
Metadata Genderstatistieken / Genderstatistics  
Intro  Intro 
Het ABS probeert, waar mogelijk en zoveel mogelijk, alle 
statistieken zodanig te verzamelen en te presenteren maar is 
vaak afhankelijk van verschillende externe instituten en 
organisaties. 

The GBS tries where and as much as possible, to compile and 
present all statistics as such but is often dependent on several 
external institutions and organizations. 

  
Doel Goal 
De publicatie ‘Geselecteerde Statistieken over Vrouwen en 
Mannen in Suriname’ bevat Onderwijs, Gezondheids, 
Werkgelegenheids, Criminaliteits en Sociale indicatoren die 
een beeld geven over de situatie tussen mannen en vrouwen 
in Suriname.Deze statistieken zijn belangrijk voor het 
verschaffen van een solide basis voor de besluitvorming, om 
vooruitgang te monitoren en om publieke bewustwording 
m.b.t. mannen en vrouwen te bevorderen. 

The publication "Selected Statistics about Women and Men in 
Suriname" contains Education, Health, Employment, Crime 
and Social Indicators that provide an overview of the situation 
between men and women in Suriname. These statistics are 
important for providing a solid basis for decision-making, for 
monitoring progress and for promoting public awareness 
about men and women. 

  
Definities  Definitions  
Geslacht verwijst naar de (aangeboren) biologische 
verschillen tussen vrouwen en mannen en gender geeft aan 
de (aangeleerde) maatschappelijke verschillen 
(gedragspatronen, rollen, verantwoordelijkheden etc.) tussen 
vrouwen en mannen.  

Sex refers to the (innate) biological differences between 
women and men, and gender indicates the (learned) social 
differences (behaviour patterns, roles, responsibilities etc.) 
between women and men. 

  
Beperkingen voor gedissaggreerde data  naar geslacht  Limitations on Dissaggregation by sex 
Er worden verschillende instanties benaderd voor het 
aanleveren van data. Niet in alle gevallen is het gelukt om data 
aangeleverd te krijgen en wel vanwege uiteenlopende 
redenen. Soms is het dat de gegevens helemaal ontbreken en 
soms is het dat de gegevens er wel zijn maar niet uitgesplitst 
naar geslacht. Ook kan het gebeuren dat er te lang gewacht 
moet worden op de gevraagde gegevens. 

Different institutes are approached for datarequests. Not in all 
cases it is possible to get data due to different reasons. 
Sometimes the data is not available (anymore). Sometimes 
data is  available but not broken down by sex. It can also 
happen that you have to wait too long for the requested data. 



Methodologie: Dataverzameling en Dataverwerking  Methodology: Data collection and Data processing 
• Het controleren van fouten in de data, het produceren 

van tabellen en grafieken gebeurd in Excel  
• De data wordt in Excel verwerkt, daarna overgezet in 

word  
• De concept publicatie wordt samengesteld  
• De conceptpublicatie wordt gescreend door de 

ODWOP  
• De publicatie wordt compleet gemaakt met het 

ontwerpen van de kaft, foto’s en grafisch werk  
• Het voorwoord wordt door de directeur geschreven na 

goedkeuring van de conceptpublicatie.  
• Na goedkeuring van de directeur, wordt de publicatie 

vermenigvuldigd  
• De publicatie wordt aan het publiek bekend gemaakt 

d.m.v. data disseminatie  
 

• Checking errors in the data, producing tables and 
graphs in Excel 

• The processed  data in Excel, is transferred to word 
• The draft publication is compiled  
• The draft publication is screened by the ODWOP 
• The publication is completed with the design of the 

cover, photos and graphic work 
• The preface is written by the director after approval of 

the draft publication. 
• After approval of the director, the publication is 

multiplied 
• The publication is made known to the public by means 

of data dissemination 

  
 

 

 

 

 

 



Indicatorenlijst en databronnen / Indicatorlist and data Soureces  

 Onderwijs 
 

Education 
 

Data Bronnen / 
Data Sources 

 - Aantal Kleuters naar  Geslacht 
en District per schooljaar 
 

- Aantal GLO leerlingen naar 
Geslacht en District per 
schooljaar 

- Leerlingen die hebben 
deelgenomen aan de G.L.O.-6 
toets naar soort uitslag en 
district 

