
 

STAATSBLAD 

van de 

REPUBLIEK SURINAME 

____________________________________________________________________ 

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE 

AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 

VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 

HANDEL EN INDUSTRIE 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse ontwerpbegroting bij Wet dient te 

worden vastgesteld; 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd 

de onderstaande Wet. 

Artikel 1 

 

De 08-ste Afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 

dienstjaar 2012 betreffende het MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE wordt 

vastgesteld als volgt: 

 

TITEL 1: De Apparaatskosten  

Bedragen x SRD. 1.000                                               

Code Apparaatskosten Bedrag

20 Materiële Kosten. 1.200

40 Aanschaffingen 100

Totaal Apparaatskosten 14.612

10 Personeelskosten 13.312

 
 

 

 

 

No. 103 
2012 
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TITEL 2: Beleidsprogramma’s 

Bedragen x SRD 1.000 
  

Code 

Beleidsmaatregelen Bedrag 

100 Standaarden Bureau Suriname 1.092 

101 Aanpassing / Redigering wetgeving i/h kader van multilaterale overeenkomsten 

(WTO,CARICOM,FTAA,ACP-EU) en bilaterale overeenkomsten 

20 

106 Opzet geautomatiseerde databank IUD 15 

112 Contributie verplichtingen 5.500 

116 Uitvoering van het Export Support Programma (ESP) 42 

117 Uitvoering Industrieel Technisch Assistentie Programma (ITAP) 57 

118 Suriname Business Forum (SBF) 215 

119 Uitvoering Project Industrie Terreinen (PIT) 35 

120 Opzet en  functionering Mededingings Autoriteiten 168 

121 Versteviging van Suriname's Internationale  Industrieele,Economische- en 

Handelsbetrekkingen 

25 

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

overeenkomsten 

63 

  Totale Beleidsprogramma’s         7.232 

 

TITEL 3: Middelenbegroting  

 

 bedragen x SRD. 1.000 

Code Ontvangsten Bedrag

Niet Belasting Middelen

80.40.09 Vergunningsrechten voor het vestigen van bedrijven 300

80.50.05 Justeerloon (IJkgelden) 89

80.60.06 Bestekkosten 1

Totaal Niet Belasting Middelen 390

Totaal Middelen Ontvangsten 390
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Artikel 2 

 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 

afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 01 januari 2012. 

3. De Ministers van Financiën en Handel en Industrie zijn belast met de 

uitvoering van deze wet. 

 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 29
ste

 juni 2012, 

 

ROBERT L.A. AMEERALI 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 29
ste

 juni 2012  

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

S. MOESTADJA 
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WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 08-STE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN 

INDUSTRIE  
 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen Deel 

 

Geheel in overeenstemming met:  

De taken die het Ministerie van Handel en Industrie moet vervullen overeenkomstig 

de taakomschrijving vastgelegd bij Staatsbesluit van 10 oktober 1991 no. 58, 

betreffende de Departementen van Algemeen Bestuur; 

De nieuwe beleidsinzichten van de huidige regering en de overeenkomstig door het 

Ministerie van Handel en Industrie geformuleerde missie, visie en strategie; 

De analyse van de sterkten en zwakten van het Ministerie als productie faciliterend 

instituut, evenals de analyse van de nationale en internationale omgeving 

waarbinnen de handels- en industriesector zich bevinden; 

De in De Nationale Assemblee op 1 oktober 2010 uitgesproken Regeringsverklaring 

door de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desiré Delano 

Bouterse, 

Het Strategisch Plan actieplan voor ontwikkeling van de Local Private Sector 2011-

2015, zoals door de Suriname Business Forum, opgesteld en het daaruit afgeleide 

Activiteitenschema;  

Het Ministerie is voornemens gedurende deze beleidsperiode sterk het accent te 

leggen op de versoepeling van de handel, de ontwikkeling van de industriesector en 

versteviging van de Zuid-Zuid relaties met Brazilië, India en China, één en ander 

vanuit de overtuiging dat verhoging van welvaart en welzijn enkel mogelijk is als 

daarvoor een sterk gedifferentieerde economische basis wordt geschapen. 

Het Ministerie heeft op grond van haar taakstelling en de door haar geformuleerde 

visie, missie en strategie de plicht hierin een voorhoede rol te spelen. 

In de missie wordt duidelijk aangegeven de identiteit van het Ministerie, wat haar 

bestaansreden is, de relatie tot haar stakeholders, alsmede de aanpak ter realisering 

van de doelstellingen van haar geïntegreerd beleid. 

Het Ministerie zal middels een toekomstgerichte visie en heldere communicatie 

trachten een hoogwaardige bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van de 

sectoren handel en industrie in het bijzonder en aan de nationale ontwikkeling in het 

algemeen, dit ten bate van het welzijn van de Surinaamse mens. 
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Taakomschrijving Ministerie van Handel en Industrie 

 

Het Ministerie van Handel en Industrie kent een aantal expliciete taakstellingen die 

bij wet (Besluit Taakomschrijving Departementen van 10 oktober 1991) zijn 

vastgesteld. Deze zijn: 

 de bevordering van de binnen- en buitenlandse handel waaronder het import- en 

 exportbeleid, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking 

komende Ministeries; 

 de aangelegenheden van handelspolitieke aard en het verlenen van invoer- en 

uitvoer-  vergunningen, voor zover nog vereist in het kader van de 

handelsliberalisatie, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in 

aanmerking komende Ministeries; 

 het beleid inzake beheersing van de kosten van levensonderhoud en het toezicht 

op  handels -, industriële- en dienstverlenende activiteiten; 

 de vaststelling en beheersing van de controle op prijzen, alsmede op de 

kwaliteitsnormen, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking 

komende Ministeries; 

 het industriebeleid en de bevordering van de industriële sector, met de nadruk op 

de  exportgerichtheid van deze sector; 

 het ijkwezen en de waarborg van het gehalte van al dan niet bewerkt goud en 

zilver; 

 het beleid ten aanzien van de bevordering van de ambachtelijke industrieën. 

