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Ontwikkelingsbeleid – Vision 2030 



Ontwikkelingsbenadering Alternatieve Combinatie

Duurzame ontwikkeling is de balans tussen kwaliteit van 
het leven nu en in de toekomst.

De Alternatieve Combinatie (AC) kiest voor de 
ontwikkelingsbenadering waarbij kennisgestuurd en met 
toepassing van moderne technologie, substantieel 
geïnvesteerd wordt in de regionen en de rurale gebieden tot 
heil van duurzame ontwikkeling van het gehele land.

GDP 
(purchasing 

power parity):
$9.24 billion (2014 

est.)

$8.949 billion 

(2013 est.)

$8.596 billion 

(2012 est.)

note:data are in 

2014 US dollars

country 
comparison to 
the world:159

GDP - real 
growth rate:
3.3% (2014 est.)

4.1% (2013 est.)

4.8% (2012 est.)

country 
comparison to 
the world:96

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2001&term=GDP (purchasing power parity)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html#ns
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2003&term=GDP - real growth rate
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html#ns


Nationale Ontwikkeling 



Ontwikkelingsbeleid – Vision 2030 

De ontwikkelingsvisie van de AC wordt gedreven door:

Verhogen van de kwaliteit van het bestaan van mens en 
samenleving: welvaart en welzijn.

Ontwikkelingsbeleid en visie 2030:

Modificatie van het decentralisatieproces met substantiele
investeringen in o.a. de volgende produktie sectoren: 

• Landbouw en Agro industrie

• Mijnbouw en mijnbouw industrie

• Toerisme



Ontwikkelingsbeleid – CBVS Vision 
2030 



Monetair – , Financieel – en Fiscaalbeleid

• Erop toezien dat vreemde valuta uitgaven niet hoger zijn dan de 
vreemde valuta inkomsten

• Gematigde loonsverhoging met verantwoord salarisverhoging en 
premies

• Lage inflatie en wisselkoersbeleid waarborgen

• Hoge kostenposten, verspillingen en financiele steun aan 
staatsbedrijven waar nodig overzichtelijk terugdringen

• Verscherpte naleving van rapportage- en meldingsplichten van 
cambio’s en naleving wetten op de wisselkoers- en 
overmakingskantoren

Inflation rate 
(consumer 

prices):

3.7% (2014 est.)

1.9% (2013 est.)

Commercial 
bank prime 

lending rate:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2092&term=Inflation rate (consumer prices)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2208&term=Commercial bank prime lending rate


Monetair – , Financieel – en Fiscaalbeleid

• De instelling van het welvaartsfonds (doet dienst als monetaire reserve, Stabiliteits fonds om de 

krediet waardigheid positief beinvloeden)

• In het gareel houden van het uitgavenbeleid van de overheid

• Aanpassing belastingstelsel voor een efficiente inning van 
belastingmiddelen

• Het in beeld brengen van sectoren die tot nu toe buiten het zicht van de 
fiscus zijn gebleven(ordening informele sector)

• Het hanteren van nultarieven en andere fiscale incentives ter 
ondersteuning en stimulering van de productie sectoren

Taxes and 
other 

revenues:

24.1% of GDP 

(2014 est.)

country 
comparison 

to the 
world: 129

Budget 
surplus (+) 

or deficit (-):

-4% of GDP 

(2014 est.)

country 
comparison 

to the 
world: 140

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2221&term=Taxes and other revenues
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2221rank.html#ns
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2222&term=Budget surplus (+) or deficit (-)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2222rank.html#ns


Overheidsapparaat –
Public Sector Reform 

Het overheidsapparaat moet een apparaat zijn dat vlot, 
klantvriendelijk en resultaat gericht is met gekwalificeerde en 
gemotiveerde medewerkers die in staat zijn haar diensten
continu te verbeteren.

Dit kan verwezenlijkt worden door:

• Modernisering en toepassing van ICT.

• Opleiding en ontwikkeling van medewerkers. verhogen
inzetbaarheid en de flexibiliteit van werknemers.

Automatiseren 
van overheids 

processen.
Opleiden van 
werknemers



Overheidsapparaat -
Private Sector Reform

Private Sector:

De AC acht een vitaal ondernemingsklimaat van essentieel belang
voor de Surinaamse economie. In haar beleid denkt de AC o.a. aan;

• Optimaliseren van het investeringsklimaat,

• Verwerven van kennis en vaardigheden,

• Aantrekken van investeringskapitaal en indicatieve richtlijnen
geven m.b.t. de te hanteren rentevoet,

• Stimuleren van micro ondernemingen met de focus op 
gespecialiceerde markten.

Taxes and 
other 

revenues:

24.1% of GDP 

(2014 est.)

country 
comparison 

to the 
world: 129

Budget 
surplus (+) 
or deficit (-

):
-4% of GDP 

(2014 est.)

country 
comparison 

to the 
world: 140

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2221&term=Taxes and other revenues
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2221rank.html#ns
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2222&term=Budget surplus (+) or deficit (-)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2222rank.html#ns


Werkgelegenheid en de Arbeidsmarkt

• Economische stabiliteit 

• Ondernemerschap 

• Productschappen

• Ontwikkelingsprojecten

• Marktgericht Onderwijs 



Onderwijs

Onderwijs moet aansluiten bij de individuele beleving en kennis 
niveau van een ieder en moet de lerende in staat stellen een juiste 
keuze te kunnen maken. Onderwijs moet bovendien bijdragen aan 
de vorming van waarden en normen van het individu in onze 
samenleving.

Verzelfstandiging van het onderwijs en stimuleren tot een beter 
bestuurs - en beheerssysteem in alle gebieden op basis van de 
principes van de relatieve autonome school.

Accreditatie van het hoger onderwijs en tegengaan van wildgroei 
in deze sector.



Immigratiebeleid/Buitenlandsbeleid

• Inburgeringsplicht

•De mogelijkheden die Caricom biedt m.b.t 
immigratiebeleid

•Gereguleerd Immigratiebeleid



Milieu

•Klimaat en milieuwet 

• Investeringswet   

•Dierenwet 

•Wet kuststrook en bescherming mangrovebossen

•Capaciteits versterking NCCR

•Uitbreiding en bescherming natuurreservaten

•Milieu awareness=> Green Economy

- Suriname 

heeft

One of the 

highest forest 

coverage in 

the world with 

over 90% 

forestland 

and c. 2 

million 

hectares of 

commercial 

forest 

concessions.
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