
 

STAATSBLAD 

van de 

REPUBLIEK SURINAME 

____________________________________________________________________ 

 

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 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 

2012 betreffende het MINISTERIE VAN FINANCIEN wordt vastgesteld alsvolgt: 

 

DIRECTORAAT FINANCIEN 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

bedragen x SRD.1.000 

                       

Code Kostensoort Bedrag

10 Personeelskosten 17.030                

20 Materiële Kosten 28.931                

30 Subsidie en Bijdragen 200                     

40 Aanschaffingen 2.110                  

Totaal Apparaatskosten 48.271                 

No. 102 2012 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

bedragen x SRD. 1.000   

 

Code Beleidsmaatregel Bedrag 

101 Automatisering 
             1,000  

102 Bureau Staatsschuld 
             1,004  

103 Deviezencommissie 
                124  

104 CLAD 
             4,000  

109 Bijzondere voorzieningen t.b.v. Rampenbeheersing en bestrijding    
             3,000  

110 Rentes en aflossingen 
         285,284  

119 Sectorfondsbegeleiding Financiën (NHAS) 
             1,088  

120 Sectorfonds Beheer en Toezicht Staatsfinanciën (NHAS) 
           12,156  

121 Bijdrage tot stimulering van ontwikkelings projekten(OVH/NHAS) 97,500  

123 Suppletie Overheidsbijdrage Pensioenfonds            88,000  

124 Capaciteitsopbouw 1,710 

125 Renovatie kantoorgebouwen  400 

126 Strengthening Management for Results in Suriname(OVH/IDB) 1,508 

127 Stimulering Private Sector 64,347 

  Totaal beleidsprogramma's 561,121 
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TITEL III: Middelenbegroting  
bedragen x SRD .1.000 

 

Code Ontvangsten Bedrag

Niet Belasting Middelen

80.60.01 Dividend                  7.335 

80.60.11 Winst CBvS                50.000 

Totaal Niet belasting Middelen                57.335 

Donormiddelen

90.00.08 Nederland, donatie                13.244 

90.00.05 IDB, donatie                  1.340 

Totaal Donormiddelen                14.584 

Totaal middelen                71.919 

 
DIRECTORAAT BELASTINGEN 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

 

                                                        Bedragen x SRD.1000 

 

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Bedragen x SRD 1000 
100 Automatisering 

17,500 

104 Renovatie kantoorgebouwen en dienstwoningen 
4,500 

105 Fiscale Controle Binnenland 
500 

106 Capaciteitsopbouw       
9,200 

107 
Bouw nieuw kantoorgebouwen en dienstwoningen 

35,452 

108 
Beveiliging kantoorgebouwen 350 

109 
Vervanging en vernieuwing wagenpark 3,300 

111 
Onderhoudscontract  containerscan 858 

  Totaal beleidsprogramma's 71,660 

Code Kostensoort Bedrag

10 Personeelskosten               35.713 

20 Materiële kosten                 7.240 

40 Aanschaffingen                 2.235 

Totaal Apparaatskosten               45.188 
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TITEL III: Middelenbegroting   

 

Bedragen x SRD 1000 

Code Directe Belastingen Bedrag

80.00.01 Inkomsten Belasting( incl. Loonbelasting)       1.376.900 

80.00.04 Vermogensbelasting              1.200 

80.00.05 Huurwaarde Belasting              2.800 

80.00.06 Loterijbelasting            11.000 

80.00.07 Dividendbelasting            20.000 

80.00.09 Casino belasting            20.200 

Totaal Directe Belastingen       1.432.100 

Indirecte Belastingen

80.10.01 Invoerrechten          330.400 

80.10.02 Statistiekrechten            19.920 

80.10.03 Omzetbelasting          430.000 

80.10.04 Uitvoerrecht op hout              8.112 

80.10.05 Accijns op Alcohol vrije dranken            19.360 

80.10.06 Accijns op Gedistilleerd            18.520 

80.10.07 Accijns op Bier            23.370 

80.10.08 Accijns op Rooktabak en Sigaretten          119.040 

80.10.09 Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen          396.260 

80.10.10 Belasting op Publieke Vermakelijkheden              6.672 

80.10.11 Bijzondere verbruiksbelasting op motorrijtuigen            30.000 

Totaal Indirecte Belastingen       1.401.654 

Totaal Belastingmiddelen       2.833.754 

Niet Belastingmiddelen

80.00.03 AOV Premie            97.000 

80.00.08  Consentrecht            34.860 

80.30.03 Retributie aluinaarde en bauxiet            24.000 

80.50.03 Ontvangsten inzake in- uit- en doorvoer              3.504 

80.50.04 Entrepotgelden                 240 

80.50.99 Diverse Niet Belasting Ontvangsten                   96 

80.70.02 Fiscale  boeten vervolgingsgelden etc.              1.200 

Totaal Niet Belastingen 160.900              

Donormiddelen 

90.00.01 China, donatie 31.000           

Totaal donormiddelen 31.000                

Totaal middelenbegroting 3.025.654            
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DIRECTORAAT ONTWIKKELINGSFINANCIERING. 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

Bedragen x SRD 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Bedragen x SRD. 1.000 

 

Code Beleidsmaatregel Bedrag

100 ABS 7.114

101 SPS 6.483

102 Bijdrage aan partnerschappen 81

103 SER 594

104 Census Programma 11.198

110 Accountantscontrole Verdragsmiddelen 150

113 Sectorfonds Begeleiding 650

114 Technical Cooperation Facility 2.000

119 FOSCAP 4.233

122 Mikro Kredieten Programma 5.146

124 FESS 6.068

128 Rehabilitatie Weg Meerzorg-Albina 115.166

Totaal Beleidsprogramma’s  158.883

 
 

 

 

 

 

Code Kostensoort Bedrag

10 Personeelskosten 2.226

20 Materiële Kosten 1.467

40 Aanschaffingen 1.023

Totaal Apparaatskosten 4.716
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TITEL III: Middelenbegroting  

 

Bedragen x SRD 1.000 

 

Code Ontvangsten Bedrag

80.60.99 Overige inkomsten uit Overheidsbedrijven en -diensten 92

Totaal Niet Belasting Middelen 92

90.00.08 Nederland, donatie 16.247

90.00.11 UNDP, donatie 0

90.00.13 EOF, donatie 40.806

Totaal donormiddelen 57.053

90.10.05 IDB, Leningen 58.098

90.10.06 AFD 29.480

Totaal Leningen 87.578

Totaal donor en leningen 144.631

Totaal Middelenbegroting 144.723  
 

Artikel 2 

 

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

2. Zij treedt in werking op 1 januari 2012. 

3. De Minister van Financiën is 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 7-DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIËN. 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
 

Algemeen  

 

De macro-economische doelstellingen zijn van cruciale betekenis  voor het  streven 

van de overheid om  duurzame economische groei te bewerkstelligen. Inherent 

hieraan heeft een juiste macro-economische planning een positieve invloed op 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 staatsfinancien 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 in overeenstemming is met 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.  

 

In het begrotingsjaar 2012 zal het beleid sterk gericht zijn op een effectieve benutting 

van de beschikbare financieringsmiddelen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten.  

De beschikbare financieringsmiddelen betreffen zowel de nationale alsook de via 

internationale partners beschikbaar gestelde middelen. 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, dit in nauwe 

samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

Schuldenbeleid  

Het beleid van de regering is om de overheidsschuld op het wettelijk aanvaardbaar 

niveau te houden en alle achterstallige betalingen van geleverde goederen en diensten 

in te lopen. Ook committeringen die gedaan zijn in het verleden en die nog niet 

uitgevoerd zijn, moeten zichtbaar gemaakt worden om het betalingsproces vlotter te 

laten verlopen.  
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Beleid met betrekking tot parastatalen 

Voor de hervorming van de overheidsrechtspersonen zijn er drie opties, nl. 

commercialisering, privatisering en institutionele versterking van de parastatalen. Het 

voorgaande is afhankelijk van de doelstelling van de  desbetreffende organisatie. 

Voor een doelmatige hervorming is het van eminent belang  dat integraal beleid 

gevoerd wordt, welke onder andere omvat:  

1. Privatiseringsbeleid 

2. Subsidiebeleid 

3. Dividendbeleid 

 

 

De vereiste regelgeving en wetten c.q. maatregelen die voor de hervorming zullen 

moeten gelden zijn o.a. : 

1 Een Subsidiewet; 

2 Een Wet op de Jaarrekening; 

3 Het actualiseren van de Landsbedrijvenverordening 1971; 

4 Doeltreffende sancties formuleren voor overheidsbedrijven die hun 

jaarstukken niet conform de betreffende statuten en regelgeving 

vaststellen. 

5 Implementeren van de “good corporate governance” voor de 

overheidsrechtspersonen;  

6 Opstellen van regels, plichten en taken waaraan de RvC‟s en RvT‟s zich 

moeten houden. Het een en ander met een rapportage plicht. Hierbij is 

het heel belangrijk dat de belanghebbenden feedback krijgen. 