 

Deze taakstelling moet in het licht van gewijzigde omstandigheden worden 

uitgebreid met: 

 de bescherming van de consument en het stimuleren van een gezonde, 

effectieve en efficiënte consumentenbeweging; 

 het zorg dragen voor een nationaal en regionaal mededingingsbeleid; 

 het zorg dragen voor het standaarden beleid en infrastructuur; 

 het stimuleren van het klein en middelgroot ondernemerschap 

 het verbeteren van de condities om te ondernemen in Suriname teneinde de 

internationale ranking van Suriname op de Wereld Bank Lijst “ Ease of Doing 

Business” te verbeteren. 

 

Mede uitgaande van het bovenstaande en de handelsovereenkomsten die getekend 

zijn, zijn binnen het onderdirectoraat Handel een aantal werkgebieden geformuleerd 

die de volgende taken hebben (de taken zijn niet uitputtend). Bepaalde van de taken 

zijn specifiek en anderen zijn cross cutting. 

 

Specifieke taken: 

 

Focal point voor alle internationale handelsverdragen (WTO, EPA, CARICOM) waar 

Suriname partij van is en de coördinatie van het economisch en handelsbeleid m.b.t. 

deze verdragen.  
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Toezicht, coördinatie en waarnodig actieve participatie in uitvoering van de 

verplichtingen die uit bovengenoemde handelsverdragen voortvloeien. 

Het verstrekken van informatie over bovengenoemde handelsverdragen zowel 

individueel evenals in georganiseerd verband zoals workshops/ seminaars enz. 

 

Het voorbereiden en voeren van technische handelsonderhandelingen op de volgende 

gebieden: markt toegang, diensten, landbouw, intellectuele eigendommen, origine 

regels, Common External Tariff (CET), handel en milieu, en wettelijke en 

institutionele zaken.  

Het voorbereiden van de vergaderingen van handelsgerelateerde onderwerpen zoals 

voor de WTO, de Council of Trade and Economic Development (COTED), maar ook 

andere organisaties zoals de International Trade Centre. 

Het verzamelen, compileren en versturen van handelsdata naar de WTO, ITC, 

CARICOM Secretariaat en andere erkende instituten die om handelsdata vragen 

(deze data verplichtingen zijn niet in strijd met de verantwoordelijkheden en taken 

van het Algemeen Bureau voor de Statistiek) 

De coördinatie van de implementatie van de besluiten van de COTED vergaderingen  

Het voorbereiden van de Caricom bilaterale onderhandelingen voor economische 

samenwerking- en investeringsovereenkomsten met Derde Wereldlanden en blokken 

Adviezen aan de regering in de algemeen m.b.t. handelsgerelateerde onderwerpen 

Het coördineren van activiteiten op het gebied van handelsfacilitering (trade 

facilitation) 

Mede-uitvoering van het Trade Sector Support Programma gefinancierd door de IDB. 

 

Cross cutting: 

Markttoegang: 

Het voorbereiden van Nationale Consultaties, Regionale en Bilaterale 

Onderhandelingen (Zoals bijv. de CARICOM – Canada Trade & Development 

Agreement en de Herziening van het handelshoofdstuk van de Revised Treaty of 

Chaguaramas) hetgeen geschiedt in nauwe samenwerking met de relevante 

Ministeries en stakeholders; 

 

Op Regionaal zowel Nationaal niveau de implementatie van diverse bilaterale 

vrijhandelsovereenkomsten monitoren en indien nodig herzien zoals bv (1) de 

Multilaterale en Plurilaterale overeenkomsten van de World Trade Organization, (2) 

Alle handelsgerelateerde CARICOM bilaterale overeenkomsten, (3) CARIFORUM – 

EG EPA overeenkomst. 

 

Onderhandelingen betreffende Landbouw en Niet-Landbouw producten: 

Het formuleren van de standpunten m.b.t. genoemde issues te samen met de private 

sector en respectieve ministeries en het analyseren/verschaffen van input m.b.t. de 

verschillende modaliteiten die met markttoegang te maken hebben; 
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Anti-Dumping en Subsidies, Safeguards en Compenserende Maatregelen: 

Het concipiëren van wetten en treffen van maatregelen inzake anti-dumping, 

safeguards en compenserende maatregelen, ter bescherming en versterking van 

enerzijds de nationale productie en anderzijds het handhaven van de internationale 

fair trade.  

 

 Douane procedures en Regels van Origine/Suspension: 

Ondersteuning bij onderhandelingen m.b.t. Regels van Origine en toezicht op de 

juiste toepassing daarvan door gewenste informatie aan belanghebbenden te 

verschaffen. 

Het verlenen van diensten aan de private sector m.b.t. de aanvraag voor tijdelijke 

opschorting van het Gezamenlijke Buitentarief (CET) binnen de CARICOM, welke 

het principe van de Regels van Origine als basis heeft. 

Controle in samenwerking met de Douane op de juiste toepassing van de CET. 

 

Standaarden en Technische Barrières: 

Het identificeren van diverse tarifaire en niet tarifaire handelsbarrières die kunnen 

worden gehanteerd door onze handelspartners en die in strijd zijn met de boven 

genoemde overeenkomsten. 

 

Overheidsaanbestedingen (Government Procurement) 

Het helpen voorbereiden van het nationaal standpunt en het adviseren m.b.t. dit 

onderwerp in relatie tot de verschillende bestaande handelsovereenkomsten en die 

welke momenteel in onderhandeling zijn. 

 

Intellectuele Eigendomsrechten: 

Het helpen formuleren van wetgeving en het monitoren van de internationale 

ontwikkelingen op dit stuk. Dit geschiedt in samenwerking met het Ministerie van 

Justitie en Politie. 

 

CARICOM 

Coördinatie van de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiende uit de 

verschillende afspraken m.b.t. de Caricom Single Market and Economy (CSME), 

Het mede helpen opstellen van het actieplan ter uitvoering van de verplichtingen en 

de bijstelling, monitoring en evaluatie daarvan. 

 

Buitenlands handelsbeleid / politiek 

Op bilateraal niveau het aangaan, stabiliseren en uitvoeren van handelsbetrekkingen 

met Derde Wereldlanden met als uitgangspunt het principe van gelijkwaardigheid en 

wederzijds voordeel. 

