WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het
Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de
daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 2004 no. 43.

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de Minister: de minister belast met de zorg voor het Statistiekwezen;
b. het ABS: de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, als bedoeld in artikel 2 en
artikel 3 lid 1 van deze wet;
c. de Commissie: de Commissie voor de Statistiek als bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze
wet;
d. de Directeur: de Directeur van het ABS.
Artikel 2
Bij deze wet wordt het Algemeen Bureau voor de Statistiek omgezet in de Stichting
Algemeen Bureau voor de Statistiek afgekort ABS.
Artikel 3
1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.
2. Het ABS houdt zich bezig met:
a. het verzamelen, verwerken en publiceren van gegevens die inzicht geven in de sociale,
economische, culturele en demografische situatie en ontwikkeling van Suriname;
b. het coördineren en stimuleren van alle statistische activiteiten die in Suriname plaats
hebben, voornamelijk de betrekkingen tussen de diverse overheidsinstanties die
activiteiten ontplooien op statistiekgebied.
Artikel 4
1. Het ABS is bevoegd, rechtstreeks of door tussenkomst van gemachtigden, alle gegevens
te verzamelen en inlichtingen in te winnen ook over reeds verlopen jaren, die het nodig
acht tot het verkrijgen van juiste, volledige en actuele statistieken. De machtiging dient
schriftelijk door de directeur van het ABS te worden verleend aan hiervoor in aanmerking
komende personen uit de overheidssfeer of daarbuiten. Deze machtiging kan niet verleend
worden alvorens de Directeur hierover overleg heeft gepleegd met het Bestuur.
2. Ter verkrijging van de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens en inlichtingen wendt het
ABS zich tot de betrokken persoon of instantie.
3. De Directeur vertegenwoordigt het ABS zowel in als buiten rechte.
Artikel 5
1. Iedere ingezetene of andere binnen Suriname verblijf houdende persoon is verplicht de
gevraagde gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 lid 1 te verstrekken, voorzover
die betrekking hebben op bedrijven, organisaties, overheids- of particuliere instellingen
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waarover hij de hoogste verantwoordelijkheid draagt, of waarvan hij de bevoegde
vertegenwoordiger is.
2. De betrokken persoon is verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens en
inlichtingen duidelijk en zonder voorbehoud naar waarheid te verstrekken, binnen een
door het ABS vast te stellen redelijke termijn.
3. Degene die uit hoofde van zijn stand, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht
is, kan zich verschonen, doch uitsluitend ten aanzien van gegevens en inlichtingen
waarover zijn geheimhoudingsplicht geldt.
4. In afwijking van het gestelde in lid 3 van dit artikel kunnen ambtenaren van de Dienst der
Directe Belastingen zich niet verschonen door zich te beroepen op artikel 80 van de Wet
Inkomstenbelasting 1922 en hierop gebaseerde regelingen.
Artikel 6
Bij gerede twijfel over de juistheid van verstrekte informatie kan inzage van boeken,
bescheiden en geschriften worden gevorderd door het ABS.
Artikel 7
1. Het ABS kan de in de artikelen 4 en 5 bedoelde gegevens en inlichtingen verzamelen in
de vorm van, gelijktijdig met, of in aansluiting op:
a. een Algemene Volkstelling, welke wordt gehouden conform de daarvoor geldende
wettelijke regelingen;
b. een andere, bijzondere volledige telling;
c. een onderzoek op steekproefbasis.
2. In geval van een Algemene Volkstelling treedt de Directeur op als de Algemeen Leider
van de Volkstelling, aan wie het houden van de Algemene Volkstelling en de verwerking
en het beheer van het verkregen materiaal worden opgedragen.
3. De Minister stelt voor de Algemeen Leider van de Volkstelling een instructie vast, waarin
diens taken, bevoegdheden en verplichtingen worden geregeld.
Artikel 8
1. Het is aan een ieder, die ingevolge deze wet belast is of is geweest met enige
werkzaamheid, verboden van de verkregen gegevens en inlichtingen, bedoeld in de
artikelen 4 en 5, alsmede van gegevens verkregen bij de inzage van boeken, bescheiden
en geschriften, bedoeld in artikel 6, anders gebruik te maken dan voor de uitoefening van
zijn taak gevorderd wordt.
