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2013                                               STAATSBLAD                                            No. 69 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE 

AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 

VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 

FINANCIEN. 

 

 

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 2013 betreffende het MINISTERIE VAN FINANCIEN wordt vastgesteld 

alsvolgt: 

 

DIRECTORAAT FINANCIEN 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

bedragen x SRD.1.000 

                       
Code Kostensoort Bedrag

10 Personeelskosten 15.067                

20 Materiële Kosten 27.041                

30 Subsidie en Bijdragen 500                     

40 Aanschaffingen 1.245                  

Totaal Apparaatskosten 43.853                 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

bedragen x SRD. 1.000       

 

101 Automatisering             13,400 

102 Bureau Staatsschuld                  937 

103 Deviezencommissie                    75 

104 CLAD               4,563 
109 Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding                 3,000 

110 Rentes en aflossingen           204,401 

121 Bijdrage tot stimulering van ontwikkelings projekten(OVH/NHAS)           216,250 

123 Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds             99,000 

124 Capaciteitsopbouw 1,200

126 Strengthening Management for Results in Suriname(OVH/IDB) 1,340

128 Beheer en Toezicht Staatsfinancien 10,000

130 Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen 4,900

131 Beveiliging                  400 

132 Bijdrage aan IDCS               7,000 

133 Staatsparticipatie in de goudindustrie           640,855 

Totaal beleidsprogramma's 1,207,321

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

TITEL III: Middelenbegroting  
bedragen x SRD .1.000 

 

Niet Belasting Middelen

80.60.01 Dividend                  4,944 

80.60.11 Winst CBvS              200,000 

Totaal Niet belasting Middelen              204,944 

Donormiddelen

90.00.05 IDB, donatie                  1,340 

Totaal Donormiddelen                  1,340 

Leningen

90.10.05 IDB, lening                19,570 

90.10.99 Overige ontvangen leningen              640,855 

Totaal Leningen              660,425 

Totaal middelen              866,709  
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DIRECTORAAT BELASTINGEN 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

 

                                                        Bedragen x SRD.1000 

Code Kostensoort Bedrag 

10 Personeelskosten 32.474 

20 Materiële kosten 8.847 

40 Aanschaffingen  3.035 

   

 Totaal Apparaatskosten 44.356 

 

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

                      Bedragen x SRD 1000 

Code  Beleidsmaatregel  Bedrag  

100 Automatisering 36.353 

105 Fiscale Controle Binnenland 500 

106 Capaciteitsopbouw       3.000 

108 Beveiliging kantoorgebouwen 500 

113 Introductie nieuwe fiscale wet- en regelgeving 7.158 

114 

Modernisering/verzelfstandiging van de belastingsorganisatie 

5.143 

 

115 Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen 2.000 

116 Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen  1.500 

 
Totaal beleidsprogramma's 56.154 
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TITEL III: Middelenbegroting   

 

Bedragen x SRD 1000 

Code Directe Belastingen Bedrag

80.00.01 Inkomsten Belasting( incl. Loonbelasting)            1.469.000 

80.00.04 Vermogensbelasting                   2.000 

80.00.05 Huurwaarde Belasting                   3.000 

80.00.06 Loterijbelasting                 20.000 

80.00.07 Dividendbelasting                 97.000 

80.00.09 Casino belasting                 36.000 

80.30.04 Goudbelasting                 60.000 

Totaal Directe Belastingen            1.687.000 

Indirecte Belastingen

80.10.01 Invoerrechten               380.000 

80.10.02 Statistiekrechten                 22.908 

80.10.03 Omzetbelasting               270.000 

80.10.04 Uitvoerrecht op hout                   9.000 

80.10.05 Accijns op Alcohol vrije dranken                 10.000 

80.10.06 Accijns op Gedistilleerd                 20.000 

80.10.07 Accijns op Bier                 26.000 

80.10.08 Accijns op Rooktabak en Sigaretten               125.000 

80.10.09 Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen               435.000 

80.10.10 Belasting op Publieke Vermakelijkheden                   5.000 

80.10.11 Bijzondere verbruiksbelasting op motorrijtuigen                 30.000 

80.10.12 Belasting Toegevoegde Waarde               437.250 

Totaal Indirecte Belastingen            1.770.158 

Totaal Belastingmiddelen            3.457.158 

Niet Belastingmiddelen

80.00.03 AOV Premie               118.000 

80.00.08  Consentrecht                 38.000 

80.30.03 Retributie aluinaarde en bauxiet                   3.000 

80.50.03 Retributie inzake in- uit- en doorvoer                   3.504 

80.50.04 Entrepotgelden                 14.400 

80.50.99 Diverse Niet Belasting Ontvangsten                   1.000 

80.70.02 Fiscale  boeten vervolgingsgelden etc.                   1.400 

Totaal Niet Belastingen 179.304              

Leningen

90.10.05 IDB 33.000                

Totaal Leningen 33.000                

Totaal middelenbegroting 3.669.462           

 
 

 

 



2013                                                             5                                                    No. 69   

 

   

DIRECTORAAT PLANNING EN ONTWIKKELINGSFINANCIERING. 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

Bedragen x SRD 1.000 

 

 

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Bedragen x SRD. 1.000 

 

Code Beleidsmaatregel Raming

100 ABS 7,266

103 SER 150

104 Census Programma 1,853

129 Activiteiten in het kader van Sociaal Economische Ontwikkelingen 5,861

Totaal Beleidsprogramma’s  15,130  
 

 

 

Code Kostensoort Raming

10 Personeelskosten 2.366

20 Materiële kosten 1.455

40 Aanschaffingen 566

Totaal Apparaatskosten 4.387
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TITEL III: Middelenbegroting  

 

Bedragen x SRD 1.000 

 

Code Ontvangsten Raming

80.60.99 Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en -diensten 90

Totaal Niet Belasting Middelen 90

90.10.05 IDB, Leningen 1.853

90.10.06 AFD 0

Totaal Leningen 1.853

Totaal donor en leningen 1.853

Totaal Middelenbegroting 1.943

 
 

 

Artikel 2 

 

 

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

2. Zij treedt in werking op 1 januari 2013. 

3. De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van deze wet. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, 26
ste

 februari 2013, 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 18
e
 april 2013  

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

S. MOESTADJA 
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WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 7-DE 

AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 

VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 

FINANCIËN.  

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen  

 

Het Ministerie van Financiën zal zich verder in het begrotingsjaar 2013 inzetten voor 

het verwezenlijken van een duurzame groei van de economie en het welvaartsniveau 

van de Surinaamse gemeenschap. 

In het Strategisch Plan 2012-2016 van het Ministerie is uitgewerkt, hoe dit tot stand 

gebracht zal worden. 

Het ministerie heeft in dat kader een missie en visie geformuleerd ter benadrukking 

van de algemene doelstelling. 

 

De missie luidt alsvolgt: “Het effectief beheren van staatsfinanciën en het 

bevorderen van duurzame economische welvaart van de huidige en toekomstige 

generaties in de Republiek Suriname” 

 

De Visie : 

Het Ministerie van Financiën wil de voorwaarden voor een financieel gezond 

Suriname en een hogere levensstandaard creëren, door haar missie als volgt te 

realiseren: 

1. Het bevorderen van omstandigheden die evenwichtige economische 

ontwikkeling mogelijk maken; 

2. Het werken aan een efficiënte financiële huishouding en toezien op 

doelmatige besteding van staatsgelden; 

3. Het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel; 

4. Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige diensten en altijd  respectvol 

en transparant handelen naar de gemeenschap toe; 

5. Een efficiënte, innovatieve  en resultaatgerichte organisatie zijn die haar 

processen continu beheerst en nauw samenwerkt met andere instanties; 

6. Voortdurend ontwikkelen van het menselijk potentieel en op basis hiervan 

een werkklimaat creëren dat gekenmerkt wordt door wederzijds respect, 

teamspirit, persoonlijke integriteit,  innovatie, klantgerichtheid en 

zelfverantwoordelijkheid. 

7.  

In 2011 heeft het Ministerie van Financiën een aantal strategische prioriteiten 

geformuleerd , die ook in 2013 van kracht zullen zijn. 
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Overheidsfinanciën 

Met betrekking tot overheidsfinanciën zijn de macro-economische doelstellingen van 

cruciale betekenis  voor het  streven van de overheid om  duurzame economische 

groei te bewerkstelligen. Inherent daaraan heeft een juiste macro-economische 

planning een positieve invloed in het overheidsfinanciële besluitvormingsproces, met 

als gevolg een gunstig effect op de groei van de economie en het welvaartsniveau 

van de samenleving.  Binnen het beleidskader van de staatsfinanciën zal gewerkt 

worden aan een budget dat een correcte weergave is van de verwachte inkomsten en 

uitgaven ten behoeve van een gezond macro-economisch en financieel evenwicht.  