 

Belastinghervorming 

De belastingdienst moet voor de staat zoveel mogelijk inkomsten genereren om de 

collectieve lasten te kunnen financieren. Dit vindt uiteraard plaats op basis van 

wettelijke regelgeving. De Belastingdienst ziet zich genoodzaakt, indien zij de trend 

wil houden met de internationale ontwikkelingen, een hervormingsproces te 

ondergaan. De internationale ontwikkelingen gebieden een verschuiving van de 

directe naar de indirect Belastingen. In 2011 is een aanvang gemaakt met de 

Belasting hervorming welke in 2012 voort zal duren. Deze hervorming zal niet  

alleen tot uitdrukking komen  in een van bestaande aanpassing en of introductie van 

mogelijke belastingsoorten, maar omvat ook een reorganisatie van de dienst in zijn 

totaliteit.  

 

Internationale Samenwerkng en Programmering 

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

projectcyclus; 

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

uit bilaterale ontwikkelingssamenwerkingen en multilaterale 

ontwikkelingssamenwerkingen. 

 Ondersteunende functionele activiteiten zoals ondersteunende financiële taken; 
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 Begeleiding en assistentie bij de verdere opbouw van het planapparaat; 

 Facilitering tot participatie in ontwikkeling en de formulering van langere 

termijn toekomstvisies w.o. Private sector development en Millennium 

Development Goals 

 De monitoring van plannen, programma‟s, projecten en maatregelen, en de 

evaluatie van de plan uitvoering en de effectiviteit. 

 Het administreren en documenteren van plannen, projecten en programma‟s.  

 Het beheren van de daarvoor ter beschikking gestelde middelen. 

 

Genoemde taken omvatten ook de coördinatie van assistentie in sectoren, 

programmeringen, identificatie van financieringsopties en modaliteiten, 

financieringsonderhandelingen, evaluatie en monitoring van 

ontwikkelingsprogramma‟s en de opbouw van capaciteit om projecties te kunnen 

maken. 

 

DIRECTORAAT FINANCIEN 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

 

Bedragen x SRD.1.000 
Code Kostensoort Realisatie

2010

Vermoedelijk 

beloop 

2011

Raming

2012

Raming

2013

Raming

2014

Raming

2015

Raming

2016

10 Personeelskosten        13.561             13.644           17.030         17.541        18.067        18.609           19.167 

20 Materiële kosten          8.965               8.473           28.931         30.064        30.966        31.895           32.852 

30 Subsidies en bijdragen             185                  150                200              206             212             218                225 

40 Aanschaffingen             327                  121             2.110           2.174          2.239          2.306             2.375 

Totaal Apparaatskosten        23.038             22.387           48.271         49.985        51.484        53.028           54.619 

 

Toelichting 

 

Personeelskosten (10) 

 

De personeelskosten bedragen in 2012 SRD 17.030.000 waarvan de lonen en 

salarissen SRD 10.866.492,- bedragen. De overige personeelskosten bedragen SRD 

6.163.508,- 

Het Direktoraat Financiën heeft momenteel in zijn bestand 470 personeelsleden. 
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                        Personeelsformatiestaat Directoraat Financiën 

   

      

Afdeling Aantal Personeel Bezoldigingsbedrag 

      

Departementsleiding 16 645.324 

Algemene Zaken en Huishoudelijke Dienst 93 1.344.672 

Begrotings- en Financiële Zaken 15 357.396 

Personeelszaken 15 335.712 

Documentatie Informatie Verzorging 31 513.792 

Interne Controle 3 71.784 

Juridische Zaken 7 157.932 

Centrale Betaaldienst 69 1.535.412 

Centraal Bureau Mechanische Administratie 31 784.224 

Comptabiliteit 103 2.637.960 

Centrale Begrotingsboekhouding 32 720.624 

Thesaurie-Inspektie 29 865.296 

Economische Aangelegenheden 17 591.612 

Information & Communication Technology 10 304.752 

     

Totaal 470 10.866.492 

 

Materiele kosten (20) 

 

De materiele kosten bedragen in 2012 SRD 28.931.000,- en bestaan o.a. uit: 

- De exploitatie kosten van o.a vervoermiddelen van het direktoraat 

Financien. 

- De kosten van dienstreizen van zowel het buiten- en binnenland  

- Rechterlijke vonnissen en contributies 

- Verplichtingen aan Internationale organisaties 

 

Subsidies en bijdragen (30) 

 

Voor de kostensoort Subsidies en bijdragen is een bedrag van SRD 200.000,- 

geraamd. 

Hoewel het Ministerie van Financien geen specifieke subsidie in haar beleid heeft is 

er een raming opgenomen voor eventuele bijdragen aan o.a. Stichtingen. 
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Aanschaffingen (40) 

 

Er is een bedrag van SRD 2.110.000,-  uitgetrokken voor aanschaffingen. 

Dit bedrag is bestemd voor aanschaffingen van o.a. meubilair, voertuigen.  

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s  

Bedragen x SRD.1.000 

Code

Realisaties    

2010

Vermoedelijk 

beloop 2011

Raming 2012 Raming 

2013

Raming 

2014

Raming 

2015

Raming 

2016

101 Automatisering          1,095                  96              1,000          1,030         1,030          1,030        1,030 

102 Bureau voor de Staatsschuld             940                725              1,004          1,034         1,034          1,034        1,034 

103 Deviezencommissie               92                104                 124             128            128             128           128 

104 CLAD          3,954             3,811              4,000          4,120         4,120          4,120        4,120 

109

Bijzondere voorzieningen 

rampenbestrijding en 

beheersing          2,780                  -                3,000          3,090         3,090          3,090        3,090 

110 Rentes en aflossingen                74,939         107,909          285,284      293,843     293,843      293,843    293,843 

119

Sectorbegeleiding  Financiën 

(NHAS)                -                    -                1,088          1,088              -                  -                -   

120

Sectorfonds Beheer en toezicht 

Staatsfinanciën (NHAS)

               -                    -              12,156          9,460              -                  -                -   

121

Bijdrage ter stimulering van 

Ontwikkelingsprojecten        14,560                  -            162,000        38,110       38,110        38,110      38,110 

123

Suppletie Overheidsbijdrage 

Pensioenfonds        37,785           52,159            88,000        90,640       90,640        90,640      90,640 

124
Capaciteitsopbouw 

            220                  -                1,710          1,761         1,761          1,761        1,761 

125

Renovatie kantoorgebouwen

               -                    -                   400             412              -                  -                -   

126

Strenghtening Management for 

results in Suriname                  -                1,508          1,675         1,675          1,675        1,675 

127

Stimulering Private Sector

           64,347        66,277       66,277        66,277      66,277 

Totaal 136,365     164,804       625,621        512,668     501,708   501,708    501,708  

OP-Beleidsgebied: Economisch

 
 

Toelichting: 

 

Automatisering (101): 

 

Voor de automatisering is een bedrag van SRD 1.000.000,- geraamd. 

Dit bedrag is bestemd voor licenties en programmakosten alsook de kosten voor 

het aanschaffen van hardware zoals servers, computers etc. 
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Bureau voor de Staatsschuld (102): 

 

Het bedrag van SRD 1.004.000,- dat uitgetrokken is voor het Bureau voor de 

Staatsschuld is bestemd voor de bezoldigingen van het personeel en de 

exploitatiekosten . 

 

Deviezencommissie (103): 

Er is SRD 124.000,- begroot voor de personeelskosten van de Deviezencommissie. 

 

Centrale Landsaccountantsdienst (104): 

Behalve de personeelskosten zijn ook de exploitatiekosten  meegenomen in de 

raming. 

De raming bedraagt SRD 4.000.000,-. 

 

Bijzondere voorziening t.b.v. rampenbeheersing en bestrijding (109): 

Voor eventuele rampen is een bedrag van SRD  3.000.000,- geraamd. 

 

Rente  en aflossingen (110): 

Het bedrag ad SRD 285.284.000,- is bestemd voor de rentes en aflossingen van 

zowel de binnenlandse- als de buitenlandse leningen. 

Hierin zijn ook inbegrepen de provisie- en transferkosten. 

 

Sectorfondsbegeleiding Financien (119): 

Uit hoofde van het arrangement “Sectorfondsbegeleiding Financiën” zal voor 2012 

het bedrag Euro 230.000 oftewel SRD 1.087.900 beschikbaar worden gesteld voor 

het beheer van het sectorfonds Financiën. Eenzelfde bedrag wordt geraamd voor het 

beheer van het programma in het jaar 2013. De kosten die middels deze maatregel 

worden bestreden betreffen algemene managementkosten, de financiële administratie 

evenals kosten die gepaard gaan met het aantrekken van deskundigen voor kleine 

opdrachten ten behoeve van de ondersteuning van het beheer van het sectorfonds. 

