
Partij programma PVT 2020 
 

1 
 

 

Partij Programma PVT 

                        2020 

             
 

 

 

 

 

 

     Volksversterking via kennisversterking 

 
 

 

 

 

 

 

Paramaribo, januari 2019 



Partij programma PVT 2020 
 

2 
 

Inhoudsopgave  
 

Inleiding: 

De Huidige Situatie                                       3 

Vrijheid en de rol van de overheid                3 

Het doel                                                        3  

Aandachtspunten                                         3 

 

Plan van aanpak                                                                            5 

Prioriteiten                                               5 

Fase I                                        5 

Fase II                                      7 

 

Transformatie Economie                8 

Afbetaling buitenlandse schulden      8 

Valutakoers          9 

 

Corruptiebestrijding        10 

 

Transformatie in de gezondheidszorg     11 

 

Transformatie in het onderwijs      12 

 

Transformatie in het veiligheidsapparaat                                     13 

 

Ontwikkeling binnenland        14 

 

Transformatie grondbeleid       15 

 

De Mijnbouw sector         16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partij programma PVT 2020 
 

3 
 

Huidige situatie 
Suriname verkeert momenteel in een wantrouwenscrisis wat het politiek vlak 

betreft. Velen in Suriname weten niet op welke politieke partij omdat vrijwel alle 
partijen beloften maken zonder analytische uiteenzettingen. En al zouden de 

politieke partijen met analytische uiteenzettingen komen van hoe het technisch 
weer  in de opbouwende richting te krijgen, schort het aan integriteit. De politiek 
heeft keer op keer bewezen dat het niet met geld weet om te gaan en dat het eerder 

gericht is op het dienen van de belangen van de ‘s landsdienaren dan het dienen 
van de belangen van de burgers. De vrijheden van de burgers worden op een 
systematische wijze steeds meer beperkt en de zeggenschap van burgers over 

eigen geld en beweging neemt drastisch af. Voor de Partij voor Vrijheid en 
Transformatie ligt de concentratie daarom ook op het beperken van de 

handelingen, zeggenschapsrechten en privileges van de hoofdverantwoordelijken 
van de overheid 

 

Vrijheid en de rol van de overheid 
Het universeel recht van vrijheid is het hoogste recht van elk individu waarmee die 

geboren wordt. Het is van zodanige onmeetbare waarde dat geen enkel mens over 
de wijsheid, intelligentie of vermogen beschikt om dit recht te beperken of te 

reguleren. Echter dient men wel goed doordrongen te zijn van dit recht zodat men 
weet hoe de wettelijke regels toe te passen, zonder dat er inbreuk gemaakt wordt 
op dit universeel recht. 

 

Het Doel 

Het doel van de PVT is om een minarchistisch landelijk bestuurlijk systeem te 
bewerkstelligen wat inhoudt dat de overheid op zo een minimaal mogelijke wijze 
functioneert en alleen opereert waar alsnog nodig. De individuen uit de 

gemeenschap beschikken dan over de eigen middelen en organisatiestructuren die 
hun eigen leden ten goede komen waarbij men zelf geheel invloed kan uitoefenen 

op de eigen vooruitgang, welzijn en welvaart. 

 

Aandachtspunten 
PVT stelt om die reden als prioriteit: collectieve (kennis) versterking. Dat houdt in: 
de individuele burgers te bewapenen met innerlijke kennis die hen bewust maakt 

van hun eigen- en andermans positie in de maatschappij alsmede de 
maatschappij zodanig aan te sturen dat de individuen juist steeds meer geld 

zullen overhouden vanwege overheidshandelen en niet steeds meer moeten 
uitgeven omwille van overheidshandelen.  Om de grenzen van het universele 
rechten op wettelijk en maatschappelijk gebied te kunnen doorgronden zullen 

volgende aandachtspunten aan de orde gesteld worden: 
 Vrijheid inhoudende het recht van zelfverdediging, het recht van eigendom, het 

recht van zelfontwikkeling en zelfontplooiing (oftewel de mogelijkheid om in een 

ondernemersvriendelijk klimaat te kunnen ondernemen), het recht van vrije 
meningsuiting en het recht van vrijheidsbeweging. 