- Aantal VOJ leerlingen naar 
Geslacht en District per 
schooljaar  

- Aantal Kleuter Leerkrachten 
naar Geslacht en District per 
schooljaar 
 

- Aantal leerkrachten op 
Kleuter Niveau naar Geslacht 
en District per schooljaar 

 
- Aantal Leerkrachten op GLO 

Niveau naar Geslacht en 
District per schooljaar 

 
 

- Aantal Docenten op VOJ 
Niveau  naar Geslacht en 
District per schooljaar 
 

- Aantal Docenten op VWMKO 
Niveau naar Geslacht en Type 
VWMKO per schooljaar 

- Totaal aantal Studenten naar 
Type Tertiair Onderwijs  

- Percentage kinderen dat 
ouder is dan de leeftijd voor 
het gewoon lager onderwijs 
(GLO) 

- Percentage kinderen dat 
ouder is dan de leeftijd voor 
voortgezet lager onderwijs 
(VOJ ) 

- Number of Kindergarten 
pupils by Sex and District 
per School Year 

- Number of GLO Pupils by 
Sex and District per School 
Year 

- Pupils who Took Part in 
Examination of G.L.O.-6 
Test by Kind of Result and 
District 

- Number of  VOJ Pupils by 
Sex and District per School 
Year 

- Number of Kindergarten 
Teachers by Sex and 
District per School Year 
 

- Number of teachers on 
Kindergarten Level by Sex 
and District per School 
Year  

- Number of  Teachers on 
GLO Level by Sex and 
District per School Year 

 
 

- Number Teachers on VOJ 
Level by Sex and District 
per School Year 
 

- Number of Teachers on 
VWMKO Level  by Sex and 
Type of VWMKO 

- Total number of Students 
by Type of 3rd Level 
Education   

- Percentage of children 
over-age for grade in 
primary education 

- Percentage of children 
over-age for grade in 
lower secondary 
education 

Ministerie van Onderwijs en 
Volksontwikkeling, afdeling 
Onderzoek en Planning 
 



 
- Bruto pre- primair onderwijs 

inschrijvingsratio 
 

- Percentage leraren in het 
kleuteronderwijs dat ten 
minste de minimumopleiding 
voor  een georganiseerde  
lerarenopleiding 
(bijvoorbeeld pedagogische 
opleiding) hebben ontvangen 
die vóór of op het moment van 
de cursus vereist is om op het 
relevante niveau in een 
bepaald land les te geven, 
naar geslacht 
 

- Percentage leerkrachten in 
het lager onderwijs dat ten 
minste de minimumopleiding 
voor georganiseerde 
lerarenopleiding 
(bijvoorbeeld pedagogische 
opleiding) hebben ontvangen 
die vóór of tegen na het werk 
vereist is om op het relevante 
niveau in een bepaald land les 
te geven, naar geslacht 

 
 

- Percentage leraren in het 
lager secundair onderwijs dat 
ten minste de 
minimumopleiding voor 
georganiseerde 
lerarenopleiding 
(bijvoorbeeld pedagogische 
opleiding) hebben ontvangen 
die vóór of op het moment van 
de cursus vereist is om les te 
kunnen geven op het 
relevante niveau in een 
bepaald land, op basis van 
geslacht 

 
 
 
 

 

 
- Gross pre-primary 

enrolment ratio 
 

- Proportion of teachers in 
pre-primary education 
who have received at least 
the minimum organized 
teacher  training (e.g. 
pedagogical training) pre-
service or in-service 
required for teaching at 
the relevant level in a 
given country, by sex 
 
 
 

- Proportion of teachers in 
primary education who 
have received at least the 
minimum organized 
teacher training (e.g. 
pedagogical training) pre-
service or in-service 
required for teaching at 
the relevant level in a 
given country, by sex 

 
 
 

- Proportion of teachers in 
pre-primary education 
who have received at least 
the minimum organized 
teacher training (e.g. 
pedagogical training) pre-
service or in-service 
required for teaching at 
the relevant level in a 
given  country, by sex 
 

 
 
 
 
 
 



 - VWMKO-Studenten naar 
Geslacht en Type VWMKO per 
schooljaar 

- VWMKO- afgestudeerde 
Studenten naar Geslacht en 
Type VWMKO per schooljaar  

- VWMKO Students by Sex 
and Type of VWMKO per 
School Year 

- VWMKO Graduates by Sex 
and Type of VWMKO per 
School Year 

Ministerie van Onderwijs en 
Volksontwikkeling, de 
desbetreffende VWMKO-
scholen 

