter ondersteuning en uitvoering van  het planningsbeleid heeft het ministerie van
Financiën  twee zelfstandige stichtingen ter beschikking, te weten de Stichting
Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en de Stichting Planbureau Suriname
(SPS). Tevens valt ook de Sociaal Economische Raad als adviesorgaan van de
Regering onder het ministerie van Financiën, welke het effectief onderhouden van
externe relaties van de nationale ontwikkelingsinspanningen ondersteunen. 'In de
praktijk blijkt dat bij het functioneren van deze instituten er werkrelaties nodig zijn
met alle andere Ministeries waardoor het efficienter en effectiever is dat deze
instituten door het Kabinet van de VicePresident worden gecoordineerd
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Directoraat Financiën

TITEL I: Apparaatskosten

Bedragen x SRD.1.000
Code Kostensoort Realisatie

2009
Raming
2010

Raming
2011

Raming
2012

Raming
2013

Raming
2014

Raming
2015

10 Personeelskosten        11.188        15.813           21.169         21.804        22.458        23.132           23.826
20 Materiële kosten        25.045        35.588           32.399         34.019        35.720        37.506           39.381
30 Subsidies en bijdragen             121             200                200              210             221             232                243
40 Aanschaffingen             368             700             2.184           2.293          2.408          2.528             2.655

Totaal Apparaatskosten        36.722        52.301           55.952         58.326        60.806        63.398           66.105

Toelichting:
Personeelskosten (10)

De personeelskosten bedragen in 2011 SRD 21.169.000,-, waarvan de lonen en
salarissen SRD 10.432.970  bedragen. De overige personeelskosten bedragen SRD
10.736.030,-.
Het Directoraat Financien heeft in zijn bestand ongeveer 477 personeelsleden.
In 2011 jubileren 30 ambtenaren met 25, 30 of 35 dienstjaren.

Personeelsformatiestaat Directoraat Financien

Afdeling Aantal Personeel Bezoldigingsbedrag

Departementsleiding 16 632.568
Algemene Zaken en Huishoudelijke Dienst 97 1.388.226
Begrotings- en Financiële Zaken 15 354.456
Personeelszaken 15 325.644
Documentaire Informatie Verzorging 29 480.492
Interne Controle 3 71.112
Juridische Zaken 7 244.728
Centrale Betaaldienst 69 1.761.092
Comptabiliteit 104 2.629.344
Centrale Begrotingsboekhouding 32 732.576
Thesaurie-Inspektie 33 977.928
Economische Aangelegenheden 17 582.180
Information & Communication Technology 8 252.624

Totaal 477 10.432.970
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Materiele kosten (20)

De materiele kosten bedragen in 2011 SRD 32.399.000,-
De materiele kosten betreffen de exploitatie van het direktoraat Financien.
De kosten van dienstreizen van zowel het buiten- en binnenland worden
ook onder de materiele kosten gebracht.
De rechterlijke vonnissen van de respectievelijke ministeries zijn ook hier
ondergebracht. Verder zijn hieronder ook de contributies opgebracht.
De contributies zullen betaald worden aan :
 Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC)
 Multilateral Investment Fund (MIF)
 Islamic Development Bank (IsDB)
 International Monetary Fund (IMF)
 Maintenance of Value Inter-American Development Bank (IDB)
 Surpost Contributies aan Union Postal de las Americana Espana Y Portugal

(UAEP),
 Union Postale Universelle (UPU) en CPU (Caribean Postal Union)

Subsidies en bijdragen (30) (tekst nvw1 SRD200)

Voor deze kostensoort is een bedrag van SRD 200.000,- geraamd. Het Ministerie van
Financien heeft geen specifieke subsidie in haar beleid opgenomen. De raming is
voor eventuele bijdragen aan o.a. Stichtingen.

Aanschaffingen (40)

Er is een bedrag van SRD 2.184.000,- uitgetrokken voor aanschaffingen.
Dit bedrag is onder andere bestemd voor aanschaffingen van kantoormeubilair en
kantoormachines. Een bedrag van SRD 1.484.000 is gereserveerd ten behoeve van de
aankoop van autos voor het directoraat Financiën.
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TITEL II: Beleidsprogramma’s
Bedragen x SRD.1.000

Automatisering                82          3.000              2.000           2.000         2.000          2.000        2.000
Bureau voor de Staatsschuld

             850          1.112              1.056           1.088         1.120          1.154        1.189
Deviezencommissie              106             129                 100              103            106             109           113
CLAD           3.306          4.550              4.661           4.894         5.139          5.396        5.665
Bijzondere voorzieningen
rampenbestrijding en
beheersing                -          3.000              3.000           3.000         3.000          3.000        3.000
Rentes en aflossingen       117.074      198.501          343.357       343.357     343.357      343.357    343.357
Sectorbegeleiding  Financiën
(NHAS)                39             749                 124
Sectorfonds Beheer en toezicht
Staatsfinanciën (NHAS)

               -          7.662            11.815
Bijdrage ter stimulering van
Ontwikkelingsprojecten         26.433      118.653          137.264       137.264     137.264      137.264    137.264
Suppletie Overheidsbijdrage
Pensioenfonds         34.057        80.000            88.000         80.000       80.000        80.000      80.000
Capaciteitsopbouw              286          1.500                 991              991            991             991           991
Renovatie kantoorgebouwen                -          3.257                 750
Strenghtening Management for
results in Suriname              1.842           4.309
Stimulering Private Sector                -                -            73.662         20.000       20.000        20.000      20.000
Totaal 182.233 422.113 668.622 597.005 572.977 573.270 573.578

Beleidsprogramma: Financieel Management van de Overheidsbegroting
MOP-Beleidsprogramma: Hervorming Publieke Sector/ Macro Economische Planning en Monitoring

Toelichting Beleidsmaatregel:

Automatisering (101):
Voor de automatisering is een bedrag van SRD 2000.000,- geraamd.
Dit bedrag is bestemd voor licenties en programmakosten alsook de kosten voor het
aanschaffen van hardware zoals servers, computers etc.

Bureau voor de Staatsschuld (102):
Het bedrag van SRD 1.056.000,- dat uitgetrokken is voor het Bureau voor de
Staatsschuld is bestemd voor de exploitatiekosten .
De bezoldigingen van het personeel worden ook hieruit betaald.

Deviezencommissie (103):
Ten behoeve van de salarissen van het personeel van de Deviezencommissie is er
SRD 100.000,-
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Centrale Landsaccountantsdienst (104):
Behalve de personeelskosten zijn ook de exploitatiekosten meegnomen in de raming.
De raming bedraagt SRD 4.661.000,-. In de nasleep van de technische assistentie
vanuit het Startfonds (Verdragsmiddelen) is het contract met de accountants
verlengd. Als gevolg van de koersaanpassing is het honorarium van de accountants
toegenomen met SRD 300.000,-.

Bijzondere voorziening t.b.v. rampenbeheersing en bestrijding (109):
Voor eventuele rampen is een bedrag van SRD  3.000.000,- geraamd.

Rente en aflossingen (110):
Voor de binnen- en buitenlandse leningen is een bedrag van SRD 343.356.000,-
geraamd op basis van de koersaanpassing per januari 2011. Dit bedrag is bestemd
voor de rentes en aflossingen van de leningen.
Hierin is ook inbegrepen de provisie- en transferkosten. In 2011 zal de GSM 102
lening in zijn totaliteit worden afgelost, inclusief de rentes en boete rentes behorende
bij deze lening.

Sectorfondsbegeleiding Financien (119):
Uit hoofde van het arrangement  “Sectorfondsbegeleiding Financiën” zal voor 2011
het bedrag € 25.849 beschikbaar worden gesteld. Vanwege de koersaanpassing is het
bedrag geraamd op SRD124.075,20.

Sectorfonds beheer en toezicht staatsfinancien (120):
Conform het getekende arrangement “Sectorfonds Beheer &  Toezicht
Staatsfinanciën” wordt het sectorprogramma Beheer & Toezicht Staatsfinanciën
uitgevoerd. Hierin nemen deel de Directoraten Financiën en Belastingen,
Rekenkamer en CLAD. Voor het begrotingsjaar 2011 wordt het bedrag
ad € 1.961.500 geraamd oftewel SRD 9.415.200,- (koers US$ 1,- = SRD 3,35) voor
het direktoraat Financien, CLAD en Rekenkamer. In het kader  van de implementatie
van het Asycuda World Systeem zal voor de aanschaf van de hardware uit het
sectorprogramma in het begrotingsjaar 2011 een bijdrage zijn van circa € 500.000.
De totale raming van deze maatregel is € 2.461.500 (SRD 11.815.200 afgerond SRD
11.815.000)

Bijdrage tot stimulering van ontwikkelingsprojekten (121):
Uit hoofde van het internationale arrangement tussen Nederland en Suriname “
vervroegde aflossing  NIO-lening wordt het jaarlijks aflossingsbedrag beschikbaar
gesteld voor betalingen  t.b.v. het project “oever-verdedigingswerken rechteroever
Suriname rivier, linkeroever Commewijne rivier). Voor 2011 zal de tegenwaarde van
het bedrag € 13.772.525,17 beschikbaar worden gesteld.
Dit bedrag is vanwege de koersaanpassing geraamd op SRD 66.108.120,82,-
Eveneens is overeengekomen dat uit hoofde van de vervroegde aflossing van de
brazilië schuld,  uit NHAS middelen een bedrag gereserveerd is voor de uitvoering
van  het projekt “Rehabilitatie J.A. Pengel Luchthaven”.
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Voor 2011 zal het bedrag € 14.824.162,30 beschikbaar gesteld worden als
donorbijdrage NHAS. Vanwege de koersaanpassing is dit bedrag geraamd op SRD
71.155.979,04,-.De totale raming is SRD 137.264.099,86.

Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds (123):
Als gevolg van de aanpassingen van de pensioenuitkeringen zijn de ingehouden
pensioenen niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de
pensioengerechtigden. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking
gesteld aan het pensioenfonds. Per Staatsbesluit is besloten per 2008 een extra 10%
toeslag aan de pensioengerechtigden uit te keren. Ingaande mei 2011 is de 10%
toeslag uitbetaald. Voor 2011 is het totaalbedrag ad SRD 88.000.000,- geraamd ter
dekking van deze voorziening. De achterstallige bedragen tot en met april 2011 zijn
niet opgenomen in de begroting 2011, maar er  zullen nadere afspraken hiervoor
worden gemaakt om deze in de komende jaren in te lopen.

Capaciteitsopbouw (124):
Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen die
gecoordineerd worden door het Opleidingscentrum Belastingen. Het personeel van
het direktoraat Financien wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingen en
trainingen te volgen ter verbreding van hun kennis hetgeen moet leiden tot het
vergrotenvan hun efficientie bij de uitvoering van de taken.Er is een bedrag van SRD
991.000,- geraamd.

Renovatie kantoorgebouwen (125):
Voor het onderhouden en beveiligen van de gebouwen en terreinen van het
direktoraat Financien is een bedrag van SRD 750.000,- geraamd.