 Het universeel recht van vrijheid kan niet bestaan zonder het principe van 
onafhankelijk en/of zelfstandig handelen en denken. 

 Het universeel recht is onlosmakelijk verbonden met het principe van 

gelijkwaardigheid. 
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 Het universeel recht is ook onlosmakelijk verbonden aan het principe van 
integriteit. 

Deze begrippen die afzonderlijk en tezamen de principes vormen van een 
samenleving zullen dan de richting van vooruitgang bepalen. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://premium.wix.com/wix/api/premiumStart?siteGuid=b283b165-de07-4445-af01-2bbf3d766e5a&referralAdditionalInfo=edhtml_PREVIEW_FREE_SITE_BANNER_CLICK&orig_msid=b283b165-de07-4445-af01-2bbf3d766e5a
https://premium.wix.com/wix/api/premiumStart?siteGuid=b283b165-de07-4445-af01-2bbf3d766e5a&referralAdditionalInfo=edhtml_PREVIEW_FREE_SITE_BANNER_CLICK&orig_msid=b283b165-de07-4445-af01-2bbf3d766e5a
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Plan van aanpak 
PVT tracht met een gedegen plan van aanpak Suriname op een praktische en 

realistische wijze op een hoog georganiseerd niveau te brengen waarbij vrijheid en 
gelijkwaardigheid de hoofdrichtlijnen zijn. Om dit praktisch en realistisch te 

kunnen bewerkstelligen is een zo goed mogelijk uiteengezette analyse van de 
verschillende probleemgebieden nodig. Hierbij is het stellen van prioriteiten 
vereist, met andere woorden:" welke problemen dienen als eerst aangepakt 

worden, en kunnen die na elkaar of gelijktijdig aangepakt worden? 
PVT kiest om deze reden dan ook liever voor een stap-voor-stap of een gefaseerde 
aanpak in combinatie met een gedeeltelijke simultane aanpak, dan voor een 

algehele simultane aanpak. 
  

Priorieiten 
De prioriteiten die momenteel door PVT in de eerste fase zijn gesteld betreffen het 
versterken van de leden van de gemeenschap oftewel volksversterking via 

kennisversterking. Deze collectieve (kennis) versterking dient te geschieden op 
materieel en immaterieel gebied. 

  
Fase I 

 Materieel gebied: 

Het behoud van eigendom in de vorm van geld en andere bezittingen.  
In het huidig systeem waarin de mens leeft, heeft geld als ruilmiddel een enorme 
invloed op het kwalitatief bestaan. Hoe meer geld men heeft, des te beter de 

kwaliteit van het leven. Het is daarom van eminent belang dat de PVT een zodanig 
beleid voert dat de leden van de gemeenschap niet alleen zoveel mogelijk geld 

verdienen maar, ook zoveel geld mogelijk voor zichzelf kunnen overhouden of 
behouden om zodoende zelf hun levenskwaliteit te kunnen beïnvloeden en/of te 
kunnen bepalen. PVT stelt daarom op materieel gebied als prioriteit; het 

afschaffen van bepaalde belastingvormen die rechtstreeks verkregen worden uit de 
inspanningen die de belastingbetaler heeft geleverd om bepaalde gelden te kunnen 
verdienen. Kort en bondig uitgelegd: de belastingbetaler dient minder belasting of 

geen belasting te betalen over de inspanningen die hij /zij heeft geleverd en dient 
dus meer geld in zijn/haar zak te behouden. Voorbeeld van deze belastingvormen; 

rij -en voertuigenbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting, 
vermogensbelasting, huurwaardebelasting en invoerrechten. 
  
