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 Suriname past wetten aan voor intrede CSME(foto) 
DBS  

12 dec 

2005 

Vice-president Ramdien Sardjoe  vertoefde van 6 tot en met 9 december in 
Barbados voor een Caricom –staatshoofdenvergadering en de Caricom- Cuba 
top. De vp die ons staatshoofd vertegenwoordigde, heeft aangegeven dat het 
voornemen bestaat om voor eind december te voldoen aan de aanpassing van 
de relevante wettelijke regels. Namens de regering van Suriname heeft vice-
president Sardjoe de Caricom-regeringsleiders in het vooruitzicht gesteld dat 
Suriname op 1 januari 2006 CSME- ready zal zijn. 

 

 
 Tweede Caricom- staatshoofdenvergadering een succes(foto) 

DBS 

12 dec 2005 
De tweede summit van de Staatshoofden van de Caricom en Cuba is een succes 
geworden.Vice-president Ram Sardjoe heeft ook aan deze bijeenkomst 
deelgenomen.  

 

 
 Ministerraad heft barrières Caricom Single Market op 

20 dec 2005 

 

Met nog twee weken te gaan heeft de regering alle resterende wettelijke 
restricties van Suriname`s toetreding tot de CSM opgeheven. Dat gebeurde 
zaterdag tijdens een speciale vergadering van de RvM.Caricom- landen hebben 
tot uiterlijk 31 december 2005 de tijd de beperkingen, die een 
gemeenschappelijke regionale markt in de weg staan, op te heffen. 
Ivan Cairo 

 

 
 In april veiligheidstop Caricom 

DWT 
10-Mar-08 

Caricom-leiders hebben zaterdag besloten komende mnd.speciale vergadering 
te houden over veiligheid i.d.regio en lidlanden/ bedoeling is in Port of Spain een 
strategie en actieplan ontwikkeld wordt om de toename geweldscriminaliteit 
i.d.regio in te dam 

  

 

 

 Venetiaan tekent Caricomveiligheids-verdrag 
DWT 
23. 08. 08 

President Ronald Venetiaan tekent vandaag op het Caricom secretariaat in 
Georgetown, Guyana, Surinames toetreding tot het regionaal veiligheidsverdrag. 
Namens Suriname heeft Justitieminister Chandrikapersad Santokhi 
geparticipeerd in een speciale vergadering van Caribische ministers waar dit 
verdrag recent tot stand kwam. 

 

 President Venetiaan tekent CSME- verdrag 



DBS 
7 jan 2006 

 

President Ronald Venetiaan heeft op woensdag 21 december de overeenkomst 
voor toelating van Suriname tot het Herziene Caricomverdrag van Chaguaramas 
,inclusief de CSME getekend.  

 

 
Suriname moet haast maken met procedures CSME 

TOS 
8-Feb-08 

Sur.moet snel al zijn procedurele zaken in orde maken om volwaardig deel te 
kunnen nemen a.d.CSME/ om de streefdatum van 28.02.08 te halen krijgt 
Sur.assistentie van Steven Mac Andrew specialist o.h.gebied van "Movement of 
Skill/labour"/ vestiging v.Caric 

 
 Uitstroom verpleegkundigen en leekrachten vergroot 

TOS 
11-Feb-08 

Met de invoering van wet bekwame burgers v.d.caribische gemeenschap is het 
caribisch geb.trekpleister geworden/ kan groot dat verpleegkundigen en 
leerkrachten zullen wegtrekken/ Sur.geen keus als ondertekenaar verdrag 
Chaguaramas/ verdrag vormt basis voor. 

 

 Suriname geeft US$.4,5 miljoen ontwikkelingshulp aan Caricom 

DWT 
11-Mar-08 

Dit bedrag zal gestort worden i.h.Caricom Ontwikkelingsfonds, een pot waarin 
alle lidlanden geld moeten bijleggen om ontw.proj.i.d.eco-nomisch zwakkere 
landen te financieren/ Sur.komt voorlopig niet in aanmerking omdat het tot de 
meer ontwikkelde landen i 

  

 