 

Sectorfonds beheer en toezicht staatsfinancien (120): 

Conform het met het Koninkrijk der Nederlanden getekende arrangement 

“Sectorfonds Beheer &  Toezicht Staatsfinanciën” wordt het sectorprogramma 

Beheer & Toezicht Staatsfinanciën uitgevoerd. Hierin nemen deel het directoraat 

Financiën, de Rekenkamer en CLAD. In 2012 zal een aantal strategische 

investeringen, waaronder het Asycuda World systeem tbv de dienst der Belastingen 

eveneens gefinancierd worden. Voor het begrotingsjaar 2012 wordt het bedrag ad  

€1.770.000 geraamd oftewel SRD 8.372.100 voor het directoraat Financiën, CLAD 

en Rekenkamer. Het totaal geraamd bedrag voor deze maatregel is SRD 12.156.000.  

 

Bijdrage tot stimulering van ontwikkelingsprojekten (121):  

 Ten behoeve van het projekt “oever-verdedigingswerken rechterover Suriname 

rivier, linkeroever Commewijne rivier” is voor het jaar 2012  voor de dijken in de 

districten Commewijne en Coronie een bedrag geraamd van SRD 97.500.000. 
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Suppletie overheidsbijdrage pensioenfonds (123): 

Als gevolg van de aanpassingen van de pensioenuitkeringen zijn de ingehouden 

pensioenen niet voldoende ter dekking van de uitkeringen aan de 

pensioengerechtigden. Het suppletiebedrag wordt door de overheid ter beschikking 

gesteld aan het pensioenfonds. Voor 2012 is het bedrag ad SRD 88.000.000 geraamd 

ter dekking van deze voorziening. 

 

Capaciteitsopbouw (124):  

Capaciteitsopbouw heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen 

diegecoordineerd worden door het Opleidingscentrum Belastingen. Het personeel van 

het direktoraat Financien worden in de gelegenheid gesteld specifieke opleidingen en 

trainingen te volgen om hun kennis up te graden dat moet leiden tot het vergroten van 

hun efficientie bij de uitvoering van de taken. 

Er is een bedrag van SRD 1.710.000,- geraamd. 

 

Opleidingen Bedrag 

Vakopleidingen 500.350 

Kantooropleidingen 120.000 

Computertrainingen 330.150 

Management traingen 355.000 

Financiele Trainingen   30.500 

Communicatieve vaardigheden 355.000 

Overige cursussen   19.000 

Totaal 1.710.000 

 

Renovatie kantoorgebouwen (125): 

Voor het onderhouden en beveiligen van de gebouwen en terreinen van het 

direktoraat Financien is een bedrag van SRD 400.000,- geraamd. 

 

Strengthening management for result in Suriname (126): 
Het IDB-Prodev projekt  “Management for Results in Suriname” is in 2010 

aangevangen.  

Dit programma houdt in het introduceren van resultaatgericht begrotingsbeleid bij de 

overheid en de versterking van de capaciteit van het Ministerie van Financiën inzake 

de beoordeling van overheidsinvesteringen. 

Voor 2012 wordt het bedrag USD 400.000 als donorbijdrage en USD50.000  als 

overheidsbijdrage geraamd. Dit project zal in 2013 worden afgerond. De 

bestedingsraming voor 2013  bedraagt USD 500.000. 
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Stimulering Private Sector (127): 

Ten behoeve van het Woningbouwprogramma zal een bedrag worden gereserveerd. 

Ook de kosten van het leasen van een vliegtuig bij de SLM ten behoeve van de 

Regering is opgenomen. Voor de uitvoering van deze maatregel wordt een totaal 

bedrag van SRD 64.347.000 opgebracht.  

 

 

OP-Beleidsgebied: Economisch 

 Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2012 

 

101. Automatisering Het FINIS wordt verder geüpdate 

. 

De voorbereidingen voor een 
nieuw financieel systeem zijn 

ingezet. 

Besluit/ Aankoop van een nieuw 

financieel systeem. 

102. Bureau voor de 

Staatsschuld 

Handhaving van een goed debt 

management. 

Handhaving van een goed debt 

management.  

103. Deviezencommissie Vlotte  uitvoering van de 
deviezenwet. Er worden nog 

steeds vergunningen verstrekt 

voor de koop en verkoop van 
onroerende goederen tussen 

ingezetenen en niet ingezetenen. 

Vlotte  uitvoering van de 
deviezenwet. Er worden nog steeds 

vergunningen verstrekt voor de 

koop en verkoop van onroerende 
goederen tussen ingezetenen en niet 

ingezetenen. 

104. CLAD Behalve controle technisch zal 
ook door middel van het  

aanhuren van expertise  en 

trainingen gericht worden op het 
uitbrengen van adviezen naar de 

diverse instanties 

Behalve controle technisch zal ook 
door middel van het  aanhuren van 

expertise  en trainingen gericht 

worden op het uitbrengen van 
adviezen naar de diverse instanties 

109. Bijzondere 

Voorzieningen 

rampenbestrijding en 

beheersing 

Er is in samenwerking met het 
NCCR een rampenplan 

ontwikkeld,die in geval van 

calamiteiten kan worden ingezet. 

Er zal  een rampenplan opgesteld 
worden die in geval van 

calamiteiten kan worden ingezet. 

110. Rentes en Aflossingen De aflossing en rentebetalingen zijn 

op schema en de aflossings-

achterstanden zijn ingelopen 
 

De aflossingen en rentebetalingen  

zullen regulier plaatsvinden. Ook 

aflossingen o.b.v. herstructurering 
van schulden. 

119.Sectorfondsbegeleiding 

Financiën (NHAS) 

De inzet van functionarissen 
betrokken bij de uitvoering van de 

sectorplannen van de 

vakministeries is verhoogd en het 
apparaat is versterkt teneinde de 

uitvoering van de sectorplannen 

meetbaar te bevorderen 
 

Verdere versterking van het 
apparaat is in proces voor een 

uitvoering van de taken naar de 

hedendaagse tijd. 
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120. Sectorfonds Beheer en 

Toezicht Staatsfinanciën 

(NHAS) 

De activiteiten van het de 

opgestelde jaarplan in het 

bijzonder van het sectorfonds  
Beheer en toezicht van de 

Staatsfinanciën.  

Verdere uitvoering van de 

activiteiten in het kader van de 

sectorfonds Beheer en Toezicht van 
de Staatsfinanciën.   

121. Bijdrage tot 

Stimulering van 

Ontwikkelingsprojecten 

Het jaarlijks bedrag conform het  

internationaal arrangement tussen 
Nederland en Suriname                     

“  vervroegde aflossing  NIO-

lening”werd ter beschikking 
gesteld voor  het project 

“oeververdedigings-werken 
rechteroever Suriname rivier, 

linkeroever Commewijne rivier”. 

 
Eveneens is u.h.v. de vervroegde 

aflossing van de brazilië schuld 

betalingen gedaan voor de 
uitvoering van het projekt 

“Rehabilitatie J.A. Pengel 

Luchthaven”.  
 

Het jaarlijkse aflossingsbedrag  

u.h.v. het internationale 
arrangement tussen Nederland en 

Suriname “ vervroegde aflossing  

NIO-lening‟‟ zal  beschikbaar 
worden gesteld voor betalingen  

t.b.v. het project “oever-

verdedigingswerken rechteroever 

Suriname rivier, linkeroever 

Commewijne rivier). 
 

 

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 

125. Renovatie 

kantoorgebouwen 

Er hebben renovatie 

werkzaamheden plaatsgevonden 

tbv kantoorgebouwen en 
gebouwinstallaties ten behoeve 

van het Directoraat Financiën 

Het uitvoeren van renovatie 

werkzaamheden tbv 

kantoorgebouwen en gebouw- 
installaties ten behoeve van het 

Directoraat Financiën 
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TITEL III: Middelenbegroting 

 Bedragen x SRD.1.000 

                              

Toelichting  

 

Diverse niet belasting ontvangsten : 

Hieronder vallen een aantal inkomsten zoals de inkomsten voor het verkopen van 

bestek (aanbestedingen), financiele nota‟s etc. 

 

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 van de private sector ter 

ondersteuning. 

Er zijn middelen ter beschikking 

gesteld van de private sector ter 

ondersteuning 
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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.  