Vrije markt 

De drie basis sectoren te weten; gezondheid, onderwijs en veiligheid transformeren 

naar een staat van verzelfstandiging binnen het systeem van een vrije markt 
concurrentie waarbij deze losgekoppeld worden van het overheidsorgaan. Hiermee 
nemen de politieke benoemingen, stakingen, oneerlijke concurrentie en het 

dwangmatig leveren van ongewenste diensten aan- en ongewenste 
omgangsnormen met burgers af. Ook is er geen sprake van het probleem van 
sanering maar van een transformering van het ambtenaren apparaat, dus geen 

toename werkloosheid maar juist een stimulering en toename van de zelfstandige 
beroepen in de gemeenschap. En daarmee neemt de druk op de staatsbegroting 

ook af.  
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Aantrekken Buitenlands kapitaal ter kapitaal, - kennis-, 
productieversterking, en exportversterking. 

Het richten op de versterking van de economie, waarbij vooral rekening gehouden 
wordt met het afbetalen van de buitenlandse schulden.  

 
Corruptie vermindering 

Wetgeving en structuren inbouwen om de corruptie alvast drastische te 

verminderen.  
  

 Immaterieel gebied: 

Kennisversterking van het collectief geheel. 
Knowledge empowerment oftewel kennis versterking op het gebied van universele 

rechten. Wat is mijn positie als mens in de maatschappij? Wat mag ik wel of niet 
doen en wat mag een ander wel of niet doen? Wat voor mij geldt, geldt ook voor de 
ander, ongeacht status, functie, titel of positie. Op de scholen de jeugd zoveel 

mogelijk voorbereiden op de maatschappelijke realiteiten zoals het 
contractenrecht, hoe een grond aan te vragen en de kennis overbrengen van hoe 

een kritische kijk op regels te hebben. Bijvoorbeeld; hoe ontstaan regels, met welk 
doel, wat zullen de kosten zijn, welke type personen ondervinden of ervaren wat 
voor effecten op kort termijn en/of op lang termijn? (Omdat regels ervoor moeten 

zorgen dat men erop vooruitgaat, niet erop achteruitgaat). Wat voor nadelige 
gevolgen kunnen deze type regels in het leven roepen? En wat als of wanneer een 

regel uiteindelijk geen positief effect heeft in de praktijk? Dient men zich dan 
meteen eraan te onttrekken of is men verplicht verder gebukt te gaan onder deze 
regels? 

 
En om de eenheid onder verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren is het 
geboden om op de scholen onze landstalen aan onze kinderen te leren zoals; 

Javaans, hindoestaans, chinees, en aucaans. Een volk die elkaars taal niet eens 
spreekt zal nog moeilijker begrip voor elkaar en elkaars gewoonten kunnen 

opbrengen. Ook zaken doen wordt hiermee vergemakkelijkt. Duidelijke 
communicatie zorgt voor verbinding tussen partijen.  
  

In het kader van fase I zal op het gebied van wetgeving het volgende beoogd 
worden: 
Alternatieve wetgeving 

 Wetgeving concipiëren en implementeren gericht op het terugbrengen van de 
hiërarchische positie van politieke, hoofdverantwoordelijken belast met 

bestuursfunctie op landelijk niveau waarbij: 
1. Het strafrechtssysteem van gelijkwaardige toepassing plaatsvindt waardoor het 

formeel strafrecht voor de burger hetzelfde is als voor deze groep. 

2. Het arbeids- arbeidsvoorwaardenrecht van gelijkwaardige toepassing plaatsvindt 
waardoor de regels van het privaatrechtelijk arbeidsrecht hetzelfde is voor deze 

groep. 
3. Overbodige en geldverkwistende (reis) privileges worden afgeschaft of in zodanige 

mate in mindering worden gebracht om verkwisting te voorkomen. Het niet 

naleven hiervan wordt strafbaar gesteld. 
4. Het recht op grote stukken grond verboden wordt en het toch aanwenden 

daarvan strafbaar gesteld wordt. 
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5. Het recht ontnomen wordt om wetten te concipiëren en te implementeren die de 
universele rechten van de mens reguleren, beperken en/of schaden. Het niet 

naleven hiervan wordt strafbaar gesteld. 
6. Systemen worden geïmplementeerd die geldbeheer en politiek gradueel en zoveel 

mogelijk scheiden. 
7. De belastingvormen die rechtstreekse invloed hebben op de persoonlijke 

omstandigheden van werkenden worden afgeschaft, zoals: rij- en voertuigen 

belasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, winstbelasting, 
vermogensbelasting, huurwaardebelasting en invoerrechten. 