 Aantal Studenten 
ingeschreven en 
afgestudeerd aan de ADEK 
Universiteit per faculteit 
naar geslacht studiejaar 

- Aantal Ingeschreven 
Studenten aan de Faculteit der 
Medische Wetenschappen 

- Aantalingeschreven studenten 
aan de Faculteit der 
Technologische 
Wetenschappen en Faculteit 
der Wis- en Natuurkundige 
Wetenschappen  

- Aantal ingeschrevenstudenten 
aan de Faculteit der 
Maatschappij Wetenschappen,  
Faculteit der Juridische 
Wetenschappen en Faculteit 
der Humaniora 

- Aantal ingeschreven 
studenten aan het Institute for 
Graduate Studies and 
Research en overige Master 
Studierichtig en ADEKUS 

- Aantal Afgestudeerde 
Studenten aan de Faculteit der 
Medische Wetenschappen 

- Aantal  Afgestudeerde 
studenten aan de Faculteit der 
Technologische 
Wetenschappen 

- Aantal Afgestudeerde 
studenten aan  Faculteit der 
Maatschappij Wetenschappen,  
Faculteit der Juridische 
Wetenschappen en Faculteit 
der Humaniora 

- Aantal Afgestudeerde 
studenten aan het Institute for 
Graduate Studies and 
Research en overige Master 
Studierichtigen ADEKUS 

 
 
 
 

 
- Number of Students Enrolled 

in the Faculty of Medical 
Sciences 

- Number of Students Enrolled 
in the Faculty of Technological 
Sciences and Faculty of 
mathematical and Physical 
sciences 
 

- Number of Students Enrolled 
in the Faculty of Social 
Sciences, Faculty of Law And 
Faculty of Humanities 
 
 

- Number of Students Enrolled 
in the Institute for Graduate 
Studies and Research and 
other Master Studies ADEKUS 
 

- Number of Graduates from the 
Faculty of Medical Sciences 
 

- Number of Graduates from the 
Faculty of Technological 
Sciences 
 

- Number of Graduates from the 
Faculty of Social Sciences, 
Faculty of Law And Faculty of 
Humanities 
 
 
 

- Number of Graduates from the 
Institute for Graduate Studies 
and Research and other 
Master Studies ADEKUS 

Anton de Kom Universiteit van 
Suriname, Bureau 
Studentenzaken 
 
 
 
 
 
 



 - Aantal Voltijdse Docenten aan 
de Faculteit der Medische 
Wetenschappen 

- Aantal Voltijdse Docenten aan 
de Faculteit der 
Technologische 
Wetenschappen en Faculteit 
der Wis- en Natuurkundige 
Wetenschappen  

- Aantal Voltijdse Docenten aan 
de Faculteit der Maatschappij 
Wetenschappen,  Faculteit der 
Juridische Wetenschappen en 
Faculteit der Humaniora 

- Aantal Deeltijdse Docenten 
aan de Faculteit der Medische 
Wetenschappen 

- Aantal Deeltijdse Docenten 
aan de Faculteit der 
Technologische 
Wetenschappen Faculteit der 
Wis- en Natuurkundige 
Wetenschappen 

- Aantal Deeltijdse Docenten 
aan de Faculteit der 
Maatschappij Wetenschappen 

- Aantal Wetenschappelijk / 
Onderzoekend Personeel  
(Voltijds + Deeltijds)  naar 
Instituut en Geslacht 

 

- Number of Full-time 
Lecturers in the Faculty of 
Medical Sciences 

- Number of Full-time  
Lecturers in the Faculty of 
Technological Sciences 
and Faculty of 
mathematical and Physical 
science 

- Number of Full-time 
Lecturers in the Faculty of 
Social Sciences, Faculty of 
Law And Faculty of 
Humanities 

- Number of Part-time 
Lecturers in the Faculty of 
Medical Sciences 

- Number of part -time  
Lecturers in the Faculty of 
Technological Sciences 
and Faculty of 
mathematical and Physical 
sciences 

- Number of Part-time 
Lecturers in the Faculty of 
Social Sciences 

- Number of Scientific/ 
Research Personnel 
(Fulltime + Part-time) by 
Institute and Sex 