 

Winst Centrale Bank van Suriname : 

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

wordt gestort voor de Overheid. De inkomsten hiervan zijn voor 2012 geraamd 

op SRD 50.000.000,- 

 

Donormiddelen : 

Het betreft hier donormiddelen van Nederland en de IDB voor het totaal bedrag 

van SRD 14.584.000,- 

Dit bedrag is alsvolgt verdeeld: 

-Nederland: Sectorbegeleiding Financien                                          -SRD    1.088.000 

                    Sectorfonds beheer en toezicht Staatsfinancien             -SRD   12.156.000                   

-IDB          : Strengthening management for result in Suriname        -SRD   1.340.000 

 

 

DIRECTORAAT BELASTINGEN 

 

 

TITEL I: Apparaatskosten 

Bedragen x SRD.1.000 

Code Kostensoort Realisatie

2010

Raming 

2011

Raming

2012

Raming

2013

Raming

2014

Raming

2015

Raming

2016

10 Personeelskosten      24.583         28.368          35.713        39.999        44.798 50.174      56.195      

20 Materiële kosten        4.941           7.240            7.240          7.421          7.607 7.797        7.992        

40 Aanschaffingen           391           1.612            2.235          2.459          2.704 2.772        2.841        

Totaal Apparaatskosten      29.915         37.220          45.188        49.878        55.109        60.743        67.028 

 

Toelichting  

Personeelskosten (10)                                                                                                                                   

In het dienstjaar 2012 zullen de personeelskosten SRD 35.713.000,- bedragen, 

waarvan de lonen en salarissen van het huidige personeelsbestand SRD 30.433.249,- 

omvatten en een bedrag van SRD 5.000.000,- gereserveerd is voor nieuwe 

indiensttredingen bij de specifieke eenheden. De overige kosten waaronder  

vacatiegelden, gratificaties ten behoeve van jubilarissen bedragen SRD 279.751,-. De 

belastingdienst heeft een personeelsbestand van 739 mensen verdeeld over de 

verschillende eenheden. De formatiestaat van de belastingdienst ziet er als volgt uit: 
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Aantal Diensteenheid Lonen en salarissen in SRD

59 Directie der Belastingen 2.323.115                               

234 Inspectie Directe Belastingen 9.588.990                               

237 Inspectie Invoerrechten & Accijnzen 11.210.647                             

51 Inspectie Omzetbelasting 1.772.314                               

132 Ontvanger Directe Belastingen 4.609.953                               

26 Ontvanger Invoerrechten & Accijnzen 928.230                                  

739 Totaal 30.433.249                             

 

 

Materiële kosten (20)   

Het totale bedrag aan materiële kosten is geraamd op SRD 7.240.000,- en is als volgt 

opgebouwd: 

 De materiële kosten bedragen voor drukwerk- en telefoonkosten SRD 

549.122,26; 

 Met betrekking tot het onderhoud van gebouwen en terreinen wordt een bedrag 

van SRD 255.000,-- begroot; 

 De kosten voor water en elektriciteit zijn begroot voor SRD 295.000,-; 

 Voor de huur van gebouwen en de bewaking is nodig een bedrag groot   

SRD 1.066.000,-; 

 De kosten voor zowel binnen- als buitenlandse reis en verblijf zijn geraamd 

op SRD 1.095.400,-; 

 Aan vrachtkosten en porti is een bedrag geraamd van SRD 400.000,-; 

 De onderhouds- en exploïtatiekosten van dienstvoertuigen zijn geraamd op 

SRD 845.000,-; 

 Voor advertenties, bekendmakingen, radio en tv programma‟s is een bedrag 

geraamd SRD 425.000,-; 

 Voor de aanschaf van accijnszegels is een bedrag begroot van                  

SRD 500.000,-; 

 Bij de Inspectie Invoerrechten & Accijnzen is een bedrag van                       

SRD 565.500,- voor kleding en bewassing gereserveerd; 

 Aan poliklinische kosten zal betaald worden SRD 402.500,-; 

 Voor andere materiёle kosten w.o. kantoormiddelen, kopieer, onderhoud 

meubilair en inventaris, onderhoud kantoormiddelen , representatie, 

vergader-kosten is een bedrag geraamd van SRD 841.477,74,- 
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Aanschaffingen (40)    
Vanwege de nieuwe indiensttredingen bij de diverse eenheden zal er binnen de dienst 

een behoefte ontstaan voor de aanschaf van meubilair, stoelen, filekasten airco‟s en 

andere. Een groot deel van het huidige meubilair is ook aan vervanging toe. Het 

geraamd bedrag is SRD 2.235.000,-.  

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s   
 

Code   Reali 
satie  

2010 

Vermoe 
delijk   

beloop  

2011 

Raming 

2012 

Raming  
2013 

Raming  
2014 

Raming 
2015 

Raming 
2016 

  OP- 

Beleidsgebied: 

Economisch 

              

                  

100 Automatisering             
39  

                
600  

       

17,500  

      
17,500  

    
17,500  

    
17,500  

     
17,500  

104 Renovatie 

kantoorgebouwen 
en dienstwoningen 

          
187  

                
500  

          

4,500  

        
4,500  

      
4,500  

      
4,500  

       
4,500  

105 Fiscale Controle 

Binnenland 

               

-  

                

100  
             

500  

           

500  

         

500  

         

500  

          

500  

106 Capaciteitsopbou
w 

          
884  

             
2,500  

          

9,200  

        
9,200  

      
9,200  

      
9,200  

       
9,200  

107 

Bouw nieuw 

kantoorgebouwen 

en dienstwoningen 

               

-  

                

250  

        

35,452  

      

40,252  

    

40,252  

    

40,252  

     

40,252  

108 Beveiliging 

kantoorgebouwen 

               

-  

                

300  
             

350  

           

350  

         

350  

         

350  
       

350  

109 Vervanging en 

vernieuwing 
wagenpark 

          
232  

             
4,300  

          

3,300  

        
3,000  

      
1,500  

      
1,500  

    
1,500  

111 Onderhouds 

contract 
Containerscan   

                
858  

             

858  

        
1,200  

      
1,200  

      
1,200  

    
1,200  

112 

Asycuda World    

             

1,340  
                   

-  

               

-  

             

-               -             -  

 
 Totaal beleids 

programma's  

       
1,342  

           
10,748  

       

71,660  

      
76,502  

    
75,002  

    
75,002    
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bedragen x SRD.1.000 

Raming 

2012

Raming 

2013

Raming 

2014

Raming 

2015

Raming

2016

        17.500      17.500    17.500    17.500     17.500 

          4.500        4.500      4.500      4.500       4.500 

             500           500         500         500          500 

          9.200        9.200      9.200      9.200       9.200 

41.052       40.252    40.252  40.252  40.252    

350            350         350       350       350       

3.300         3.000      1.500    1.500    1.500    

858            1.200      1.200    1.200    1.200    

-                 -              -            -            -            

77.260       76.502    75.002  75.002  

 
 

Toelichting Beleidsmaatregelen:  

 

Ad 100 Automatisering  

De Belastingdienst heeft momenteel een groot aantal zeer verouderde desktop 

computers die niet voldoen aan huidige IT vereisten. Het is dus noodzakelijk deze te 

vervangen. Er zal een aanbesteding worden gehouden voor de aanschaf van de  

benodigde hardware en andere randapparatuur.  

 

Ad 104 Renovatie kantoorgebouwen en dienstwoningen  

Het streven is om jaarlijks minstens twee nieuwe dienstwoningen te bouwen en de 

overige die aan renovatie toe zijn aan te pakken.  

 

Ad 105 Fiscale controle Binnenland 

Dit bedrag wordt besteed aan vervoer, voorlichting en  expedities naar de goudvelden 

in multi-departementaal verband. 

 

Ad 106 Capaciteitsopbouw  

Deze beleidsmaatregel heeft te maken met de kosten van opleidingen en trainingen 

die gecoördineerd worden door het Opleidingscentrum Financiën. Elk jaar worden 

Belastingambtenaren in de gelegenheid gesteld om specifieke opleidingen en 

trainingen te volgen om hun kennis up te graden. Dit moet leiden tot vergroting van 

de efficiëntie bij de uitvoering van werkzaamheden.  
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De kosten voor voorlichting en training met betrekking tot de nieuwe fiscale 

maatregelen, nieuwe belastingwet-en regelgeving, introductie BTW, herinvoering 

Motorrijtuigenbelasting, Code of Conduct & Ethics zijn tevens hierin opgenomen. De 

kosten voor de imagoverbetering van de Belastingdienst vallen ook hieronder. 

 

Ad 107 Bouw nieuw kantoorgebouwen en dienstwoningen 

Het centraal belastingkantoor aan de van Sommelsdijckstraat voldoet niet meer aan 

de gestelde eisen. Op de eerste plaats is er onvoldoende parkeerruimte. Daarnaast zijn 

er geen uitbreidingsmogelijkheden en is het gebouw haast niet goed te beveiligen. 

Voorgesteld wordt een nieuw hoofdkantoor neer te zetten bij voorkeur aan de rand 

van de stad. In de begroting van 2011 zijn de voorbereidingskosten reeds opgenomen 

voor het aantrekken van een architect ter voorbereiding van de bouw. Het bedrag dat 

opgenomen is voor het dienstjaar 2012 is bestemd voor de uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden van het nieuw Belastingkantoor inclusief de bijbehorende 

inventaris. Het benodigde bedrag hiervoor is geraamd op SRD 35.452.000,-, waarvan 

SRD 31.000.000,-  geput zal worden uit  donormiddelen. Voor het resterend bedrag 

SRD 4.452.000,- is de begroting belast. 