8. Financiële en beleidsvormige verzelfstandiging van het politieapparaat, het 

zorgapparaat en onderwijs waarbij het streven ligt in het afnemen van 
overheidsbemoeienis. 

9. Wetgeving concipiëren en implementeren om de beslissingsbevoegdheid van de 
Districtscommissaris in te trekken aangaande kwesties betreffende: 
geluidsoverlast, stankoverlast en vergunningen voor bouw werkzaamheden van 

bedrijfspanden in woonwijken. Deze beslissingsbevoegdheid komt de buren en/of 
wijken zelf toe.  

Streefperiode: 3 jaar vanaf de aanvang van het zittingstermijn, INDIEN er genoeg 
meerderheid is bereikt voor de PVT in het parlement om deze wetten te kunnen 
realiseren.  

  
Organisatorisch: 
 

Het transformeren van de bestaande organisatiestructuren, die corruptie mogelijk 
maken, naar nieuwe organisatie structuren die corruptie voor belangrijke mate 

kunnen voorkomen. Deze transformatie zou zodanig moeten plaatsvinden dat 
andere kwaadwillige beleidsmakers in de verre toekomst deze niet meer zouden 
kunnen wijzigen naar de huidige structuren die corruptie faciliteren.  

 
Fase II 
Fase II wordt waar, en indien mogelijk, als volgende stap of simultaan uitgevoerd. 

Het richten op de andere probleemgebieden zoals; 
 Het verder terugdringen van corruptie 

 Het verder uitbreiden van terugdringen en/of afschaffen van bepaalde 
belastingvormen. 

 De buitenlandse schulden (kunnen ook al in de Fase I aangepakt worden 

afhankelijk van de feitelijke situatie) 
 Het milieu beleid op het gebied van de mijnsector, landbouw en visserij (kan ook 

in Fase I afhankelijk van de feitelijke situatie). 
 Immigratiebeleid 

 

 
Wetgevend en organisatorisch 

Het concipiëren en implementeren van wetgeving kan in deze fase en op deze 

gebieden pas bepaald worden wanneer een goede analytische uiteenzetting is 
gemaakt van hoe deze probleemgebieden zich bewegen binnen de structuur van de 

overheid. 
Streefperiode: geen eindpunt maar een continu proces. 
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Transformatie Economie 

 

Economische vrijheid 

Er zijn verschillende internationale organisaties die elk jaar rapporten 

uitbrengen over de economische vrijheid in verschillende landen. Een van die 

organisaties is The Heritage Foundation. Het is een Amerikaans instituut die elk 

jaar een verslag uitbrengt t.a.v. de economische vrijheid. Er zijn 12 aspecten 

waarop er wordt gelet bij het scoren van elk land. Deze 12 aspecten kunnen in 4 

hoofd groepen worden ondergebracht. Deze 4 hoofdgroepen zijn: 

 De Rechtstaat (eigendomsrecht, juridische effectiviteit, overheids-integriteit) 

 Macht/ Grootte van de overheid (belasting last, overheidsuitgaven, fiscale 

gezondheid) 

 Reguleringseffectiviteit (ondernemersvrijheid, arbeidsvrijheid, monetaire vrijheid) 

 Markt openheid (Handel vrijheid, Investeringsvrijheid, financiële vrijheid) 

Conclusie: een vrije markt economie waarbij er sprake is van belastingverlaging, 

vrije concurrentie, soepele ondernemingsvoorwaarden met minimale 

overheidsbemoeienis scheppen een situatie voor een betere ontwikkeling in een 

land. In Suriname zijn er totaal 13 stappen nodig om een bedrijf op te zetten. Deze 

stappen zullen voor zowel lokale als buitenlandse bedrijven drastisch omlaag 

gebracht moeten worden.  