2. Een ieder die ingevolge deze wet op de een of andere manier betrokken is of is geweest
bij werkzaamheden ten behoeve van het ABS, is tot geheimhouding verplicht met
betrekking tot alles wat hij hetzij direct, hetzij indirect te weten is gekomen in het kader
van die werkzaamheden.
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3. Gegevens verzameld ingevolge deze wet, worden niet in zodanige vorm openbaar
gemaakt, dat daaruit gegevens kunnen blijken over een bepaald(e) persoon, gezin,
woning, bedrijf, organisatie of instelling afzonderlijk, tenzij die persoon of een bevoegde
vertegenwoordiger van dat gezin, de betreffende bewoner, dat bedrijf, die organisatie of
die instelling, schriftelijk te kennen heeft gegeven daar geen bezwaar tegen te hebben.
4. Ter voorkoming van onnodige koppeling tussen beschikbaar gekomen informatie en de
identiteit van de persoon, het bedrijf, de organisatie of de instelling waarop de informatie
betrekking heeft, zullen reeds bij het verzamelen van gegevens en inlichtingen
maatregelen worden getroffen door de Directeur van het ABS.
5. Verstrekking van informatie door het ABS aan welke persoon, functionaris of instantie
dan ook, in zodanige vorm, dat daaruit gegevens kunnen blijken over een bepaald(e)
persoon, gezin, woning, bedrijf, organisatie of instelling afzonderlijk, is verboden, tenzij
die persoon of een bevoegde vertegenwoordiger van dat gezin, de betreffende bewoner,
dat bedrijf, die organisatie of die instelling, schriftelijk te kennen heeft gegeven daar geen
bezwaar tegen te hebben, dan wel tenzij het een door het ABS op gronden genoemd in
artikel 11 aanhangig gemaakte rechtszaak betreft.
Artikel 9
1. Met de begeleiding van en het toezicht op het statistiekwezen in het algemeen en het ABS
in het bijzonder is belast de Commissie voor de Statistiek.
2. De Commissie bestaat uit negen leden, behoudens het gestelde in lid 10 van dit artikel,
t.w.:
a. een vertegenwoordiger van de Overheid, ex officio voorzitter;
b. twee vertegenwoordigers van het gezamenlijk georganiseerde Bedrijfsleven;
c. twee vertegenwoordigers van de gezamenlijk georganiseerde Vakbeweging;
d. een vertegenwoordiger van de Centrale Bank van Suriname;
e. een vertegenwoordiger van de Universiteit van Suriname;
f. een vertegenwoordiger afkomstig uit de Georganiseerde Niet Gouvernementele
Organisaties;
g. een vertegenwoordiger van de Stichting Planbureau Suriname
Zij moeten allen de Surinaamse nationaliteit bezitten en ingezetenen zijn.
3. De leden van de Commissie worden benoemd en ontheven door de Minister, op
voordracht van de respectieve instanties of organisaties die zij vertegenwoordigen.
4. De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangd voorzitter aan.
5. Het Secretariaat van de Commissie berust bij het ABS.
6. Vaststelling van een Reglement voor de Commissie vindt plaats bij beschikking van de
Minister.
7. De Commissie kan bij het verrichten van haar taken werkgroepen van deskundigen
inschakelen.
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8. De artikelen 8 en 11 zijn van overeenkomstige toepassing op bestuursleden en
werkgroepen van de Commissie.
9. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt:
a. op eigen verzoek;
b. door overlijden;
c. bij afwezigheid van ten minste vijf maanden aaneengesloten;
d. door het verliezen van de Surinaamse nationaliteit;
e. op verzoek van de organisatie die dat lid heeft voorgedragen;
f. indien betrokkene in Suriname of daarbuiten wegens misdrijf is veroordeeld tot een
onherroepelijke vrijheidsstraf of wegens veroordeling inzake overtreding van de
artikelen 8 en 11 van deze wet.
10. De Commissie is wettig geconstitueerd zodra en blijft wettig geconstitueerd zolang er
meer dan de helft van het aantal leden in functie is.
11. De zittingsduur van de Commissie is 3 jaren en leden zijn terstond herbenoembaar.
Artikel 10
Algemene richtlijnen voor het statistiekwezen in het algemeen en voor het ABS in het
bijzonder worden gegeven bij staatsbesluit, gehoord de Commissie.