 

Ad 108 Beveiliging kantoorgebouwen en dienstwoningen. 

De beveiling van de kantoorgebouwen moeten worden opgevoerd naar moderne 

standaarden. Hierbij dient gedacht te worden aan camera beveiliging, elektronische 

beveiliging en andere soorten van beveiliging. Deze beveiliging is inclusief de 

beveiliging van de containerscan op het nieuwe havencomplex. 

 

Ad 109 Vervanging en vernieuwing wagenpark 

De meeste dienstvoertuigen zijn reeds afgeschreven. Ter vervanging van het bestaand 

aantal dienstvoertuigen zullen nieuwe aangeschaft worden, waardoor de dienstauto‟s 

wederom op peil worden gebracht. De dienst wil ook twee patrouilleboten 

aanschaffen ter bestrijding van smokkel praktijken.  

  

Ad 111 Onderhoudscontract Containerscan 

Er is een containerscan op de Nieuwe haven geїnstalleerd. Deze containerscan zal 

onderhouden moeten worden. Hiervoor is er een onderhoudscontract met de 

leverancier gesloten. Het bedrag voor het onderhoud is geraamd SRD 858.000,- . 
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Output van het te voeren beleid 2012 

OP-Beleidsgebied: Economisch 

 Verwachte Beleidsresultaten 

per eind 2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2012 

100. Automatisering Het in stand houden van de 

huidige applicatie en het 

voorbereiden van een 

technische infrastructuur voor 

adequate geïntegreerde 

automatisering belastingbreed. 

Opstart en doorvoeren van 

de gefaseerd te 

implementeren technische 

infrastructuur. 

104. Renovatie kantoorgebouwen en 

dienstwoningen 

Aanvang van een grondige 

gefaseerde renovatie van 

Kantoorge- bouwen en dienst-

woningen om o.a. de 

arbeidsomstandigheden op de 

minimaal vereiste norm te 

brengen, na afronding van de 

inventarisatie. 

Afronding van de 

renovatie werkzaamheden 

en tijdelijke huisvesting 

elders. 

105. Fiscale Controle Binnenland De steeds toenemende 

economische activiteiten in o.a. 

de mijnbouw en daaraan 

gerelateerde zaken nopen tot 

een intensievere en frequentere 

controle op reguliere en 

incidentele basis. 

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 De hervorming van de 

organisatie in de breedste zin 

van het woord vereisen de 

inzet van zowel lokaal als 

internationaal kader op 

permanente en incidentele 

basis. 

De organisatie is 

intrinsiek versterkt aan de 

hand van het uitgevoerde 

hervormingsbeleid. 
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OP-Beleidsgebied: Economisch 

 Verwachte Beleidsresultaten 

per eind 2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2012 

107. Bouw nieuw kantoorgebouw en 

dienstgebouw 

 

Concentratie van activiteiten 

voor het doelmatig en gericht 

uitoefenen van de 

werkzaamheden ter 

optimalisering van de 

staatsinkomsten. 

 

De bouwactiviteiten in 

eerste fase zijn 

aangevangen. 

Voorbereiden en 

integreren van de overige 

activiteiten van het 

ministerie van Financiën 

binnen het geheel. 

 

108. Beveiliging van 

kantoorgebouwen 

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.   

Wagenpark op strategisch 

verantwoord werk 

uitvoeringsniveau 

gebracht.  

111. Onderhoudscontract 

containerscan 

Ter garandering van een 

voldoende service niveau bij de 

dagelijkse activiteiten. 

Service Level Agreement 

op specifieke onderdelen 

uitgebreid. 
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Titel III: Middelenbegroting  

 Bedragen X SRD1000          

Ontvangsten                                                           

Realisatie Vermoedelijk Raming Raming Raming Raming Raming

Omschrijving 2010 beloop 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Directe Belastingen

Inkomsten Belasting( incl. Loonbelasting) 924.667          1.451.159          1.376.900              1.376.900       1.376.900       1.376.900       1.376.900        

Vermogensbelasting 925                1.539                 1.200                     1.200              1.200              1.200              1.200               

Huurwaarde Belasting 2.731             2.209                 2.800                     2.800              2.800              2.800              2.800               

Loterijbelasting 10.918           10.000               11.000                   11.000            11.000            11.000            11.000             

Dividendbelasting
18.607           13.482               20.000                   20.000            20.000            20.000            20.000             

Casino belasting
12.761           14.482               20.200                   20.200            20.200            20.200            20.200             

Totaal Directe Belastingen
970.609          1.492.871          1.432.100              1.432.100       1.432.100       1.432.100       1.432.100        

Indirecte Belastingen

Invoerrechten 220.681          279.101             330.400                 360.400          360.400          360.400          360.400           

Statistiekrechten 14.899           17.577               19.920                   19.920            19.920            19.920            19.920             

Omzetbelasting 334.628          417.330             430.000                 430.000          430.000          430.000          430.000           

Uitvoerrecht op hout 3.144             6.190                 8.112                     8.112              8.112              8.112              8.112               

Accijns op Alcohol vrije dranken 17.598           19.902               19.360                   19.360            19.360            19.360            19.360             

Accijns op Gedistilleerd 12.133           12.107               18.520                   18.520            18.520            18.520            18.520             

Accijns op Bier 16.154           17.584               23.370                   23.370            23.370            23.370            23.370             

Accijns op Rooktabak en Sigaretten 74.625           91.664               119.040                 119.040          119.040          119.040          119.040           

Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen 210.123          390.368             396.260                 396.260          396.260          396.260          396.260           

Belasting op Publieke Vermakelijkheden 3.957             5.100                 6.672                     6.672              6.672              6.672              6.672               

Bijzondere verbruiksbelasting op motorrijtuigen 30.000                   

Totaal Indirecte Belastingen           907.942           1.256.924               1.401.654        1.401.654        1.401.654        1.401.654         1.401.654 

Totaal Belastingen
1.878.551      2.749.795          2.833.754              2.833.754       2.833.754       2.833.754       2.833.754       

Niet Belastingmiddelen

AOV Premie 83.495           89.005               97.000                   97.000            97.000            97.000            97.000             

 Consentrecht 22.591           29.699               34.860                   34.860            34.860            34.860            34.860             

Retributie aluinaarde en bauxiet 4.018             1.466                 24.000                   24.000            24.000            24.000            24.000             

Ontvangsten inzake in- uit- en doorvoer
2.063             2.025                 3.504                     3.504              3.504              3.504              3.504               

Entrepotgelden
0,6                 18                      240                        240                 240                 240                 240                 

Diverse Niet Belasting Ontvangsten 884                59                      96                          96                   96                   96                   96                   

Fiscale  boeten vervolgingsgelden etc.
885                1.303                 1.200                     1.200              1.200              1.200              1.200               

Totaal NBM 113.937         123.575             160.900                 160.900          160.900          160.900          160.900          

Donormiddelen 
31.000                   

Totaal middelenbegroting 1.992.488      2.873.370          3.025.654              2.994.654       2.994.654       2.994.654       2.994.654       
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Toelichting per middel   
 

Inkomstenbelasting (inclusief Loonbelasting) 

De opbrengsten voor de Inkomstenbelasting en de Loonbelasting zullen enigzins 

toenemen ten opzichte van 2011 vanwege de te verwachten verhoogde opbrengsten 

uit de goudsector , als ook de te verwachten toename van arbeidsplaatsen vanwege de 

toenemende projecten. Verder zal er middels speciale projecten gewerkt worden aan 

een inhaalslag voor de inning van verschuldigde inkomsten – en loonbelasting. In het 

dienstjaar  2012 wordt verwacht dat circa SRD 1,38 miljard zal worden geïnd.  

 

Vermogensbelasting 

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

opbrengsten voor de Vermogensbelasting zullen enigzins stabiel blijven. In 2012 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 2012 zullen enigzins stabiel blijven. De 

opbrengsten voor 2012 zullen liggen in de orde van SRD 2.8 miljoen 

 

Loterijbelasting 

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

loterijen, waarvan op grond van de “Loterijenwet 1939” vergunning is verleend. De 

verwachte opbrengsten voor het dienstjaar 2012 zijn geraamd op SRD 11 miljoen. 

 

Dividendbelasting 

Onder de dividendbelasting wordt een directe belasting geheven van degenen, die 

rechtstreeks of door middel van certificaten gerechtigd zijn tot de opbrengst van 

aandelen in, en winstbewijzen en winstdelende obligaties van binnen Suriname 

gevestigde naamloze vennootschappen, commanditiaire vennootschappen op 

aandelen en andere vennootschappen, welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen 

is verdeeld. 