(Voor meer gedetailleerde informatie hierover gaat u naar de PVT Blog: 

Economische vrijheid voor Suriname). 

 

PVT wil investeringscentra in het buitenland opzetten om buitenlandse 

investeerders: 

- aan te trekken voor kapitaal 

- aan te trekken voor het opzetten van productie bedrijven 

- aan te trekken voor kennisovername door Surinamers zodat die binnen een 

bepaald tijdvak, met deze opgedane kennis zelfstandig en duurzaam kunnen 

produceren voor lokaal zowel export. Ter bescherming van de export zullen de 

invoerrechten ten voordele van de lokale productie worden aangepast. 

 

Het privatiseren van de staatsbedrijven 

Het bewerkstelligen van een vrije concurrentie markt.  

 

Effecten: 

- Kapitaalversterking door aantrekking buitenlandse investeringen en 

exporten. 

- Het creëren van werkgelegenheid.  

- Het bewerkstelligen van een sterk zelfstandige, producerende 

economie. 

- Het voorkomen van monopolie door de privatisering en de vrije 

concurrentie markt.   
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Afbetaling overheidsschulden 

Voor het afbetalen van de overheidsschulden is meer inzicht vereist in;  

- de leenovereenkomsten die zijn afgesloten. 

- de feitelijke financiële situatie van de staatskas 

- de internationale juridische positie van Suriname  

- de internationale handelspositie van Suriname 

Het is bedoeling dat wat in de Transformatie van de economie uiteengezet is, zal 

bijdragen aan de kasversterking van de Surinaamse overheid voornamelijk door; 

indirecte belastingen en geheven belastingen voor de investeerders.  

 

Valutakoers 

De afgelopen jaren is door de toegenomen inflatie, de waarde van de SRD sterk 

gedaald. Doordat er monetair werd gefinancierd (geld in omloop brengen zonder 

dat er verhoogde productie plaatsvindt) is de koers van de USD en EUR sterk 

toegenomen bij de banken en de cambio’s. Om ervoor te zorgen dat de SRD niet 

meer in waarde daalt, kan er geen extra SRD meer in omloop gebracht worden. 

Verder zal de productie en export moeten worden bevorderd om zodoende meer 

valuta het land binnen te krijgen. Behalve de export van producten moet er ook 

zeker gekeken worden naar de dienstverlenende sector. Het aantrekken van 

multinationals in de dienstverlenende sector zal een grote boost betekenen voor 

onze economie. Deze multinationals verdienen dus valuta zonder dat er 

natuurlijke hulpbronnen van Suriname naar het buitenland gaan. Dit zal dan ook 

zorgen voor werkgelegenheid, waardoor het werkloosheidscijfer van Suriname 

omlaag gaat. 
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Corruptiebestrijding 

 

Om corruptie te bestrijden is het van essentieel belang bewust te zijn van de 

inrichting van het systeem van de overheid. Het systeem van de overheid is 

gestoeld op een systeem van hiërarchie. Hiërarchie is gebaseerd op het volgen van 

opdrachten ongeacht of de bedoeling van de opdrachten duidelijk zijn of niet, 

en/of ongeacht het duidelijk is of de opdrachten wel rechtvaardig zijn. En het 

kunnen geven van opdrachten is op zichzelf weer gestoeld op een verdeelde 

machtsconcentratie. En macht is simpelweg een onderkenning van wie of welke 

organisatie het sterkst is. Het onbewust of onbedoeld gevolg kan zijn dat de 

meeste besluiten gestoeld zijn op kracht en het onderwerpen aan de kracht van 

deze hiërarchische besluiten. Deze machtsbesluiten zijn dus niet zozeer gebaseerd 

op het eens zijn- en doorhebben van intelligente besluiten. Het streven dient dus 

uiteindelijk, onder meer, erin te zijn om door het bewerkstelligen van de 

volksversterking, de samenleving te laten functioneren op zo een hoog niveau dat 

intelligentie en de creatieve overtuiging daarvan de richting bepaalt van de 

Surinaamse samenleving. 