Strengthening management for result in Suriname (126):
Het IDB-Prodev projekt “Management for Results in Suriname” is in juli 2009
aangevangen .  Dit programma houdt in het introduceren van managament for results
principes bij de overheid. Voor 2011 wordt het bedrag $ 500.000 als donorbijdrage
en $ 50.000 als overheidsbijdrage geraamd. Vanwege de koersaanpassing is het
bedrag van de donorbijdrage geraamd op SRD 1.675.000,- en overheidsbijdrage op
SRD 167.000,-. De totale raming is SRD 1.842.000,=

Stimulering Private Sector(127):
De nog beschikbare Winst van de Centrale Bank van Suriname vanuit het
Woningbouwprogramma zal worden aangewend ter ondersteuning van de private
sector. Hierbij zijn ook de kosten van het leasen van een vliegtuig bij de SLM ten
behoeve van de Regering opgenomen. Hiervoor wordt op de begroting van Financien
een bedrag van SRD 73.662.000 gereserveerd.
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MOP-Beleidsgebied: Bestuur

MOP-
Beleidsprogramma:
Hervorming Publieke
Sector

Verwachte beleidsresultaten per
eind 2010

Verwachte beleidsresultaten per
eind 2011

Beleidsprogramma: macro-economische Planning en Monitoring / Financieel Management
Overheidsbegroting

Automatisering De licenties voor het Financiën
Informatie Systeem (FINIS) zijn
betaald.

Het FINIS wordt verder geüpdate .
De voorbereidingen voor een
nieuwfinancieel systeem zal worden
ingezet.

Bureau voor de
Staatsschuld

Handhaving van een goed debt
management.

Handhaving van een goed debt
management.

Deviezencommissie Vlotte  uitvoering van de
deviezenwet. Er worden nog steeds
vergunningen verstrekt voor de koop
en verkoop van onroerende goederen
tussen ingezetenen en niet
ingezetenen.

Vlotte  uitvoering van de
deviezenwet. Er worden nog steeds
vergunningen verstrekt voor de koop
en verkoop van onroerende goederen
tussen ingezetenen en niet
ingezetenen.

CLAD Behalve controle technisch zal ook
door middel van het  aanhuren van
expertise  en trainingen gericht
worden op het uitbrengen van
adviezen naar de diverse instanties

Behalve controle technisch zal ook
door middel van het  aanhuren van
expertise  en trainingen gericht
worden op het uitbrengen van
adviezen naar de diverse instanties

Bijzondere
Voorzieningen
rampenbestrijding en
beheersing

Er is in samenwerking met het NCCR
een rampenplan ontwikkeld,die in
geval van calamiteiten kan worden
ingezet.

Er zal  een rampenplan opgesteld
worden die in geval van calamiteiten
kan worden ingezet.
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Rentes en Aflossingen De aflossing en rentebetalingen zijn op
schema en de aflossings-achterstanden zijn

ingelopen.

De aflossingen en
rentebetalingen  zullen
regulier plaatsvinden.

Design of Pension Reform
Program                 (
gedeeltelijk IDB)

 een analyse van de wettelijke en
institutionele kader van het
pensioensysteem is gedaan.

 een financiële evaluatie en projecties
van het AOV en de overheids
ambtenaren pensioensysteem is af

 identificatie en evaluatie van
hervormings opties en
aanbevelingen voor het
pensioensysteem is gedaan

Sectorfondsbegeleiding
Financiën (NHAS)

De inzet van functionarissen betrokken bij
de uitvoering van de sectorplannen van de
vakministeries is verhoogd en het
apparaat is versterkt teneinde de
uitvoering van de sectorplannen meetbaar
te bevorderen

Verdere versterking van
het apparaat is in proces
voor een uitvoering van de
taken naar de hedendaagse
tijd.

Sectorfonds Beheer en
Toezicht Staatsfinanciën
(NHAS)

Het sectorfonds  Beheer en toezicht van
de Staatsfinanciën is aangevangen . Het
projectmanagement is aangesteld.

Verdere uitvoering van de
activiteiten in het kader van
de sectorfonds Beheer en
Toezicht van de
Staatsfinanciën.

Bijdrage tot Stimulering van
Ontwikkelingsprojecten

Het jaarlijks bedrag conform het
internationaal arrangement tussen
Nederland en Suriname  “  vervroegde
aflossing  NIO-lening”werd ter
beschikkinggesteld voor  het project
“oeververdedigings-werken rechteroever
Suriname rivier, linkeroever
Commewijne rivier”.

Eveneens is u.h.v. de vervroegde
aflossing van de brazilië schuld
betalingen gedaan voor de uitvoering
van het projekt “Rehabilitatie J.A.
Pengel Luchthaven”.

Het jaarlijkse
aflossingsbedrag  u.h.v. het
internationale arrangement
tussen Nederland en
Suriname “ vervroegde
aflossing  NIO-lening’’ zal
beschikbaar worden gesteld
voor betalingen  t.b.v. het
project “oever-
verdedigingswerken
rechteroever Suriname
rivier, linkeroever
Commewijne rivier).

U.h.v. de vervroegde
aflossing van de brazilië
schuld zullen ook betalingen
worden gedaan voor de
uitvoering van  van het
projekt “Rehabilitatie J.A.
Pengel Luchthaven”.
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Suppletie
Overheidsbijdrage
Pensioenfonds

O.g.v. de aanpassingen van de
pensioenuitkeringen zijn de
ingehouden pensioenen niet
voldoende ter dekking van de
uitkeringen aan de
pensioengerechtigden. Het
suppletiebedrag wordt door de
overheid ter beschikking gesteld aan
het pensioenfonds

O.g.v. de aanpassingen van de
pensioenuitkeringen zijn de
ingehouden pensioenen niet
voldoende ter dekking van de
uitkeringen aan de
pensioengerechtigden. Het
suppletiebedrag wordt door de
overheid ter beschikking gesteld
aan het pensioenfonds. De 10%
toeslag  over de periode mei –
december 2011 is uitbetaald.

Capaciteitsopbouw Hierbij is er geïnvesteerd in Human
Capital ter verbetering van de interne
bedrijfsvoering en monitoring van
het Financieel proces, alsmede een
verbeterde samenwerking
bewerkstelligt zowel intern als
extern

Er zal verder geïnvesteerd worden
in Human Capital ter verbetering
van de interne bedrijfsvoering en
monitoring van het Financieel
proces alsmede een verbeterde
samenwerking te bewerkstelligen
zowel intern als extern

Renovatie
kantoorgebouwen

Er hebben renovatie werkzaamheden
plaatsgevonden tbv
kantoorgebouwen en gebouw -
installaties ten behoeve van het
Directoraat Financiën

Het uitvoeren van renovatie
werkzaamheden tbv
kantoorgebouwen en gebouw-
installaties ten behoeve van het
Directoraat Financiën

Strengthening
Management for Results
in Suriname

Er is een contract getekend met IDB
voor de implementatie van het
Projekt “Management for Results in
Suriname”. Dit programma houdt in
het introduceren van managament
for results principes bij de overheid.
Er is een projectmanagement
aangesteld.

De activiteiten uit het actieplan
zullen verder worden uitgevoerd.

Stimulering Private
Sector

De Private Sector is vanuit de
overheid versterkt.
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TITEL III: Middelenbegroting

Toelichting per middel :
Bedragen x SRD.1.000

Toelichting

Zegelrechten:
De realisatie in 2010 voor zegelrechten is nul, omdat deze inkomsten geboekt werden
ten gunste van  het ministerie van ROGB. In 2011 wordt derhalve de raming ook op
nul gesteld daar deze reeds op de begroting van ROGB is opgebracht.

Diverse niet belasting ontvangsten :
Hieronder vallen een aantal inkomsten zoals de inkomsten voor het verkopen van
bestek (aanbestedingen), financiele nota’s etc.

Dividend:
Vanwege deelname van de overheid in diverse ondernemingen ontvangt zij dividend.
Het gaat hier onder andere om banken en verzekeringsmaatschappijen.
Voor het jaar 2011 wordt het bedrag van SRD. 17.548.220 aan dividend verwacht.

Ontvangsten  Realisatie
2009

Raming
2010

Raming
2011

 Raming
2012

 Raming
2013

 Raming
2014

Raming
2015

Niet Belasting Middelen
Zegelrechten  0           22.746 - - - - -
Diverse niet belasting
ontvansten            11.583             5.265 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Dividend              4.834             4.415 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548
Winst CBvS          109.732           35.000 35.132 35.127 35.127 35.127 35.127
Totaal Niet Belasting
Middelen          126.149           67.426 54.680 54.675 54.675 54.675 54.675

Donormiddelen
IDB                   - 1.675 4.170 - - -
Nederland           87.381        83.095          5.188               -               -                     -
Totaal Donormiddelen                    -           87.381        84.770          9.358               -               -                     -

Totaal middelen          126.149         154.807 139.450        64.033       54.675       54.675             54.675
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Ontvangen Dividend Prognose Dividend
Instelling 2010 2011

Landbouwbank NV - -
Volkscrediet bank - -
Hakrinbank NV SRD 6.706.022 SRD 7.231.956
Self Reliance NV SRD 1.737.041 SRD 2.310.264
De Surinaamse Bank NV SRD 8.006.000 SRD 8.006.000
TOTAAL SRD 16.449.063 SRD 17.548.220

Winst Centrale Bank van Suriname :
De winst welke de Centrale Bank van Suriname boekt voor een bepaald dienstjaar
wordt gestort voor de Overheid. De uit te keren winst door de CBvS over het
boekjaar 2010 zal bedragen SRD 35.131.131,- afgerond SRD 35.131.000.
.
Donormiddelen :
Het betreft hier donormiddelen van Nederland en de IDB voor het totaal bedrag
van SRD 82.370.000,-
Dit bedrag is alsvolgt verdeeld:
-Nederland: Sectorbegeleiding Financien -SRD 124.075,20

Sectorfonds beheer en toezicht Staatsfinancien -SRD 11.815.000,00
Bijdrage tot stimulering van ontwikkelingsprojekten -SRD 71.155.979,04

-IDB          : Strengthening management for result in Suriname -SRD 1.675.000,-

DIRECTORAAT BELASTINGEN

TITEL I: Apparaatskosten
Bedragen x SRD.1.000
Code Kostensoort Realisatie

2009
raming 2010 Raming

2011
Raming
2012

Raming
2013

Raming
2014

Raming
2015

10 Personeelskosten      19,231         28,608        28,368        31,772        35,585 39,855 44,638
20 Materiële kosten        4,408           6,750          7,240          7,421          7,607 7,797 7,992
40 Aanschaffingen           980              450          1,612          1,773          1,951 1,999 2,049

Totaal Apparaatskosten      24,619         35,808        37,220        40,966        45,142        49,651        54,678
Toelichting
Personeelskosten (10)
De personeelskosten bedragen in 2011 SRD 28.368.000,- , waarvan de lonen en
salarissen SRD 27.550.000 bedragen. De overige kosten waarvan vacatiegelden,
gratificaties ten behoeve van jubilarissen bedragen SRD 818.000,-. De
belastingdienst heeft een personeelsbestand van 696 mensen verdeeld over de
verschillende eenheden. De formatiestaat van de belastingdienst ziet er als volgt uit:
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Aantal Diensteenheid Lonen en salarissen in SRD
57 Directie der Belastingen 2.413.521

203 Inspectie Directe Belastingen 7.919.310
247 Inspectier Invoerrechten & Accijnzen 8.709.337
38 Inspectie Omzetbelasting 1.328.385

126 Ontvanger Directe Belastingen 6.316.481
25 Ontvanger Invoerrechten & Accijnzen 862.966

696 Totaal 27.550.000

Materiële kosten (20)
De materiële kosten bedragen voor drukwerk- en telefoonkosten SRD 530.000,--.
Voor de overige kantoorkosten w.o. kantoormiddelen, kopiëren en onderhoud
meubilair en inventaris is een bedrag geraamd van SRD 221.500,--. Met betrekking
tot het onderhoud van gebouwen en terreinen wordt een bedrag van SRD 255.000,--
begroot. De kosten voor water en elektriciteit zijn begroot voor SRD 295.000,--.
Voor de huur van gebouwen en de bewaking is nodig een bedrag van SRD 915.000,--
De reis- en verblijfskosten zijn SRD 425.000,--. Aan vrachtkosten en porti is een
bedrag geraamd van SRD 400.000,--. De onderhouds- en exploïtatiekosten van
dienstvoertuigen zijn geraamd op SRD 845.000,--. Voor advertenties,
bekendmakingen, radio en tv programma’s is een bedrag geraamd SRD 395.000,--.
Voor de aanschaf van accijnszegels is een bedrag begroot van SRD 500.000,--. Bij de
Inspectie Invoerrechten & Accijnzen is een bedrag van SRD 400.000,-- voor kleding
en bewassing gereserveerd. Aan poliklinische kosten zal betaald worden SRD
402.500,--.   Het Directoraat Belastingen zal per juli 2011 een ander pand moeten
betrekken, i.v.m. dringende renovatie werkzaamheden aan het huidige pand aan de
dr.J.C.Mirandastraat no.5-7, en de daarmee gepaard gaande huurkosten zijn geraamd
op SRD 151.000,- voor de rest van het jaar (zes maanden). Één van de activiteiten
van de Douane Recherche is het doen van drugstesten bij verdachtlijkende pakketten.
Hiervoor is testmateriaal nodig en de kosten die hiermee gepaard gaan zijn geraamd
op  SRD 90.000,-. De overige materiële kosten bedragen SRD 1.415.000,-. Het totale
bedrag aan materiële kosten is geraamd op SRD 7 .240.000,-.