 Op regionaal en multilateraal niveau het aangaan en uitdiepen van 

samenwerkingsverbanden met internationale, regionale en multilaterale 

integratiesystemen waarbij nationaal voordeel kan worden behaald en behouden. 
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Missie, Visie en Strategie 

Missie 
Een omgeving te creëren die ontvankelijk is om handel volgens de hoogste 

standaarden te drijven, waarbij primair het Surinaams bedrijfsleven versterkt zal 

worden om marktgericht op regionale en internationale markten te kunnen 

concurreren, en tevens middels instituten, standaarden en informatieverstrekking de 

Surinaamse consument te beschermen en door betere keuzes te kunnen maken.  

Visie 
Een professionele organisatie te zijn, die ingericht is om door middel van continue 

verbetering van de condities om te ondernemen, de handels- en deviezenstroom 

verruimt d.m.v. moderne en goed geïnformeerde ondernemers. 

Strategie 
In samenwerking met alle relevante instituten de economie, in het bijzonder die actief 

in de handel en industrie, investeringskansen te bevorderen en op een geïnformeerde 

manier te stimuleren en te monitoren.  

 

TITEL I: De Apparaatskosten  

bedragen x SRD. 1.000 

Kostensoort Realisatie Vermoedelijk 2012 2013 2014 2015 2016

2010 beloop 2011

Personeelskosten       12.282              6.186    13.312    14.308    14.308         14.308         14.308 

Materiële Kosten         2.400                 773      1.200      2.807      2.807           2.807           2.807 

Aanschaffingen            358                   20         100         342         342              342              342 

      15.040              6.979    14.612    17.457    17.457         17.457         17.457 

Totaal    

Apparaatskosten

 

Toelichting 

 

Personeelskosten 

In het jaar 2011 heeft het Ministerie van Handel en Industrie de reorganisatie van de 

administratieve organisatie ter hand genomen waardoor de doelmatigheid en efficiency 

redelijk goed zijn opgevoerd.  

De raming van het Ministerie/Directoraat „Handel en Industrie‟ is gebaseerd op de 

ontvangen personeelsgegevens per 15 juli 2011 van de diverse afdelingen met 

inachtneming van zowel het wervingsbeleid,  de opleidingen en het functie 

inpassingsbeleid van de overheid (FISO). 

De gemiddelde leeftijd van het personeel wordt geschat op 40 jaar en het percentage 

ziekteverzuim periode juni 2010 - juni 2011 op 12 %.  
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De verdeling van het personeel qua opleiding ziet er als volgt uit: 

Hoger kader     (44)  9 % 

Midden kader (161) 33 % 

Lager kader    (284) 58 % 

Op grond van het personeelsbestand van 489 ambtenaren per 15 juli 2011, zullen naar 

verwachting de personeelsuitgaven in het jaar 2012 ca. SRD. 13.312.000,00 bedragen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dit budget is als volgt gespecificeerd:  

 

bedragen x SRD. 1.000 

 

 

 

Personeelskosten 2012

Ambtelijk Salaris 10,395

Vakantietoelage 850

Overwerk 65

Bonussen en Gratificaties 123

Vacatie 250

Functionele Toelage 32

Persoonlijke Toelage 103

Gezinstoelage en Kinderbijslag 73

Telefoonvergoeding 4

Representatievergoeding 92

Vervoerstoelage 95

Overgangstoelage 4

Gezichts- en tandheelkundige 

behandeling

6

Werkgeverslasten Pensioen 468

Werkgeverslasten SZF 572

Opleidingen 80

Externen 100

Totaal 13,312
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Materiële Kosten 

Deze ramingen geven het minimale aan van de uitgaven om kwalitatief 

goed werk te verrichten en de continuïteit van het ministerie te kunnen 

garanderen.  

       

bedragen x SRD. 1.000 

 

 

 

Materiële Kosten 2012

Kantoorkosten

Kantoormiddelen          25.0 

Kopieer            5.0 

Telefoon        250.0 

Drukwerk            5.0 

Bodediensten            0.5 

Onderhoud meubilair en 

inventaris

         15.7 

Onderhoud kantoormiddelen            5.4 

Vergaderkosten            5.0 

Totaal kantoorkosten      311.60 

Gebouwen en energie

Huur gebouwen en terreinen 168.0

Onderhoud gebouwen en 

terreinen

20.0

Verbouwingen 10.0

Vuilnis en reinigingsdiensten 4.0

Water 32.0

Elektriciteit 186.0

Totaal gebouwen en energie 420.0

Reis- en verblijfkosten

Binnenlandse reiskosten 4.0

Binnenlandse verblijfkosten 25.0

Huur van voertuigen 20.0

Buitenlandse reiskosten 30.0

Buitenlandse verblijfkosten 40.0

Onderhoud en exploitatie 

dienstvoertuigen

120.0

Totaal reis- en 

verblijfkosten

239.0

Automatisering

Verbruiksgoederen 25.0

Onderhoud 5.0

Licenties en programmakosten 5.0

Datalijnen 5.0

Totaal Automatisering 40.0

Sub Totaal   1,010.60 
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Voorlichting  

Advertenties en bekendmakingen 24.8 

Radio en Tv programma 10 

Brochures en andere periodieken 5 

Tentoonstellingen 0.5 

Seminars, workshops, etc 5 

Totaal voorlichting 45.3 

Algemeen   

Representatie  5 

Abonnement en vakliteratuur 5 

Verzekeringen  10 

Schoonmaak  5 

Gereedschappen en apparatuur 5.5 

Kleding en Bewassing 2 

Verzorgingskosten 3.8 

Bewaking  42 

Voeding  3.8 

Vrachtkosten en porti 2 

Laboratoriumkosten  8 

Rechterlijke vonnissen 10 

Specifieke exploitatiekosten 5 

Onderscheiding  5 

Inhuur Externe Juridische Bijstand 10 

Totaal Algemeen 122.1 

Medische verzorging  

Medicijnen 1.3 

Hulpmiddelen  0.5 

Ligkosten 10.0 

Poliklinische Kosten 10.0 

Preventieve Medische Verzorging 0.2 

Totaal Medische Verzorging 22.0 

Subtotaal 189.4 

Totaal Matetriële Kosten 1.200 

 

 

Toelichting Materiële Kosten 

 

Bij de raming van de materiële kosten is voornamelijk rekening gehouden met de 

vaste lasten zoals huur van gebouwen, kosten van nutsvoorzieningen alsook alle 

overige kosten voor het operationeel houden van het ministerie.  
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Met het oog op de reguliere controle werkzaamheden en extra specifieke opdrachten 

is ook rekening gehouden met de huur van voertuigen, binnenlandse en buitenlandse 

reis- en verblijfskosten. Vanwege de beperkte middelen zal in het jaar 2012  de bouw 

van de logeergelegenheid in Nickerie niet ter hand worden genomen. 