 

Voor het realiseren van een evenwichtig beleid en continuïteit van de gewenste 

positie van de staatsfinanciën, is het noodzakelijk dat het financieringstekort op een 

nationaal en internationaal acceptabel niveau is en is afgestemd op de overige macro-

economische indicatoren. Bij het inkomstenbeleid moeten instrumenten gebruikt 

worden om een effectieve en efficiënte inning van staatsinkomsten te realiseren en 

dienen de achterhaalde tarieven van niet belastingmiddelen te worden geactualiseerd.  

 

Ook zal het Ministerie van Financiën erop toezien dat het budgettair beleid 

afgestemd is op het monetair beleid. De hieraan gerelateerde strategieën zijn:  

1. Uitvoeren van een prudent beleid met betrekking tot de overheidsfinanciën. 

2. Monetair neutrale financiering van het begrotingstekort. 

3. Het voeren van een stringente “cash - management”. 

4. Verbeterde planning bij de uitvoering van de beleidsprogramma’s/projecten,   

        waarbij rekening wordt gehouden met de uitvoeringscapaciteit en de  

        beschikbare middelen. 

5. Verhoging van de efficiëntie in het beheer van de overheidsfinanciën  

        middels het project “Beheer en toezicht op de Staatsfinanciën”. 

6. Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de begroting als  

        planningsinstrument. 

 

In 2012 is reeds een aanvang gemaakt met de voorbereidingen tot het implementeren 

van een nieuw geïntegreerd financieel management informatie systeem voor de 

overheid. In 2013 zal dit verder uitgewerkt en gemodelleerd worden, waarna in 2014 

dit nieuw systeem zal worden geëffectueerd.  

 

Macro-economische ontwikkelingen 2012 

In het kader van het efficiënt en effectief beheer en toezicht van staatsfinanciën, 

voert het ministerie van Financiën een prudent overheidsfinancieel beleid uit. Binnen 

het nationaal economisch beleid zal een nadere strategie worden uiteengezet om 

duurzame economische groei en macro-economische stabiliteit te realiseren. De 

afhankelijkheid van de wereldmarktprijzen van grondstoffen van de mijnbouwsector 

en de invloed van de internationale economische ontwikkelingen kunnen leiden tot 

fluctuaties binnen de staatsfinanciën.  
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Om stabiliteit te garanderen worden niet alleen verdere voorzieningen getroffen voor 

een gebalanceerd begrotingsbeleid, maar ook de verdere hervormingen, aan de 

inkomsten-, de uitgaven- en de financieringszijde zullen moeten plaatsvinden. Het 

minimaliseren van het begrotingstekort, het diversificeren van de economie en het 

opzetten van een Sovereign Wealth Fund (SWF) om de volatiliteit van de inkomsten 

te beperken, behoren tot enkele prioriteiten van het overheidsfinancieel beleid. Het 

stringent budgettair- en monetair beleid blijft gehandhaafd, evenals het toepassen van 

de begrotingsdiscipline om het macro-economische evenwicht te garanderen.  

 

Tabel 1. Macro-economische indicatoren 

2010 2011 2012

Macro-economische indicatoren Projectie

Reële BBP (%) 4,1 4,7 3,7

Inflatie (% dec- dec) 10,3 15,3 3,4

Inflatie ( gemiddeld) 6,9 17,7 4,9

Saldo Totale Rekening Overheid (% BBP) -2,9 -0,1 -1,4

Saldo Totale Rekening Betalingsbalans (mln USD) 35,0 124,1
 

Bron: Ministerie van Financien 

 

De staatsschuld bedraagt per ultimo juni 2012 SRD 3.863,2 mln. Hiervan is         

SRD 2.249,5 mln buitenlandse schuld (16% van het BBP) en SRD 1.613,6 mln 

binnenlandse schuld (11.5% van het BBP). Het beleid om achterstallige leningen af 

te lossen, heeft mede ertoe geleid dat de kredietwaardigheid van ons land verder is 

verbeterd.    

 

Reële sector 

Volgens de cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is de 

inflatie over  de maand juni 2012 genoteerd voor 0.2% (ten opzichte van mei 2012). 

Bij een vergelijking van de maand juni 2012 ten opzichte van juni 2011 zijn de 

consumenten prijzen met gemiddeld 3.5% gestegen (een 12 maandsinflatie van 

3.5%). De prijsveranderingen kunnen toegeschreven worden aan voornamelijk 

voeding en transport. De inflatie over de maand juni is voor 2012 naar beneden 

bijgesteld van 6.3% naar 4.9% (jaareinde) en van 5.1% naar 3.4% (jaargemiddelde), 

en de geschatte economische groei is 3.7%. Het groeicijfer voor 2012 is lager dan 

2011, omdat nauwelijks groei is bij de goudproductie.  
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Tevens wordt er bij de bauxiet en aardolie industrie ook een daling in de productie 

verwacht door de desbetreffende bedrijven. De investeringen en exportactiviteiten 

als gevolg van de prijsontwikkelingen op de wereldmarkt voor grondstoffen en de 

groei in onder andere constructie en handelsactiviteiten leveren een wezenlijke 

bijdrage aan de tot standkoming van de geschatte reële groei.  

 

Monetaire sector en betalingsbalans 

Het stringent monetair beleid is in 2012 gehandhaafd om de inflatoire druk te 

minimaliseren. Na de aanpassing van de wisselkoers in januari 2011, is de koers voor 

de US dollar stabiel gebleven op SRD 3,35. Tot en met juni 2012 is aan 

internationale reserves een bedrag geregistreerd van SRD 2.940,1 mln (eqv. aan 

USD 905,3 mln). Dit is een toename van 17.7% ten opzichte van juni 2011, welke 

SRD 2.420,7 mln (eqv. aan USD 745,4 mln) bedroeg. De importdekking die in het 

eerste kwartaal van 2012 5 maanden is, zal naar verwachting over het eerste halfjaar 

niet lager zijn dan het geregistreerd aantal maanden. Op de betalingsbalans is over 

2011 een overschot geregistreerd van US$ 124.1 mln op de totale rekening en in het 

eerste halfjaar van 2012 een overschot van US$ 96 mln.  

 

Ontwikkelingsfinanciering 

Ook in 2013 zal het beleid sterk gericht zijn op een effectieve benutting van de 

beschikbare financieringsmiddelen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten. De 

beschikbare financieringsmiddelen zijn afkomstig van zowel nationale als 

internationale partners. Hiertoe zullen mogelijkheden worden geschapen tot 

verhoging van de Staatsinkomsten door onder meer het opvoeren van nationale 

besparingen en het aanboren van diverse financieringsbronnen. In dit kader zal de 

aanvullende bijdrage van de internationale ontwikkelingspartners in kaart worden 

gebracht en centraal worden gecoördineerd, in nauwe samenwerking met het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

In nauwe samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal de verdere 

verdieping en diversificatie van de bilaterale en/of rationalisatie van bestaande 

relaties plaatsvinden. De coördinatie van de samenwerking met de 

ontwikkelingspartners die de ontwikkelingsfinanciering ondersteunen, is gebaseerd 

op de principes van equal partnership en economische diplomatie. Hierbij is er 

sprake van gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, respect en voordeel.   

 

Fiscaal beleid 

In het Ontwikkelingsplan 2012-2016, de regeringsverklaring en de jaarrede van de 

President van de Republiek Suriname Z.E. D.D.Bouterse zijn met nadruk 

aangegeven dat het noodzakelijk is dat  hervorming van de belastingwetgeving en de 

belastingorganisatie plaats vindt.  

De huidige belastingwetten dateren van ettelijke jaren terug en er  hebben geen 

aanpassingen plaatsgevonden uit hoofde van de economische ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren. De huidige wetgeving is verouderd, complex en moeilijk 
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hanteerbaar om te gebruiken als instrument voor economische ontwikkeling. Het is 

dus tijd voor een brede belastinghervorming. 

De  hervorming impliceert de verschuiving van de belastingdruk van de directe 

belastingen (inkomstenbelasting en loonbelasting) naar de indirecte belastingen 

(BTW). In dit kader zal de BTW worden geïntroduceerd. De BTW zal het huidige 

heffingssysteem van de Omzetbelasting vervangen. Met de verschuiving van de druk 

van de directe belastingen naar de indirecte belastingen, zullen gelijktijdig met de 

introductie van BTW, de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting worden 

verlaagd. Door deze verlaging zal de loontrekker en ondernemer meer netto-inkomen 

ter beschikking hebben. 

Verder zullen naast het verlagen van de tarieven van de inkomstenbelasting en de 

loonbelasting ook gewerkt worden aan vereenvoudiging van voornoemde wetten. 

Naast deze maatregelen zullen ook nieuwe belastingsoorten worden geïntroduceerd 

ter vervanging/aanvulling van de bestaande heffingen. In 2013 zal ook de eerste fase 

van de verzelfstandiging van de Belastingdienst een feit moeten zijn. 