Aanschaffingen (40)
Voor de aanschaf van computers, kantoormachines en  meubilair is een bedrag van
SRD 750.000 geraamd. Tevens is er ten behoeve van de aankoop van wapens en
munitie een bedrag van SRD 460.000,- opgenomen. Het bedrag voor de aanschaf van
een pakkettenscan nl. SRD 402.000,- is ook geraamd bij de aanschaffingen.
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TITEL II: Beleidsprogramma’s

bedragen x SRD.1.000
3
Beleidsmaatregel Raming

2009
Raming
2010

Raming
2011

Raming
2012

Raming2
013

Raming
2014

Raming
2015

Automatisering         400      1.250           600    1.500        600       600          600
Renovatie kantoorgebouwen en
dienstwoningen      1.000         500           500       500        500       500          500
Fiscale Controle Binnenland         500         800           100       100        100       100          100
Capaciteitsopbouw      3.500      2.500        2.500    2.500     2.500    2.500       2.500
Bouw nieuw kantoorgebouwen en
dienstwoningen 1.250 250 250 250 250 250
Beveiliging kantoorgebouwen 1.000 300 300 300 300 300
Vervanging en vernieuwing wagenpark 1.500 4.300 750 750 750 750
infrastructurele werken 450
Onderhoudscontract Containerscan 858 858 858 858 858
Asycuda World 1.340 795
Totaal beleidsprogramma's 5.400 9.250 10.748 7.553 5.858 5.858 5.858

Toelichting Beleidsmaatregelen:

Ad 100 Automatisering
In het jaar 2011 moet het software programma van de Inspectie der Directe
belastingen vervangen worden. Er zal een aanbesteding worden gehouden voor de
aanschaf van het benodigde software programma en andere randapparatuur.

Ad 104 Renovatie kantoorgebouwen en dienstwoningen
Het streven is om elk jaar minstens twee nieuwe dienstwoningen te bouwen en de
overige die aan renovatie toe zijn aan te pakken. De afdeling Agenda is
getransformeerd tot de afdeling Documentatie Informatie Verzorging. Voor deze
afdeling is het noodzakelijk een grotere ruimte te bouwen.

Ad 105 Fiscale controle Binnenland
Dit bedrag wordt besteed aan vervoer, voorlichting en  expedities naar de goudvelden
in multi-departementaal verband.
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Ad 106 Capaciteitsopbouw
Deze beleidsmaatregel heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen
die gecoördineerd worden door het Opleidingscentrum Financiën. Elk jaar worden
Belastingambtenaren in de gelegenheid gesteld om specifieke opleidingen en
trainingen te volgen om hun kennis up te graden. Dit moet leiden tot vergroting van
de efficiëntie bij de uitvoering van werkzaamheden.

Ad 107 Bouw nieuw kantoorgebouwen en dienstwoningen
Het centraal belastingkantoor aan de van Sommelsdijckstraat voldoet niet meer aan
de gestelde eisen. Op de eerste plaats is er onvoldoende parkeerruimte. Daarnaast zijn
er geen uitbreidingsmogelijkheden en is het gebouw haast niet goed te beveiligen.
Voorgesteld wordt een nieuw pand neer te zetten bij voorkeur aan de rand van de
stad. In de begroting van 2011 zullen er wederom de voorbereidingskosten
opgenomen worden. Deze kosten hebben meer te maken met het aantrekken van een
architect of het inhuren van een consultancy bureau ter voorbereiding van de bouw.

Nieuw Douanekantoor.
De douane is gehuisvest op het nieuwe havencomplex in gebouwen van de N.V.
Havenbeheer en wel op diverse locaties. Ook de Ontvanger der Invoerrechten en
Accijnzen is ondergebracht op hetzelfde complex. Er bestaan geen
uitbreidingsmogelijkheden, er is geen grote vergaderruimte en geen ruimte voor
opleidingen. De N.V.Havenbeheer heeft reeds een stuk land toegezegd waarop er
gebouwd kan worden. Ook hiervoor zullen de kosten ad SRD 125.000 meer
betrekking hebben op het aantrekken van een architect of het inhuren van een
consultancy bureau ter voorbereiding van de bouw.

Ad 108 Beveiliging kantoorgebouwen en dienstwoningen.
Als gevolg van herhaalde inbraken is de Belastingdienst voornemens om de beveiling
van kantoorgebouwen op te voeren. Hierbij dient gedacht te worden aan camera
beveiliging, elektronische beveiliging en andere soorten van beveiliging. Deze
beveiliging is inclusief de beveiliging van de containerscan op het nieuwe
havencomplex.

Ad 109 Vervanging en vernieuwing wagenpark
De meeste dienstvoertuigen zullen of het komend jaar afgeschreven worden of zijn
reeds afgeschreven. Het tekort wordt dan groter. De aanschaf van een aantal
voertuigen brengt het aantal benodigde dienstauto’s wederom op peil.

Ad 111 Onderhoudscontract Containerscan
Er is recentelijk een containerscan op de Nieuwe haven geinstalleerd. Deze
containerscan zal onderhouden moeten worden. Hiervoor is er een
onderhoudscontract met de leverancier gesloten. Het bedrag voor het onderhoud is
geraamd SRD 858.000,- .
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Ad 112  Asycuda World
Bij de Douane zal het Asycuda World Systeem worden geïmplementeerd. De
hiermee gepaard gaande kosten bedragen US$ 1.340.000,-. Hiervan zal US$
400.000,- ten behoeve van de aanschaf van hardware worden geput uit het Trade
Sector Support Programma van het Ministerie van Handel en Industrie. De eerste fase
van de implementatie zijnde USD 702.700 USD zal in het jaar 2011 uitgevoerd
worden via het sectorfondsprogramma Beheer en Toezicht Staatsfinancien. De totale
kosten voor het begrotingsjaar 2011 bedragen derhalve USD1.102.700 . Het
resterende projectbudget ad USD 237.200,-, zal in 2012 besteed worden. Zie
onderstaand tabel

Bugdet -Implementation Asycuda World systeem

TOTAL 2011 2012

M/h US$ M/h US$ M/h US$

10 INTERNATIONAL STAFF

11,01 Projecten Coordination 2 32.000 1 16.000 1 16.000

11,02 Technical/Functional support 4 56.000 2 28.000 2 28.000

11,03 Implementation Adviser(s) 12 144.000 9 108.000 3 36.000

11,04 Trainers 6 84.000 6 84.000 0 0

15 OFFICIAL TRAVEL

15,01 Duty Travel 120.000 80.000 40.000

17 NATIONAL/ REGIONAL STAFF

17,01 Technical/Functional support 18 144.000 12 96.000 6 48.000

17,02 Regional/National Programmers 24 144.000 18 108.000 6 36.000

19 TOTAL COMPONENT 66 724.000 48 520.000 18 204.000

40 EQUIPMENT & COMMUNICATIONS

42,01 Project Vehicle 30.000 30.000 0

42,02 IT & Telecommunication Equipment 400.000 400.000 0

49 TOTAL COMPONENT 430.000 430.000 0

50 MISCELLANEOUS

53,01 Vehicle operation 6.000 4.000 2.000

53,02 Sundries & contigencies 25.841 21.841 4.000

Sub-total 1.185.841 975.841 210.000

UNCTAD Support Costs (13%) 154.159 126.859 27.300

TOTAL GENERAL 1.340.000 1.102.700 237.300
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Titel III: Middelenbegroting
Bedragen X SRD1000

Ontvangsten

Omschrijving
 Realisatie

2009 Raming    2010 Raming 2011
 Raming

2012  Raming       2013  Raming      2014
Raming
2015

Directe Belastingen
Inkomsten Belasting( incl. Loonbelasting)               878.000 800.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000
Vermogensbelasting                      266 700 900 900 900 900 900
Huurwaarde Belasting                   1.500 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
Loterijbelasting                 14.688 21.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Dividendbelasting                   5.000 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Casino belasting                 12.500 12.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

Totaal Directe Belastingen               911.954 842.200 1.080.500 1.080.500 1.080.500 1.080.500 1.080.500
Indirecte Belastingen
Invoerrechten               211.807 220.000 263.200 263.200 263.200 263.200 263.200
Statistiekrechten                 19.168 35.000 41.875 41.875 41.875 41.875 41.875

Omzetbelasting               316.000 300.000 375.000 375.000 410.000 422.000 435.000

Uitvoerrecht op hout                   2.073 1.500 2.393 2.393 2.393 2.393 2.393

Accijns op Alcohol vrije dranken                 17.206 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Accijns op Gedistilleerd                 11.102 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Accijns op Bier                 15.780
15.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Accijns op Rooktabak en Sigaretten                 70.000 70.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Verbruiksbelasting motorbrandstoffen               199.000 200.000 245.316 245.316 245.316 245.316 245.316
Belasting op Publieke Vermakelijkheden                   3.700 1.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Rij- en voertuigen belasting                           - - 29.315 197.600 239.500 239.500 239.500
Totaal Indirecte Belastingen               865.836              874.000                 1.115.599              1.283.884              1.360.784             1.372.784     1.385.784

Niet Belastingmiddelen
AOV Premie                 76.000 74.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000

 Consentrecht
                22.000

25.000 29.910 29.910 29.910 29.910 29.910

Retributie aluinaarde en bauxiet                   2.200 - 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Ontvangsten inzake in- uit- en doorvoer                   1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Entrepotgelden                          1 434 10 10 10 10 10
Diverse Niet Belasting Ontvangsten                 14.633 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Fiscale  boeten vervolgingsgelden etc.                   1.200 8.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal NBM               117.834 115.734 142.220 142.220 142.220 142.220 142.220
Totaal Belastingen 1.777.790 1.716.200 2.196.099 2.364.384 2.441.284 2.453.284 2.466.284

Totaal middelenbegroting 1.895.624 1.831.934 2.338.319 2.506.604 2.583.504 2.595.504 2.608.504
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Toelichting per middel

Inkomstenbelasting (inclusief Loonbelasting)
Ter bescherming van de lagere inkomensgroepen, wordt voor de inkomstenbelasting
een heffingskorting van SRD 600,-- per jaar geïntroduceerd. Het hiermee gepaard
gaande budgettaire offer wordt geraamd op circa SRD 60 miljoen. Verder wordt in
2011 gestreefd naar een efficiëntere en effectievere aanpak van zowel de heffing en
inning van deze belasting en wordt verwacht dat circa SRD 1,03 miljard zal worden
geïnd.

