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VES Brief Coalitiepartners 

t.a.v. Regeerakkoord 
 

AAN:   

De Voorzitters van de partijen in de aankomende 

coalitie: 

Dhr. Ch. Santokhi 

Dhr. R. Brunswijk 

Dhr. G. Rusland 

Dhr. S. Somohardjo 
 

Paramaribo, 8 juli 2020 

Geachte Voorzitters, 
 

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) 

feliciteert nogmaals de voorzitters van de partijen VHP, 

ABOP, NPS en PL met het behaalde verkiezingsresultaat. 

De Vereniging heeft in de afgelopen jaren systematisch 

getracht om de zich ontwikkelende problemen in de 

economie aan te kaarten bij de Regering en het 

Parlement en telkenmale gevraagd om bijstelling van het 

sociaaleconomisch beleid. Helaas zijn commentaren en 

adviezen van de VES systematisch genegeerd, waardoor 

de economie structureel uit balans is geraakt.  

De aankomende coalitie (Regering + DNA) heeft de 

enorme uitdaging om de economie structureel te 

versterken aanvaard en de VES is bereid waar nodig daar 

ondersteuning aan te geven. Aangezien iedere partij haar 

mandaat ontleent aan haar eigen verkiezingsprogramma 

is het van belang een voor alle 4 partijen aanvaardbaar 

Regeerakkoord te formuleren. Deze partijen, die samen 

33 zetels van de kiezers hebben gekregen, zullen straks 

niet meer beoordeeld worden op hun 

partij/verkiezingsprogramma, maar op wat ze in het 

gezamenlijk opgestelde Regeerakkoord daarvan hebben 

kunnen afspreken c.q. afdwingen. Hoewel een gedegen 

Regeerprogramma nog geen garantie is voor een stabiele 

en resultaatgerichte regeerperiode zal een onvolledig en 

onduidelijk akkoord tussen partijen zulks niet 

vergemakkelijken. 

Het is van belang een duidelijke, niet voor tweeërlei uitleg 

vatbare, overeenkomst te sluiten. Het Regeerakkoord 

dient zich niet te beperken tot de algemene goede 

voornemens, maar vooral expliciet de heikele 

beleidskeuzes waar we voor staan goed vooraf te regelen 

en verifieerbaar vast te leggen. In de recente 

bestuursgeschiedenis van ons land zijn er tal van 

momenten/ incidenten tussen coalitiepartners te noemen 

die terug te leiden zijn tot vage/onduidelijke afspraken 

vooraf. De daaruit voortvloeiende besluiteloosheid en 

bestuurlijke verlamming met in het extreme geval breuken 

in coalities hebben het vertrouwen in de politiek én de 

politici geen goed gedaan. 

De VES heeft op 16 juni j.l. middels een video conferentie 

op uw verzoek reeds een aantal adviezen voor op korte 

termijn te treffen maatregelen op bestuurlijk en 

sociaaleconomisch vlak gegeven. Wij herhalen hierbij ons 

advies de consultatie niet te beperken tot een eenmalig 

gebeuren maar het een structureel en vooral functioneel 

karakter te geven. De door de VES uitgebrachte adviezen 

zijn altijd vrijblijvend, onder voorwaarde dat ze serieus in 

overweging worden genomen. Onze leden besteden er 

tijd aan en verwachten indien een advies niet politiek 

opportuun of uitvoerbaar geacht wordt dan wel de 

argumenten daarvoor te vernemen. 

 

Integrale Aanpak: SAP 

De Vereniging heeft tijdens de hearing aangegeven dat, 

gezien de huidige rampzalige sociaaleconomische 

situatie, het doorvoeren van een gericht Structureel 

Aanpassings Programma (SAP) geen keuze maar een 

harde noodzaak is. Voor een vertrouwenwekkende 

monitoring daarvan en voor een succesvolle nationale en 

internationale schuldsanering is een samenwerking met 

het Internationale Monetaire Fonds (IMF) op een zo kort 

mogelijke termijn een belangrijke randvoorwaarde. 

 

Daarnaast heeft de VES haar adviezen tijdens de hearing 

beperkt tot de cruciale beleidsgebieden: Bestuurlijk, 

Fiscaal (Inkomstenverhoging en Uitgavenverlaging), 

Productieverhoging, Monetair en Sociaal. 

 

Bestuurlijk: In het kader van het beloofde clean 

government is het van belang een speciale anti-corruptie 

unit bij de PG met specifiek mandaat en middelen, waar 

nodig met inzet van buitenlandse expertise, in te stellen 

en verdachte handelingen van ambtsdragers zonder 

onderscheid direct te onderzoeken en eventueel 

strafrechtelijk te vervolgen. Op bestuurlijk gebied is het 

van belang om de onverenigbaarheid van bepaalde 

functies (vb. DNA-lid en ambtenaar/beleidsadviseur, of 

DNA-lid en RvC lid parastataal bedrijf) te benoemen om 

elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen. 