 

Daarvoor is vereist dat het systeem van hiërarchie zoals men dat nu kent, 

getransformeerd zou moeten worden naar systeem van hiërarchie van de beste 

ideeën waarbij dit systeem stoelt op de principes van de universele rechten. 

Kortom, de beste wijze om corruptie te bestrijden is om uiteindelijk een niveau 

bereiken waarbij geen enkele organisatie het recht van zeggenschap heeft over het 

leven of de levenskwaliteit van derden, zolang er geen sprake is van initiatie van 

geweld of dwang van die betreffende derden.  

Hierop aansluitend mogen de aangewezen hoofdverantwoordelijken geen luxueuze 

privileges genieten en dienen wettelijk heel wat rechten ontzegd te worden zoals; 

 Het recht op grote hectare grond 

 Het recht op dubbele inkomens of vergunningen 

 Het recht op levenslange bezoldigingen en overbodige privileges 

 Het recht universele rechten via wetgeving of andere wijze te reguleren of te 

beperken. 

 Alle andere situaties of omstandigheden die deze groep mensen hogere of meer 

rechten toekennen dan de rest van de individuen in de gemeenschap, wegwerken. 

Met andere woorden gelden er geen speciale regels meer voor speciale mensen. 

Iedereen wordt beloond, behandeld en/of gesanctioneerd volgens dezelfde regels 

en procedures 

  

Effecten: 

Door het bewerkstelligen van een wettelijke gelijkwaardigheid tussen 

overheidsfunctionarissen en burgers, en het strafbaar stellen van de handelingen 

hierboven aangehaald wordt corruptie in sterke mate verminderd, maar ook 

makkelijker gesanctioneerd omdat men nu duidelijk weet wat strafbaar is. 

Voor het terughalen van gestolen bezit wordt dit punt later aangevuld. 
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Transformatie in de Gezondheidszorg 

  

Een getransformeerd betaalsysteem ontwikkelen waarbij de individuen uit de 

gemeenschap niet meer via de overheid betalen, maar op rendabele wijze 

rechtstreeks aan de zorginstanties, wel of niet via verzekeringsmaatschappijen 

betalen, waarbij ook de minder draagkrachtigen worden meegerekend. Het steeds 

meer depolitiseren en decentraliseren van de zorginstanties waarbij deze 

instanties meer en/of uitsluitend zelfbeschikking hebben over het eigen beleid. 

Voor het ontwikkelen en stabiliseren van de gezondheidssector zal getracht 

worden de vrije markt zoveel mogelijk hierop af te stemmen en te realiseren.  

 

Effecten:  

- De vrije markt aanpak betekent dat, doordat er meerdere 

verzekeringsmaatschappijen zullen ontstaan, er een mogelijke 

prijsconcurrentie in voordeel van de consument kan werken.  

- Door een vrije markt systeem in combinatie met het afschaffen van 

directe belastingen, de economische transformatie en transformatie in 

het onderwijs wordt de zorg betaalbaar.  

- Toename kwaliteit doordat overheidsconcurrentie uitgeschakeld 

wordt. 

- Het wegvallen van stakingen en politieke benoemingen.  