Vermogensbelasting
Belasting die  wordt geheven op het zuiver vermogen van een belastingplichtige,
vermindert met SRD 100.000,- voor ongehuwden en SRD  120.000,- voor gehuwden.

Huurwaardebelasting
Als grondslag van deze belasting geldt de huurwaarde van gebouwen. De verwachte
opbrengsten voor de huurwaarde belasting van SRD 2.6 miljoen is gelegen in de
efficiëntere heffing en inning van belastingen.

Loterijbelasting
Dit is een belasting die wordt geheven op alle in Suriname aangelegde of gehouden
loterijen, waarvan op grond van de “Loterijenwet 1939” vergunning is verleend.

Dividendbelasting
Onder de dividendbelasting wordt een directe belasting geheven op degenen, die
rechtstreeks of door middel van certificaten gerechtigd zijn tot de opbrengst van
aandelen in, en winstbewijzen en winstdelende obligaties van binnen Suriname
gevestigde naamloze vennootschappen, commanditiaire vennootschappen op
aandelen en andere vennootschappen, welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen
is verdeeld.

Casinobelasting
Een belasting geheven op het bieden van de gelegenheid tot deelneming aan
hazardspelen in Suriname. De belasting wordt geheven op het aantal van de
geplaatste speelautomaten en of speeltafels, die zich bevinden in een voor het publiek
toegankelijke ruimte of inrichting waarbij de gelegenheid bestaat tot deelneming aan
een spel. Per 1 mei 2011 zijn de tarieven van deze belastingsoort met 100%
verhoogd. Als gevolg hiervan, zal naar verwachting de Staat een bedrag van SRD
17.000.000,- innen in 2011.

Invoerrechten
Door de aanpassing van de douanekoers van 19.6% is eveneens bij een
gelijkblijvende invoerwaarde, een gelijke stijging  verwachtbaar voor de
invoerrechten.
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Statistiekrecht
Deze rechten zijn vrijwel stabiel. Het percentage bedraagt 0.5 % van de
douanewaarde. De inning hiervan zal bij gelijkblijvende invoerwaarde door de
aanpassing van de douanekoers een lichte stijging vertonen.

Omzetbelasting
Dit is een belasting geheven ter zake:
- het door ondernemers in het kader van hun onderneming in Suriname leveren

van de door hen in Suriname voortgebrachte goederen;
- het door ondernemers in het kader van hun onderneming in Suriname, verrichten

van de diensten;
- de invoer van goederen.
Op basis van de realisatie van 2010 en de voorgenomen wijziging van de tarieven
voor goederen en diensten van respectievelijk 10% naar 12 % en van 8% naar 10 %
zal de omzetbelasting toenemen. Eveneens zal in het kader van de herstructurering
van de tarievenstructuur ook omzetbelasting op elektra en water worden geheven van
12%. Voor 2011 zijn de ontvangsten uit de omzetbelasting begroot op SRD 375
miljoen.

Uitvoerrecht op hout
Dit is een belasting die wordt geheven op hout dat in stammen, balken, palen,
blokken, planken, vellen of in welke vorm dan ook wordt uitgevoerd.
Ook hier wordt een lichte stijging verwacht vanwege de gewijzigde douanekoers.

Accijns op alcoholvrije dranken
Accijns op alcoholvrije dranken is een belasting geheven op alcoholvrije dranken
zoals limonade, frisdrank, spuitwater, vruchten- en groentesappen. De inkomsten
zullen naar verwachting 20.000.000,- zijn in 2011.

Accijns op gedistilleerd en andere alcoholhoudende dranken
Dit is een belasting geheven op gedistilleerd en op andere alcoholhoudende dranken.
De accijns op andere alcoholhoudende dranken ingedeeld in de tariefposten 2204,
2205 en 2206 wordt verhoogd met 100% met als gevolg dat de inkomsten uit accijns
op gedistilleerd met 50% zullen stijgen. In 2011 zijn de inkomsten begroot op SRD
16 miljoen.

Accijns op bier
Accijns op bier is een belasting geheven terzake:
- de levering van hier te lande bereid bier;
- de invoer van bier.
De geraamde inkomsten in 2011 bedragen SRD 19 miljoen.
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Accijns op tabaksproducten
Accijns op tabaksproducten en sigaretten is een belasting geheven terzake:
- de levering van hier te lande vervaardigde rooktabak en/of sigaretten;
- de invoer van rooktabak/ sigaretten.
Het tarief van dit middel zal met 50% worden verhoogd, waardoor afhankelijk van de
invoerwaarde de geraamde inkomsten in 2011 op het niveau van SRD 100 miljoen
zullen bedragen. Ook vanwege de aangepaste douanekoers zal er hier een stijging van
inkomsten zijn.

Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen
Deze wordt geheven wegens levering van ingevoerde motorgasoline en andere
daarmede gelijkgestelde motorbrandstoffen.
Sinds 20 januari 2011 vindt er een additionele heffing van SRD 0,50 per liter plaats.
Belasting op publieke vermakelijkheden
Belasting op publieke vermakelijkheid is een belasting geheven van voordrachten,
vertoningen, voorstellingen of uitvoeringen en alle bijeenkomsten, onverschillig van
welke aard of benaming, zo afzonderlijk als verenigd waartoe aan het publiek, tegen
betaling toegang wordt verleend. De belasting bedraagt 25% van de verkoopwaarde
der uitgegeven toegangsbewijzen.
De geraamde inkomsten bedragen SRD 3.5 miljoen  in 2011.

Rij- en Voertuigenbelasting
In het laatste kwartaal van  2011 zal  een herintroductie zijn van de rij- en
voertuigenbelasting. De inkomsten voor het jaar 2011 zijn geraamd op SRD 29.315
miljoen

Niet belasting middelen

AOV premie
Met een efficiëntere heffing en inning voor de Inkomstenbelasting en de
Loonbelasting, zullen de inkomsten voor de AOV eveneens toenemen. Dit is het
gevolg van het feit dat de heffing van de AOV gepaard gaat met de heffing van
inkomstenbelasting voor natuurlijke personen en de heffing van de Loonbelasting.

Consentrecht
Door de aanpassing van de douanekoers van 19,6% is eveneens een gelijke stijging
verwachtbaar voor de consentrechten.
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DIRECTORAAT ONTWIKKELINGSFINANCIERING

TITEL I: Apparaatskosten

Bedragen x SRD 1.000
Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming

Kostensoort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personeelskosten 3,090 3,033 3,621 3,250 3,250 3,360 3,360
Materiële kosten 2,575 1,839 1,738 2,100 2,400 2,400 2,400
Aanschaffingen 250 330 350 600 620 620 620
Totaal Apparaatskst 5,915 5,202 5,709 5,950 6,270 6,380 6,380

Toelichting op de apparaatskosten

Personeelskosten
De wettelijke basis voor het te voeren personeelsbeleid is de “Personeelswet”. De
taakstelling en doelstellingen van het directoraat geven richting aan de formatie en
het te voeren beleid. Mede door verzwaring en vernieuwing van beleid van dit
directoraat zijn de werkzaamheden sterk toegenomen. De versterking van de
organisatie aan de ‘bovenzijde’ door aantrekking van hoger- en middenkader zal
vanwege de hoge werkdruk worden gecontinueerd, willen wij niet inboeten aan
kwaliteit.

Trainingen en opleidingen zijn onderdeel van het personeelsbeleid zodat het kader
uitgerust wordt voor de uit te voeren taken en verantwoordelijkheden. Medewerkers
die langdurige en kostbare trainingen volgen worden middels een contract (meestal
voor 3 jaren) aan de organisatie gebonden.
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Specificatie Personeelskosten
Kostensoort Bedrag SRD

Ambtelijk 2,790,579
Vacatiegelden 275,000
Werkgeverslasten Pensioenfonds 145,000
Werkgeverslasten Ziekenfonds 165,000
Bonussen en Gratificaties 10,000
Kosten Opleidingen Binnenland 100,000
Seminairs - Workshops Binnenland 70,000
Tijdelijk Personeel 15,000
Deskundigen Binnenland 50,000
Totaal. 3,620,579

Personeelsbestand per ultimo Juli 2010

Hoger kader Midden kader Laag kader Totaal
Man 04 03 12 19
Vrouw 31 13 19 63
Totaal 35 16 31 82

De totale bezetting van het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering per ultimo juli
2010 bedraagt 82 medewerkers, waarvan 19 mannelijke medewerkers zijn en 63
vrouwelijke medewerkers.

Materiele kosten
Om een optimale output te bereiken is het noodzakelijk om het personeel uit te
rusten met de noodzakelijke materiële voorzieningen om haar taken naar behoren te
kunnen uitvoeren. Belangrijke onderdelen in deze kosten zijn huisvesting (inclusief
utiliteiten), kantoor benodigdheden, communicatie, automatisering, transport, het
inhuren van deskundigen en vakliteratuur.
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Specificatie Materiele kosten

Kostensoort Bedrag SRD

Kantoorkosten 412.000
Gebouwen en Energie 350.000
Reis en Verblijfkosten 635.000
Automatisering 75.000
Algemeen 266.000

Totaal. 1.738.000

Aanschaffingen
In 2011 zal het vervangen van niet bruikbaar meubilair voortgang hebben. In verband
met de verhuizing van het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering naar een ander
pand, zullen additionele aanschaffingen nodig zijn.

Specificatie Aanschaffingen
Kostensoort Bedrag SRD.
Inventaris 350.000
Totaal. 350.000

Het totaal van de “Personeelskosten”, “Materiële kosten” en “Aanschaffingen”
van het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering is begroot voor 2011 op een
bedrag van SRD. 5.731.000,-
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TITEL IІ: Beleidsprogramma’s

Bedragen x SRD 1.000
Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ABS 3,846 5,355 5,375 6,001 6,624 7,267 7,944
SPS 4,307 4,088 6,278 7,176 8,152 8,311 8,201
Bijdrage aan Partnerschappen 1,200 1,635 840 1,500 1,500 1,500 0
SER 671 1,855 1,576 508 556 556 645
Census Programma 0 0 12,248 1,782 630 80 0
Acc.Controle Verdr. Midd. 300 300 374 374 374 374 0
Begeleiding Sectorfondsen 1,742 900 1,122 900 0 0 0
Technical Cooperation Facility 3,837 1,713 10,267 10,267 10,267 0 0
VN Samenwerking 4,279 4,263 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158
IntEnt 4,076 2,406 2,281 0 0 0 0
FOSCAP 15,015 7,808 19,044 0 0 0 0
Nieuwe Haven 10,511 14,553 48,000 0 0 0 0
Mikro kredieten Programma 0 9,876 7,871 5,222 0 0 0
UN - Samenwerking 0 3,225 0 1,040 0 0 0
FESS 0 85,140 46,378 46,378 0 0 0
Rehabilitatie Wakay Pompstation 0 10,846 4,549 0 0 0 0
SNIS 56 27 787 0 0 0 0
Sluitpost projekten 0 0 3,583 0 0 0 0
Rehabilitatie weg naar
Meerzorg - Albina 144,600 120,820 56,530

Totaal Beleidsprogramma's 49,839 153,990 320,331 207,126 89,791 23,246 21,948

“Beleidsprogramma’s”
Uit de begroting draagt het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering bij aan de
financiering van de twee ‘parastatalen’ te weten de Stichting Algemeen Bureau voor
de Statistiek (ABS) en de Stichting Planbureau Suriname (SPS).

