
Indicatoren van de V&V publicatie

Nr Indicator Databron

1 Het aantal aangekomen toeristen naar haven1 g
2 Indexcijfers van het aantal aangekomen toeristen per haven 
3 Jaar op jaar Indexcijfers van het aantal aangekomen toeristen per haven 
4 Het maandelijkse aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens

5
Het totale aantal aangekomen personen naar categorie via de JAP luchthaven en South Drain-Nickerie

6 Het totale aantal aangekomen personen naar categorie via de havens Zorg en Hoop en Albina

7
Het Percentage aangekomen personen naar categorie via de JAP luchthaven en South Drain-Nickerie

8 Het Percentage aangekomen personen naar categorie via de havens Zorg en Hoop en Albinag g p g g p
9 Het totale aantal aangekomen personen via alle havens naar categorie

10 Het percentage aangekomen personen via alle havens naar categorie

11
Het maandelijkse aantal en percentage aangekomen niet-ingezetenen en ingezetenen via alle havens 

12 Het maandelijkse percentage aangekomen niet-ingezetenen via alle havens
13 Het maandelijkse percentage aangekomen ingezetenen via alle havens                                                
14 Het totale aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens naar leeftijdsklasse

15
Het totale aantal en percentage aangekomen 1 (één) daagse bezoekers via alle havens naar 
leeftijdsklasse
H t t t l t l t k i t i t i ll h l ftijd kl

16
Het totale aantal en percentage  aangekomen niet-ingezetenen via alle havens naar leeftijdsklasse

17 Het totale aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens naar geslacht

18
Het totale aantal en percentage aangekomen 1 (één) daagse bezoekers via alle havens naar geslacht

19 Het totale aantal en percentage aangekomen niet-ingezetenen via alle havens naar geslacht 

20 Het totale aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens naar doel van het bezoek                

21
Het totale aantal en percentage aangekomen 1 (één) daagse bezoekers via alle havens naar doel van 
het bezoek

              STS

22
Het totale aantal en percentage aangekomen niet-ingezetenen via alle havens naar doel van het bezoek

23 Het totale aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens naar duur van het bezoek

24 Het totale aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens naar verblijfplaats

25
Het totale aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens naar land/regio van residentie

26
Het totale aantal en percentage aangekomen niet-ingezetenen via alle havens naar land/ regio van 
residentie
Het totale aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens naar land/regio van residentie

27
Het totale aantal en percentage aangekomen toeristen via alle havens naar land/regio van residentie

28
Het totale aantal en percentage aangekomen 1 (één) daagse bezoekers via alle havens naar land/regio 
van residentie

29 Aantal en indexcijfers van aangekomen en vertrokken personen via South Drain- Nickerie

30 Het maandelijkse aantal en percentage aangekomen personen via South Drain- Nickerie

31 Het maandelijkse aantal en percentage vertrokken personen via South Drain- Nickerie

32
Het totale aantal en percentage aangekomen personen via South Drain- Nickerie naar leeftijdsklasse 

H t t t l t l t t kk i S th D i Ni k i l ftijd kl
33

Het totale aantal en percentage vertrokken personen via South Drain- Nickerie naar leeftijdsklasse

34 Het totale aantal en percentage aangekomen personen via South Drain- Nickerie naar geslacht

35 Het totale aantal en percentage vertrokken personen via South Drain- Nickerie naar geslacht

36
Het totale aantal en percentage aangekomen personen via South Drain- Nickerie naar nationaliteit

37 Het totale aantal en percentage vertrokken personen via South Drain- Nickerie naar nationaliteit

38
Het totale aantal en percentage aangekomen personen met de Surinaamse en/of Guyanese nationaliteit 
via South Drain-Nickerie

                  Canawaima Ferry 
Service Inc.

38 via South Drain-Nickerie
39 Het totale aantal en percentage aangekomen voertuigen via South Drain - Nickerie
40 Het totale aantal en percentage vertrokken voertuigen via South Drain - Nickerie

41
Het totale aantal en percentage aangekomen personen via South Drain - Nickerie naar soort Ticket

42
Het totale aantal en percentage vertrokken personen via South Drain - Nickerie naar soort Ticket



Nr Indicator Databron
43 Het totale aantal verzekerde motorrij- en voertuigen                                                              
44 Het totale aantal verzekerde motorvoertuigen naar serie                                  

Het totale aantal herkeurde- en voor de eerste keer goedgekeurde motorrij- en voertuigen naar soort STKM

        Centrale Bank van Suriname

45
g g j g STKM

46 Het totale aantal voor de eerste keer goedgekeurde motorrij- en voertuigen naar soort                                Keuringsdienst KPS
47 Het totale aantal nieuw uitgegeven rijbewijzen naar categorie                                                          SHMS
48 Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar distrik                                