Artikel 11
1. Degene die, hoewel daartoe in staat, weigert of nalatig is gegevens en inlichtingen, zoals
bedoeld in artikel 5 lid 1, te verstrekken of weigert inzage van boeken, bescheiden of
geschriften, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 te verlenen, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste twee jaren en/of geldboete van ten hoogste Sf.30.000.000 (dertig miljoen
gulden).
2. Degene die opzettelijk een vraag over een gegeven of inlichting als bedoeld in de
artikelen 4 en 5, onjuist beantwoordt of opzettelijk aan de onjuiste beantwoording daarvan
medewerkt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en/of geldboete
van ten hoogste Sf.30.000.000 (dertig miljoen gulden).
3. Degene die opzettelijk de bij artikel 8 lid 2 opgelegde geheimhouding schendt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en/of geldboete van ten hoogste
Sf.30.000.000 (dertig miljoen gulden).
4. Degene aan wiens schuld schending van die geheimhouding te wijten is, wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste een jaar.
5. Degene die opzettelijk gegevens, ingevolge deze wet verkregen, in strijd met het bepaalde
in artikel 8 lid 3 openbaar maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren en/of geldboete van ten hoogste Sf.30.000.000 (dertig miljoen gulden).
6. Degene aan wiens schuld het te wijten is dat gegevens ingevolge deze wet verkregen, in
strijd met het bepaalde in artikel 8 lid 3 worden openbaar gemaakt, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste een jaar.
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7. Degene die handelt in strijd met artikel 8 lid 1 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaren en/of geldboete van ten hoogste Sf.30.000.000 (dertig miljoen gulden).
8. In geval van een veroordeling tot hechtenis kan de rechter tevens een boete opleggen tot
een maximum van Sf 15.000.000 (vijftien miljoen gulden).
9. In alle gevallen blijft ondanks de veroordeling de verplichting tot het alsnog verstrekken
van de gewenste inlichtingen aan het ABS bestaan.
10. De feiten in de leden 1, 2, 3, 5 en 7 van dit artikel strafbaar gesteld, zijn misdrijven, die in
de leden 4 en 6 zijn overtredingen.
11. De leden 1 tot en met 10 van dit artikel zijn eveneens van toepassing op Algemene
Volkstellingen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 12 1
1. De op het moment van verzelfstandiging van het ABS bij deze stichting werkzame
landsdienaar heeft het recht om binnen achttien maanden daarna een arbeidsovereenkomst
naar burgerlijk recht met het ABS te sluiten, welke zal ingaan op de datum van
verzelfstandiging van het ABS. In dat geval verliest betrokkene de status van landsdienaar
in de zin van artikel 1 van de Personeelswet.
2. De rechtspositie van het personeel dat de status van landsdienaar opgeeft, wordt geregeld
in een Collectieve Arbeidsovereenkomst.
3. Indien de in lid 1 bedoelde arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht niet tijdig tot stand
komt, blijft de tot het moment van verzelfstandiging van het ABS bij de stichting
werkzame landsdienaar in dienst van het Ministerie van Planning en
Ontwikkelingssamenwerking.
4. Voor de vaststelling van de aan het dienstverband met het ABS te ontlenen rechten geldt
voor de directie en het personeel de diensttijd vervuld bij zowel de overheid als het ABS
en zullen, met uitzondering van rechten verbonden aan de ambtelijke status, in de CAO
ten minste alle reeds verworven rechten moeten worden opgenomen.
5. De bepalingen betreffende het Staatsziekenfonds en de Ambtenarenpensioenwet 1972
blijven op de werknemers van toepassing, totdat andere voorzieningen zijn getroffen.
Artikel 13
Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet vervallen:
a. de beschikking van 24 december 1946 no. 4627, inzake de instelling van een Algemeen
Bureau voor de Statistiek en aanvulling van de taakomschrijving van de GouvernementsSecretarie;
1

Gew. bij S.B. 2004 no. 43.
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b. artikelen 5 en 10 van de Wet van 1 oktober 1949, inzake het houden van Algemene
Volkstellingen (G.B. 1949 no. 110);
c. de Wet van 24 augustus 1954, houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste
economische statistieken (G.B. 1954 no. 67, zoals gewijzigd bij S.B. 1977 no. 45).
Artikel 14
1. Deze wet kan worden aangehaald als: Statistiekwet 2002.
2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
4. De Minister belast met de zorg voor het Statistiekwezen is belast met de uitvoering van
deze wet.
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