De personele karakteristieken van de Stichting ABS.
In de personeelsformatiestaten van de Stichting ABS worden de oude ambtelijke
rangbenamingen gehanteerd. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hier in de
toekomst wijzigingen zullen plaatsvinden al dan niet gebaseerd op Fiso. Vanwege de
specifieke activiteiten van het ABS, zullen ook functies als Statisticus en Statistisch
medewerker (in beide gevallen met diverse rangen) voorkomen.

100. Algemeen Bureau voor Statistieken
Bedragen x SRD 1000,-

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ABS 3.846 5.355 5.375 6.001 6.624 7.267 7.944
MOP-Beleidsgebied: Bestuur
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101. Stichting Planbureau Suriname
Bedragen x SRD 1000,-

102. Bijdrage Partnerschappen
Bedragen x SRD 1000, -

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8.2018.3117.176 8.152

MOP-Beleidsgebied: Bestuur- Macro-Economische Planning en Monitoring

SPS 4.307 4.116 6.278

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bijdrage
Partnerschappen

1.200 1.635 840 1.500 1.500 1.500 0

Bijdrage aan
Havenraad

60 10 0 60 60 60
0

Bijdrage aan UN
GLOC Contributie

955 680 900 900 900
0

Bijdrage aan EU
Projecten

839 100 0 300 300 300
0

Bijdrage aan PO-
Amazonie 0 100 0 80 80 80 0
Bijdrage aan CRITI-
TOERISME-SER
(huur gebouwen) 0 215 160 230 250 250 0

0250

MOP-Beleidsgebied/Doel: Hervorming Publieke sector/Partnerschappen
MOP-Beleidsprogramma:Facilitering van de private sector

241 255 0 250 250Bijdrage aan Suriname
Business Forum
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Bijdrage aan Partnerschappen
MOP – Beleidsgebied (doel): Hervorming publieke sector
MOP – Beleids
Programma

Verwachte Beleidsresultaten per eind 2010 Verwachte
beleidsresultaten per
eind 2011

Beleidsprogramma:
Facilitering van de
private sector
Bijdrage aan
Suriname Business
Forum (SBF)

Het SBF heeft een juridische status. Oprichting
Platform publiek-privaat partnerschap (SBF). Opzet
van het Suriname Business Center (SBC),
ondersteunende arm van SBF. Studies verricht welke
zullen worden geïmplementeerd voor versterking van
de private sector.

Financiele
administratieve
afsluiting van het
project. SBF
operationeel.

Bijdrage aan
Havenraad

In april 2004 is de Havenraad door de minister van
TCT formeel geïnstalleerd. De fysieke rehabilitatie
van de Nieuwe Haven, is gestart op 1 april 2007. Deze
raad heeft nog niet optimaal kunnen functioneren.
Hierdoor zijn er ook geen uitgaven uit de begrote post
gepleegd.

Havenraad
functioneert optimaal
en de fysieke
rehabilitatie vindt
plaats.

Bijdrage aan CRITI Start  CRITI,  regionaal vertaal instituut voor de
Cariforum , sinds 2008 in Suriname. Suriname heeft
als bijdrage in het geheel de voorziening in
kantoorfaciliteiten tbv van dit instituut. CRITI
operationeel.

CRITI operationeel.

Bijdrage EU funded
projecten

In het kader van de verschillende  EC
financieringsovereenkomst en getekend zal gedurende
de looptijd technische assistentie verleend worden aan
verschillende sectoren. Suriname heeft daarin een
bijdrage voor diverse logistiek voorzieningen .
Lopende projecten zijn Technische assistentie aan de
Transportsector studie, Toerisme en NGO’s

Continuering bijdrage
partnerschappen.

Contributie
Suriname is lid van de Verenigde Naties (United Nations) en heeft hierdoor de
verplichting om jaarlijks contributie te betalen. De internationale contributie aan de
UNDP wordt betaald door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiernaast is
overeengekomen dat lidlanden waar een UNDP kantoor gevestigd is ook een deel
van de lokale kantoorkosten betalen. Deze kosten staan bekend als de UNDP –
GLOC (Government Local Office Cost) en worden door het Directoraat
Ontwikkelingsfinanciering betaalt.

Bijdrage aan CRITI
Uit de samenwerking met Cariforum is op initiatief van Suriname overeengekomen
om het Caribbean Regional Information and Translation  Institute (CRITI) op te
richten en in Suriname te huisvesten. De 4 officiële talen binnen Cariforum zijn
Frans, Engels, Nederlands en Spaans, maar de officiële en technische documenten
zijn slechts in het Engels beschikbaar. Daarom wordt dit instituut ingesteld ter
vergroting van de regionale integratie tussen de verschillende Cariforum lidlanden
welke mede bepaald wordt door de taalbarrière en de informatie-uitwisseling.
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De operationele kosten worden door het Cariforum betaald en Suriname doet haar
bijdrage door het beschikbaarstellen van het kantoorpand. De kosten voor de huur
van dit pand worden opgenomen op de begroting van het directoraat
Ontwikkelingsfinanciering.

103. SER
Bedragen x SRD 1000,-

Sociaal Economische Raad (SER)
De benoeming en installatie van de SER leden heeft plaats gehad in februari 2009.
De SER heeft tot taak:
a. Het bevorderen van een goede afstemming van bij het sociaal-economisch

beleid betrokken belangen van overheid en maatschappelijke groepen, gericht
op sociale rust en economische stabiliteit;

b. Het bevorderen van een goede maatschappelijke werkzaamheid en een
duurzame ontwikkeling van het sociaal-economisch leven van daarbij
betrokken maatschappelijke groepen gericht op sociale rechtvaardigheid en
economische groei.

Ingevolge de Wet SER worden de middelen tot dekking van de kosten voor 50%
gefinancierd via het heffen van opcenten via de Kamer van Koophandel en Fabrieken
in Suriname en 50% is een bijdrage van de Overheid welke via de begroting van het
Directoraat Ontwikkelingsfinanciering wordt betaald.

Voor het heffen van de opcenten moet de Handelregisterwet worden gewijzigd.
Aangezien deze wijzigingswet nog niet in werking is getreden, is het Directoraat
Ontwikkelingsfinanciering genoodzaakt voor het begrotingsjaar 2011 het volledig
geraamd bedrag ter dekking van de kosten ten behoeve van de SER op de begroting
van het Directoraat op te brengen.

104 Census Programma

Bedragen x SRD 1000,-

Begrotingsjaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Census 0 0 12.248 1.782 630 80 0

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SER 671 1.855 1.576 508 556 556 645
MOP-Beleidsgebied: Bestuur/ Hervorming van de Publieke Sector-
Facilitering van de Private Sector
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De feitelijke Achtste Algemene Volkstelling vangt aan  in AUGUSTUS 2011.
De voorlopige resultaten komen in het eerste kwartaal 2012 vrij en de definitieve
resultaten zullen tussen  augustus 2012 en december 2013 beschikbaar zijn. De
totale Census begroting bedraagt: USD 4.400.000,- en zal gefinancierd worden met
een lening van de IDB. Totaal SRD 14.740.000,-

De output bestaat uit het vrijkomen van demografische, sociale, culturele,
economische en andere gegevens (in hard copy en soft copy)  te gebruiken voor
onder meer beleidsdoeleinden, planningsdoeleinden, studiedoeleinden. Adequate
Census informatie is de enige bron die het mogelijk maakt voor alle 62 ressorten van
Suriname relevante statistieken te produceren die van belang zijn bij het ontwikkelen
van beleid en planning én bij het monitoren van de beleidsmaatregelen.

110. Accountantscontrole

Verdragsmiddelen

Bedragen x SRD 1000, -

Accountantscontrole Verdragsmiddelen
De besteding van de Verdragsmiddelen is aan jaarlijkse accountantscontrole
onderworpen. Deze kosten zijn opgebracht voor controle door de
‘Verdragsaccountant’ in het kader van de ‘Raamovereenkomst Accountantscontrole
Bestedingen Verdragsmiddelen’.

113. Begeleiding Sectorfondsen

Bedragen x SRD 1000,-

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Accountantscontrole 300 300 374 374 374 374 0
MOP-Beleidsgebied:  Bestuur

B e le id sm a a tre ge l 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
B e g e le id ing
S e c to rfo nds

1 .7 4 2 9 0 0 1 .1 2 2 9 0 0 0 0 0

M O P - B e le id sge b ie d :  H e rvo rm ing va n d e  P ub lie k e  S e c to r –   B e s tuur
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Begeleiding Sectorfondsen
Operationalisatie Sectorfondsen
De Sectorfondsen  worden gevoed uit het gecommitteerde deel van de
Verdragsmiddelen. Overige donoren (ontwikkelingspartners) dan wel leningen zullen
zoveel als mogelijk middels deze modaliteit hun weg vinden. In 2005 zijn de
committeringsbesluiten, de bijdrage overeenkomsten en de
uitvoeringsovereenkomsten van de sectoren Onderwijs, Gezondheidszorg,
Huisvesting en Agrarisch sector getekend. Hiermee zijn de Sectorfondsen voor deze
sectoren in 2005 geoperationaliseerd.
In 2006 zijn de committeringsbesluiten, de bijdrageovereenkomsten en de
uitvoeringsovereenkomsten van de sectoren Bestuur;  Justitie en Politie–
Rechtsbescherming en Veiligheid getekend en in 2009 de uitvoeringsovereenkomst
van de sub-sector Beheer en Toezicht Staatsfinancien getekend.

De in 2005 getekende Sectorfondsen worden thans administratief afgesloten terwijl
de Sectorfondsen voor Rechtsbescherming en Veiligheid (J&P) en Beheer en
Toezicht Staatsfinanciën vanwege de late start thans nog in uitvoering zijn. Deze
Sectorfondsen zijn opgenomen in de begroting van de resp. vakministeries.

De middelen opgebracht op de begroting zijn bestemd voor:
 Functionele toelagen

114. Technical Cooperation Facility
Bedragen x SRD 1000,-

Beleidsmaatregelen
c.q.  activiteiten

10.267 0

MOP-Beleidsgebied/Doel: Hervorming publieke sector
MOP-Beleidsprogramma:  Macro-economische planning en monitoring

2015

Totaal TCF 3.837 1.713 10.267 10.267 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toelichting
MOP – Beleidsgebied/Doel: Hervorming publieke sector
MOP – Beleidsprogramma: Macro-economische planning en monitoring

Technical Cooperation Facility

Het ontwikkelingsprogramma zoals overeengekomen in de 10de Europees
Ontwikkelingsfonds/ Country Strategy Paper (CSP) concentreert zich op de
transportsector en op de versterking van de capaciteit van de staats en niet-
staatsactoren.
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De Technical Cooperation Facility (TCF) ondersteunt de implementatie van het
ontwikkelingsprogramma door middel van de financiering van technische assistentie,
trainingen, seminars en conferenties van Suriname voor de periode 2008 – 2013
Het TCF , welke reeds getekend is in maart 2009heeft voor de periode 2009 – 2011
een totaal bedrag van  Euro 2.300.000,-,- beschikbaar. Dit bedrag is als volgt
onderverdeeld:
 Technical Assistance Facility (TAF) – een faciliteit voor het aantrekken van

technische assistentie voor korte en middellange termijn om te assisteren bij
een aantal specifieke activiteiten gerelateerd aan de projectcyclus, die niet
waren voorzien in het project zelf of indien het project afgesloten is. Het
totale bedrag hiervoor bestemd is Euro 1.625.000

 Training Supports for Projects & Programmes (TSPP) –
Trainingsondersteuning voor projecten en programma’s d.m.v. verschillende
educatieve activiteiten zoals seminars of bewustzijn verhogende activiteiten
voorafgaand aan of gedurende de formulering van een project of
programma. Het totale bedrag hiervoor  bestemd is Euro 314.000

 Conferenties and Seminars (CS) – short term trainingen van NAO staf en/of
niet staats actoren over onderwerpen terzake de EU-ACP Partnership
Agreement en deelname van NAO staf en/of niet-staatsactoren aan
internationale meetings of workshops over ontwikkeling of handel. Het
totaal bedrag hiervoor bestemd is Euro 100.000

 Audit en Evaluation: Euro 126.500,-; Dit bedrag zal worden aangewend na
de implementatie fase.