Tevens dienen de vermogens van alle bestuurders en hun 

directe verwanten formeel te worden vastgesteld en 

vastgelegd. 
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Aangaande de nodige productieverhoging en 

diversificatie hebben wij ons beperkt tot de urgente 

beleidskeuzen w.o. de reactivering en optopping van het 

Agrarische Kredietfonds, de besluitvorming t.a.v. de 

toekomst van FAI, de versnelde uitvoering van het EU-

SAMAP project en heronderhandeling en ombuiging van 

het Agrarisch Industrieel Park project met de LR Group. 

In het algemeen adviseert de VES het beleid, in plaats 

van het stimuleren van “dosi en worst bedrijven”, te 

richten op een systematische en integrale verbetering van 

het ondernemersklimaat. 

 

Op Fiscaal gebied dienen de Inkomsten structureel te 

worden verhoogd op de meest korte termijn, zowel 

middels incidentele/ tijdelijke alsook permanente 

beleidsmaatregelen. Als eenmalige inkomstenbron is 

genoemd de verkoop van parastatale bedrijven (geheel of 

in (aan)delen) alsmede een tijdelijk Solidariteitsheffing 

(10%, max. 2 jaar). Een andere inkomstenverhogende 

maatregel is de verkoop van domeingrond met de titel 

grondhuur dan wel erfpacht als (bloot) eigendom. Deze 

maatregel zal pas effectief zijn in combinatie met forse 

verhoging van grondhuur /erfpacht canon. Verder zijn 

genoemd de invoering van Belasting op Toegevoegde 

Waarde (BTW), invoering van Voer- en Rijtuigen-

belasting, verhoging van de Government Take op 

brandstof, verhoging van alle administratie kosten/ leges 

etc. voor overheidsdiensten, en de substantiële verhoging 

van concessierechten/ retributies op goud, hout, en 

bouwmaterialen (zand, grint, etc.). Daarnaast dienen 

nieuwe potentiele inkomstenbronnen w.o. verhandelbare 

carbon credits te worden gerealiseerd. Hiertoe dienen de 

Belastingdienst en de Douane structureel te worden 

versterkt, waar nodig met aantrekking van kader uit het 

buitenland, en een Task Force Informele sector (incl. 

klein-goudmijnbouw) te worden ingesteld en adequaat 

uitgerust. 

 

Anderzijds dienen op fiscaal gebied de Uitgaven 

structureel fors te worden verlaagd. Te beginnen met 

sanering en/ of bezuinigingen aan de top van het 

Staatsapparaat. Hieronder vallen het samenvoegen c.q. 

verminderen van ministeries, het sluiten van een aantal 

ambassades, het saneren van oneigenlijke buitensporige 

privileges c.q. emolumenten, het tijdelijk stopzetten van 

buitenlandse reizen, het saneren van de pool van 

beleidsadviseurs, beveiligers etc. Het geven van het 

goede voorbeeld is een basisvoorwaarde om offers aan 

de basis van de samenleving te vragen. Goed bestuur 

vereist ook de sanering van c.q. bezuinigingen op het 

staatsapparaat aan de basis. Hieronder valt een goede 

afvloeiingsregeling in categorieën: Valreepbenoemingen/ 

aanstellingen, AO-ers, medewerkers in vaste dienst maar 

zonder werk en/of bureau. Naast vrijwillige uittreding 

kunnen niet-direct productieve medewerkers via een 

labour pool worden getraind en klaargemaakt om met 

incentives te worden overgeheveld naar de private sector 

of te starten met een eigen bedrijf. Tevens dient er een 

absolute Personeelsstop te worden afgekondigd met 

mogelijkheid van ontheffing, alleen na officiële publicatie 

en een transparant proces van open interne sollicitatie.  

 

Ter forse verlaging van de subsidies aan de EBS en SWM 

zullen er verhoogde differentiële tarieven moeten worden 

doorgevoerd voor elektra en drinkwater. Tevens zullen de 

subsidies aan het SZF worden doorgelicht en verlaagd, 

alsmede de brandstofleveranties aan het binnenland. 

Voorts het stopzetten van alle niet-dringende reeds 

lopende projecten en het uitstellen c.q. definitief 

opzeggen van nog niet gestarte projecten (m.u.v. direct 

productie verhogende). Ook zullen alle valreep- en/of 

wurgcontracten of -benoemingen direct formeel worden 

beëindigd. Hiervoor is er een Top juridisch team nodig. De 

uitgaven kunnen ook structureel verlaagd worden door 

niet-essentiële diensten af te stoten c.q. te privatiseren 

(Vuilophaal- en verwerking, Rijbewijzen, Schoonmaak, 

Tuin-/stads onderhoud etc.) 