 

Casinobelasting  

Een belasting geheven op het bieden van de gelegenheid tot deelneming aan 

hazardspelen in Suriname. De belasting wordt geheven op het aantal van de 

geplaatste speelautomaten en of speeltafels, die zich bevinden in een voor het publiek 

toegankelijke ruimte of inrichting waarbij de gelegenheid bestaat tot deelneming aan 

een spel. Vanwege de verhoging van de tarieven met 100% in mei 2011 zullen 

inkomsten uit de Casinobelasting SRD 20.200.000,-  bedragen in 2012. 

 

Invoerrechten :  

Door de aanpassing van de douanekoers, is bij een gelijkblijvende invoerwaarde, een 

gelijke stijging  verwachtbaar voor de invoerrechten. 
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Statistiekrecht 

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

douanewaarde. De inning hiervan zal bij gelijkblijvende invoerwaarde door de 

aanpassing van de douanekoers een lichte stijging vertonen. 

 

 

Omzetbelasting 

Dit is een belasting geheven ter zake 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. 

Op basis van de realisatie van 2010 en de voorgenomen wijziging van de tarieven 

voor goederen en diensten van respectievelijk 10% naar 12 % en van 8% naar 10 % 

zal de omzetbelasting toenemen. Voor 2012 zijn de ontvangsten uit de 

omzetbelasting begroot op SRD 430 miljoen. 

 

Uitvoerrecht op hout 

Dit is een belasting die wordt geheven op hout dat in stammen, balken, palen, 

blokken, planken, vellen of in welke vorm dan ook wordt uitgevoerd. Ook hier wordt 

een stijging verwacht vanwege de gewijzigde douanekoers. 

 

Accijns op alcoholvrije dranken 

Accijns op alcoholvrije dranken is een belasting geheven op alcoholvrije dranken 

zoals limonade, frisdrank, spuitwater, vruchten- en groentesappen. De inkomsten 

zullen naar verwachting SRD 23.370.000,-  zijn in 2012.  

 

Accijns op gedistilleerd en andere alcoholhoudende dranken : 

Dit is een belasting geheven op gedistilleerd en op andere alcoholhoudende dranken. 

De accijns op andere alcoholhoudende dranken ingedeeld in de tariefposten 2204, 

2205 en 2206 wordt verhoogd met 100% met als gevolg dat de inkomsten uit accijns 

op gedistilleerd met 50% zullen stijgen.  Een te verwachten procentuele stijging voor 

accijns gedistilleerd (m.u.v. wijnen) is niet meegenomen, aangezien het voorgesteld 

percentage en de effecten nader bekeken worden. Indien dit doorgevoerd wordt, 

kunnen wij voor dit middel een verhoging tegemoet zien. Er kan rekening worden 

gehouden met eventuele maatregelen op het investeringsgebied dat van invloed 

kunnen zijn op de inkomsten uit de import. 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 2012 zijn de 

inkomsten in totaal begroot op SRD 18.520.000,-. 
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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 2012 bedragen SRD 23.370.000,-.  

 

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. 

Het tarief van dit middel is met 50% verhoogd, waardoor afhankelijk van de 

invoerwaarde de geraamde inkomsten in 2012 SRD 119.040.000,- zullen bedragen. 

Ook vanwege de aangepaste douanekoers zal er hier een stijging van inkomsten zijn.  

 

 

Verbruiksbelasting op motorbrandstoffen 

Deze wordt geheven wegens levering van ingevoerde motorgasoline en andere 

daarmede gelijkgestelde motorbrandstoffen. Sinds 20 januari 2011 vindt er een 

additionele heffing van SRD 0,50 per liter plaats. 

 

Belasting op publieke vermakelijkheden 

Belasting op publieke 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 bedragen 

SRD 6.672.000 ,-  in 2012. 

 

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. 

          

          Niet belasting middelen 

 

AOV premie 

Met een efficiëntere heffing en inning voor de Inkomstenbelasting en de 

Loonbelasting, zullen de inkomsten voor de AOV eveneens toenemen. Dit is het 

gevolg van het feit dat de heffing van de AOV gepaard gaat met de heffing van 

inkomstenbelasting voor natuurlijke personen en de heffing van de loonbelasting. De 

verwachte inkomsten voor het jaar 2012 zijn geraamd op SRD 97 miljoen.  

 

Enterpotrechten :  

De verschuldigde opslag kosten welke momenteel Srd 0,01  bedragen worden 

opgetrokken naar Srd  2,50. Deze wijziging zal resulteren in een opbrengst van  

SRD 240.000 ,-  voor het dienstjaar 2012. 
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Consentrecht  

Door de aanpassing van de douanekoers is een stijging verwachtbaar voor de 

consentrechten. 

 

DIRECTORAAT ONTWIKKELINGSFINANCIERING 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

 

Bedragen x SRD 1.000 

 

Code Kostensoort Realisatie Verm. Raming Raming Raming Raming Raming

2010 beloop 2012 2013 2014 2015 2016

2011

10 Personeelskosten 2.953 1.714 2.226 3.250 3.360 3.360 3.360

20 Materiële kosten 1.213 504 1.467 2.400 2.400 2.400 2.400

40 Aanschaffingen 112 5 1.023 620 620 620 620

Totaal Apparaatskosten 4.278 2.223 4.716 6.270 6.380 6.380 6.380

 

 

Specificatie Personeelskosten 

 

Kostensoort Bedrag SRD

Ambtelijk 1.678.258

Vacatiegelden 81.000

Werkgeverslasten Pensioenfonds 175.000

Werkgeverslasten Ziekenfonds 200.000

Bonussen en Gratificaties 22.000

Seminairs - Workshops Binnenland 20.000

Deskundigen Binnenland 50.000

Totaal 2.226.258  
 

De totale bezetting van het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering per ultimo 

augustus 2011 bedraagt 59 medewerkers, waarvan 16 mannelijke medewerkers zijn 

en 43 vrouwelijke medewerkers. 

 

Materiële kosten (20) 

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

benodigdheden, communicatie, automatisering, transport  en vakliteratuur.  
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Specificatie Materiele kosten 

Kostensoort Bedrag SRD

Kantoorkosten 342.500

Gebouwen en Energie 352.000

Reis en Verblijfkosten 507.500

Automatisering 55.000

Voorlichting 15.000

Algemeen 194.700

Totaal. 1.466.700  
 

Aanschaffingen (40) 

De aanschaffingen in 2012 betreffen inventaris, automatisering en vervoermiddelen. 

 

Specificatie Aanschaffingen 

 

Kostensoort Bedrag SRD.

Inventaris 370.000

Vervoermiddelen 653.000

Totaal. 1.023.000  
 

Het totaal van de “Personeelskosten”, “Materiële kosten” en “Aanschaffingen” 

van het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering is begroot voor 2012 op een 

bedrag van SRD. 4.716.000,- 
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TITEL IІ: Beleidsprogramma’s 

 

Bedragen x SRD 1.000 

Code Realisatie 

Verm. 

Beloop Raming Raming Raming Raming Raming

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OP-Beleidsgebied: Economisch

100 ABS 4.502 2.140 7.114 6.624 7.267 7.944 7.944

101 SPS 4.062 2.921 6.483 8.152 8.311 8.201 8.201

102

Bijdrage aan 

Partnerschappen 1.269 85 81 1.500 1.500 1.500 1.500

103 SER 632 0 594 1.838 1.885 1.957 1.957

104 Census Programma 0 0 11.198 2.322 823 192 192

110

Accountants Controle 

Verdrags Middelen 164 175 150 200 200 200 200

113 Begeleiding Sectorfondsen 430 1.100 650 0 0 0 0

114

Technical Cooperation 

Facility 544 1.000 2.000 2.000 0 0 0

119 FOSCAP 4.757 1.726 4.233 2.782 0 0 0

122

Mikro kredieten 

Programma 3.521 1.370 5.146 3.500 0 0 0

124 FESS 44.236 30.744 6.068 0 0 0 0

128

Rehabilitatie Weg 

Meerzorg-Albina 71.336 114.101 115.166 76.933 0 0 0

Totaal Beleidsprogramma's135.453 155.362 158.883 105.851 19.986 19.994 19.994  
 

“Beleidsprogramma’s” 

Uit de begroting draagt het Directoraat Ontwikkelingsfinanciering bij aan de 

financiering van de twee „parastatalen‟ te weten de Stichting Algemeen Bureau voor 

de Statistiek (ABS) en de Stichting Planbureau Suriname (SPS).     