Anton de Kom Universiteit van 
Suriname, Afdeling 
Personeelszaken 

 - Totaal aantal Afgestudeerde 
Studenten naar Type Tertiair 
Onderwijs  

- Totaal aantal Studenten naar 
Type Tertiair Onderwijs in de 
periode   

- Totaal aantal Afgestudeerde 
Studenten naar Type Tertiair 
Onderwijs in de periode   

- Total number of  
Graduates by Type of 3rd 
Level Education  

- Total number of Students 
by Type of 3rd Level 
Education  in the period 

- Total number of  
Graduates by Type of 3rd 
Level Education  in the 
period 

Ministerie van 
Onderwijs,Wetenschap en 
Cultuur, de desbetreffende 
instellingen en voor Adek 
Univ.,  
Bureau Studentenzaken 

 - Aantal ingeschreven 
studenten op het IOL, naar 
studievak en geslacht 

- Aantal afgestudeerden van het 
IOL, naar studievak en 
geslacht 

- Number of Enrolled 
Students of the IOL, by 
Field of Study and Sex 

- Number of Graduates 
from IOL, by Field of Study 
and Sex 

Instituut voor de Opleiding 
van Leraren 



 - Aantal ingeschreven 
studenten op de AHKCO, naar 
studierichting en geslacht 

- Aantal 
afgestudeerdenstudenten op 
de AHKCO, naar studierichting 
en geslacht 

- Aantal docenten op de 
AHKCO, naar studierichting en 
geslacht 

- Number of enrolled 
students of the AHKCO, by 
field of study and sex 

- Number of Graduates 
from the AHKCO, by field 
of study and sex 
 

- Number of Graduates 
from the AHKCO, by field 
of study and sex 

Academie voor Hoger Kunst en 
Cultuur Onderwijs 

 - Aantal ingeschreven studenten 
op de PTC, naar studievak en 
geslacht 

- Aantal Afgestudeerden van de 
PTC, naar studievak en 
geslacht 
 

- Number of Enrolled 
Students of the PTC, by 
Field of Study and Sex 

- Number of Graduates 
from the PTC, by Field of 
Study and Sex 
 

Poly Technisch College 

 - Aantal ingeschreven 
studenten op de LOBO, naar 
studievak en geslacht 

- Aantal afgestudeerden van de 
LOBO, naar studievak en 
geslacht 

- Aantal Docenten op de LOBO, 
naar studievak en geslacht 
 

- Afgestudeerde studenten op 
de LOBO, naar studievak en 
geslacht 

 
 

- Aantal ingeschreven 
studenten op de LOBO, naar 
studievak en geslacht, 

- Enrolled Students of the 
LOBO, by Field of Study 
and Sex 

- Number of Graduates 
from the LOBO, by Field of 
Study and Sex 

- Number of Teachers from 
the LOBO, by Field of 
Study and Sex 

- Number of Graduates 
from the LOBO, by Field of 
Study and Sex 

 
 

- Enrolled Students of the 
LOBO, by Field of Study 
and Sex 

Leraren Opleiding voor 
Beroepsgericht Onderwijs  

 

 

 

 

 

 



 Bevolking Population Data Bronnen / 
Data Sources 

 - De Sex - Ratio (Jongens per 100 meisjes) 
bij de geboorte  

- The Sex-Ratio (boys per 100 girls) 
at birth 

Demografische Data CBB   
 

 - Het jaarlijkse aantal sterfgevallen naar 
voornaamste doodsoorzaken en geslacht 

- Annual Number of Deaths by Age 
Group and Sex 

Demografische Data CBB   
 

 - Het jaarlijks Aantal Levendgeborenen 
naar Geslacht 

 

- Annual number of live births by 
District of residence of the mother 
and sex of the child 

Demografische Data CBB   
 

 - Het jaarlijkse aantal Immigranten naar 
Leeftijdsgroep en Geslacht 

 

- Annual Number of Emigrants by 
Age Group and Sex 

Demografische Data CBB   
 

 - Het jaarlijkse aantal Emigranten naar 
Leeftijdsgroep en Geslacht 

- Annual Number of Immigrants by 
Age Group and Sex 

Demografische Data CBB   
 

 - Het jaarlijkse aantal gehuwden naar 
Leeftijdsgroep en Geslacht, 

- Annual Number of Married 
Couples by Age Group and Sex,  

Demografische Data CBB   
 

 - Belangrijke bevolkingsstatistieken naar 
geslacht 

- Important vital statistics by sex,  Demografische Data CBB   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gezondheid  Health  Data Bronnen / 
Data Sources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Suspecte gevallen van Dengue 
naar Geslacht van de patiënt 