- Geen sprake van saneren maar transformeren van het ambtenaren 

apparaat, dat betekent: geen toename werkloosheid maar juist een 

stimulering en toename van de zelfstandige beroepen in de 

gemeenschap. En daarmee neemt de druk op de staatsbegroting ook 

af.  
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Transformatie in het Onderwijs 

  

Een getransformeerd betaalsysteem ontwikkelen waarbij de individuen uit de 

gemeenschap niet meer via de overheid betalen, maar op rendabele wijze 

rechtstreeks aan de onderwijsinstanties, wel of niet via 

verzekeringsmaatschappijen betalen, waarbij ook de minder draagkrachtigen 

worden meegerekend. In samenhang hiermee worden verschillende 

belastingvormen verminderd en/of afgeschaft en het steeds meer depolitiseren en 

decentraliseren van de onderwijsinstanties waarbij deze instanties meer en/of 

uitsluitend zelfbeschikking hebben over het eigen beleid. Voor het ontwikkelen en 

stabiliseren van de onderwijssector zal getracht worden de vrije markt zoveel 

mogelijk hierop af te stemmen en te realiseren. Het opengooien voor een vrije 

markt houdt in; het toelaten en uitbreiden van de curricula op het gebied van 

verschillende soorten specialisaties door buitenlandse en/of lokaal onderwijs – of 

kennis verspreidende instanties. Hierbij is het invoeren van alle verschillende 

bevolkingstalen op de openbare scholen van eminent belang. Het invoeren van 

universele vrijheden en andere gelijksoortige wetenschapselementen die gericht 

zijn op zelfkennis.   

 

Effecten:  

- Het wegvallen van stakingen en politieke benoemingen. 

- Betere waardering onderwijsgevenden. 

- Betere perspectieven onderwijsgevenden. 

- Het versterken en stimuleren van het proces van zelfontwikkeling van 

de scholieren en studenten waarbij "voor zichzelf denken boven 

repeteren staat".  

- Aanbod van meerdere studie keuze- en perspectieven.  

- Door het invoeren van de Javaanse, Chinese, Hindoestaanse en 

Aucaanse taal wordt de eenheid en saamhorigheid in Suriname 

versterkt. 

- Door het vrije markt systeem in combinatie met afschaffing directe 

belastingen, de economische transformatie wordt onderwijs 

betaalbaar. 

- Door het vrije markt systeem op basis van concurrentie tussen de 

verschillende onderwijs bedrijven neemt de klantvriendelijkheid voor 

burgers toe omdat de burgers nu meer keus hebben.   

- Geen sprake van saneren maar transformeren van het ambtenaren 

apparaat, dat betekent: geen toename werkloosheid maar juist een 

stimulering en toename van de zelfstandige beroepen in de 

gemeenschap. En daarmee neemt de druk op de staatsbegroting ook 

af. 
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Transformatie Veiligheidsapparaat 

  

Een getransformeerd betaalsysteem ontwikkelen waarbij de individuen uit de 

gemeenschap niet meer via de overheid betalen, maar op rendabele wijze 

rechtstreeks aan de veiligheidsinstanties, wel of niet via 

verzekeringsmaatschappijen betalen, waarbij ook de minder draagkrachtigen 

worden meegerekend. In samenhang hiermee worden verschillende 

belastingvormen verminderd en/of afgeschaft en het steeds meer depolitiseren en 

decentraliseren van de onderwijsinstanties waarbij deze instanties meer en/of 

uitsluitend zelfbeschikking hebben over het eigen beleid. Voor het ontwikkelen en 

stabiliseren van de het veiligheidsapparaat zal getracht worden de vrije markt 

zoveel mogelijk hierop af te stemmen en te realiseren. 

Het uitbreiden van het recht van zelfverdediging voor burgers waarbij de 

toegankelijkheid en de verkrijgbaarheid van vuurwapens vergemakkelijkt wordt 

door het beleid te vereenvoudigen en de daarmee verband houdende kosten te 

verminderen. 

 

Effecten: 

- De verantwoordelijkheid voor zelfverdediging op het moment van 

dreiging komt volledig voor de burger waardoor de politie ambtenaren 

veel meer kunnen specialiseren in opsporing, liefst aangesterkt door 

technologie.  

- Het wegvallen van stakingen en politieke benoemingen. 

- Betere waardering politie-ambtenaren. 

- Betere perspectieven politie-ambtenaren. 

- Door het vrije markt systeem in combinatie met afschaffing directe 

belastingen, de transformatie in de economie en het onderwijs wordt 

veiligheid betaalbaar.  