 Onvoorzien; Euro 134.500.

116. VN samenwerking

Bedragen x SRD 1000,-

Donorbijdrage Nederland:

- het project “Capacity building support to the Suriname Conservation Foundation
(SCF)” loopt in December 2010 af en is verlengd tot maart 2011.

- het project “Strengthening National capacities for Aid coordination and
monitoring of development plans and the MDG achievement” voor een bedrag
van 1.0 miljoen Euro

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Verenigde Natie /
Nederland

4.280 4.280 5.158 5.158 5.158 5.158 5.158

MOP-Beleidsgebied:
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Donorbijdrage VN:
Een project dat door het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering uitgevoerd moet
worden namelijk: “Strengthening National capacities for Aid coordination and
monitoring of development plans and the MDG achievement”. Dit projectdocument
is getekend door de toenmalige minister van PLOS, de Nederlandse Ambassade en de
UNDP. Een bedrag ad. SRD 16.800,- behoort tot de overheidsbijdrage.

118.  IntEnt

Bedragen x SRD 1000

IntEnt
Deze bijdrage betreft ondersteuning aan Stichting IntEnt Suriname voor een bedrag
van Euro 1.6 miljoen uit de Verdragsmiddelen gedurende de periode 2008-2011.
Stichting IntEnt Suriname zal startende ondernemers stimuleren die actief willen
worden op de Surinaamse markt. Dit door middel van trainingen, assistentie bij het
opstellen van business plannen, advisering en procesbegeleiding bij de voorbereiding
en implementatie alsmede overige activiteiten ter stimulering van het
ondernemerschap. Bij de afsluiting van het IntEnt programma eind 2011
zal er een restbedrag zijn dat wordt toegevoegd aan het saldo Verdragsmiddellen.

119.  FOSCAP (Beheer Fonds Studies, Capaciteit en PSR\PSD)

Bedragen x SRD1000

Beheer Fonds Studies, Capaciteit en PSR\PSD (FOSCAP)
Op het beleidsoverleg van oktober 2008 tussen Suriname en Nederland werd een
reservering voor het Fonds Studies, Capaciteit en PSR\PSD (FOSCAP)
overeengekomen. Het fonds is bestemd ter financiering van korte-termijnstudies,
capaciteitsversterking (state en non-state actoren) en Public Sector Reform\Private
Sector Development activiteiten voor andere ministeries en werd in februari 2009
operationeel.

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IntEnt 1.187 2.406 2.281 0 0 0 0
MOP-Beleidsgebied: Facilitering Private Sector

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Foscap 13.013 7.808 19.044 0 0 0 0
MOP-Beleidsgebied: Bestuur
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120. Nieuwe Haven

Bedragen x SRD 1000

Rehabilitatie Nieuwe Haven Terminal
De geraamde kosten voor de uitvoering van het project Rehabilitatie, upgrading en
institutionele versterking van de Nieuwe Haven Terminal, Paramaribo onder het 9e

EOF bedragen Euro 29.800.000.
In de uitvoeringsfase bleek er sprake te zijn van enkele aanpassingen en additionele
kosten ad Euro 6,3 miljoen. Deze werden veiliggesteld uit de verdragsmiddelen, dit
ter garantie voor de voltooiing van de werken en daarmede het behalen van het
gestelde project doel. De technische oplevering heeft reeds plaatsgevonden thans
vind de administratieve afsluiting plaats.

122. Micro Kredieten Fonds

Bedragen x SRD 1000

Micro Kredieten Fonds:
De Surinaamse en de Nederlandse overheid zijn overeengekomen om het Het Micro
Kredieten Programma van Euro 6.000.000 gefaseerd uit te voeren nl:
Fase 1: de inceptiefase met een looptijd van een jaar van mei 2008- april 2009 met
een gecommitteerd bedrag van Euro 400.000. Het doel van deze fase was om middels
een pilot na te gaan hoe dit programma in de uitvoeringsfase geïmplementeerd zou
worden en waar er eventule knelpunten zouden kunnen ontstaan.
Fase 2 : de uitvoeringsfase met een looptijd van 4 jaren ( 2009- 2013) voor het
resterende bedrag ad Euro 5.600.000.

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nieuwe Haven        10.511        9.702   48.000 0 0 0 0
MOP-Beleidsgebied: Transport

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Microkredieten
fonds

        7.310          6.923         7.871        5.222 0 0 0

MOP: Beleids gebied Economische Ontwikkeling
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Het project is nu in uitvoering en de Suritrust NV, een dochterondernemening van de
Surinaamsche bank, is als beheerder van het project gecontracteerd.

123.UN - Samenwerking

Jaarlijks moet door Suriname UNDP – GLOC (Government Local Office Cost)
betaald worden zoals aangeduid in de Begroting van 2010. Ook werd aangegeven dat
er gesprekken zijn gevoerd met de UN voor het eventueel aanhuren van één gebouw
dat als huisvesting voor alle in Suriname aanwezige UN organisaties moet
dienen.Partijen hebben in verdere onderhandelingen een akkoord bereikt voor de
aankoop van een gebouw instede van het huren van een gebouw.
De bedoeling van de koop van het gebouw is om het personeel van de UNDP
permanent onder te brengen ter ondersteuning van de UN activiteiten in Suriname.

In het afgelopen jaar waren onderhandelingen gaande over de aankoop van een
gebouw echter dit gebouw is niet meer beschikbaar en er wordt momenteel
uitgekeken naar een ander geschikt gebouw.

124.Fonds Economische en Sociale Structuurversterking (FESS)

In het Beleidsoverleg van oktober 2008 is besloten de NHAS af te bouwen en eind
2010 af te sluiten. Om te voorkomen dat in deze afbouwfase afspraken over
besteding van restmiddelen per activiteit moeten worden gemaakt, is het idee van
oprichting van een Fonds Economische en Sociale Structuurversterking (FESS)
geformuleerd.
In dit fonds is Suriname geheel verantwoordelijk voor de financiering van activiteiten
uit de resterende Verdragsmiddelen binnen de in het arrangement voor dit fonds
vastgelegde kaders. De rol van de ambassade is beperkt tot het beoordelen van door
het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering ingediende liquiditeitsbehoeften c.q. het
verstrekken van voorschotten op basis van de bijbehorende projectprofielen en het
beoordelen van jaarlijkse financiële en inhoudelijke rapportages en
accountantsrapporten van het fonds als geheel.

Doelstellingen van het Fonds Economische en Sociale Structuurversterking
(FESS)

Doel van het FESS is de versterking van de economische en/of sociale structuur van
Suriname in overeenstemming met het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2006-
2011.
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Hieronder vallen investeringsactiviteiten die Suriname van nationaal belang acht en
de economische en/of sociale infrastructuur versterken die betrekking heeft op één
van de volgende sectoren:
1. De verkeers- en vervoersinfrastructuur met inbegrip van kosten die samenhangen

met milieumaatregelen;
2. De technologie-, telecommunicatie- utiliteits- en kennisinfrastructuur;
3. De kust – en oeverbescherming en andere maatregelen om eventuele nadelige

effecten van klimaatverandering tegen te gaan;
4. De infrastructuur ten behoeve van drinkwater en sanitatie;
5. De infrastructuur betreffende sport en lichamelijke opvoeding
6. De gezondheidszorginfrastructuur betreffende zowel de eerste, tweede als

derdelijnszorg;
7. De productieve infrastructuur waarmee beoogd wordt voorwaarden te scheppen

voor duurzame groei en diversificatie van de economie;
8. De stedelijke infrastructuur, inclusief woningbouw.
9. De overheidsinfrastructuur voorzover betrekking hebbend op het beter doen

functioneren van de centrale en decentrale overheid.

Organisatie en Beheer

De middelen van het FESS worden beheerd door het Directoraat
Ontwikkelingsfinanciering. In het FESS dossier zijn de operationele richtlijnen van
het FESS opgenomen.

Looptijd
De looptijd van het FESS bedraagt twee en een half jaar, vanaf 1 oktober 2009 tot en
met 31 december 2012.

De aktiviteiten in uitvoering zijn:
 Uitbreiding containeropslag terrein Nieuwe Haven;
 Rehabilitatie Uitkijkbrug;
 Rehabilitatie wegstrekking ontsluiting Groot Henar Polder;
 Bijdrage Rehabilitatie Wakay pompstation

Bedragen x SRD 1000
Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FESS 0 85.140 46.378 46.378 0 0 0
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125.Rehabilitatie Wakay Pompstation

De werkzaamheden bestaan uit diensten, werken en leveringen. Voor de werken en
leveringen is het aannemersbedrijf BOSMAN Watermanagement N.V.
gecontracteerd op 15 september 2009. Voor de diensten is het consultantbedrijf
Sunecon N.V. gecontracteerd dat zorgt voor technische ondersteuning.

De financiering van het project vindt plaats lastens het FESS fonds en SURFF
(Suriname Financial Facility Programme middelen. De looptijd van het project
bedraagt vijftien maanden, vanaf 1 februari 2010 tot en met 1 september 2011.
Een actuele planning van de uitvoerder wijst uit dat de werken opgeleverd zullen
worden in december 2010.

Bedragen x SRD 1000

Begrotingsjaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Diensten 146,- 61,- 0 0 0 0

Werken 10.700,- 4.488,- 0 0 0 0

126.Suriname NGO Institutional Stengthening Programme SNIS

Bedragen x SRD1000

Suriname NGO Institutional Stengthening Programme SNIS
Op 05 oktober 2007 werd de Financierings Overeenkomst voor het project Suriname
NGO Institutional Strengthening (SNIS) tussen de Europese Commissie en de
Republiek Suriname ondertekend.

Dit project heeft als hoofddoel, het verbeteren van het vermogen van NGO-
netwerken en –NGO- platforms, zodat ze in staat zullen zijn optimaal deel te kunnen
nemen aan dialoog met de regeringsinstanties en andere Niet-Staats actoren.

Looptijd van het project 16 april 2010 - juni 2011.

127.  Sluitpost projecten

Bedragen x SRD 1000

Beleidsmaatregel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SNIS 56 27 787 0 0 0 0

Beleidsmaatregel 2011 2012 2013 2014 2015
00 0Sluitpost projecten        3.583 0
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Deze middelen zijn bedoeld om de verplichting tot terugbetaling van niet correct
verantwoorde projecten de middelen terug te storten. Voor dit jaar zijn opgenomen
de terug te storten middelen ten behoeve van de EU voor een bedrag van SRD
3.406.000 en de middelen ten behoeve van de IDB voor een bedrag van SRD
176.908,-

128. Rehabilitatie weg Meerzorg – Albina

De rehabilitatie van de weg Meerzorg – Albina wordt gefinancieerd middels een IDB
en AFD lening van respectievelijk US$ 62,5 miljoen en 25 miljoen, alsook een
schenking via de EC (EOF) van Euro 17,5 miljoen. De looptijd van het project is van
2009 tot en met 2013.