Om de activiteiten van het Ministerie van Handel en Industrie uit te dragen en 

awareness te creëren wordt de mogelijkheid bekeken voor het heractiveren van de 

voorlichtingsprogramma van de afdeling Voorlichting. Deze advertentie- en 

uitzendkosten alsmede de kosten voor het uitgeven van een brochures, flyers en 

kwartaalbladen zijn meegenomen in de begroting dienstjaar 2012. 

Teneinde het Ministerie regionaal zowel internationaal uit te dragen ter vastlegging 

van de Surinaamse economische- en handelsbelangen worden op directie- en 

stafnivo medewerkers regelmatig afgevaardigd naar de diverse internationale 

bijeenkomsten. Vanwege gewijzigde beleidsinzichten zijn de ramingen van de 

buitenlandse reis- en verblijfkosten zodanig aangepast. De materiële kosten zijn 

begroot voor een bedrag van SRD 1.200.000. 

 

Aanschaffingen                                                                                             

Bedragen x SRD.  1.000 
Aanschaffingen 2012 2012

Inventaris

Kantoorinrichting 10

Communicatie 15

Totaal Inventaris 25

Automatisering

Computers 5

Printers 5

Netwerken 5

Totaal Automatisering 15

Gereedschappen

Laboratoriumbenodigdheden 5

Technische Gereedschappen 5

Totaal Gereedschappen 10

Vervoermiddelen

Auto‟s 30

Pick-ups 15

Bromfietsen 5

Totaal Vervoermiddelen 50

Totaal Aanschaffingen 100  
 

Toelichting Aanschaffingen 

 

De aanschaffingen voor het jaar 2012 zijn geraamd op SRD 100.000, = voor adequate 

accommodatie van de diverse afdelingen en diensten. 
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Voor het jaar 2012 is vanwege eventueel te plegen vervangingen m.b.t. de 

kantoorinrichting en het wagenpark een miniem bedrag geraamd.   

Teneinde met name de controle diensten in staat te stellen de aan hen toebedeelde 

taken optimaal te verrichten, vooral in het kader van consumenten bescherming en 

controle op naleving van vergunningsvoorwaarden is het dringend noodzakelijk dat 

bedoelde diensten over goed vervoer beschikken.  

De modernisering van de Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen alsmede de 

inkapseling van deze dienst in het Standaarden Bureau Suriname en de daarmee 

gepaard gaande vervanging van de inventaris, weeg - en certificeringapparatuur t.b.v. 

het personeel van deze dienst zal in 2012 gestart worden. 

In het kader van reactivering van de Voorlichtingsdienst van het ministerie zal 

wederom communicatie apparatuur moeten worden aangeschaft.  

 

TITEL 2: Beleidsprogramma’s 

 

bedragen x SRD. 1.000 
  Realisatie  

2010 

Vermoedelijk 

beloop 2011 

Raming 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

  

         

OP-Beleidsgebied: Economisch  

Doel: de ter beschikkingstelling van economische data en statistieken aan het bedrijfsleven 

  

106 Opzet 
geautomatiseerde 

databank IUD 

0 0 15 

 
29 

 
29 

 
29 

 
29 

OP-Beleidsgebied: BESTUURLIJK JURIDISCH 

Doel: Wet- en regelgeving voor de Locale Private Sector   

 

101 Aanpassing / 

Redigering wetgeving 
in het kader van 

multilaterale overeen-

komsten (WTO, 
CARICOM, FTAA, 

ACP-EU) en 

bilaterale 
overeenkomsten 

0 0 20 40 40 

       

 
                       

   40   

 40 

OP-Beleidsgebied: ECONOMISCH  

Doel: Het stimuleren van de bijdrage van DDI en FDI in Suriname door het  verbeteren van het    

           investeringsklimaat  

 

112 Contributie 

verplichtingen 
 

2.291 4.445 5.500 

 

8.452 8.452 8.452 8.452 

120 

 

Opzet  en 

functionering 
Mededingings 

Autoriteiten 

161 

 

90          

168 

 

421 

 

421 

 

421 

 

421 
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OP-Beleidsgebied: ECONOMISCH 

Doel: Economische Bewustwording 

 

100 Standaarden Bureau 

Suriname 188 246 1.092 

 

1.150 

 

 

1.150 

 

1.150 

 

1.150 

         

116 Uitvoering Export 

Support Programme 

(ESP).  