- Positieve gevallen van Dengue 
naar Geslacht van de patiënt 

 
- Suspecte gevallen van 

Leptosprirosis naar Geslacht 
van de patiënt 

- Suspecte gevallen van Malaria 
naar Geslacht 

 
- Positieve gevallen van Malaria 

naar Geslacht van de patiënt 
 
 
- Het jaarlijkse aantal 

sterfgevallen naar voornaamste 
doodsoorzaken en geslacht 

 
- Het jaarlijkse aantal 

sterfgevallen naar voornaamste 
doodsoorzaken en geslacht 

- Suspected Cases of Dengue by 
Sex of the patient 

- Positive Cases of Dengue by Sex 
of the patient 

 
- Suspected Cases of 

Leptospirosis by Sex of the 
patient 

- Suspected Cases of Malaria by 
Sex of the patient 
 

-  Positieve gevallen van Malaria 
naar Geslacht van de patiënt 

 
 

- Annual Number of Deaths by 
Main Causes of Deaths and Sex 

 
 

- Annual Number of Deaths by 
Main Causes of Deaths and Sex 

 

Bureau  voor  Openbare 
Gezondheidszorg 

 - Aantal op H.I.V. geteste 
personen naar resultaat en naar 
geslacht 

- Aantal  H.I.V. geteste personen 
naar resultaat, leeftijdsgroep en 
naar geslacht 

- Het jaarlijkse aantal personen 
die nieuw geregistreerd zijn 
met HIV naar geslacht 

- Het jaarlijkse aantal personen 
die besmet zijn met HIV en 
medicatie gebruiken naar 
geslacht 

- Het jaarlijkse aantal overleden 
personen als gevolg van AIDS 
naar geslacht 

- Het jaarlijkse aantal personen 
met Tuberculosis naar geslacht 

- Number of H.I.V. tested persons 
by Result and Sex 

 
- Total Number of H.I.V. tested 

persons by Result, age group 
and Sex 

- The annual number of persons 
who are newly registered with 
HIV by sex 

- The annual number of persons 
who are infected with HIV and 
using medication by sex 

 
- Annual number of persons who 

died as a result of AIDS by sex 
 

- Annual number of persons with 
Tuberculosis by sex 

 

Nationaal Aids Programma  

 - AIDS sterfte naar 
Leeftijdsgroep en Geslacht 
 

 

- Death by AIDS by Age Group and 
Sex 
 

 

Bureau  voor  Openbare 
Gezondheidszorg 
 



 Arbeid, 
Werkgelegenheid en 

Werkloosheid 

Labour, Employment 
and Unemployment 

Data Bronnen / 
Data Sources 

 - Het Totale aantal geregistreerde 
werkzoekenden naar 
leeftijdsgroep en geslacht in 
Paramaribo en Nickerie 

 
- Geregistreerde werkzoekenden 

naar leeftijdsgroep en geslacht  in 
de districten Paramaribo en 
Nickerie  

 
- Het aantal geregistreerde 

Werkzoekenden naar 
Opleidingsniveau en Geslacht 

 
- Het aantal geregistreerde 

werkzoekenden naar 
Opleidingsniveau en Geslacht in 
Paramaribo en Nickerie 

 
- Aantal Plaatsingen naar 

Opleidingsniveau en Geslacht 
 
- Aantal plaatsingen naar 

Opleidingsniveau en Geslacht in 
de Districten Paramaribo en 
Nickerie 

 
- Aantal geregistreerde 

werkzoekende personen naar 
beroepsgroep en geslacht 

 
- Aantal geregistreerde 

werkzoekende personen naar 
beroepsgroep en geslacht in de 
districten Paramaribo en Nickerie 

 
- Het aantal plaatsingen naar 

beroepsgroep en geslacht 
 

- Aantal plaatsingen naar 
beroepsgroep en geslacht in de 
districten Paramaribo en Nickerie 

 
 
 

- The Total Number of 
Registered Job Seekers by 
Age Group and Sex in 
Paramaribo en Nickerie 

