
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERKEERS- EN VERVOERSSTATISTIEKEN 2017-2020 
 

Onlangs heeft het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), de 
publicatie: Verkeers- en Vervoersstatistieken 2017-2020 
uitgegeven.  
 

Het streven is nog steeds om de publicatie tweejaarlijks, in 
oneven jaren, te produceren. Inputs voor samenstelling van de 
publicatie zijn overwegend afkomstig van externe secundaire 
databronnen. Met deze databronnen wordt jaarlijks zowel 
telefonisch als schriftelijk contact opgenomen.  
 

De afdeling Verkeers- en Vervoersstatistieken, die deel uitmaakt 
van de Sociale Statistieken Divisie, is de afdeling die belast is 
met de dataverzameling, dataverwerking en samenstelling van 
genoemde publicatie. 
 

De afdeling heeft getracht om de gepresenteerde data zoveel als 
mogelijk bij te werken tot en met 2020. In de publicatie is data 
opgenomen over de volgende onderwerpen:  

- Internationale personenverkeer (Suriname versus de rest        
              van de wereld) 

- Wegverkeer en – transport  
- Waterverkeer en – transport 
- Luchtverkeer en – transport 
- Communicatie 

 

Aan elk onderwerp is er een speciaal hoofdstuk gewijd, waarbij 
er elementaire beschrijvingen zijn opgenomen en data over 
verschillende indicatoren wordt gepresenteerd.  
 

Het ABS dankt wederom alle dataverschaffers, respondenten en 
alle andere personen voor hun geleverde bijdrage en inzet. Een 
bijzonder woord van dank gaat uit naar het afdelingshoofd en de 
medewerkers van de afdeling Verkeers- en Vervoersstatistieken.  
 

Contactgegevens van de afdeling Verkeers- en 
Vervoersstatistieken:  
Afdelingshoofd: Mw. Defny Geldorp, B.Sc.  
Klipstenenstraat #05 / Tel: 474861/ 473737 #236 of 
Manager Sociale Statistieken divisie:  473737 # 239 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAFFIC- AND TRANSPORT STATISTICS 2017 – 2020 
 

Recently the General Bureau of Statistics (GBS) has published 
the publication: Traffic- and Transport Statistics 2017 - 2020. 
 
 
 

The aim is still to produce the publication every two years, in 
odd years. Inputs for compiling the publication mainly come 
from external secondary data sources. 
These data sources are contacted annually by telephone and/or in 
writing. 
 
 
 

The Traffic- and Transport Statistics section, which is part of the 
Social Statistics Division, is responsible for data collection, data 
processing and the compilation of said publication.  
 

 
 

The section has attempted to update the presented data as much 
as possible up to and including 2020. The publication includes 
data on the following subjects: 

-   International passenger traffic (Suriname versus the rest 
     of the world) 
-   Road traffic and -transport 
-   Water traffic and -transport 
-   Air traffic and -transport 
-   Communication 

 
 

A special chapter is dedicated to each topic, including basic 
descriptions and data on the various indicators.  
 
 
The GBS thanks all data providers, respondents and all other 
persons for their contribution and commitment.  
Special thanks are due to the Head and the Statistical Officers of 
the Traffic- and Transport Statistics section. 
 
 
 

Contact details of the Traffic- and Transport Statistics section: 
 
Section Head : Ms. Defny Geldorp, B.Sc.  
Klipstenenstraat #05 / Tel: 474861/473737 #235 # 236 or 
Manager Social Statistics division: 473737 # 239 
 