0 0 42 84 84 84 84 

OP-Beleidsgebied: ECONOMISCH  

Doel: Garanderen van een adequate bewustwording 

 

117 Uitvoering Industrieel 

Technisch Assistentie 

Programma (ITAP) 

49 0 57 113 113 113 113 

118 Suriname Business 
Forum (SBF). 

88 88 215 355 355 355 355 

121 

 

 

Versteviging van 

Suriname‟s 

Internationale 
Industriele-, 

Economische- en 

Handels- 
Betrekkingen 

0 0 25 50 50 

 

 

 
50 50 

122 Nationale 

Bewustwording 
inzake CSME, de 

WTO, ACP-EU EPA, 

en andere 
overeenkomsten 

0 0 63 125 125 

 

 
125 

125 

OP-Beleidsgebied: RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 

Doel: bevordering van evenwichtige regionale spreiding van  economische activiteit  

 

119 Uitvoering Project 

Industrie Terreinen.. 
0 0 35 70 70 70 70 

 Totaal 

Beleidsprogramma’s 

 
7.185 

 
5.555 

 

7.232 

 
10.889 

 
10.889 

 
10.889 

 
10.889 
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Beleidsmaatregelen                                                            

Bedragen x SRD. 1.000 Tabel # 5 
Code Beleidsmaatregelen donorbijdrage overheidsbijdrage 

100 Subsidie Standaarden Bureau Suriname 0 1.092 

101 Aanpassing/ Redigering wetgeving in het kader van 

multilaterale overeenkomsten (WTO, CARICOM, 
FTAA, ACP-EU) en bilaterale overeenkomsten 

0 20 

106 Opzet geautomatiseerde databank IUD 0 15 

112 Contributieverplichtingen   5.500 

116 Uitvoering van het Export Support Programme (ESP) 0 
42 

117 Uitvoering Industrieel Technisch Assistentie Programma 

(ITAP) 

0 

57 

118 Suriname Business Forum (SBF) 0 
215 

119 Uitvoering Project Industrie Terreinen (PIT) 0 
35 

120 Opzet en functionering Mededinging Autoriteiten   
168 

121 Versteviging van Suriname‟s Internationale Industriële- 

, Economische- en Handelsbetrekkingen 

0 

25 

122 Nationale Bewustwordingscampagne inzake CSME, de 

WTO, ACP-EU EPA  en andere overeenkomsten. 

0 

63 

  Totaal Donorbijdrage Beleidsmaatregelen 0 
  

  Totaal Overheidsbijdrage Beleidsmaatregelen   
  

  Totaal Beleidsprogramma’s 0 
7.232 

                                                                                 

 

Toelichting Beleidsmaatregelen 

 

Code 100 - Surinaams Bureau voor Standaarden 

Middels deze beleidsmaatregel zullen Surinaamse producten en processen 

gestandaardiseerd en gecertificeerd worden zodat de markttoegang naar de Europese en 

Amerikaanse markten verbeterd wordt. Hierdoor zal het exportvolume en – kwaliteit 

proportioneel toenemen. Deze beleidsmaatregel is begroot voor een bedrag van SRD. 

492.000  
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Code 101 - Aanpassing/ Redigering wetgeving in het kader van multilaterale  

                   overeenkomsten (WTO,, CARICOM, FTAA, ACP-EU) en bilaterale             

                   overeenkomsten 

Deze beleidsmaatregel stelt ons in staat bestaande wetgevingsproducten te evalueren, 

aan te  

passen aan internationale standaarden voor internationale handel. Hieronder vallen: 

Invoering nieuw BW: o.a. Boek 2 Hanteren notariële akte, Boek 7 

Ondernemingsvormen, Wetboek van Koophandel, Wet op de Jaarrekening:  

Wetgeving Vergunningen Bedrijven en Beroepen o.a. Liberalisering van het huidig 

vergunningenstelsel en Hervormingoprichting NV: 

Evaluatie en aanpassing Handelsregisterwet:  

Evalueren en aanpassen van wet- en regelgeving voor toewijzing grond en  

 

bestemmingsplannen o.a. Planwet 

Landhervormingswet 

Stedenbouwkundige wet 

Importtarieven voor componenten in het productieproces verlagen ter bevordering 

van de export 

Voorbereiding en aanname Algemene Wet op Consumentenbescherming Belangrijke 

belasting incentieven in de Surinaamse wetgeving opnemen, gericht op de CSME, 

regionale en Internationale markten  

Evalueren en aanpassen Investeringswet en Wet Investsur 

Evaluatie en herschikking fiscale faciliteiten 

Wet- en regelgeving ter verbetering van handelsfaciliteiten 

 Deze beleidsmaatregel is begroot voor een bedrag van SRD 20.000 

 

Code 106 - Opzet geautomatiseerde databank 

Deze beleidsmaatregel stelt ons in staat export/import data en handelsstatistieken te 

produceren voor ondernemers voor verbetering van de markttoegang naar regionale en 

internationale markten. En wordt hierbij begroot voor een bedrag van SRD 15.000 

 

Code 112 – Contributie Verplichtingen 

Deze beleidsmaatregel stelt ons in staat onze internationale handels- en andere 

committeringen na te komen. Voor 2012 is deze maatregel begroot op SRD 5.500 

  

Code 116 - Uitvoering van het Export Support Programma ( ESP) 

Deze beleidsmaatregel is gericht op: 

- verbeteren „public‟ sector management voor Suriname's buitenlandse handel 

- versterken van Suriname's technische en institutionele capaciteiten voor het 

formuleren, onderhandelen en implementeren van het handelsbeleid en gerelateerde 

overeenkomsten 

- institutionele versterking van HI 

- implementeren van een effectief informatie- en communicatiesysteem  

- ontwikkelen van de technische capaciteit van HR in handelsgerelateerde publieke 

en private sectororganisaties 
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- specifieke sector „issues‟ / „topics‟ - gericht op de agrarische sector m.n. handel 

Trainingsprogramma's t.b.v. de publieke en private sectororganisaties (waaronder 

BSO‟s) uitvoeren: 

- private sector ontwikkelingsprogramma‟s 

- strategie en structuur 

- projectontwikkeling 

- „search‟ naar „donor funding‟ – „fund raising‟ 

- projectplanning 

- projectimplementatie 

- project‟monitoring‟ en evaluatie  

- sectorregulering en organisatie 

- „policy cycle‟ management  

- „value chain‟ ontwikkeling - belang van ketenproductie 

- de opzet van een „Skills Development Center‟ en „R & D Center‟. 