Er zal een zelfstandig bestuursorgaan worden gecreëerd, welke de 

verantwoordelijkheid zal dragen voor het administreren van de diensten. De 

hoofdreden voor het creëren van een zelfstandig bestuursorgaan is het 

bewerkstelligen van een substantiële verbetering van de effectiviteit van de 

belastingadministratie en organisatie. Voor de verwezenlijking van dit doel is het 

essentieel dat een zelfstandig bestuursorgaan wordt geïntroduceerd zodanig dat de 

beperkingen waarmee de huidige belastingdienst geconfronteerd wordt, worden 

ondervangen. Om dezelfde reden is het ook van even groot belang dat de 

implementatie van dit zelfstandig bestuursorgaan gepaard gaat met de modernisering 

van de belastingeenheden daar deze worden geïncorporeerd in het zelfstandig 

bestuursorgaan.  

 

Verdragen  

In de komende vijf jaar zullen er met de daartoe in aanmerking komende staten 

belastingverdragen worden gesloten. De reden hiertoe zijn onder andere: 

Het streven om internationale dubbele belasting te voorkomen; 

De noodzaak om belastinginformatie uit te wisselen; 

Het streven een bijdrage te leveren aan het realiseren van een gunstig 

investeringsklimaat. 
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DIRECTORAAT FINANCIEN 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

 

           Bedragen x SRD.1.000 

Code Kostensoort Realisatie

2011

Vermoedelijk 

beloop 

2012

Raming

2013

Raming

2014

Raming

2015

Raming

2016

Raming

2017

10 Personeelskosten             13,963                14,062         15,067       15,519      15,985        16,464         16,958 

20 Materiële kosten             20,724                17,166         27,041       28,393      29,813        31,303         32,869 

30 Subsidies en bijdragen                  100                     257              500            500           500             500              500 

40 Aanschaffingen                  271                     197           1,245         1,307        1,373          1,441           1,513 

Totaal 

Apparaatskosten             35,058                31,682         43,853       45,719      47,670        49,709         51,840 

  

Toelichting 

 

10. Personeelskosten  

De personeelskosten zijn in 2013 geraamd voor SRD. 15.067.000,- waarvan voor 

lonen en salarissen SRD.10.664.160,- is uitgetrokken. Het personeelsbestand van het 

ministerie van Financiën is momenteel 453, waarvan in 2013  11 personeelsleden 

zullen jubileren. 

                       

 Personeelsformatiestaat Directoraat Financiën 

 
Afdeling 

 

Aantal 

personeel 

Bezoldigings- 

Bedrag 

Departementsleiding 15    612.096 

Algemene en Huishoudelijke Dienst 93 1.363.752 

Begrotings- en Financiële Zaken 15   367.212 

Personeelszaken 15   339.636 

Documentatie en Informatie Verzorging 31   531.300 

Interne Controle   3     86.172 

Juridische Zaken  6  159.996 

Centrale Betaaldienst 63 1.419.216 

Centraal bureau mechanische administratie 29   740.208 

Comptabiliteit 102 2.649.852 

Centrale Begrotingsboekhouding  29    672.804 

Thesaurie-Inspektie 26       816.252 

Economische Aangelegenheden 16   597.552 

Information  & Communication Technology 10 308.112 

Totaal 

 

453 10.664.160 
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20. Materiële kosten  

De materiële kosten zijn in 2013 geraamd voor SRD.27.041.000,-                                                                             

Dit bedrag is geraamd voor o.a.de volgende uitgaven:     

- De exploitatie kosten van het directoraat Financiën  

- De kosten van dienstreizen van buiten-  en binnenland 

- De kosten van vonnissen  

- De contributie kosten van: Cartac, IDB, MIF, IsDB en CDB 

- Het verschuldigd bedrag aan SLM  i.v.m. beschikbaarheidsfee 

 

30. Subsidies en bijdragen  

Er is SRD. 500.000,- uitgetrokken voor kostensoort Subsidies en bijdragen .                                               

Het geraamd bedrag is voor eventuele bijdragen.  

 

40. Aanschaffingen 

Voor aanschaffingen is een bedrag van SRD. 1.245.000,- geraamd.                                                                   

Het bedrag van SRD 245.000,- is uitgetrokken voor de aanschaffingen  van kantoor 

meubilair en machines. Het resterend deel van SRD 1.000.000,- is bestemd voor de 

aankoop van voertuigen. 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s  

 Bedragen x SRD.1.000 

Automatisering                     64                      94            13,400        13,400       13,400        13,400      13,400 

Bureau voor de 

Staatsschuld                   753                    746                 937             937            937             937           937 

Deviezencommissie                     96                      45                   75                -                -                  -                -   

CLAD                4,307                 4,410              4,563          4,563         4,563          4,563        4,563 

Bijzondere 

voorzieningen 

rampenbestrijding en 

beheersing                      -                         -                3,000          3,000         3,000          3,000        3,000 

Rentes en aflossingen                      98,679             104,955          204,401      285,000     385,000      385,000    385,000 

Sectorbegeleiding  

Financiën (NHAS)                      -                         -                     -                  -                -                  -                -   

Sectorfonds Beheer en 

toezicht Staatsfinanciën 

(NHAS)                      -                         -                     -                  -                -                  -                -   

Bijdrage ter stimulering 

van 

Ontwikkelingsprojecten                      -                         -            216,250      216,250     216,250      216,250    216,250 

Suppletie 

Overheidsbijdrage 

Pensioenfonds              59,214             105,098            99,000        99,000       99,000        99,000      99,000 

Capaciteitsopbouw 
                     -               268,253              1,200          1,700         1,500          1,500        1,500 

Strenghtening 

Management for results 

in Suriname                       -                1,340                -                -                  -                -   

Stimulering Private 

Sector              39,399                 9,494                   -                  -                -                  -                -   

Beheer en Toezicht 

Staatsfinancien                       -              10,000          8,000         8,000          5,000        5,000 

Renovatie en 

nieuwbouw 

kantoorgebouwen                       -                4,900          4,900         4,900          4,900        4,900 

Beveiliging

                      -                   400             400            400             400           400 

Bijdrage aan IDCS              7,000          7,000         7,000          7,000        7,000 

Staatsparticipatie in 

goudindustrie
         640,855      414,730     289,775 

Totaal 202,512          493,095            1.207.321 1.058.880 1.033.725 740,950    740,950  

Beleidsprogramma: 

OP-Beleidsgebied: Economisch

OP-Beleidsprogramma:
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Toelichting Beleidsmaatregelen: 

 

101. Automatisering  

Voor automatisering is SRD.13.400.000,- begroot, waarvan SRD 3.830.000,- 

Overheidsbijdrage is en SRD 9.570.000,-  IDB lening. 

Dit bedrag is bestemd voor uitgaven van: 

- Licenties 

- Kosten i.v.m de aanschaf van  het nieuw Financieel en Management Informatie    

   Systeem (IFMIS) 

- Onderhoud van het huidig Financieel Systeem (FINIS)   

- Aankoop van hard- en software 

 

102. Bureau voor de Staatsschuld  

Het  bedrag van SRD 937.000,- dat uitgetrokken is voor het Bureau voor de 

staatsschuld is bestemd voor exploitatiekosten en bezoldiging van het personeel.   

 

103. Deviezencommissie  

Het begroot bedrag van SRD 75.000,- is alleen bestemd voor bezoldiging  van de  

Deviezencommissie. 

 

104. Centrale Landsaccountantsdienst  

Behalve de personeelskosten zijn ook de exploitatiekosten meegenomen in de 

raming. Consultants aangetrokken voor de Clad worden ook ten laste van deze 

beleidsmaatregel gebracht. De raming bedraagt SRD 4.563.000,-. 

 

109. Bijzondere voorziening t.b.v. rampenbeheersing en bestrijding  

Voor eventuele rampen is een bedrag van SRD 3000.000,- geraamd. 

 

110. Rente  en aflossingen  

Het bedrag ad SRD 204.401.000,-  is begroot voor de rentes en aflossingen van 

zowel de buitenlandse - als de binnenlandse  leningen. De provisie en 

overmakingskosten zijn ook  inbegrepen. 

 

121. Bijdrage tot stimulering van ontwikkelingsprojekten  

Ten behoeve van het projekt “oever-verdedigingswerken rechterover Suriname 

rivier, linkeroever Commewijne rivier” zijn voor het jaar 2013  voor de dijken in de 

districten Commewijne en Coronie, de middelen ihkv het woningbouwfonds bij de 

banken (SPSB en DSB) en exploitatiekosten van de werkgroep Huisvesting een 

bedrag geraamd van  SRD 216.250.000,-. 
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123. Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds  

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. Voor 2013 is het bedrag ad SRD 99.000.000,- 

geraamd. 

 

124. Capaciteitsopbouw  

Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen die 

gecoӧrdineerd wordt door het Opleidingscentrum Belastingen. Het personeel van 

het direktoraat Financiën wordt in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingen 

en trainingen te volgen om hun kennis up te graden, welke moet leiden tot het 

vergroten van hun efficiëntie bij de uitvoering aan hun opgedragen taken. 

