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Afdeling Verkeers - en g
Vervoersstatistieken

De afdeling maakt deel uit g
van de Sociale 

Statistieken Divisie van 
h t ABShet ABS



Doel van de afdelingDoel van de afdelinggg
Het verzamelen en 
overzichtelijk presenterenoverzichtelijk presenteren 
van statistieken betreffende:
Personenverkeer 
Wegverkeer en - transportWegverkeer en - transport
Waterverkeer en - transport
Luchtverkeer en - transport 
CommunicatieCommunicatie



PERSONENVERKEER
Meetpunten zijn:
1 f1. Johan Adolf Pengel 

luchthavenluchthaven
2 Grensposten Albina en2. Grensposten Albina en         

Nw. Nickerie
3. Vliegveld Zorg en Hoop



Databronnen PersonenverkeerDatabronnen Personenverkeer

NV Luchthavenbeheer• NV Luchthavenbeheer
Stichting Toerisme• Stichting Toerisme 
SurinameSuriname

• Canawaima Ferry• Canawaima Ferry 
ServiceService



Databronnen                 
Wegverkeer en – Transport

Centrale Bank an• Centrale Bank van 
SurinameSuriname

• Afdeling Keuringsdienst van g g
het KPS

• Afdeling Verkeer van het 
KPSKPS



Databronnen                     
Wegverkeer en – Transport 

de afdeling Onder ijsde afdeling Onderwijs, 
Voorlichting en StatistiekenVoorlichting en Statistieken    
van het KPS
de afdeling Wegen en 
Bruggen van het Ministerie 
van OWT&Cvan OWT&C



Databronnen                 
Wegverkeer en – Transport 
 Stichting Herke ring Stichting Herkeuring       

Motorrij en voertuigenMotorrij - en voertuigen  
Suriname (SHMS)*Suriname (SHMS)

 Stichting Toezicht KeuringStichting Toezicht Keuring   
Motor-rijtuigen (STKM)*j g ( )



Databronnen                 
Wegverkeer en – Transport 

Spoed Eisende Hulp AZP
Streek Ziekenhuis Nickerie 
(SZN)



Databronnen                
Waterverkeer en – Transport

• De Maritieme Autoriteit 
S i (MAS)Suriname (MAS)
d Vi it ti t Ni• de Visitatiepost Nieuwe 
Haven afd ManifestenHaven afd. Manifesten



Databron                      
Luchtverkeer en – Transport

• NV Luchthavenbeheer• NV Luchthavenbeheer



Databronnen Communicatie 
statistieken

• het Surinaams 
P tb d ijf (S t)Postbedrijf (Surpost)
d T l i ti• de Telecommunicatie 
Autoriteit SurinameAutoriteit Suriname 
(TAS)(TAS)



Databronnen
Communicatie statistieken

• Ministerie van Onderwijs, 
W t h ltWetenschap en cultuur 
directoraat Cultuur afdelingdirectoraat Cultuur afdeling 
Onderzoek, Planning en , g
Documentatie



Het jaarlijkse aantal aangekomen en Het jaarlijkse aantal aangekomen en 
vertrokken personen via JAP luchthaven vertrokken personen via JAP luchthaven 

2012 2012 –– 201620162012 2012 20162016



Aangekomen toeristen naar haven, Aangekomen toeristen naar haven, 
2012 2012 201620162012 2012 -- 20162016



Aangekomen en vertrokken Aangekomen en vertrokken 
personen via personen via SouthSouth DrainDrain NickerieNickerie   personen via personen via SouthSouth DrainDrain -- NickerieNickerie, , 

2012 2012 -- 201620162012 2012 20162016



Voor de eerste keer goedgekeurde Voor de eerste keer goedgekeurde 
ijij iimotorrijmotorrij-- en voertuigen naar soort, en voertuigen naar soort, 

2012 2012 -- 201620162012 2012 -- 20162016



Aantal overleden personen per Aantal overleden personen per Aantal overleden personen per Aantal overleden personen per 
distriktdistrikt, 2012 , 2012 -- 20162016



Aantal aangekomen en vertrokken Aantal aangekomen en vertrokken 
personen via JAP luchthaven 2012 personen via JAP luchthaven 2012 --

2016201620162016



Aantal aangekomen toeristen via alle Aantal aangekomen toeristen via alle 
havens naar leeftijdsklasse, 2014 havens naar leeftijdsklasse, 2014 --

2016201620162016



Percentage aangekomen toeristen Percentage aangekomen toeristen 
via alle havens naar geslacht, 2016via alle havens naar geslacht, 2016



Aantal aangekomen en vertrokken Aantal aangekomen en vertrokken 
 i   i  S thS th D iD i Ni k iNi k i   personen via personen via SouthSouth DrainDrain -- NickerieNickerie, , 

2012 2012 -- 201620162012 2012 20162016



Aantal verzekerde Aantal verzekerde motorrijmotorrij-- en en 
voertuigen, 2012 voertuigen, 2012 -- 20162016



Aantal voor de eerste keer Aantal voor de eerste keer 
goedgekeurde goedgekeurde motorrijmotorrij-- en en 

voertuigen  2012voertuigen  2012-- 20162016voertuigen, 2012voertuigen, 2012-- 20162016



Aantal verkeersongevallen Aantal verkeersongevallen 
overleden personen per overleden personen per distriktdistrikt   overleden personen per overleden personen per distriktdistrikt, , 

2015 en 20162015 en 20162015 en 20162015 en 2016



Aantal ten gevolge van Aantal ten gevolge van 
verkeersongevallen overleden personenverkeersongevallen overleden personenverkeersongevallen overleden personenverkeersongevallen overleden personen

per per leeftijdsklasseleeftijdsklasse, 2015 en 2016, 2015 en 2016per per leeftijdsklasseleeftijdsklasse, 2015 en 2016, 2015 en 2016



Aantal aangemelde personen Aantal aangemelde personen 
vanwegevanwege verkeersongevallen naar verkeersongevallen naar vanwegevanwege verkeersongevallen naar verkeersongevallen naar 

leeftijdsklasse, 2014 leeftijdsklasse, 2014 –– 2016 SZN2016 SZNleeftijdsklasse, 2014 leeftijdsklasse, 2014 2016 SZN2016 SZN



Aantal mobieleAantal mobiele-- en vaste telefoon en vaste telefoon 
l iti g  2012 l iti g  2012 20162016aansluitingen, 2012 aansluitingen, 2012 -- 20162016



Aantal ten gevolge van Aantal ten gevolge van 
k g ll  l d  k g ll  l d  verkeersongevallen overleden verkeersongevallen overleden 

personen per personen per distriktdistrikt, 2015 , 2015 -- 20172017personen per personen per distriktdistrikt, 2015 , 2015 20172017



Aantal voor de eerste keer Aantal voor de eerste keer 
goedgekeurde goedgekeurde motorrijmotorrij-- en en 

voertuigen naar soort  2015 voertuigen naar soort  2015 –– 20172017voertuigen naar soort, 2015 voertuigen naar soort, 2015 –– 20172017



BedanktBedanktBedanktBedankt