En wordt hierbij begroot voor een bedrag van SRD 42.000 

 

Code 117 - Uitvoering Industrieel Technisch Assistentie Programma (ITAP) Dit 

programma kan als tegenhanger gezien worden van het TSSP omdat de doelstelling 

hetzelfde is; alleen is dit project specifiek gericht op facilitering van de 

industriesector. Het gaat om technische assistentie aan de industriesector. Deze 

beleidsmaatregel is begroot voor een bedrag van SRD 57.000 

 

Code 118 - Suriname Business Forum (SBF) 

Dit is het Publiek-Privaat Dialoog Platform , met als technische werkarm het 

Suriname Business Centre, welke zal zorg dragen voor de monitoring van de 

implementatie van het Strategisch Actieplan voor de ontwikkeling van de Locale 

private Sector. De exploitatie van het SBF is begroot voor een bedrag van SRD 

215.000 

 

Code 119 - Uitvoering Project Industrie Terreinen.(PIT) 

Deze beleidsmaatregel werkt naar de terbeschikkingstelling van industrieterreinen aan 

de locale private sector. Deze beleidsmaatregel is begroot voor een bedrag van SRD 

35.000. 

 

Code 120 - Opzet en functionering Mededingingsautoriteiten 

Het Surinaams Mededinging Instituut en de Caricom Competition Commission (CCC) 

zijn noodzakelijk voor bestrijding van oneigenlijke concurrentie. Zij bestrijden 

kartelvorming en prijsafspraken. De exploitatiekosten bedragen per jaar: huur SRD 

120.600 en bewaking SRD 47.400. Het totaal bedrag van SRD 168.000 wordt dan 

opgebracht voor het dienstjaar 2012.  
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Code 121- Versteviging van Suriname’s Internationale industriële, 

Economische- en  

                   Handelsbetrekkingen 
Implementatie van deze beleidsmaatregel bevordert: 

-een actieve en constructieve participatie op internationale fora ter bevordering van 

het concurrentieniveau van de LPS  

-het identificeren en beheersen van kostprijsverhogende factoren voor de LPS 

-Identificeren en benutten van internationale hulpprogramma's: 

(Caribbean Export, EU, IDB etc.) 

-Het verbeteren van de toegang tot kapitaal en technische assistentie bij lokale en 

buitenlandse kredietverschaffers/donoren (de IFI's) 

-het identificeren en bevorderen  van regionale en internationale 

financieringsmechanismen t.b.v. de ontwikkeling van de lps (opzetten databank)  

Deze maatregel is begroot voor SRD 25.000  

 

Code 122 - Nationale Bewustwording inzake CSME, WTO, ACP-EU en andere  

                   overeenkomsten. 

Deze maatregel behelst uitsluitend het kweken van awareness bij de locale private 

sector inzake  de processen binnen deze samenwerkingsverbanden en de effecten 

daarvan op de Surinaamse economie.  

Ook de voorbereiding van de LPS voor participatie in de regionale- en internationale  

handel ressorteren onder deze beleidsmaatregel. 

De begroting van deze maatregel is geschat op SRD 63.000, voor aanpassing van 

productiestructuren LPS, Business oriëntatie trips, workshops en seminars, en “train 

the trainer” cursussen. Op basis van de Regeringsverklaring, het M.O.P 2012-2016 en 

de internationale committeringen van de Staat Suriname, zijn de volgende 

beleidsvoornemens van het Ministerie van Handel en Industrie geformuleerd. 

Voor een integrale beleidsbenadering zijn in onderstaand schema de 

beleidsdoelstellingen van het Ministerie van Handel en Industrie vervat, ingebed in de 

diverse M.O.P Beleidsgebieden, de daaruit voortvloeiende activiteiten, alsmede de 

indicatoren voor het begrotingsjaar 2012.  
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Ontwikkelingsplan -Beleidsgebied: Sociaal Maatschappelijk Welzijn. 

 

 

 

 

Ontwikkelingsplan-

Beleidsprogramma’s 

en 

Beleidsmaatregelen 

Verwachte Beleidsresultaten per eind  

2011 

Verwachte 

beleidsresultaten 

per eind 2012 

 

   

Ontwikkelingsplan - Beleidsgebied: BESTUURLIJK EN JURIDISCH 

Het tot stand doen komen van een overzichtelijke, transparante en aan de tijd aangepaste 

organisatie met het oog op een  

verhoogde participatie van stakeholders in het Handels- en Industrie gebeuren alsmede 

het vereenvoudigen van 

het vergunningenbeleid, consumenten bescherming, mededinging, en het werken naar 

een 24/7 economie. 

Ontwikkelingsplan- 

Beleidsprogramma’s  

en Beleidsmaatregelen 

Verwachte Beleidsresultaten per eind  

2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2012 

 

101 -Aanpassing / 

Redigering 

wetgeving in het kader  

van multilaterale 

overeenkomsten  

(WTO, CARICOM, 

FTAA,  

ACP-EU)en bilaterale  

overeenkomsten 

Wet- en regelgeving voor het bevorderen 

van  

het ondernemingsklimaat en het 

ondernemerschap  

in Suriname. 

 

 

20-40 aangenomen 

en gepubliceerde 

wetten per jaar 

(ARS en SB) 

Verbeterde positie 

op de Wereld Bank 

“ease of Doing 

Buisiness list” 
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Ontwikkelingsplan -Beleidsgebied: ECONOMISCH  

Het stimuleren van de bijdrage van DDI en FDI in Suriname door het verbeteren van het 
investeringsklimaat 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

119 -Uitvoering 

Project 

Industrieterreinen 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

120 - Opzet en 
functionering 

mededingings –

autoriteiten  
 

Het stimuleren c.q. bevorderen van de productie van 

goederen en diensten. 

 

Ordening van sectoren  

 

 

Het aanpassen van de fiscale en niet-fiscale 

faciliteiten aan regionale en internationaal gangbare 

regelgeving 

 

Het (her)inrichten van industrieterreinen / gebouwen 

en opzetten van „free trade and industrial zones‟ 

 

Evalueren ruimtelijke ordening en formuleren van 

structuur en bestemmingsplannen  

 

Vereenvoudiging procedures inzake het 

vergunningenbeleid  

 

Het opzetten en operationaliseren van InvestSur / 

Suriname Investment Promotion Agency (SIPA) en 

Suriname Export Promotion Agency (SEPA) 

 

Vernieuwen en bevorderen van de Suriname 

Investment Guide (het "product" Suriname) 

 

Opzet Surinaamse Mededingingsautoriteit ter 

bescherming van eerlijke concurrentie 

 Groei in DDI met 
minimaal 5% per jaar 

 Groei in FDI met 
minimaal 10% per jaar 

 Jaarlijse groei van 300 
nieuwe bedrijven 
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Ontwikkelingsplan - Beleidsgebied: ECONOMISCH  

Ontwikkelingsplan - 

Beleidsprogramma’s  

en Beleidsmaatregelen 

Verwachte beleidsresultaten per eind  

2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2012 

100 - Standaarden 
Bureau Suriname 

 

 
 

 

116 - Uitvoering Export 
Support Programme 

(ESP). 