Er is een bedrag van SRD 1.200.000,- geraamd. 

 

126. Strengthening management for result in Suriname  
Dit project zal in 2013 worden afgerond. De bestedingsraming voor 2013  bedraagt  

SRD 1.340.000,- en heeft betrekking op PRODEV middelen.  

 

128. Beheer en toezicht Staatsfinanciën  
Het programma Beheer en Toezicht Staatsfinanciën is gelet op haar aard een 

continuerend programma en behelst een aantal activiteiten waarvan enkele reeds zijn 

opgestart in 2011 en 2012. Enkele hiervan zijn het: meerjarig begrotingsbeleid 

gebaseerd op realistische ramingen, met de focus op resultaatgerichte projecten/ 

programma’s; nieuwe comptabiliteitswet; herziening budgetclassificatie; verbetering 

voor inkomstenramingen; verbetering interne controle. Dit  programma is gestart met 

verdragsmiddelen vanuit Nederland (het sectorfonds) en wordt thans verder 

gefinancierd middels een lening van de IDB ter grootte van SRD 10.000.000,-.    

 

130. Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen  
Conform de voorbereidingen voor renovatie en het opzetten van een nieuw kantoor 

gebouw voor Financiën is voor 2013 een bedrag van SRD 4.900.000,- opgenomen.  

 

131. Beveiliging  

De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden 

geschieden, waarbij er gedacht wordt aan camera- en elektronische beveiliging en 

andere soorten van beveiliging. Hiervoor is er een bedrag van SRD 400.000,- 

uitgetrokken. 
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132. Bijdrage aan IDCS 

IDCS ( Investment and Development Corporation Suriname) is een 100% state 

owned company (parastataal). De doelstellingen van deze parastataal zijn het 

promoten van foreign direct investment  (FDI), het aangaan van joint venture met 

buitenlandse bedrijven en het opereren als promotion agency ( one stop window van 

informatie voorzien/ begeleiden van een aantal sectoren) o.a. mijnbouw, energie, 

toerisme, landbouw. 

 

133 Staatsparticipatie in de goudindustrie 

Op basis van de overeenkomsten tussen de Staat en de goudmaatschappijen bedraagt 

de geprojecteerde investering bij staatsdeelname in de operation van Iamgold en 

Newmont in totaal US$ 402 miljoen (SRD 1.346.700.000,-). De inschatting van het 

bedrag dat in 2013 nodig zal zijn voor de investeringen bedraagt US$191.3 miljoen   

( SRD640.855.000) en zal thans extern gefinancierd worden middels een lening. Het 

bedrag zal overwegend nodig zijn voor de investering in de samenwerking met 

Surgold    US$ 186.3 miljoen (SRD624.105.000) en met Iamgold US$5 miljoen 

(SRD16.750.000). 
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Tabel 2 Toelichting op de OP - Beleidsgebieden 

OP-Beleidsgebied: Economisch 

 Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2013 

101. Automatisering Besluit/ Aankoop van een  nieuw 

financieel systeem. Betaling van 
licenties. 

Nieuw financieel systeem in de 

test fase en in 2014 volledige 
implementatie . 

102. Bureau voor de 

Staatsschuld 

Handhaving van een goed debt 

management. 

Handhaving van een goed debt 

management.  

103. Deviezencommissie O.b.v. de deviezenwet worden er 

nog steeds vergunningen 

verstrekt voor de koop en 

verkoop van onroerende 
goederen tussen ingezetenen en 

niet ingezetenen. 

O.b.v. de deviezenwet worden er 

nog steeds vergunningen 

verstrekt voor de koop en 

verkoop van onroerende 
goederen tussen ingezetenen en 

niet ingezetenen. 

104. CLAD Behalve dat controle technisch 

adviezen worden uitgebracht, 
wordt ook expertise aangehuurd 

en trainingen aangeboden  aan de 
diverse instanties. 

In 2013 vind continuering van 

het beleid van 2012 plaats. 

109. Bijzondere Voorzieningen 

rampenbestrijding en 

beheersing 

Er is in samenwerking met het 

NCCR een rampenplan 

ontwikkeld,die in geval van 

calamiteiten kan worden ingezet. 

Uitvoering van het rampenplan 

in geval van  calamiteiten.  

110. Rentes en Aflossingen De aflossingen en rentebetalingen  

vinden regulier plaats. Ook 

aflossingen o.b.v. herstructurering 
van schulden. 

De aflossingen en 

rentebetalingen  vinden regulier 

plaats, waarbij 70 mln. aan 
aflossingen betaald zal zijn en 

134.401 mln. aan interest.  

121. Bijdrage tot Stimulering 

van Ontwikkelingsprojecten 

Verdere bouw dijken in de 
districten Commewijne en 

Coronie, alsook de bijdrage i/h 

woningbouwfonds bij de banken 
SPSB en DSB. 

Verdere bouw dijken in de 
districten Commewijne en 

Coronie, alsook de bijdrage i/h 

woningbouwfonds bij de banken 
SPSB en DSB. 

123. 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. 

124. Capaciteitsopbouw Hierbij is er geïnvesteerd 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. 

 

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. 
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126. Strengthening 

Management for Results 

in Suriname  

De activiteiten van dit Projekt zijn 
uitgevoerd. Dit programma houdt in 

het introduceren van management 

for results principes bij de overheid. 

De activiteiten uit het actieplan 
zullen verder worden uitgevoerd. 

127. Stimulering Private 

Sector 

Er zijn middelen ter beschikking 
gesteld voor woningbouw en 

beschikbaarheidsfee. 

Nvt 

128. Beheer en Toezicht 

Staatsfinancien 

Nvt  Enkele activiteiten uit het Sector 

programma zullen zijn afgerond  
o.a. GFS classificatie en andere in 

de fase van consultatie zijn of 

ingediend bij het parlement ter 
goedkeuring  z.a. de nieuwe 

comptabiliteitswet.  

130. Renovatie en 

nieuwbouw 

kantoorgebouwen 

Het uitvoeren van renovatie 

werkzaamheden tbv 
kantoorgebouwen en gebouw- 

installaties ten behoeve van het 
Directoraat Financiën 

Verder onderhoud middels 

renovatie aan enkele 
kantoorgebouwen van het 

directoraat financien, alsook 
voorbereiding voor bouw nieuw 

kantoorgebouw . 

131. Beveiliging Nvt De beveiliging van de 

kantoorgebouwen zal middels 

moderne standaarden geschieden, 
waarbij er gedacht wordt aan 

camera- en elektronische 

beveiliging en andere soorten van 
beveiliging. 

132. Bijdrage aan IDCS Nvt Voldaan aan de Bijdrage aan IDCS 

voor het aantrekken van FDI 
(foreign direct investment). 

133. Staatsparticipatie in 

de goudindustrie 

Nvt Aktieve participatie van Suriname 

in de goudproduktie van Iamgold 

en Newmont , waarbij de Staat bij 
de nieuwe bedrijfsstructuur ook 

zeggenschap en controle heeft. 
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TITEL III: Middelenbegroting 

 Bedragen x SRD.1.000 

 

 

Niet Belasting Middelen

80.60.01 Dividend                  4,944 

80.60.11 Winst CBvS              200,000 

Totaal Niet belasting Middelen              204,944 

Donormiddelen

90.00.05 IDB, donatie                  1,340 

Totaal Donormiddelen                  1,340 

Leningen

90.10.05 IDB, lening                19,570 

90.10.99 Overige ontvangen leningen              640,855 

Totaal Leningen              660,425 

Totaal middelen              866,709                             
 

Toelichting  

 

Dividend: 

Vanwege deelname van de overheid in diverse ondernemingen ontvangt zij dividend. 

Het gaat hier m.n. om de banken: Hakrinbank, De Surinaamse Bank en de 

Landbouwbank en de verzekeringsmaatschappij Self Reliance. Het te ontvangen 

dividend voor 2013 is geraamd op SRD 4.944.000,-. 

 

Winst Centrale Bank van Suriname : 

De winst welke de Centrale Bank van Suriname boekt gedurende een bepaald dienstjaar 

wordt gestort voor de Overheid. De inkomsten hiervan zijn voor 2013 geraamd 

op SRD 200.000.000,-. 

 

Donormiddelen : 

Het betreft hier donormiddelen vanuit PRODEV/ IDB die zijn begroot voor het totaal 

bedrag van SRD 1.340.000,-. 