 
- Registered Job Seekers by 

Age Group and Sex in the 
District Paramaribo and 
Nickerie 

 
- Number of Registered Job 

Seekers by Education Level 
and Sex  

 
- Number of Registered Job 

Seekers by Education Level 
and Sex in Paramaribo and 
Nickerie 

 
- Number of Persons placed by 

Education Level and Sex 
 

- Number of Persons placed by 
Education Level and Sex in 
the Districts Paramaribo and 
Nickerie  

 
- Number of Registered Job 

Seekers by Occupation and 
Sex 

 
- Number of Registered Job 

Seekers by Occupation Group 
and Sex in the Districts 
Paramaribo and Nickerie 
 

- Number of Persons placed by 
Occupation and Sex 

 
- Number of Persons placed by 

Occupation Group and Sex in 
the Districts Paramaribo and 
Nickerie 

 
 

Ministerie van Arbeid, 
Technologische Ontwikkeling en 
Milieu, Afdeling 
Arbeidsstatistieken 
 
 
 



 
 
- Aantal Mannelijke tot de 

Surinaamse Arbeidsmarkt 
toegelaten vreemdelingen naar 
Nationaliteit, Economische sector 
(ISIC rev. 4)  en Geslacht 

 
 
- Aantal Vrouwelijke tot de 

Surinaamse Arbeidsmarkt 
toegelaten vreemdelingen naar 
Nationaliteit, Economische sector 
(ISIC rev. 4)  en Geslacht 

 
 
- Aantal ontslagvergunningen, 

aangevraagd, verleend, geweigerd 
en ingetrokken 

 
- Het aantal werknemers betrokken 

bij behandelde ontslagaanvragen 
naar opgegeven redenen  en 
geslacht 

 
 

- Het aantal werknemers betrokken 
bij behandelde ontslagaanvragen 
naar opgegeven redenen  en 
geslacht 

 
 

 

 
 

- Number Male  of Foreigners 
admitted to the Surinamese 
Labour market by 
Nationality, Economic sector 
(ISIC rev. 4) and Sex 

 
 

- Number Female  of 
Foreigners admitted to the 
Surinamese Labour market 
by Nationality, Economic 
sector (ISIC rev. 4) and Sex 

 
 

- Numberdismissal permits 
applied for, granted, refused 
or withdrawn 

 
- The number of employees 

involved in dismissal 
applications processed by  
the reasons given and sex 

 
 

- The number of employees 
involved in dismissal 
applications processed by  
the reasons given and sex 

 
 

 



 - Niet-Institutionele 
bevolking van Paramaribo 
en Wanica naar 
activiteitenstatus en 
geslacht 

 
 

- De Werkzame Bevolking 
(15 – 64 jaar) naar 
beroepsgroep, 
leeftijdsgroep en naar 
geslacht 
 

- De Niet-Institutionele 
bevolking (15– 64 jaar) 
naar geslacht en 
activiteitenstatus 
 
 
 

- De werkzame en de 
werkloze bevolking (15 – 
64 jaar) naar geslacht en 
leeftijdsgroep 

 
 
 

 

- Non-Institutional Population 
(15-64years) in Paramaribo 
and Wanica by Activity 
Status and Sex 

 
 

- De Employed Population (15 
– 64 year) by Occupational 
Group, Age Group and Sex 

 
 

- Institutional Population (15 
– 64 years) by Sex and 
Activity Status (In 
Paramaribo en Wanica, 2015 
– 2018) 

 
 

- Employed and Unemployed 
Population (15 – 64 years) 
by Sex and age group (In 
Paramaribo en Wanica, 2015 
– 2018) 
 

Huishoudonderzoeken (ABS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Criminaliteit  Crime Data Bronnen / 
Data Sources 

 - Aantal Inverzekering 
gestelde Personen in de 
Leeftijdsgroep 10-16 
jaar, naar Geslacht en 
aard van Misdrijf 

- Aantal Inverzekering 
gestelde Personen in de 
Leeftijdsgroep 17-18 
jaar, naar Geslacht en 
aard van Misdrijf 

- Aantal Inverzekering 
gestelde Personen in de 
Leeftijdsgroep 19 jaar en 
ouder, naar Geslacht en 
aard van Misdrijf 

- Inverzekering gestelde 
personen(10 jaar en 
ouder) per district naar 
geslacht 

- Aantal geregistreerde 
seksueel misbruikte 
kinderennaar geslacht 

 
- Aantal Femicide gevallen 

in Suriname 
- Aantal geregistreerde 

slachtoffers van huiselijk 
geweld naar 
leeftijdsgroep en 
geslacht 

- Aantal geregistreerde 
slachtoffers van huiselijk 
geweld naar type 
huiselijk geweld, 
Leeftijdsgroep en 
Geslacht 