Het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering Output van het te voeren beleid in
2011

MOP-Beleidsgebied Verwachte Beleidsresultaten
per eind 2010

Verwachte
beleidsresultaten per

eind 2011
A. Bestuur: voortgang effectieve inzet

ontwikkelingsmiddelen
De besteding van de Verdragsmiddelen

De sectoren Bestuur (Rechtsbescherming en
Veiligheid & Beheer en Toezicht van
Staatsfinancien), Onderwijs,
Gezondheidszorg, Huisvesting, en
Agrarisch. Sectorplannen worden uitgevoerd
door de betreffende vakministeries.

Per juni 2010 zijn de realisaties
van de sectorplannen:
Onderwijs: 99,77 %
Gezondheidszorg: 99,53 %
Huisvesting: 97,85%
Agrarisch: 95,35 %
Deze sectorfondsen zijn
contractueel afgesloten in maart
2010. MUV de sectoren  Bestuur;
R&V:eind 2010/B&TS:eind
2011

De Sectorfondsen  R&V
en Beheer en Toezicht
van Staatsfinancien zijn
nog in uitvoering.

Beschikbare 9de E.O.F. middelen
gecommitteerd. Financing Agreements
worden uitgevoerd middels contracten.

- TCF 9th EDF uitvoering tot
mei 2010. Afsluiting uiterlijk
November 2010
- Contract voor Institutionele
Versterking NGO sector is voor
40% uitgevoerd
-Rehabilitatie Kathedraal
volledig  uitgevoerd

TCF 9th EDF is
uitgevoerd en
afgesloten. TCF 10th
EDF van start en in
uitvoering.

Beschikbare 10de EOF middelen
gecommiteerd tbv van de Rehabilitatie voor
de weg Meerzorg –Albina.

Voorbereiding van de
aanbesteding ter uitvoering van
de weg Meerzorg –Albina  is in
volle gang en uitgevoerd.
Financiering Euro 17.5 miljoen
uit het EOF. Start van de
uitvoering van de rehabilitatie
van de weg Meerzorg –

Rehabilitatie van Lot 1
in december 2011 voor
80% gerealiseerd
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MOP-Beleidsgebied Verwachte Beleidsresultaten
per eind 2010

Verwachte
beleidsresultaten per

eind 2011
Tamanredjo (Lot 1) in tweede
kwartaal 2010.

De uitvoering van de verdere upgrading van
de infrastructureel werken tbv van de
rijstsector zijn in uitvoering  (Upgrading
Wakaypompen werken).

Financiering voor de uitvoering
van de werken is veilig gesteld
via de exit strategy van de Rice
Credit Facility ad Euro 3.5
miljoen uit het Regionaal
E.O.F. programma.
Aanbesteding ter uitvoering
van de Wakaypompen
uitgevoerd.

Oplevering Rehabilitatie
Wakay pompen.

VN-samenwerking

Het einde van de uitvoeringsperiode van het
C-CPAP, samenwerkings-programma tussen
de overheid en de VN voor de periode 2008
– 2011 nadert. In 2010 is er een aanzet
gegeven voor het volgend
samenwerkingsprogramma.
Op 22 maart 2010 vond de ondertekening
plaats van Annual Work Plan (AWP) 2010.
Hiermede is het startsein gegeven ten uitvoer
van de voor het dienstjaar 2010 opgenomen
projekten. In de AWPs van 2010 zijn zowel
nieuwe als continuerende projecten
opgenomen. In 2009 was er voor een bedrag
van ± US$ 6.3 miljoen getekend. De
projekten van de AWPs zijn voor  ±30%
gerealiseerd. In 2010 is er voor een bedrag
van ± US$ 6 miljoen getekend.

Het einde van de uitvoeringsperiode van het
C-CPAP, samenwerkings-programma tussen
de Overheid en de VN voor de periode 2008
– 2011 nadert.  het einde van de
uitvoeringsperiode in 2011. In 2010 is er
reeds een aanzet gegeven voor het volgend
samenwerkingsprogramma.
Op 22 maart 2010 vond de ondertekening
plaats van Annual Work Plans (AWPs)
2010. Hiermede is het startsein gegeven ten
uitvoer van de voor het dienstjaar 2010
opgenomen projekten. In de AWPs van 2010
zijn zowel nieuwe als continuerende
projecten opgenomen. In 2009 was er voor
een bedrag van ± US$ 6.3 miljoen getekend.
De projekten van de AWPs zijn voor  ±30%
gerealiseerd. In 2010 is er voor een bedrag
van ± US$ 6 miljoen getekend.

-Het Suriname MDG
Voortgangsrapport 2009 is
gelanceerd op 23 April 2010
aangeboden aan de President
van de Republiek. Het proces
wordt nu ingezet om het
Surinaams volk verder bekend
te maken met de MDGs vooral
de jeugd.

T.av het SCF project kan
aangegeven worden dat SCF
operationeel is en de
endowmentfund de target van
USD 15 miljoen gehaald heeft
en is er in verschillende
nationale instituten capaciteit
ontwikkeld geworden op
gebied van duurzame
ontwikkeling van het milieu.

Er is een gebouw
geïdentificeerd waarin de VN
agentschappen hier ter lande
zullen worden ondergebracht.
De aanschaf zal door de
Surinaamse overheid te
geschieden. De VN
agentschappen zullen evenwel
ook een financiële bijdrage
leveren en wel middels het
beschikbaar stellen van een
deel van Goverment Local
Office Costs (GLOC).

- Er zal een evaluatie
workshop worden
uitgevoerd in aanloop
op het volgend samen
te stellen MDG
voortgangsrapport
voor Suriname.
-Het trajekt voor het

samenstellen van een
volgend  UNDAF/C-
CPAP document
wordt ingezet.

- Evaluatie project
in 2011
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OAS programma’s wordt gecoördineerd. In april 2008 heeft de
ondertekening van de MoU van
3 (waarvan 2 nieuwe) voor
Suriname goedgekeurde
projecten binnen de volgende
gebieden: onderwijs,
versterking democratische
structuur en cultuur,
plaatsgevonden.
Voor de 2010 – 2011 OAS
Scholarship Selection cyclus
zijn er 2 beurzen voor Masters
opleidingen vanuit Suriname
aangevraagd. De selectie door
de International section
Committee in Washington, DC,
heeft nog niet plaatsgevonden.

In 2008 zijn wederom via de
OAS financiering van nieuwe
projecten mogelijk. Ook
beurzen en trainingen worden
gefinancierd.
Voor de periode juli 2008 – juli
2009 zijn tot nu toe 9
Professional Development
Scholarship beurzen (korte
trainingen aangeboden door
verschillende landen via de
OAS voor werkende
professionals) toegekend aan
Surinamers. Voor dezelfde
periode zijn er nog 3 aanvragen
voor Professional Development
Scholarship beurzen bij de
OAS, waarvan nog niet bekend
is of ze zijn geselecteerd

Suriname heeft 5
projecten, waarvan 2
nieuwe, in uitvoering
in samenwerking met
de OAS.
Van de 10
voordrachten die
doorgestuurd zijn op
08 augustus 2008 voor
de 2009 – 2010 OAS
Scholarship Selection
Cyclus zijn er 7
geselecteerd.
Van de vorige OAS
Scholarship cycli
(2008 – 2009) waren
er 9 beursalen,
waarvan 2 de
scholarship (awarded
30th september 2008)
hebben opgezegd.
Het ging in beide

gevallen om Masters
opleidingen.
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MOP Beleidsgebied:

B. Hervorming van de Publieke Sector:

Facilitering Private Sector

Verwachte Beleidsresultaten

per eind 2010

Verwachte

beleidsresultaten

per eind 2011

De Sociaal Economische Raad (SER) SER operationeel. Het eerste

advies is gepresenteerd.

Advies van de raad

wordt besproken en

nadere adviezen

worden afgewacht

o.a.alg. sociaal

verzekeringsstelsel

en herziening

pensioengerechtigde

leeftijd.

Uitvoering van de verbetering van het

ondernemersklimaat via het Suriname

Business Forum.

Suriname Bussiness Centre is

ingesteld

C. Bestuur voorzien in deugdelijke

statistieken; coördinatie van het

statistiekwezen/ verbetering

planningsraamwerk

Verwachte Beleids resultaten

per eind 2010

Verwachte

beleidsresultaten

per eind 2011

Algemeen  Buro voor de  Statistiek Voorbereiding 8e Census. Census-Programma

uitgevoerd.

Voorlopige

resultaten worden

geleverd.
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Voor 2011 zijn de volgende Niet-Belastingmiddelen begroot.

TITEL III: Middelenbegroting

Bedragen x SRD 1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ontvangsten
Overige inkomsten uit
Overheidsbedrijven en -diensten 48 18 110 97 97,4 97,4 97,4

Totaal Niet-belastingmiddelen 48 18 110 97 97,4 97,4 97,4

Nederland , Donatie 57.527 45.853 129.619 52.874 374 374 0
UNDP, donatie 4.263 4.263 5.158 5.158 5.158 5.158 5158
EOF, donatie 3.837 1.713 11.054 10.267 10.267 0 0

*Totaal donormiddelen 65.627 51.829 145.831 68.299 15.799 5.532 5.158
IDB leningen 12.248 1.782 630 80 0

Totaal leningen 12.248 1.782 630 80 0
Totaal Middelen 65.675 51.847 158.189 68.396 15.896 5.629 5.255

*Voor toelichting bijdrage donoren aan maatregelen, zie tabel beleidsprogramma’s

TITEL IV: Parastatalen

Stichting Algemeen Bureau voor de Statisitiek (ABS)

1- DOELSTELLING, TAAKSTELLING EN MIDDELEN

De Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft ten doel:
a- de Surinaamse en internationale gemeenschap te voorzien van

deugdelijke statistieken die inzicht geven in de sociale, culturele,
demografische en economische situatie en ontwikkeling van Suriname.

b- het coördineren van alle statistische activiteiten die in Suriname
plaatshebben, inzonderheid van de betrekkingen tussen de diverse
overheidsinstanties die activiteiten ontplooien op statistiekgebied.

c- het ondersteunen van de opleiding van statistici en het verzorgen van
voorlichting op statistisch gebied ter handhaving, uitbreiding en
verbetering van het statistiekwezen in Suriname.

De Stichting tracht dit doel te bereiken, onder andere middels:

het verzamelen, verwerken en publiceren van gegevens die inzicht geven in de
sociale, culturele, demografische en economische situatie en ontwikkeling van
Suriname, waartoe gerekend kunnen worden:
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- het verzamelen, verwerken en publiceren van demografische gegevens.
- het zorgen voor een goede bedrijvenregistratie.
- het verzamelen, verwerken en publiceren van gegevens over bedrijven, banken,

verzekeringsmaatschappijen, verheidsinstellingen, sociaal-culturele organisaties
en huishoudingen.

- het continu registreren, analyseren en publiceren van de prijzen van producten en
goederen in Suriname, onder andere ten behoeve van het samenstellen van het
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, de bouw-prijsindex en de Nationale
Rekeningen van Suriname.

- het verzamelen, verwerken en publiceren van gegevens over verkeer en vervoer
in Suriname.

- het verzamelen, verwerken en publiceren van gegevens op het gebied van de
arbeidsmarkt en energie.

- het periodiek houden van volledige tellingen, zoals Algemene Volks-, Woning-
en Bedrijventellingen.