 

Leningen: 

Het betreft hier een verstrekte lening door de IDB van SRD 19.570.000,-. 
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DIRECTORAAT BELASTINGEN 

 

 

TITEL I: Apparaatskosten 

Bedragen x SRD.1.000 

Code Kostensoort Realisatie 

2011

Vermoedelijk 

beloop 2012

Raming

2013

Raming

2014

Raming

2015

Raming

2016

Raming

2017
10 Personeelskosten        28.183            29.983    32.474    41.810    54.353 65.224   67.181   

20 Materiële kosten          5.525              7.190      8.847    11.059    14.376 14.736   15.104   

40 Aanschaffingen          1.506                 880      3.035      6.070      6.677 6.844     7.015     

Totaal 

Apparaatskosten

       35.214            38.053    44.356    58.939    75.407    86.804    89.300  
Toelichting  

 

10. Personeelskosten  

  

Voor 2013 is er voor de personeelskosten een bedrag van SRD 32.474.000 begroot. 

De lonen en salarissen bedragen SRD 29.694.543 en de overige personeelskosten  

SRD 2.779.457. De belastingdienst heeft een personeelsbestand van 739 mensen 

verdeeld over de verschillende eenheden. De formatiestaat van de belastingdienst 

ziet er als volgt uit: 

 

Aantal Diensteenheid Lonen en salarissen in SRD

59 Directie der Belastingen 3.128.125                                

234 Inspectie Directe Belastingen 7.930.773                                

237 Inspectie Invoerrechten & Accijnzen 11.048.161                              

51 Inspectie Omzetbelasting 2.096.971                                

132 Ontvanger Directe Belastingen 4.559.208                                

26 Ontvanger Invoerrechten & Accijnzen 931.305                                   

739 Totaal 29.694.543                               
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20. Materiële kosten  

 

De Materiële kosten zijn geraamd op SRD 8.847.000 en zijn alsvolgt onderbouwd: 

Kantoorkosten  1.230.980 

Huur en onderhoud Gebouwen en terreinen en kosten 

nutsvoorzieningen  1.589.410 

Reis- en verblijfkosten,huur en onderhoud voertuigen 881.348 

Automatisering 282.045 

Voorlichting 121.641 

Algemeen w.o.Contributie,abonnement en vakliteratuur, 

accijnszegels en nummerplaten 4.340.817 

Medische verzorging  400.760 

Totaal 8.847.000 

 

40. Aanschaffingen  
Een groot deel van het huidige meubilair is aan vervanging toe. Eveneens is er 

vanwege de uitbreiding van de afdelingen binnen de dienst een behoefte ontstaan 

voor de aanschaf van meubilair, stoelen, filekasten, airco’s en andere.  

Ter vervanging van het bestaand aantal dienstvoertuigen, die volledig afgeschreven 

zijn, zullen er nieuwe worden aangeschaft. Voor een effectievere controle op de 

rivieren is het noodzakelijk een vaartuig aan te schaffen. Het geraamd bedrag voor 

2013 is  SRD 3.035.000,-.  
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TITEL II: Beleidsprogramma’s   
  

Bedragen x SRD.1.000 
Code  Beleidsmaatregel Realisatie 

2011 

Vermoedelijk  

beloop 2012 
Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

   OP- Beleidsgebied: Economisch               

                   

 

100 Automatisering 

            

598  15.000  
       

36.353  

      

20.000  

    

5.000  

    

1.000  

     

1.000  

 

104 

Renovatie kantoorgebouwen en 

dienstwoningen           4  

                

4.500            0          0        0        0         0  

 

105 Fiscale Controle Binnenland                -  

                

100  
             

500  

           

1.000 

         

1.250 

         

1.000 

          

1.000  

 

106 Capaciteitsopbouw 

          

2.189  

             

3.000  
          

3.000  

        

4.000  

      

2.000  

      

1.500  

       

1.500  

 

107 

Bouw nieuw kantoorgebouwen en 

dienstwoningen                -  1.000          0          0        0        0         0  

 

108 Beveiliging kantoorgebouwen                -  100  

             

500  400     350       200 

       

100  

 

109 

Vervanging en vernieuwing 

wagenpark 

          

1.079 

             

3.300            0          0        0        0         0  

 

111 Onderhoudscontract Containerscan  856 

                

858  

             

0         0        0        0         0  

 

112 Asycuda World  1.340 0              
                   

0          0        0        0         0  

 

113 

Introductie nieuwe belastingswet- en 

regelgeving 

  

7.158 2.050 1.500 1.000 1.000 

 

114 

Modernisering/verzelfstandiging van 

de belastingsorganisatie 

  
5.143 6.500 5.000 4.000 0 

 

115 

Renovatie en nieuw bouw 

kantoorgebouwen 

  

2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 

 

116 

Renovatie en nieuw bouw 

dienstwoningen 

  

1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 

  

Totaal Beleidsprogramma’s 6.066 28.008 56.154 33.750 18.750 12.000 8.000 

  

Toelichting Beleidsmaatregelen:  

 

100 .Automatisering  

In 2013 zal de implementatie van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 

plaatsvinden, hiervoor zal er een nieuw automatiseringssysteem moeten worden 

aangeschaft en geïmplementeerd moeten worden. Dit zal ertoe leiden dat de 

vernieuwing van de benodigde hardware en andere randapparatuur gezamelijk zal 

worden aangepakt. 

Verder is het noodzakelijk dat er enkele scans worden aangekocht om de 

werkzaamheden van de Douane efficiënter en effectiever uit te voeren, ook het 

onderhoud van de scans zal hieronder vallen. Het totaal begroot bedrag is             

SRD 36.353.000,-.  
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105 .Fiscale controle Binnenland 

In het kader van de ingezette ordening van de kleinschalige goudsector is het 

noodzakelijk dat er in het binnenland fiscale controle wordt uitgevoerd. Het begroot 

bedrag ad SRD 500.000,-  zal  besteed worden aan voorlichting en  expedities naar 

het binnenland. 

 

106 .Capaciteitsopbouw  

Het Opleidingscentrum van Financiën coördineert en organiseert jaarlijks specifieke 

functionele opleidingen en trainingen, waarbij het personeel in de gelegenheid wordt 

gesteld deze te volgen om hun kennis te vergroten, maar meer nog om de 

werkzaamheden efficiënter te kunnen uitvoeren. In het kader van de invoering van de 

BTW is er  een speciale training in elkaar gezet, welke ook hieronder valt. Het totaal 

begroot bedrag is SRD3.000.000,-. 

 

108. Beveiliging van kantoorgebouwen 

De beveiliging van de kantoorgebouwen zal middels moderne standaarden 

geschieden, waarbij er gedacht wordt aan camera- en elektronische beveiliging en 

andere soorten van beveiliging. Hiervoor is er een bedrag van SRD 500.000,- 

uitgetrokken. 

 

113. Introductie nieuwe fiscale wet- en regelgeving 

In het kader van de hervorming van de Staatsfinanciën, de groeiende economische 

activiteiten en de veranderende samenleving is het noodzakelijk nieuwe moderne 

fiscale wet- en regelgeving te introduceren. Modernisering van de huidige fiscale 

wet- en regelgeving heeft prioriteit, willen we de Belastingsdienst en de 

Staatsfinanciën hervormen. Voor de uitvoering van deze beleidsmaatregel is er een 

bedrag van SRD 7.158.000,- begroot. 

 

114. Modernisering/verzelfstandiging van de belastingsorganisatie 

De overgang van de Belastingsdienst naar een Belastingsautoriteit gaat gepaard met 

evaluatie, herschrijving en opstellen van processen en procedures. Hiervoor zullen er 

consultants worden aangetrokken  en trainingen worden verzorgd. Het begroot 

bedrag is SRD 5.143.000-. 

 

115. Renovatie en nieuwbouw kantoorgebouwen 

Het is van belang kantoorgebouwen te renoveren en waar nodig bijv. in de districten  

kantoorgebouwen te bouwen met alle nodige voorzieningen. In 2013 zal er een 

aanzet worden gegeven voor de eerste fase van de bouw van een nieuw 

Douanekantoor. Voor 2013 is er een bedrag van SRD 2.000.000,- opgenomen.  
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116. Renovatie en nieuwbouw dienstwoningen 

Voor 2013 is het streven enkele dienstwoningen te renoveren en enkele nieuwe 

dienstwoningen te bouwen ter vervanging van woningen die niet meer op een 

verantwoorde wijze te renoveren zijn. Hiervoor is er een bedrag van                     

SRD 1.500.000,-opgenomen.  

 

Tabel 2 Toelichting op de OP-Beleidsgebieden 
OP-Beleidsgebied: Economisch 

Beleidsmaatregel Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2012 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2013  

100. Automatisering Continuering aanschaf nieuw 

hardware ter vervanging van de oude, 

Evaluatie belastingssysteem ter 

voorbereiding op een adequate 

geintegreerde automatisering van de 

dienst. 

Implementatie nieuw 

belastingssysteem i.h.k.v. de  

implementatie van de Belasting 

Toegevoegde Waarde. Plaatsen 

van pakkettenscans op enkele 

strategische posten. 