49
Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar geslacht en distrikt

50
Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen van onbekend geslacht en 
distrikt

51 Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar leeftijdsgroep51 Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar leeftijdsgroep                    

52 Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar etniciteit

53
Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar type verkeersdeelnemer   

54
Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar plaats van overlijden 

55
Het totale aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen naar oorzaak van het ongeval   

56 Het maandelijkse aantal ten gevolge van verkeersongevallen overleden personen
Het totale aantal bij de Spoed Eisende Hulp van het AZP aangemelde personen vanwege

  Afd. Verkeersvoorlichting, 
Onderwijs en                Statistieken 

van het KPS

57
Het totale aantal bij de Spoed Eisende Hulp van het AZP aangemelde personen vanwege 
verkeersongevallen

58
Het totale aantal en percentage bij de Spoed Eisende Hulp van het AZP aangemelde 
personen vanwege verkeersongevallen naar geslacht

59
Het totale aantal en percentage bij de Spoedeisende Hulp van het AZP aangemelde personen 
vanwege verkeersongevallen naar leeftijdsklasse

60
Het totale aantal en percentage bij de Spoedeisende Hulp van het AZP aangemelde personen 
vanwege verkeersongevallen naar type verkeersdeelnemer

61
Het totale aantal en percentage bij de Spoedeisende Hulp van het AZP gehospitaliseerde 

k ll l ht

        Spoedeisende Hulp AZP

61 personen vanwege verkeersongevallen naar geslacht

62
Het totale aantal bij het SZN aangemelde – en gehospitaliseerde personen vanwege 
verkeersongevallen

63
Het totale aantal en percentage bij de Spoedeisende Hulp van het SZN aangemelde personen 
vanwege verkeersongevallen naar leeftijdsklasse

64
Het aantal en percentage bij de Spoedeisende Hulp van het SZN aangemelde personen 
vanwege verkeersongevallen naar geslacht

65
Het aantal en percentage bij de Spoedeisende Hulp van het SZN gehospitaliseerde personen 
vanwege verkeersongevallen naar leeftijdsklasse

                               Mungra 
Medical Centre 

g g j

66
Het aantal en percentage bij de Spoedeisende Hulp van het SZN gehospitaliseerde personen 
vanwege verkeersongevallen naar geslacht

67

Het totale aantal bruggen per distrikt en naar soort materiaal 
Ministerie van Openbare 
Werken, Transport en 
communicatie, afdeling Bruggen

68
De lengte van het wegennet# ( in km) per distrikt en soort wegdek 

Ministerie van Openbare 
Werken en Verkeer en de 
Wegenautoriteit68 Wegenautoriteit

69
Hoeveelheid ingevoerde vracht via de internationale scheepvaart naar                                                         
havenplaats (x 1.000 ton)                                               Maritieme Autoriteit Suriname

70 Maandelijks ingevoerde vracht via de internationale scheepvaart naar havenplaats (x 1.000 ton)
71 Uitgevoerde vracht via de internationale scheepvaart naar  havenplaats (x 1.000 ton)   
72 Maandelijks uitgevoerde vracht via de internationale scheepvaart naar havenplaats  (x 1.000 ton)
73 Het totale aantal aangemeerde schepen naar havenplaats 
74 Het maandelijkse aantal aangemeerde schepen
75 Het maandelijkse aantal aangemeerde schepen naar havenplaats
76 Het totale aantal en percentage aangemeerde schepen naar nationaliteit via alle havens

Douane (Asycuda)

Maritieme Autoriteit76 Het totale aantal en percentage aangemeerde schepen naar nationaliteit via alle havens

77
Het totale aantal en percentage vertrokken schepen naar land/regio van eerstvolgende havenplaats

78
Het totale aantal en percentage aangemeerde schepen naar land/regio van voorlaatste havenplaats

79 Maandelijkse aantal aangekomen vluchten via de JAP luchthaven
80 Maandelijkse aantal avertrokken vluchten via de JAP luchthaven
81 Maandelijkse vluchten via de JAP luchthaven

            N.V. Luchthavenbeheer

                 Maritieme Autoriteit 
Suriname



Nr Indicator Databron
82 Het totale aantal mobiele- en vaste telefoon aansluitingen TAS
83 Ontvangen en verzonden luchtpost   (x 1.000 kg) naar soort via SURPOST
84 Ontvangen brieven per luchtpost (in kg) naar land/regio          Surpost 84 Ontvangen brieven per luchtpost     (in kg) naar land/regio
85 Verzonden brieven per luchtpost    (in kg) naar land/regio
86 Frequentie (kanaal) van televisiestations per regio
87 Frequentie (Fm) van omroepstations per regio

88 Kranten naar naam, soort frequentie en online

Ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en cultuur directoraat 
Cultuur afdeling Onderzoek 
Planning en Documentatie

         Surpost 

         TAS