Het identificeren en beheersen van 
kostprijsverhogende factoren voor de LPS 

 

Uitbreiding van Standaardisatieprogramma‟s (incl. 
certificering)  

voor product kwaliteit bij de bedrijven 

 
Het verbeteren van de toegang tot kapitaal en 

technische assistentie bij lokale en buitenlandse 

kredietverschaffers/donoren (de IFI's) 
 

Het liberaliseren en transparant maken van het 

vergunningenstelsel 
 

Formulering van een regionale integratiestrategie, 

gericht op het ontwikkelen en stimuleren van 
ketenproductie („value chain‟) en „clustering‟ 

Winsttoename bij 
de bedrijven 

(Belastingdienst) 

 
Ontwikkelingplan-Beleidsgebied: SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  

Doel: Garanderen van een adequate bewustwording 

Ontwikkelingsplan- 

Beleidsprogramma’s  

en 

Beleidsmaatregelen 

Verwachte beleidsresultaten per eind  
2011 

Verwachte 
beleidsresultaten per eind 

2012 

 

121 - Versteviging 

van Suriname‟s 
Internationale 

Industriele-, 

Economische- en 
Handels- 

Betrekkingen 

 
122 - Nationale 

Bewustwording 

inzake CSME, de 
WTO, ACP-EU EPA, 

en andere 

overeenkomsten 
 

118 - Suriname 

Business Forum 
(SBF). 

 

117 - Uitvoering 
Industrieel Technisch 

Assistentie 

Programma (ITAP) 

Het stimuleren en bevorderen van de „awareness‟, 

„willingness‟, „commitment‟ bij de publieke en private 
sector om voortdurend en doelmatig met elkaar in 

dialoog te zijn  

 
Stimuleren van wederzijds begrip voor „Good 

(Corporate) Governance‟ 

 
 

 

 

 Minimaal 4 
constructieve PPDs 
per jaar 

 

 ‘Performance 
management (balance 
score card’) bij de 
overheid en de 
bedrijven  

 Overheid en de 
private 
sectororganisaties 
hanteren een ‘code of 
conduct’   

Jaarplannen en verslagen 

van de overheid en 
private sectororganisaties 
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TITEL 3: Middelenbegroting  

 Bedragen x SRD 1.000 

Code Ontvangsten

Realisatie 

2010

Vermoedeli

jk beloop 

2011

Raming 

2012

Raming 

2013

Raming 

2014

Raming 

2015

Raming 

2016

80.40.09
Vergunningsrechten voor het 

vestigen van bedrijven 392 400 300 300 300 300 300

80.50.05 Justeerloo(Ijkgelden) 91 87 89 89 89 89 89

80.60.06 Bestekkosten 0 1 1 1 1 1 1

Totaal Middelen

begroting 483 488 390 390 390 390 390

Code
Donormiddelen

 projekten

90.10.05 IDB, Lening 3190 2587 0 0 0 0 0

90.00.05 IDB, donatie 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Donor-

middelen 3190 2587 0 0 0 0 0

Totaal middelen 

ontvangsten 3673 3075 390 390 390 390 390
 

  

 

 

   

Toelichting 

De niet – belasting middelen zijn voor het jaar 2012 begroot op SRD. 390.000,00. 

In het kader van het decentralisatie proces zal een nog nader vast te stellen 

percentage van de  “Niet Belasting Middelen” met name de „Vergunningsrechten 

voor het vestigen van bedrijven‟  voor een totaal bedrag van worden overgemaakt  

t.b.v. het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. 

 

Bijdrage vergunningsrechten 

De vergunningsrechten voor het vestigen van bedrijven dienen aangepast te worden, 

op basis van het vermogen en het soort bedrijf. In een eerder voorstel is aangegeven 

voor kleinbedrijven het tarief van SRD. 300,- per verzoekschrift (nieuw en/of 

verlenging). Voor middelgrote bedrijven en grote bedrijven zijn de tarieven 

respectievelijk SRD. 500 en SRD. 1.000 per verzoekschrift (nieuw en /of verlenging). 

Zowel een nieuwe vergunning als de verlenging hebben een  tijdsduur van 3 (drie) 

jaren.  
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Ook wordt in overweging genomen om zowel administratiekosten in rekening te 

brengen als boetes op te leggen bij eventuele overtredingen van de voorwaarden van 

de bedrijfsvergunning. 

Dit voorstel tot tariefsaanpassing is nog niet geïmplementeerd. 

 

 

Bijdrage justeerloon 

Naar verwachting van het Hoofd van de Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen 

zal het te ontvangen bedrag aan justeerloon (gelden die door burgers en/of bedrijven 

worden betaald voor het ijken van diverse materialen) voor het jaar 2012 ca. SRD. 

89.000,00 bedragen.  

Ook hier is tariefsaanpassing dringend noodzakelijk; reden waarom de huidige 

tarieven door deskundigen kritisch geëvalueerd worden. 

Het proces naar de feitelijke tariefsaanpassing is een stuk omslachtiger omdat 

ingeval van justeerloon van de Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen het om 

wetswijzigingen gaat. Met de implementatie van het Standaarden Bureau Suriname 

hoopt het ministerie gefaseerd plannen te realiseren voor een adequate 

dienstverlening naar het bedrijfsleven en de inkomsten van Suriname zo op termijn 

te verhogen. 

De ontvangsten zullen gebaseerd zijn op onderstaande tarieven lijst van justeerloon.  

A.  Bulkstation   SRD. 30,00 per opslagtank. 

Tankwagen    SRD.    40,00 per tank.  