 

 Algemeen Bureau voor Statistieken (100) 

      

WERKPROGRAMMA juli 2011 t/m december 2012 

Evenals vorig jaar gaat het ABS van start met de geplande trainingen, workshops en 

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

kader van voorbereidingen op Census 8 en sommige ter voorbereiding ICP-2012, 

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

wordt erop gerekend dat de Caricom, dan wel de UN, dan wel IDB (Census) voor 

financiering zal zorgdragen. (International Comparison Programme).  
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Trainingen / Workshops / Seminars 

Geselecteerde Management en Interne Controle Ttainingen 

Producer Price Index compilation (2011/2012) 

Cartography Follow-up GPS/GIS (Continue) 

Geselecteerde Computertrainingen (Continue) 

Statistiektrainingen (2011/2012) 

Project Management (voor alle leidinggevenden 

Advanced Sampling (2011/2012/2013) 

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

Upgrading Personeel Regio West, Training Personeel Regio Oost  

Diverse Trainingen op de gebieden van Public Relations en Data Verspreiding 

 

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 adhoc basis.  

 

Stichting Planbureau Suriname (101) 

 

Toelichting begroting 2012 

 

De begroting voor het dienstjaar 2012 sluit op een bedrag van SRD. 6.482.993,00. 

Bij de opstelling van deze begroting is rekening gehouden met de taken van het 

Planbureau aangaande macro-economische forecasting en monitoring, de 

voorgenomen activiteiten met betrekking tot de ruimtelijke planning alsmede met 

betrekking tot de arbeidsmarkt en sociale studies en het noodzakelijkerwijs 

implementerenvan een geïntegreerd planningsmechanisme, waardoor de 

werkzaamheden in een nauwere afstemming en samenspraak kunnen worden 

uitgevoerd. Daarnaast is in ogenschouw genomen, de gewijzigde beleidsinzichten 

aangaande de representativiteit van het gebouw en directe omgeving als locatie waar 

zwaardere eisen worden gesteld aan onder andere veiligheid rond een onderdeel van 

het regeringscentrum met inbegrip van bezoekers ter plaatse. In 2012 zal de garage, 

welke hoort bij het complex, totaal worden gerenoveerd. 

 

De Stichting zal in het lopend dienstjaar ertoe moeten overgaan om versneld kader 

aan te trekken, teneinde de opgedragen taken naar behoren te blijven vervullen; dit 

geldt enerzijds om het natuurlijk verloop van medewerkers die met pensioen gaan, te 

compenseren, en anderzijds is het noodzakelijk om gekwalificeerd personeel aan te 

trekken om de reeds jaren bestaande vacatureposten in te vullen; het laatste geldt in 
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het bijzonder voor de invulling van de vacante posten voor Onderdirecteur van de 

Stichting.  

 

De wettelijke basis voor het te voeren personeelsbeleid is de Personeelswet. De 

doelstelling van de Stichting Planbureau Suriname en de vigerende Statuten van de 

Stichting geven richting aan de formatie en het te voeren beleid. De versterking van 

de organisatie aan de „bovenzijde‟ door de invulling van de opengevallen 

directieposten en de aantrekking van hoger en midden kader zal vanwege de 

blijvende hoge werkdruk worden gecontinueerd, ter garandering van de geboden 

kwaliteit. 

 

 

Training en opleidingen ten behoeve van de medewerkers zijn noodzakelijke 

onderdelen van het personeelsbeleid, opdat het beschikbare kader berekend is voor de 

uit te voeren taken en verantwoordelijkheden. In dit kader zal intensiever ingespeeld 

worden op de mogelijkheden voor opleidingen, die via onder andere het ministerie 

van Binnenlandse Zaken worden geïnitieerd in samenwerking met de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname. Daarnaast zullen specifieke trainingsprogramma‟s voor 

het kader van de onderzoeksafdelingen, zowel lokaal als in het buitenland zoveel als 

mogelijk toegankelijk worden gemaakt. In dit kader zullen de bestaande relaties met 

o.a. het IMF, het Institute of Social Studies (I.S.S.) en Stuseco worden uitgebouwd, 

terwijl internationale trainingsmogelijkheden via onder andere het Millennium 

Instituut alsmede trainingen op het gebied van de ruimtelijke planning zullen worden 

benut. 

Specifiek kan worden genoemd, de training betreffende kwantitatieve data-analyse, 

het on-the-job trainingsprogramma voor modelbouwers en het actualiseren van het 

Studieboek Macro-economie Suriname en een mini-conferentie waarin naast 

Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba zullen participeren. Het doel van deze 

workshop is om personen die in de praktijk met een macro-economisch model 

werken, in kleine (ei)landen in het Nederlandstalig deel van het Caraibisch gebied 

hun ervaringen te laten uitwisselen: o.a welke oplossingen zij gevonden hebben voor 

bepaalde problemen, en hoe zij in de praktijk met het model werken, welke punten 

om verbetering vragen en welke modules erbij zijn gekomen. Verder zal de interne 

training aangaande de analyse van met behulp van het Geografisch Informatie 

Systeem verkregen data versneld worden uitgevoerd. Tenslotte zal de on-line training 

voor de staf aangaande bouw en monitoring van modellen voor productiesectoren 

versneld worden voortgezet. 

 

Het aantal van 93 personeelsleden is onderverdeeld naar: 

Categorie            man          vrouw          totaal 

Hoger kader   9  16  25 

Midden kader   12   5  17 

Lager kader   21  30  51 
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Bijdrage Partnerschappen (102) 

 

Bijdrage aan CRITI 

Uit de samenwerking met Cariforum is op initiatief van Suriname overeengekomen 

om het Caribbean Regional Information and Translation  Institute (CRITI) op te 

richten en in Suriname te huisvesten. De 4 officiële talen binnen Cariforum zijn 

Frans, Engels, Nederlands en Spaans, maar de officiële en technische documenten 

zijn slechts in het Engels beschikbaar. Daarom wordt dit instituut ingesteld ter 

vergroting van de regionale integratie tussen de verschillende Cariforum lidlanden 

welke mede bepaald wordt door de taalbarrière en de informatie-uitwisseling. De 

operationele kosten worden door het Cariforum betaald en Suriname doet haar 

bijdrage door het beschikbaarstellen van het kantoorpand. De kosten voor de huur 

van dit pand worden opgenomen op de begroting van het directoraat 

Ontwikkelingsfinanciering. 

 

SER (Sociaal Economische Raad) (103) 

 

Ingevolge de Wet SER worden de middelen tot dekking van de kosten voor 50% 

gefinancierd via het heffen van opcenten via de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

in Suriname en 50% is een bijdrage van de Overheid welke via de begroting van het  

Directoraat Ontwikkelingsfinanciering wordt betaald.  

 

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

Aangezien deze wijzigingswet nog niet in werking is getreden, is het Directoraat 

Ontwikkelingsfinanciering genoodzaakt voor het begrotingsjaar 2012 het volledig 

geraamd bedrag ter dekking van de kosten ten behoeve van de SER op de begroting 

van het Directoraat op te brengen.  

 

Census Programma (104) 

De totale Census begroting bedraagt:  4.9 miljoen USD inclusief: Budgetonderzoek, 

Financiele Administratiekosten en Kosten voor Monitoring & Evaluation). Naar 

schatting zal circa SRD 11.198.000 nodig zijn in 2012, welke op de begroting van het 

Directoraat Ontwikkelingsfinanciering als een afzonderlijke beleidsmaatregel wordt 

opgenomen 

 

Accountantscontrole Verdragsmiddelen (110) 

De besteding van de Verdragsmiddelen is aan jaarlijkse accountantscontrole 

onderworpen. Deze kosten zijn opgebracht voor controle door de 

„Verdragsaccountant‟ in het kader van de „Raamovereenkomst Accountantscontrole 

Bestedingen Verdragsmiddelen‟.  
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Begeleiding Sectorfondsen (113) 

  

In 2005 zijn de Committeringsbesluiten, de Bijdrage overeenkomsten en de 

Uitvoeringsovereenkomsten van de sectoren Onderwijs, Gezondheidszorg, 

Huisvesting en Agrarisch getekend gevolgd door Rechtsbescherming en Veiligheid in 

2006 en Beheer en Toezicht Staatsfinanciën in 2009. 

 

De Sectorfondsen zijn opgenomen in de begroting van de betrokken vakministeries. 

In maart 2010 zijn de Sectorfondsen Gezondheidszorg, Onderwijs, Huisvesting en 

Agrarisch beëindigd.  

 

 Technical Cooperation Facility (114) 
 

De financieringsovereenkomst voor het TCF uit de 10
de

 E.O.F. is getekend in maart 

2009.  De planning van de eerste Programme Estimate (P)E onder het 10
de

 EDF heeft 

plaats gevonden op  basis van de beleidsprioriteiten aangegeven door de RVM . In 

2012 zullen verschillendeconferenties, seminars, studies en trainingen worden 

bijgewoond en uitgevoerd. 

 

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

 

Op het beleidsoverleg van oktober 2008 tussen Suriname en Nederland werd een 

reservering voor het Fonds Studies, Capaciteit en PSR\PSD (FOSCAP) 

overeengekomen. Het fonds is bestemd ter financiering van korte-termijnstudies, 

capaciteitsversterking (state en non-state actoren) en Public Sector Reform\Private 

Sector Development activiteiten voor andere Ministeries en werd in februari 2009 

operationeel. 