- het samenstellen van de Handelsstatistieken op transactiebasis
- het opzetten van niet bij name genoemde statistieken die voor de Surinaamse of

internationale gemeenschap belangrijk kunnen zijn.

- WERKPROGRAMMA juli 2010 t/m december 2011
Evenals vorig jaar gaat het ABS van start met de geplande trainingen, workshops en
meetings. De volgende trainingen zijn tentatief gepland, waarvan sommige in het
kader van voorbereidingen op Census 8 en sommige ter voorbereiding ICP-2012
(International Comparison Programme).

Trainingen / Workshops / Seminars

Poverty Measurement (2010)

Geselecteerde Management, HRM en Financiële Trainingen (2009/2010)

Sampling (2009)*

Cartography Follow-up GPS/GIS (2009/2010)

Geselecteerde Computertrainingen (2009/2010)

Statistiektrainingen (2011/2012)

Project Management (voor alle leidinggevenden, 2010/2011)

Personeels- en Salarisadministratie (ad lib)

Interne Controle (2009 –CLAD begeleiding t/m november 2010)

Upgrading Personeel Regio West, Training Personeel Regio Oost, on the job Training nieuwe enqueteurs
CPI
Diverse Trainingen (w.o. Communicatieve vaardigheden)

Noten
* te verzorgen door United Nation Statistic Division, waarmee reeds afspraken

zijn gemaakt.
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Afgezien van bovenstaande trainingen, worden  diverse “on the job” trainingen voor
ABS-personeel verzorgd en wordt waar nodig en mogelijk ingespeeld op
aanbiedingen op adhoc basis.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT ABS-BEGROTING 2011 tot en met 2015

Item 2011 2012 2013 2014 2015
Aflossing Pand inclusief
management Fee GDMO 192,814 192,814 192,814 192,814 192,814
Huur van gebouwen etc. 18,500 20,350 22,385 24,624 27,086
Gas, Water, Electra 66,000 72,600 79,860 87,846 96,631

Telefoonkosten 44,000 48,400 53,240 58,564 61,492

Kantoorkosten 86,625 95,288 104,816 115,298 115,298
Klein Onderhoud etc. 27,191 29,910 32,901 36,191 38,000
Groot onderhoud 60,000 66,000 72,600 79,860 83,853
Onderhoud, reparatie en huur
etc. 52,600 57,860 63,646 70,011 77,012

Reis-, verblijf en
verplaatsingskosten 9,759 10,735 11,809 12,990 13,639

Exploitatie van
vervoermiddelen etc. 53,372 58,709 64,580 71,038 74,590

Huur van voertuigen 0 0 0 0
Verzekering van voertuigen 27,501 30,251 33,276 36,603 38,433
Reis-, Transport en
vrachtverzekering 5,000 5,500 6,050 6,655 6,988

Kantoormachines, meubilair
etc. 180,240 198,264 218,090 239,899 239,899

Brandstoffen en smeermiddelen 174,394 191,833 211,016 232,118 255,330
Kosten van Onderzoekingen 250,000 275,000 302,500 332,750 349,388
Opleidingskosten v. personeel 29,750 32,725 35,998 39,597 41,577
Totaal exclusief
personeelskosten (Subtot I)= 1,277,746 1,386,239 1,505,581 1,636,858 1,712,030

Salarissen 2,884,295 3,247,716 3,611,460 3,972,606 4,369,867
Vacantietoelagen (8.33% van
salarissen) 221,344 270,643 300,955 331,051 364,156

Kinderbijslag 51,128 56,241 61,865 68,051 74,857
Overige toelagen
(w.o: kleding, representatie,

huishuur, etc.)
167,153 183,868 202,255 222,480 233,604

Gratificaties 49,118 54,030 59,433 65,376 78,451
Pensioenpremies
(werkgeversbijdrage 5% van
salarissen)

144,215 158,636 174,500 191,950 230,340

SZF-premies+ additionele
medische voorziening 238,153 261,968 288,165 316,981 380,377
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Totale Personele kosten
inclusief

+Pensioenpremie+SZF
=SUBTOT II

3,755,405 4,233,102 4,698,632 5,168,495 5,731,651

Representatie  *  ( circa 1.5 %
van Subtot I+Subtot II)= 71,900 84,290 93,063 102,080 111,655

Public Relations Activiteiten
(inclusief deelname KKF-

beurzen)
64,000 70,400 77,440 85,184 89,443

Afvaardiging naar Workshops,
seminars e.d. 42,958 47,254 51,980 57,177 60,036

Totaal (Subtotaal III) 178,858 201,944 222,483 244,442 261,135

Totale Begroting ABS ) 5,212,009 5,821,285 6,426,696 7,049,795 7,704,816
Accountantskosten+Rechtsbijst
and 41,148 45,263 49,789 54,768 60,245

Diensten van derden 122,200 134,420 147,862 162,648 178,913
Totale Begroting 5,375,357 6,000,968 6,624,347 7,267,211 7,943,974

De begroting  voor de 8ste Census-2011 is opgenomen op de begroting van het
Directoraat Ontwikkelingsfinanciering als separate beleidsmaatregel.
De totale begroting van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek is geraamd
voor het dienstjaar 2010 op een bedrag groot SRD 5.375.357,- en de inkomsten zijn
geraamd op SRD 92.169,-

Stichting Planbureau Suriname (SPS).

Het doel van SPS is het ontwerpen, opstellen, ontwikkelen, coördineren en
ondersteunen van plannen, welke kunnen leiden tot bevordering van de geestelijke
en materiële welvaart in Suriname.

Het aantal van 100 personeelsleden is alsvolgt:
Categorie man vrouw totaal
Hoger kader 11 16 27
Midden kader 12 8 20
Lager kader 24 32 56

Actiepunten 2010 - 2014

Uitgangspunt bij de beschrijving van de voorgenomen activiteiten is dat de instituten,
waarvan de Planwet melding maakt, spoedig geïmplementeerd worden, opdat deze
Wet volledig in zijn werking operationeel kan zijn.
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Het voorgaande heeft betrekking op enerzijds de instelling van de
Interdepartementale Coördinatie Commissie die binnen de Overheid de planning
coördineert en anderzijds de instelling van het orgaan dat extern met de burgerij
contacten legt, kortweg de Planraad genaamd. De Plancoördinatie Commissie is
gedefinieerd als een interdepartementale advies commissie voor de coördinatie en
integratie van de plannen op nationaal en regionaal niveau en de toetsing van de
lokale plannen hieraan. In deze commissie is een vertegenwoordiger van het
Planbureau opgenomen, waarmee volledige invulling wordt gegeven aan het gestelde
terzake in de Planwet van 1973 met betrekking tot de opgenomen voorziening
aangaande de taken en bemensing van bedoelde Commissie. Artikel 20 van de
Planwet geeft immers expliciet aan dat het secretariaat van zo’n Commissie bij het
Planbureau berust. Volledige implementatie van de werkingssfeer van
bovengenoemde wet zal de mogelijkheid openen om opgestelde structuur- en
bestemmingsplannen vast te stellen, waardoor invulling kan worden gegeven aan de
voorgestane planmatige ruimtelijke ontwikkeling. Het geordend aanwenden van
grond is immers één van de basiselementen van de ruimtelijke planning.

De Planraad voor de regionale planning waarin het maatschappelijk middenveld is
vertegenwoordigd, zal zich in tegenstelling tot de SER en de Staatsraad, uitdrukkelijk
buigen over de bestemming van de grond, hetgeen binnen afzienbare tijd moet
resulteren in een adequate ruimtelijke ordening waarvoor de beleidsformulering bij
het ministerie van ROGB is geplaatst. De ruimtelijke ordening vindt ingevolge de
Stedebouwkundige Wet van 1972 en de Planwet van 1973 zijn beslag in
bodembestemmingsplannen (structuur-, bestemmings- en verkavelingsplannen)
alsmede plannen voor verkeerscirculaties.

Met betrekking tot het te voeren beleid inzake de ruimtelijke ordening geeft de
Grondwet een aantal uitgangspunten, te weten:
 Dat de sociale doelstellingen van de Staat zijn gericht op de regionale

spreiding van leefvoorzieningen en de economische activiteiten (art. 6 lid e);
 Dat de Staat de condities dient te scheppen welke ten grondslag liggen aan

de vorming van burgers die in staat zijn te participeren in het nationaal
ontwikkelingsproces (art. 46);

 Dat de regionale vertegenwoordigende lichamen en regionale
bestuursorganen deelnemen aan de voorbereiding, de totstandkoming en de
uitvoering van de regionale-, district- en ressortplannen (art. 164) alsmede

 Dat aan de gekozen districtsvertegenwoordigers ruimte zal moeten worden
geboden om te kunnen participeren in het nationaal en regionaal
ontwikkelingsbeleid (art 168 lid 1).

Het uit te voeren beleid in 2011 zal zich enerzijds richten op het voltooien van de
statutaire verplichtingen van de Stichting in de vorm van documenten ten behoeve
van de Minister van Financiën c.q. de Regering van de Republiek Suriname.
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Dit impliceert dat onder andere het Jaarplan, het ‘Ontwikkelingsplan’ dat volgens
artikel 156 lid 3 van de Grondwet van de Republiek deel uitmaakt van de begroting,
voor het dienstjaar 2012 zal worden voorbereid in samenwerking met onder andere,
de verschillende vakministeries en in nauwe afstemming met de districtsraden.
Anderzijds zullen een aantal onderzoeksrapporten worden gepubliceerd, waarvan de
uitvoering van een deel van de onderzoeken op basis van het voor 2010
gepresenteerde werkprogramma in 2011 gecontinueerd worden. Tenslotte zal de
voorbereiding van het Meerjaren Ontwikkelings Plan 2011 t/m 2016 middels analyse
van de sectorale stand van zaken worden ingezet.

De wettelijke basis voor het te voeren personeelsbeleid is de Personeelswet. De
doelstelling van de Stichting Planbureau Suriname geven richting aan de formatie en
het te voeren beleid.

STICHTING PLANBUREAU SURINAME

BEGROTING 2011

RECAPITULATIE (x SRD 1,-)

No. Omschrijving

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

begroting
2015

A1
Personele
uitgaven 3.490.099 5.729.380 6.732.131 7.755.282 7.799.382 7.799.382

A2
Materiele
uitgaven 246.100 235.600 222.100 222.100 229.100 229.100

A3
Diensten van
derden 172.200 103.000 104.000 102.500 102.500 102.500

A4
Bijzondere
uitgaven 57.500 92.500 32.500 7.500 7.500 7.500

A5 Kapitaal uitgaven 138.500 106.000 73.000 53.000 161.000 51.000

A6
Algemeen
onvoorzien - - - - - -

A7
Accountantskoste
n 12.000. 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Totaal 4.116.399 6.278.480 7.175.731 8.152.382 8.311.482 8.201.482
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BEGROTING 2011

NIET BELASTING ONTVANGSTEN (x SRD 1,-)

Begrotin
g   2010

Begrot
ing

2011
Begroting

2012

Begroti
ng 2013

Begroting
2014

Begroting
2015

B1
Inkomsten uit
o.a. publicaties
en
huurfaciliteiten
Telesur

18.000 18.000

- - - -

Totaal 18.000 18.000 - - - -

De totale begroting van de Stichting Planbureau Suriname is geraamd voor het
dienstjaar 2011 op een bedrag groot SRD. 6.278.480, =.
De geraamde inkomsten (Middelen) voor het dienstjaar 2011 bedraagt SRD.18.000, -
.

Paramaribo,  30 augustus 2011,

DESIRÉ D. BOUTERSE