104. Renovatie kantoorgebouwen en 

dienstwoningen 

Aanvang van een grondige gefaseerde 

renovatie van Kantoorgebouwen en 

dienstwoningen om o.a. de 

arbeidsomstandigheden op de 

minimaal vereiste norm te brengen, na 

afronding van de inventarisatie. 

nvt  

105. Fiscale Controle Binnenland Vanwege het nog niet in werking 

treding van de nieuwe wet op de 

goudbelasting is er geen uitvoering 

gegeven aan deze beleidsmaatregel. 

Geïnstitutionaliseerd fiscaal 

controle kader in de meeste 

kern-gebieden. Het e.e.a. in 

samenspraak met de gevestigde 

diensten van de ministers van 

Justitie en Politie en Defensie 

en overige betrokkenen. 

106. Capaciteitsopbouw Continuering van de 

gespecialiseerde trainingen binnen 

het directoraat. 

Versterkte organisatie aan de 

hand van het uitgevoerde 

opleidingenbeleid.  

 

108. Beveiliging van kantoorgebouwen Vanwege het niet op tijd  af hebben 

van het beveiligingsplan is er geen 

uitvoering hieraan gegeven.  

Gegeven de toegenomen 

gerichte activiteiten is  de 

basis beveiliging naar 

moderne standaarden 

gebracht. 

Elektronische en fysieke 

beveiliging installeren. 

Personen identificatie met 

biometrische modaliteiten en 

state of the art badges. 

109. Vervanging en vernieuwing 

wagenpark 

 

Aanvang gemaakt met vervanging 

bestaand verouderd wagenpark, 

waardoor afdoend  opereren binnen 

diverse werkgebieden mogelijk is.   

 

111. Onderhoudscontract containerscan Continuering van de afspraken ter 

garandering van een voldoende 

service niveau bij de dagelijkse 

activiteiten. 

Nvt. 

113. Introductie nieuwe belastingwet- en 

regelgeving  

Nvt  Enkele nieuwe wetten 

goedgekeurd, modernisering 

van fiscale wet- en regelgeving 

uitgevoerd en Belasting 

Toegevoegde Waarde 

geïmplementeerd. 
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OP-Beleidsgebied: Economisch 

Beleidsmaatregel Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2012 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2013  

114. Modernisering/ verzelfstandiging van 

de belastingsorganisatie 

Nvt  Voorbereiding overgang van de 

Belastingsdienst naar de 

Belastingsautoriteit 

115. Renovatie en nieuwbouw 

kantoorgebouwen 

Nvt  Voorbereiding Nieuw 

Douanekantoor in uitvoering en 

een aantal dienstwoningen 

gebouwd. 

116. Renovatie en nieuwbouw 

dienstwoningen 

Nvt  Renovatie van dienstwoningen 

in uitvoering. 

 

Titel III: Middelenbegroting  
Bedragen X SRD1000          

 
Code Omschrijving Ontvangen 

2011  

Vermoe-

delijk 

beloop  

2012 

 Raming 

2013  

Raming 

2014 

Raming 

2015  

Raming 

2016 

Raming 

2017 

  Directe 

Belastingen 

      

        

80.00.01 

Inkomsten 

Belasting (incl. 

Loonbelasting) 

                 

1.286.361  1.376.900 

           

1.469.000  

                    

1.200.000  

              

1.200.000  

               

1.200.000 

                    

1.200.000 

80.00.04 Vermogensbelasting 

                         

1.596  

                         

1.200  

                    

2.000  

                         

2.300  

                  

2.645  

                   

3.042  

                         

3.498  

80.00.05 

Huurwaarde 

belasting 

                         

2.080  2.800 

                    

3.000  

                         

3.200  

                  

3.400  

                   

3.600  

                         

3.800  

80.00.06 Loterijbelasting 

                       

11.326  11.000 
                 

20.000  

                      

15.000  

                

15.000 

                 

15.000 

                       

15.000 

80.00.07 Dividendbelasting 

                       

12.431  84.600 

                 

97.000  

                      

50.000  

                

50.000  

                 

50.000  

                       

50.000  

80.00.08 Casinobelasting 

                       

20.631  20.200 
                 

36.000  

                      

25.000  

                

25.000 

                 

25.000 

                       

25.000 

80.30.04 Goudbelasting     

                 

60.000  

                      

90.000  

                

120.000  

               

120.000  

                    

120.000  

  
Totaal Directe 

Belastingen (a) 

                 

1.334.425  1.496.700 

           

1.687.000  

                

1.385.500  

              

1.416.045  

               

1.416.642  

                    

1.417.298  

                  

  

Indirecte 

Belastingen               

80.10.01 Invoerrechten 

                     

297.329  330.400 
               

380.000  

                    

372.900  

              

410.190  

               

451.209  

                    

496.330  

80.10.02 Statistiekrechten 

                       

18.632  19.920 

                 

22.908  

                      

22.050  

                

23.153  

                 

24.310  

                       

25.526  

80.10.03 Omzetbelasting 

                     

447.115  430.000 

               

270.000  

                    

0                0  

               

0  

                    

0  

80.10.04 

Uitvoerrecht op 

hout 

                         

7.298  8.112 
                    

9.000  

                         

9.990  

                

11.089  

                 

12.309  

                       

13.663  

80.10.05 

Accijns alchol vrije 

dranken 

                       

22.795  19.360 

                 

10.000  

                         

8.500  

                  

7.225  

                   

6.141  

                         

5.220  
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80.10.06 

Accijns op 

gedistilleerd 

                       

14.812  18.520 
                 

20.000  

                      

17.600  

                

19.360  

                 

21.296  

                       

23.426  

80.10.07 Accijns op bier 

                       

21.996  23.370 

                 

26.000  

                      

31.200  

                

37.440  

                 

44.928  

                       

53.914  

80.10.08 

Accijns op 

rooktabak en 

sigaretten 

                       

88.760  119.040 

               

125.000  

                    

137.500  

              

151.250  

               

166.375  

                    

183.013  

80.10.09 

Verbruiksbelasting 

motorbrandstoffen 

                     

402.968  396.260 

               

435.000  

                    

522.000  

              

626.400  

               

751.680  

                    

902.016  

80.10.10 

Belasting op 

publieke 

vermakelijkheden 

                         

5.079  6.672 

                    

5.000  

                         

5.750  

                  

6.613  

                   

7.604  

                         

8.745  

80.10.11 

Rij- en 

voertuigenbelasting 

                                

-    30.000 
                 

30.000  

                      

45.000  

                

67.500  

               

101.250  

                    

151.875  

   80.10.12 

Belasting 

Toegevoegde 

Waarde     

               

437.250  

                    

853.500  

              

928.500  

           

1.003.500 

                 

1.078.500  

  

Totaal Indirecte 

Belastingen (b) 1.326.784 1.401.654 

           

1.770.158  

                

1.958.190 

          

2.153.119  

           

2.386.524  

                 

2.668.314  

  
Totaal Belastingen  

(1)= (a)+(b) 

                 

2.661.209  2.898.354 

           

3.457.158  

                

3.343.690  

          

3.443.269  

           

3.803.166  

                 

4.085.612  

  

Niet 

Belastingmiddelen               

80.00.03 AOV Premie 

                       

97.105  97.000 

               

118.000  

                    

129.800  

              

142.780  

               

157.058  

                    

172.764  

80.00.08 Consentrecht 

                       

30.883  34.860 

                 

38.000  

                      

41.420  

                

45.148  

                 

49.211  

                       

53.640  

80.30.03 

Retributie 

aluinaarde en 

bauxiet 

                         

2.633  2.400 

                    

3.000  

                         

3.150  

                  

3.308  

                   

3.473  

                         

3.647  

80.50.03 

Retributie inzake 

in- uit- en doorvoer 

                         

2.112  3.504 

                    

3.504  

                         

3.504  

                  

3.504  

                   

3.504  

                         

3.504  

80.50.04 Entrepotgelden 

                               

12  

                            

240  
                 

14.400  

                      

14.400  

                

14.400  

                 

14.400  

                       

14.400  

80.50.99 

Diverse Niet 

Belastingmiddelen 

                             

804  96 
                    

1.000  

                         

1.200  

                  

1.440  

                   

1.728  

                         

2.074  

80.70.02 

Fiscale boeten 

vervolgingskosten 

etc. 

                         

1.070  1.200 

                    

1.400  

                         

1.666  

                  

2.016  

                   

2.480  

                         

3.099  

  

Totaal Niet 

Belastingmiddelen 

(2) 134.619 139.300 

               

179.304  

                    

195.140  

              

212.595  

               

231.853  

                    

253.127  

                  

  
 

Leningen               

90.10.05 IDB     

                 

33.000  

                         

8.250  

                         

-    

                          

-    

                                

-    

                  

  Totaal Leningen (3) 0  0 

                 

33.000  

                         

8.250  

                         

0    

                          

0    

                                

0   

                  

  

Totaal middelen 

begroting 

(4)=(1)+(2)+(3) 

                 

2.795.828  3.037.654 

           

3.669.462  

                

3.547.080  

          

3.781.759  

           

4.035.020  

                 

4.338.739  
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Toelichting per middel   
 

Directe Belastingen 

 

Inkomstenbelasting (inclusief Loonbelasting) 

Vanwege de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde en de 

corresponderende verlaging van de directe belastingen zullen de opbrengsten voor de 

Inkomstenbelasting en de Loonbelasting afnemen ten opzichte van de afgelopen 

jaren.  Deze afname zal worden gecompenseerd door bijzondere invordering 

inspanningen m.b.t. achterstallig verschuldigde belastingen. In het dienstjaar  2013 

wordt verwacht dat circa SRD 1.469.000,- zal worden geïnd.  