- Door het vrije markt systeem op basis van concurrentie tussen de 

verschillende beveiligingsbedrijven (voorheen politie-posten) neemt de 

klantvriendelijkheid voor burgers toe omdat de burgers nu meer keus 

hebben.   

- Geen sprake van saneren maar transformeren van het ambtenaren 

apparaat, dat betekent: geen toename werkloosheid maar juist een 

stimulering en toename van de zelfstandige beroepen in de 

gemeenschap. En daarmee neemt de druk op de staatsbegroting ook 

af. 
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Ontwikkeling binnenland 

 

Het in kaart brengen van potentiele gecentraliseerde woongebieden in het 

binnenland om teneinde, deze woongebieden te bevolken voor het kunnen 

realiseren van een geconcentreerde ontwikkeling. Dit, uiteraard na overleg met de 

lokale bevolking. 

Het stimuleren van het tot stand brengen en ontwikkelen van de natuurlijke 

hulpbronnen voor medicinale doeleinden, landbouw, - veeteelt, en mijnbouw 

doeleinden. 

En het allerbelangrijkste, het beschermen van de binnenlanden tegen milieu 

verontreiniging.  

 

Effecten: 

- Door centrale woongebieden op te zetten die door de lokale bevolking 

zijn aangewezen, kan het aanleveren van materialen voor en human 

capital op logistiek-efficiënte wijze plaatsvinden. Deze woongebieden 

kunnen dan naar een staat van zelfvoorziening toe werken. Daarnaast 

wordt op hetzelfde niveau en volgens dezelfde structuren deelgenomen 

aan alle transformatie processen.   
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Transformatie Grondbeleid 

Bestemmingsplannen 

Een getransformeerd beleidsstructuur om bepaalde activiteiten in specifieke 

gebieden te scheiden om zodoende geluidsoverlast, stankoverlast en buurtoverlast 

te verminderen of te voorkomen, zoals; 

Het toewijzen en opzetten van industriegebieden en winkelcentra. 

Het toewijzen en opzetten van feest en vermakelijkheidscentra. 

Het reguleren van de dagen en tijden voor deze specifieke hierboven aangegeven 

activiteiten, waarbij overtreding hiervan beboet kan worden met indien nodig, 

inverzekeringstelling. De beslissingsbevoegdheid van de Districtscommissaris 

vervallen en transformeren naar de buurtbewoners en/of woonwijken zelf.  

 

Effecten: 

- Zowel industrieën, feestgangers en bewoners kunnen elk afzonderlijk 

en ongestoord productief zijn en/of genieten van hun eigen bezigheid 

binnen hun domein.  

- Rechtszekerheid en zeggenschap voor buurtbewoners die in rust 

willen leven binnen hun domein.  

- Rechtszekerheid voor de industriegebieden, winkelcentra en feest 

terreinen. 

 

Grondaanvraag 

Een transparant systeem voor grondaanvraag bewerkstelligen waarbij het wettelijk 

kader aangepast wordt om de procedure voor de aanvrager te vergemakkelijken en 

de wachttijden te verkorten. De verkorte tijden worden verbonden aan de 

afhandelingsplicht voor de betreffende overheidsinstanties binnen een wettelijk 

bepaald termijn. 

 

Efffecten: 

Meer rechtszekerheid voor de aanvrager, en verbeterde ordening voor grond 

aanvraag.  
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De Mijnbouw sector 

In de mijnbouw sector geniet het tegengaan van vervuiling van het milieu in relatie 

tot de economische bijdrage, prioriteit. Hiervoor is veel data nodig, en dat is tot 

nog toe niet gemakkelijk geweest om in te kunnen winnen. Er zou afgewogen 

beleid moeten worden gevoerd waarbij rekening gehouden zou moeten worden 

met: 

De economie 

De lokale bevolking in de binnenlandse woongebieden 

Het milieu 

PVT is momenteel nog bezig met het in kaart brengen van deze plannen. 

 

 