   

 Benzine Pomp   SRD.    10,00 per pomp 

   Tankboot   SRD.    40,00 per opslagtank 

   Inhoudsmaten   

 0            tot           20 liter  SRD.    15,00 per stuk 

 20          tot         200 liter  SRD.    30,00 per stuk 

 200        tot       1000 liter  SRD.    50,00 per stuk 

 1000      tot     10000 liter  SRD.    50,00 per stuk 

 Strooptanks   SRD.  150,00 per stuk 

 Alcoholtanks   SRD.  150,00 per stuk 

 Benzineopslagtanks   SRD.  150,00 per stuk 

 

B  Justeren van gewichten 
Gewichten voor fijne wegingen (zoals apotheken en 

goudsmederijen): 

1 mg. t/m 1000 mg.   SRD.     1,00 per stuk 

Overige gewichten: 

0     gr -     500 gr.   SRD.     0,75 per stuk 

500 gr -   1000 gr.   SRD.     1,25 per stuk 

1     kg –      2  kg.   SRD.     1,50 per stuk 

2     kg –      5  kg.   SRD.     1,75 per stuk 

5     kg –    10  kg.   SRD.     2,50 per stuk 

10   kg –    20  kg.   SRD.     5,00 per stuk 
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20   kg –    25  kg.   SRD.    10,00 per stuk 

25   kg –    50  kg.   SRD.    15,00 per stuk 

50   kg –   100  kg.   SRD.    20,00 per stuk 

100 kg –   500  kg.   SRD.    22,50 per stuk 

500 kg – 1000  kg.   SRD.    25,00 per stuk 

 

Reparatie; 

Toonbank weegschalen   SRD.      10 per stuk 

snelwegers en balansen   SRD       15 per stuk 

Grondbasculen    SRD        20 per stuk 

Weegbruggen    SRD        75 per stuk

  

 

 

 

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

    15-30 kg SRD.   15 per stuk 

Balans                       0-1 kg SRD    10 per stuk  

Grondweegwerktuigen    -    250 kg SRD    20 per stuk 

           250 -   500 kg SRD.   30 per stuk 

           500 -1.000 kg SRD    35 per stuk 

  Weegbruggen:     1.000- 5.000 kg SRD    50 per stuk 

        5.000-35.000 kg SRD    75 per stuk 

       5.000-60.000 kg SRD  100 per stuk 

 

 D Vergoeding van Diverse keuringen: 

meetstokken    SRD     3,00 per stuk 

maatkannen( 1/2dl. tot 1 liter)         SRD     1,50 per stuk   

maatkannen( 1 liter tot 2 liter)   SRD     2,00 per stuk 

  Pocketbalans      SRD   15,00 per stuk 

  Opstap weegschaal(laag en hoog)  SRD   15,00 per stuk 

 

E  Keuring op verzoek: 

Balans     0-  1 kg SRD   15,00 per stuk  

Snelwegers    0-15 kg SRD   15,00 per stuk  

   15-30 kg SRD   20,00 per stuk  

Grondbascule  0-  250 kg SRD   25,00 per stuk  

   250-  500 kg SRD   35,00 per stuk  

   500-1000 kg SRD   40,00 per stuk 

 

F  Essaailoon( bij het ijken van goud en zilver): 

 0         <  10 gram  SRD     2,00 per proef  

10       <  20 gram  SRD     4,00 per proef 

   20       <  30 gram  SRD     6,00 per proef 
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   30       <  40 gram  SRD     8,00 per proef 

   40       <  50 gram  SRD   10,00 per proef 

   50       <  60 gram  SRD   12,00 per proef 

   60       <  70 gram  SRD   14,00 per proef 

 70       <  80 gram  SRD   16,00 per proef 

 80       <  90 gram  SRD   18,00 per proef 

 90       < 100 gram  SRD   20,00 per proef 

 

Bijdrage Bestekkosten; 

Deze zijn de kosten die worden betaald bij de aankoop van een bestek in verband met 

openbare aanbestedingen. Ervan uitgaand dat ook in het jaar 2011 er voor de 

openbare inschrijvingen er ± 10 stuks bestek voor een minimaal bedrag van SRD 50 

per stuk zal worden verkocht, is dit middel begroot op SRD 500. 

 

Paramaribo, 29 juni 2012, 

 

ROBERT L.A. AMEERALI 
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Lijst van gebruikte afkortingen in de ontwerpbegroting 2012  

 

WTO  World Trade Organisation 

EPA  Economic Partnership Agreements 

CariForum  Caribbean Forum 

MIGA    Multilateral Investment Guarantee Agency 

Caricom   Caribbean Community 

IDB  Inter- American Development Bank 

ITC International Trade Center  

BAVP  Buitengewoon  Agent Van Politie 

ICT   Information and Communication Technologie 

ADEK of ADEKUS  Anton De Kom Universiteit Suriname 

VWO    Voorgezet Wetenschappelijk Onderwijs 

O.P  Ontwikkelings Plan  

JP   Justitie en Politie 

Fin  Financiën 

BW  Cie Burgerlijk Wetboek commisie herziening 

DLGP Decentralization and Local Goverment Strengtening Programme  

CBvS  Centrale Bank van Suriname 

HI  Handel en Industrie 

BUZA Buitenlandse Zaken 

ATM Arbeid Technologie en Milieu 

NGO‟s  Niet  Gouvernementele Organisaties 

SBF Suriname Business Forum 

NOB  Nationale Ontwikkelings Bank 

ABS  Algemeen Bureau voor de Statistiek 

SER  Sociaal Economische Raad 

BOG Buro Openbare Gezondheidszorg 

SBS Surinaams Bureau  voor Standaarden  

NIMOS Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling 

VG  Volks Gezondheid 

MINOV Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling 

LVV Landbouw Veeteelt en Visserij 

ROGB Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer 

OW Openbare Werken 

RO Regionale Ontwikkeling 

DNA De Nationale Assemblee 

KKF  Kamer van Koophandel en Fabrieken 

LPS  Locale Private Sector  

UNASUR  Union of South American Nations 

EU Europese Unie 