- Aantal politieagenten 
naar geslacht 
 

 
 

- Number of Persons by Age 
Group 10-16 years and Sex 
taken into Custody by type of 
Crime 

 
- Number of Persons by Age 

Group 17-18 years and Sex 
taken into Custody by type of 
Crime 

 
- Number of Persons by Age 

Group 19 years and older and 
Sex taken into Custody by 
type of Crime 

 
- Persons (10 year and older) 

taken into Custody per 
District by Sex 

 
- Number of registered 

sexually abused children by 
sex 
 

- Number of Femicide cases in 
Suriname 

- Number of registered victims 
from domestic violence by 
age group and sex 

 
 

- Number of registered victims 
from domestic violence by 
type of Domestic Violence, 
Age group and Sex 

 
 

- Number of police officers by 
sex 

 

Ministerie van Justitie en 
Politie, afdeling 
Criminele Informatie 
Verzorging 
 



 Openbaar Bestuur & 
Traditoneel Gezag 

Public Governance & 
Traditonal Authority 

Data Bronnen / 
Data Sources 

 - Aantal Leden van het 
Kabinet van de Republiek 
Suriname naar Geslacht 
in de Verkiezingsjaren 
vanaf 1987 als ook de 
meest recente stand van 
zaken 

 
- Het aantal leden van de 

Nationale Assemblee 
naar Geslacht in de 
Verkiezingsjaren 

- Number of Members of the 
Cabinet of the Republic of 
Suriname by Sex in the 
Election Years  
as of 1987 as well as the most 
recent state in the year 
 
 

- Number of Members in the 
National Assembly of 
Suriname by Sex in the 
Election years 
 

De Nationale Assemblee 
van Suriname en 
 

 - Aantal Districts 
Commissarissen naar 
geslacht 
 

- Aantal 
Districtsraadsleden naar 
district en geslacht 

 
 

- Aantal Ressortraadsleden 
naar geslacht 

- Total Number of Districts 
Commissionaires by sex 
 
 

- Total number of members 
District Council by District 
and sex 
 

 
- Total number of members of 

the Local Council by sex 

Ministerie van Regionale 
Ontwikkeling   
 
 
Ministerie van 
Binnenlandse zaken  
 
 
Centraal 
Hoofdstembureau 

 

 Sociale Bescherming Social  Protection  Data Bronnen/ 
Data Sources 

 - Aantal rechthebbenden van 
Algemene Oudedags 
Voorzieningen op maandbasis 
naar geslacht 

 
- Aantal rechthebbenden van 

sociale bijstand, met een 
beperking op maandbasis naar 
geslacht 

- Number of claimants 
of General Old Age 
Security on a monthly 
basis by sex 

 
- Number of claimants 

of social security, with 
a disability on a 
monthly basis by sex 

 

Ministerie Sociale Zaken 
en Volkshuisvesting 

 

 



 Diversen  Miscellaneous Data Bronnen 

 - Landsdienaren naar 
Bruto salaris, interval en 
geslacht 

- Civil Servantsby 
Gross Paid Salaries, 
Interval and Sex 

-  

Centraal Bureau Mechanische 
Administratie 
(CEBUMA) 

 - Aantal ten gevolgen van 
verkeersongevallen 
overleden personen 
naar geslacht en district  

-  

- The Number of  
deceased Persons, 
due to Traffic 
Accidents by Sex and 
District 

Ministerie van Justitie en Politie, 
afdeling Criminele Informatie 
Verzorging 
 
Afdeling Verkeersvoorlichting, 
Onderwijs en Statistieken van het KPS  

 - Het totale aantal bij de 
Spoed Eisende Hulp van 
het AZP aangemelde 
personen vanwege 
verkeersongevallen 
naar geslacht 

 

- The Total Number of 
Persons signed up at 
the Emergency Room 
of the AZP due to 
Traffic Accidents by 
Sex 

Spoed EisendeHulp AZP 

 
 
 

- Huishoudens naar wijze 
van hoofdzakelijke 
drinkwatervoorziening 
en geslacht van het 
hoofd 

- Households by Access 
to Main Drinking 
Water source and Sex 
of the Head of the 
Household 

Census  
 
 

 