 

Vermogensbelasting 

Belasting die  wordt geheven op het zuiver vermogen van een belastingplichtige. De 

opbrengsten voor de Vermogensbelasting zullen een lichte stijging vertonen. In 2013 

zal gewerkt worden aan wetgeving zodat de heffing en inning van deze belasting 

effectiever geschiedt. 

 

Huurwaardebelasting 

Als grondslag van deze belasting geldt de huurwaarde van gebouwen. De verwachte 

opbrengsten voor de huurwaarde belasting in 2013 zullen stabiel blijven. De 

opbrengsten voor 2013 zullen evenals 2012 liggen in de orde van SRD 3 miljoen. 

 

Loterijbelasting 

Dit is een belasting die wordt geheven op alle in Suriname aangelegde of gehouden 

loterijen, waarvoor op grond van de “Loterijwet 1939” vergunning is verleend. De 

verwachte opbrengsten voor het dienstjaar 2013 zijn geraamd op SRD 20 miljoen. 

 

Dividendbelasting 

De dividendbelasting is een directe belasting welke geheven wordt van degenen, die 

rechtstreeks of door middel van certificaten gerechtigd zijn aandelen in, en 

winstbewijzen en winstdelende obligaties van binnen Suriname gevestigde naamloze 

vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen en andere 

vennootschappen te verhandelen, welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is 

verdeeld. Voor wat betreft de inkomsten uit deze belasting  wordt in 2013 een lichte 

stijging verwacht. 

 

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.  
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Goudbelasting 

De nieuwe Wet op de Goudbelasting zal 2013 inwerking treden. Het tarief van 4% 

zal gefaseerd worden ingevoerd. In 2013 wordt mitsdien een opbrengst van          

SRD 60 miljoen verwacht. 

 

Indirecte Belastingen 

 

Invoerrechten :  

Door de opvoering van de controle en verruimde afgifte tijden, is er een stijging  

verwachtbaar van de invoerrechten. 

 

Statistiekrecht 

Deze rechten zijn vrijwel stabiel. Het percentage bedraagt 0.5 % van de 

douanewaarde. De inning hiervan zal een lichte stijging vertonen. 

 

Omzetbelasting 

Dit is een belasting geheven ter zake van:  

- 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 bepaalde diensten; 

-     de invoer van goederen. 

Het huidig systeem van de Omzetbelasting (OB) zal in 2013 worden vervangen 

door de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Hiervoor wordt een opbrengst 

verwacht van SRD 270 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.  

 

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 SRD 10.000.000,-  zijn in 2013.  

 

Accijns op gedistilleerd en andere alcoholhoudende dranken : 

Toename in controle en wijziging van de regeling met betrekking tot de 

accijnszegels zal resulteren in afname smokkel en regelmatige betaling van de 

verschuldigde accijnzen. Voor het dienstjaar 2013 zijn de inkomsten in totaal 

begroot op SRD 20.000.000,-. 
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Accijns op bier 

Accijns op bier is een belasting geheven terzake van: 

-  de levering van hier te lande bereid bier; 

-  de invoer van bier.  

De geraamde inkomsten in 2013 bedragen SRD 26.000.000,-.  

 

Accijns op tabaksproducten 

Accijns op tabaksproducten en sigaretten is een belasting geheven terzake van: 

-  de levering van hier te lande vervaardigde rooktabak en/of sigaretten; 

-  de invoer van rooktabak/ sigaretten. 

Afhankelijk van de invoerwaarde zijn de inkomsten voor  2013 geraamd op  

SRD 125.000.000,- .  

 

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 vermakelijkheden is een belasting geheven op voordrachten, 

vertoningen, voorstellingen of uitvoeringen en alle bijeenkomsten, onverschillig van 

welke aard of benaming, zo wel 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 voor 2013 

bedragen SRD 5.000.000 ,-. 

 

Bijzondere verbruiksbelasting op motorrijtuigen 

Er zal een nieuwe verbruiksbelasting geïntroduceerd worden voor voertuigen. Deze 

belasting zal een nationale heffing worden bij de aanschaf van een voertuig. 

 

Belasting Toegevoegde Waarde 

De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) zal in 2013 het bestaande 

Omzetbelasting systeem vervangen. Voor dit middel wordt in deze eerste fase een 

opbrengst geraamd van  

SRD 437.250.000,-. 

 

 Niet belasting middelen 

 

AOV premie 

Met een efficiëntere heffing en inning voor de Inkomsten- 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. De verwachte inkomsten 

voor het jaar 2013 zijn geraamd op SRD 118 miljoen.  
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Consentrecht  

Ten aanzien van dit middel is een lichte toename verwachtbaar.  

 

Entrepotrechten :  

Het voornemen is het tarief voor entrepotrecht aan te passen, vandaar dat er een 

verhoogde opbrengst wordt verwacht in 2013. 

 

Leningen 

 

IDB 

Voor de implementatie van de Belasting Toegevoegde Waarde wordt een nieuw 

belasting automatiseringssysteem  aangeschaft, welke gefinancierd wordt middels 

een lening bij de IDB, voor een bedrag van SRD 33 miljoen. 

 

DIRECTORAAT PLANNING EN ONTWIKKELINGSFINANCIERING 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

 

Bedragen x SRD 1.000 

 

Code Kostensoort 2011 Verm.Beloop 2013 2014 2015 2016 2017

2012

10 Personeelskosten 2.725 2.420 2.366 2.366 2.366 2.366 2.366

20 Materiële kosten 871 726 1.455 1.455 1.455 1.455 1.455

40 Aanschaffingen 20 10 566 566 566 566 566

Totaal Apparaatskstn 3.616 3.156 4.387 4.387 4.387 4.387 4.387
 

 

 

Specificatie Personeelskosten 

 

Kostensoort Bedrag SRD

Ambtelijk 2.043.734,32

Vacatiegelden 60.600,00

Werkgeverslasten Pensioenfonds 100.000,00

Werkgeverslasten Ziekenfonds 120.000,00

Bonussen en Gratificaties 17.000,00

Deskundigen Binnenland 25.000,00

Totaal 2.366.334,32  
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De totale bezetting van het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering per 

ultimo juni 2012 bedraagt 48 medewerkers, waarvan 12 mannelijke- en 36 

vrouwelijke medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar. Het 

ziekteverzuim over deze meetperiode is 5.3%. Er is geen in- en doorstroom, wel een 

uitstroom van 1 personeelslid wegens overplaatsing. 

Er zijn thans een aantal vacatures die ingevuld moeten worden. 

 

De onderverdeling van de 48 medewerkers naar hoog-, midden- en laagkader ziet er 

alsvolgt uit: 

 

Hoog kader Middenkader Laagkader Totaal

Vrouw 9 14 13 36

Man 2 5 5 12

Totaal 11 19 18 48  
 

20. Materiële kosten  

Belangrijke onderdelen in deze kosten zijn huisvesting (inclusief utiliteiten), kantoor- 

benodigdheden, communicatie, automatisering, transport  en vakliteratuur.  

 

Specificatie Materiële kosten: 

Kostensoort  Bedrag SRD  

Kantoorkosten 237.500  

Gebouwen en Energie 468.790  

Reis en Verblijfkosten 434.000  

Automatisering 114.360  

Voorlichting 5.000  

Algemeen 195.200  

Totaal. 1.454.850  

   

40. Aanschaffingen 

De aanschaffingen in 2013 betreffen inventaris en de vervanging van 

vervoermiddelen. 
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Specificatie Aanschaffingen 

 

Kostensoort Bedrag SRD.

Inventaris 100.000

Vervoermiddelen 465.700

Totaal. 565.700  
 

TITEL IІ: Beleidsprogramma’s 

Bedragen x SRD 1.000 

Code Realisatie 

Verm. 

Beloop Raming Raming Raming Raming Raming

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OP-Beleidsgebied: Economisch

100 ABS 5,471 7,114 7,266 8,198 9,032 9,597 10,506

101 SPS 6,193 6,483 0 0 0 0 0

103 SER 0 0 150 150 150 150 150

104 Census Programma 0 0 1,853 702 0 0 0

129 Activiteiten in het kader van 

Sociaal Economische 

Ontwikkelingen 0 5,482 5,861 2,665 2,665 2615 2,615

Totaal Beleidsprogramma's 11,664 19,079 15,130 11,715 11,847 12,362 13,271  
 

Beleidsprogramma’s: 

 

100. Algemeen Bureau voor Statistieken  

      

Uit de begroting draagt het Directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering bij aan    

de financiering van de parastataal: de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek  

(ABS). 