Enkele reeds geïdentificeerde activiteiten betreffen de certificering van bedrijven fase 

3, Voedselveiligheids Lab t.b.v. het Ministerie van LVV, het Surinaams Forensisch 

Instituut , het Aid Coordination project. 

Een bedrag van Euro 5.96 miljoen is uit de Verdragsmiddelen voor dit fonds 

gereserveerd. Het Foscap wordt beheerd door het Directoraat 

Ontwikkelingsfinanciering en loopt van 26 februari 2009 tot en met 31 december 

2013. 
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Micro Kredieten Fonds (122) 

 

De Surinaamse en de Nederlandse overheid zijn overeengekomen om het Micro 

Kredieten Programma van Euro 6.000.000 in Suriname uit te voeren met als 

belangrijke doel de kleine ondernemers hierdoor betere perspectieven te bieden voor 

hun sociaal- economische welvaart en welzijn. Het MKP bestaat uit twee 

componenten t.w. een capaciteits component en een kredietencomponent.  

 

Fonds Economische en Sociale Structuurversterking (FESS) (124) 

 

Met de committering van de Verdragsmiddelen conform het laatste Beleidsoverleg 

van oktober 2008 is de Verdragsmiddelen relatie in de afbouwende fase.  

Om te voorkomen dat ook in deze afbouwfase afspraken over besteding van 

restmiddelen per activiteit moeten worden gemaakt, is het idee van oprichting van 

een Fonds Economische en Sociale Structuurversterking (FESS) geformuleerd. In dit 

fonds is Suriname geheel verantwoordelijk voor de financiering van activiteiten uit 

de resterende Verdragsmiddelen binnen de in het arrangement voor dit fonds 

vastgelegde kaders. De rol van de ambassade is beperkt tot het beoordelen van door 

het Ministerie van Financiën ingediende liquiditeitsbehoeften c.q. het verstrekken van 

voorschotten op basis van de bijbehorende projectprofielen en het beoordelen van 

jaarlijkse financiële en inhoudelijke rapportages en accountantsrapporten van het 

fonds als geheel. De looptijd van het fonds is van 26 november 2009 tot en met 31 

december 2012. 

 

Rehabilitatie Weg Meerzorg- Albina (128) 

 

Het project “Meerzorg Albina Corridor Rehabilitation” (MACR) heeft als doel om de 

toegang tot belangrijke economische zones van het land te verbeteren, het faciliteren 

van Toerisme en regionale integratie alsook het verlagen van transportkosten en 

verbetering van verkeersveiligheid door rehabilitatie van de Meerzorg Albina 

Corridor. 

Voor financiering van dit project is goedgekeurd  in 3 Lots m.n. 

1. EU (schenking) voor een bedrag van € 17.500.000 van 23 maart 2010 tot 23 

december 2015. Hiervoor is Lot 01 de wegstrekking Meerzorg – Tamanredjo en 

zullen asfalteringswerkzaamheden gecontinueerd worden. 

2. IDB (lening) voor een bedrag van USD 63.150.000 van 29 mei 2009 tot 29 mei 

2014. Hiervoor is Lot  02A over de wegstrekking Tamanredjo – Wanhati  en Lot  

02B over de wegstrekking Wanhati – Moengo, waarbij de 

asfalteringswerkzaamheden afgerond zullen worden. 
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3. AFD ( lening) voor een bedrag van  € 25.000.000 van 9 april 2009  tot  30 april 

2013 Lot 03 over de wegstrekking Moengo – Albina zullen de 

asfalteringswerkzaamheden gecontinueerd worden. 

 

    

 

 

 

 

Output van het te voeren beleid in 2012 

 

OP-Beleidsgebied: Economisch 

 Verwachte Beleidsresultaten 

per eind 2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2012 

104. Census Programma Voorbereiding 8e Census Censusprogramma 

uitgevoerd. Voorlopige 

resultaten worden 

geleverd. 

110. Accountants Controle Verdrags 

Middelen 

Accountantscontrole 

Verdragsmiddelen 2010 

uitgevoerd 

Accountantscontrole 

Verdragsmiddelen 2011 

uitgevoerd 

113. De sectoren Bestuur 

(Rechtsbescherming en Veiligheid & 

Beheer en Toezicht van 

Staatsfinancien) 

Het Sectorfonds 

Rechtsbescherming en Veiligheid 

loopt af per 31 juni 2011. Het 

Sectorfonds Beheer & Toezicht 

Staatsfinancien ligt tegen eind 

2011 op een realisatie van 

ongeveer 20%. 

Het Sectorfonds 

Rechtsbescherming en 

Veiligheid is afgesloten 

en Sectorfonds Beheer& 

Toezicht Staatsfinancien 

ligt op een realisatie van 

60% en loopt af op 31 

december 2013. 

Beschikbare 10de EOF middelen 

gecommiteerd tbv van de 

Rehabilitatie voor de weg Meerzorg –

Albina. 

De aannemer is gestart met 

rehabilitatie van de weg 

Rehabilitatie van Lot 1 in 

december 2012 voor 

80%gerealiseerd 
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 Verwachte Beleidsresultaten 

per eind 2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2012 

119. Fonds Studies, Capaciteit en 

PSR/PSD 

 

Per eind 2011 moet een 

aanvang worden gemaakt met 

het Certificeringsproject 3, het 

Surinaams Forensisch Instituut. 

 

Per eind 2012 wordt 

verwacht dat het 

Certificeringsproject 3 

afgerond moet zijn, 

evenals het Surinaams 

Forensisch Instituut, 

voedselveiligheidslab 

t.b.v. het Ministerie van 

LVV  

 

122. Micro Kredieten Fonds De focus van het MKP is 

momenteel gelegd op het 

capaciteitcomponent. Er is aan 

awareness gedaan en 

institutionele versterking van 

zowel de beheerder als de 

geselecteerde MFI‟s.Ook is 

gewerkt aan het MIS systeem, 

ter rapportering van de 

voortgang van het MKP. In het 

1e halfjaar 2011 is mbv een 

aangetrokken MF deskundige 

een inventarisatie van de 

knelpunten gemaakt. Hierdoor 

kan er beter ingespeeld worden 

op de knelpunten analyse en 

het aandragen van praktische 

oplossingen. De Coöperatieve 

Spaar – en Kredietbank Godo 

is inmiddels als MFI ook 

opgenomen in het MKP. 

Ultimo juni 2011 is het 

In 2012 zal de aandacht 

besteed worden aan het 

maximaal uitzetten van de 

kredieten. Ook zal een 

MF Academy, worden 

opgezet. Dit is een  

platform waar de  MFI‟s, 

hun ervaringen kunnen 

delen. 
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 Verwachte Beleidsresultaten 

per eind 2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2012 

maximaal uitgezette aantal 

kredieten 750. 

 

124. Fonds Economische en Sociale 

Structuur versterking. 

 

Per eind 2011 moet 

Rehabilitatie van de Nieuwe 

Haven worden opgeleverd. 

De uitvoering van de verdere 

upgrading Wakaypompen tbv 

van de rijstsector is in 

uitvoering   

Per medio 2012 moet de 

Rehabilitatie van de 

wegstrekking nabij de 

Groot-Henar polder 

worden opgeleverd.  

In 2012 moeten de 

middelen ten behoeve van 

het Agrarisch 

kredietsfonds worden 

uitgezet en moet er een 

aanvang worden gemaakt 

met de bouw van een 2e 

unit van de 

Studentenhuisvesting. 

Oplevering 

gerehabiliteerde Wakay 

pompen. 

128. Rehabilitatie Weg Meerzorg-

Albina 

De asfalteringswerkzaamheden 

zijn reeds gestart 

80% van de weg is 

gerehabiliteerd 
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TITEL III: Middelenbegroting 

 

Bedragen x SRD 1000 

 
Realisatie verm.Beloop Raming Raming Raming Raming Raming

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ontvangsten

Overige inkomsten uit 

Overheidsbedrijven en -diensten 140 125 92 97 100 110 110

Totaal Niet-belastingmiddelen 140 125 92 97 100 110 110

Nederland , Donatie 53.108 33.840 16.247 6.482 200 200 200

UNDP, donatie 0 0 0 0 0 0 0

EOF, donatie 6.220 31.691 40.806 11.933 0 0 0

Totaal donormiddelen 59.328 65.531 57.053 18.415 200 200 200

IDB leningen 61.975 61.975 58.098 39.172 823 192 192

AFD 3.685 20.435 29.480 30.150

Totaal leningen 65.660 82.410 87.578 69.322 823 192 192

Totaal donor en Leningen 124.988 147.941 144.631 87.737 1.023 392 392

Totaal middelen 125.128 148.066 144.723 87.834 1.123 502 502
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