 

WERKPROGRAMMA  juli 2012 t/m december 2013 
 

Evenals vorig jaar gaan we van start met de geplande trainingen, workshops en 

meetings. De volgende trainingen zijn tentatief gepland, waarvan sommige in het 

kader van voorbereiding op Census 8 en sommige ter uitvoering van ICP-2011/2012, 

alsook enkele Census en “Post Census” versterkingen. Voor vele activiteiten wordt 

erop gerekend dat de CARICOM, de UN,  CARTAC en de IDB (Census) voor 

financiering zal zorgdragen. 
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Trainingen / Workshops / Seminars 

 

Geselecteerde Management en Interne Controle (IC) Trainingen 2012/2013 

Verwacht wordt de vacature voor Hoofd IC eindelijk te kunnen invullen en dan via een CLAD interventie 
een onervaren, maar wel gekwalificeerde kracht te kunnen bijspijkeren. 

Producer Price Index compilation (2012/2013) – CARTAC (+ eventueel IBGE) 

Cartography Follow-up GPS/GIS (Continue – local en eventueel IBGE) 

Geselecteerde Computertrainingen (Continue – local) 

Diverse Statistiektrainingen (2011/2012 –regionaal / internationaal) 

(Project) Management Trainingen (voor alle leidinggevenden) 

Advanced Sampling (2012/2013) 

Trainingen in het kader van ICP 2011/2012 (2012- regionaal) 

Upgrading Personeel Regio West, Training Personeel Regio Oost (intern /locaal) 

Diverse Trainingen op de gebieden van Public Relations en Data Verspreiding 
Wat PR betreft wordt veel steun verkregen van de Centrale Bank van Suriname 

 

Afgezien van bovenstaande trainingen, worden uiteraard diverse “on the job” 

trainingen voor ABS personeel verzorgd en wordt waar nodig en mogelijk 

ingespeeld op aanbiedingen op ad  hoc basis.  

 

PERSONELE KARAKTERISTIEKEN EN AANGELEGENHEDEN 

 

 Personele Karakteristieken 

 

De karakteristieken worden in enkele tabellen en een grafiek samengevat. 

 

Tabel 1: personeel van het ABS naar geslacht 

Datum man Vrouw Total 

01 januari 2011 36 69 105 

01 januari 2012 39 74 113 

01 juni      2012 39 72 111 

 

Tabel 2: personeel van het ABS per 1 juni 2012 naar niveau en geslacht 

 

Niveau Man Vrouw Totaal 

Lager kader 19 18 37 

Midden kader 16 49 65 

Hoger  kader 4 5 9 

Totaal 39 72 111 
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Tabel 3: personeel van het ABS per 1 juni 2012 naar leeftijdsgroep en geslacht 

 

Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal 

18 - 30 10 26 36 

31 - 40 7 14 21 

41 - 50 12 13 25 

50 - 59 10 19 29 

Totaal 39 72 111 

 

103. SER (Sociaal Economische Raad)  

 

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. 

Voor het heffen van de opcenten moet de Handelregisterwet worden gewijzigd. 

Aangezien deze wijzigingswet nog niet in werking is getreden, is in de afgelopen 

periodes steeds het volledig geraamd bedrag ter dekking van de kosten ten behoeve 

van de SER op de begroting opgebracht. De SER is thans niet operationeel, 

aangezien de benoeming van de raadsleden vanaf 2011 niet heeft plaatsgevonden.  

 

In het gebouw waar de SER is gehuisvest, is sinds 25 maart 2011 ook het 

Management Team Volkshuisvesting gevestigd. In 2013 is een bedrag opgenomen 

ter dekking van o.a. de huisvestingkosten.  

 

104. Census Programma 

De totale Census begroting bedraagt USD 5 miljoen inclusief  Budgetonderzoek, 

Financiele Administratiekosten en Kosten voor Monitoring & Evaluation. Naar 

schatting zal circa SRD 1.853.000 nodig zijn in 2013, welke op de begroting als een 

afzonderlijke beleidsmaatregel wordt opgenomen. 

 

129. Activiteiten ihkv de sociaal economische ontwikkeling  

Binnen deze beleidsmaatregel vindt de financiering lastens de eigen begroting plaats 

van lopende projecten en activiteiten die voorheen uit de Verdragsmiddelen werden 

gefinancierd .Het betreft o.a. het Mikro Kredieten Programma, Aanleg 

ontsluitingsweg Groot-Henar, Accountantscontrole, Certificeringsproject fase 3, 

Capaciteitsversterking Forensisch Instituut, Capaciteitsversterking Medische 

Specialisten. 
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Tabel 2 Toelichting op de OP- Beleidsgebieden 
OP-Beleidsgebied: Economisch 

 Verwachte Beleidsresultaten 

per eind 2012 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2013 

104 Census Programma Censusprogramma uitgevoerd. 

Voorlopige resultaten worden 
geleverd. 

 Voorlopige en deels 

definitieve resultaten 
worden geleverd. 

129 Activiteiten ihkv  Sociaal 

Economische Ontwikkelingen 

  

105-1 Mikro Kredieten programma 
(MKP) 

 

- Aantal uitgezette  
   kredieten 1500 

- Finalisering    
  Capaciteits-  

  versterkings traject obv  

  gap assessment 
- Uitvoering tussentijdse  

  evaluatie awareness  
  programma 

- Start formulering    

  strategie MKP   
  binnenland 

- Afbouw Ned. bijdrage  
  MKP 

 

- Aantal uitgezette  
   kredieten 1650 

-  Resultaten   
   tussentijdse  

   evaluatie in  

   uitvoering 
- Continuering  

   awareness  
   activiteiten 

- Uitzetting MKP in  

   het binnenland 
- Aantrekking   

 financierings-   
partners voor continuering 

MKP 

105-2 Aanleg wegstrekking Groot-

Henar  (FESS) 

 

 

De eerste oplevering van het 

project vindt plaats in het 4e 

kwartaal 2012. 

Oplevering  in het 

1ekwartaal van het jaar 

2013. 

105-3 Certificeringsproject (Foscap) 

 

 

62 Surinaamse bedrijven hebben 

84 kwaliteitsmanagers getraind, 3 

bedrijven reeds gecertificeerd . 
Reeds 30 bedrijven hebben  pre- 

audits ondergaan. 

Het certificerings-project 3 

wordt  in de  1e helft van 

2013 zijn afgerond. 62 
Surinaamse bedrijven 

gecertificeerd; 84 

kwaliteitsmanagers 
afgeleverd. 

105-4 Medische Specialisten en Master 

in Public Health  (Foscap) 

Surinaamse Medische 

Specialisten in het buitenland in 
opleiding en studenten ronden de 

MPH opleiding in Sur af. 

Surinaamse Voortzetting 

Medische Specialisten in het 
buitenland in opleiding. 

105-5 Capaciteitsopbouw en de 

inhoudelijke capaciteitsversterking van 
het  Surinaams Forensisch Instituut 

(SFI) 

De speciale trainingen die nodig 

zijn voor het gebruik van 
aangeschafte apparatuur t.b.v. het 

Forensisch DNA onderzoek zijn 

voortgezet  

Het opzetten van een 

Coӧrdinatie unit 
Forensische Onderzoek 

(CuFO) 

Het aantrekken van een 
coördinator voor de CuFO 

Training van de coördinator 

voor de CuFO en van het 
personeel alsook trainingen 

t.b.v. andere stakeholders 

binnen het Forensische 
keten. 
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TITEL III: Middelenbegroting 
Bedragen x SRD 1000 

 

Realisatie Verm.Beloop Raming Raming Raming Raming Raming

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ontvangsten

Overige inkomsten uit 

Overheidsbedrijven en -diensten 168 57 90 95 100 100 0

Totaal Niet-belastingmiddelen 168 57 90 95 100 100 0

Nederland , Donatie 94.936 13.050 0 0 0 0 0

EOF, donatie 0 21.531 0 0 0 0 0

*Totaal donormiddelen 94.936 34.581 0 0 0 0 0

IDB leningen 0 58.572 1.853 0 0 0 0

AFD 0 32.575 0 0

Totaal leningen 0 91.147 1.853 0 0 0 0

Totaal donor en Leningen 94.936 125.728 1.853 0 0 0 0

Totaal middelen 95.104 125.785 1.943 95 100 100 0  
 

Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en - diensten 

  

De inkomsten betreffen de ontvangen bedragen van de Stichting ABS. 

Deze ontvangsten vloeien voort uit verleende diensten aan het publiek  door de verkoop 

van publicaties, boekwerken enz. 

 

IDB Lening 

 

Het betreft in deze de lening bestemd voor het Census Programma. 

 

 

Paramaribo, 26 februari 2013 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
 

 

 