 

Op sociaal gebied hebben wij ons vooralsnog beperkt tot 

het versterken van het ABS, het met prioriteit berekenen 

van de (voedsel) armoedegrens. Daarnaast ook de opzet 

c.q. doorlichting van het databestand van 

rechthebbenden voor de subjectsubsidie c.q. het sociaal 

vangnet. 

 

Op monetair gebied is het terugbrengen van het 

vertrouwen in de monetaire autoriteit de CBvS cruciaal. 

Basisvoorwaarde is een transparante verantwoording, te 

beginnen met de publicatie van de CBvS jaarverslagen 

vanaf 2015. Daarnaast de unificatie van de verschillende 

wisselkoersen en de hernieuwde opbouw van de 

deviezenreserve naar minimaal 3 maanden 

importdekking. Herfinanciering/ herschikking 

buitenlandse valuta leningen (aflossing- én 

renteverplichting) in het bijzonder de high interest (bad) 

loans. Daarbij kan er gebruik gemaakt worden van de 

“Debt for nature swap”. Na inventarisatie kunnen de vele 

betalingsachterstanden in het algemeen belang worden 

omgezet in leningen. 
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Zoals tijdens de hearings aangegeven wil de VES niet op 

de stoel van de Regering noch DNA gaan zitten. Zij wil als 

organisatie in het maatschappelijk middenveld, zoals in 

de meeste democratieën ook gangbaar, haar kennis en 

inzicht in bestuurlijke en sociaaleconomische 

vraagstukken met U te delen.  

Om de economie weer gezond te maken zal een goed 

doordacht en samenhangend programma noodzakelijk 

zijn, waarbij de belangrijkste randvoorwaarden zijn: 

eerlijkheid, transparantie en rechtvaardigheid. Alleen door 

invulling te geven aan haar voorbeeldfunctie zal de 

aankomende Regering op vertrouwen en ondersteuning 

uit de samenleving kunnen rekenen. Alleen met 

persoonlijke en financiële offers zal de aankomende 

Regering het signaal afgeven aan de samenleving dat wij 

samen in de crisis zijn en samen zo snel als mogelijk uit 

de crisis zullen komen. Alleen dan zal men bereid zijn de 

uit de noodzakelijke beleidsmaatregelen voortvloeiende 

offers te brengen. Dit vereist consistente eerlijke 

voorlichting. 

Wij hebben het Regeerakkoord d.d. 29 juni 2020, 

onderhands mogen inzien en doen U vanwege de 

ernstige tekortkomingen ongevraagd onze 

bevindingen in Bijlage 1 toekomen. 

De economen vereniging wenst de nieuwe regeercoalitie 

nogmaals veel succes en wijsheid toe met de 

geaccepteerde beleidsuitdaging. De VES zal ook de 

komende periode het Regeerbeleid blijven monitoren en 

werkt eraan om het regeerbeleid en de resultaten jaarlijks 

publiekelijk integraal te beoordelen.  

Met vriendelijke groeten, 

Winston Ramautarsing 

(Voorzitter) 

 

PS: De VES heeft tijdens de hearing de voorzitters van de 

4 partijen een crash course in basis Bestuurlijke en 

Economische Begrippen, Procedures en Kengetallen 

voor ministers, DNA leden en senior adviseurs 

aangeboden. Mogelijk kunnen de partijen, ter realisatie 

van het door de 4 voorzitters aanvaard aanbod, een 

contactpersoon aanwijzen voor nadere afspraken met het 

VES-bestuur.  

 

 

 

 

Algemeen: 

Het concept bevat een prachtig stuk proza die niet 

aansluit bij de sociaaleconomische situatie van ons land 

en de essentiële beleidscorrecties die op korte termijn 

noodzakelijk zijn.  

Ronduit teleurstellend is de Beleidslijn: “Beheersing 

financieel-economische crisis: stabiliteit en herstel”. Het 

lijkt sterk op een herbevestiging van een ernstige 

onderschatting van de diepgang van het probleem, 

hetgeen wij reeds in de diverse debatten voor de 

verkiezingen publiekelijk hadden geconstateerd.  

Crisisbeheersing: Voor een goed begrip; “Beheersing 

van de crisis” is wat de aftredende Regering gedurende 

de afgelopen 5 jaar heeft gedaan. De toen nog bestaande 

financiële ruimte (opmaken van de deviezenreserves en 

de maximale benutting van de kredietwaardigheid van 

een land) is misbruikt waardoor de problemen vooruit 

geschoven konden worden. De aantredende Regering 

heeft geen keuze dan door de bittere pil heen te bijten en 

in plaats van de crisis te beheersen de oorzaken van de 

crisis fundamenteel op te lossen. 

Tegenstrijdige beleidsacties: Het herschikken en 

vertraagd aflossen van de schuldenberg is noodzakelijk 

maar het is in strijd met de doelstelling van verlaging van 

de schuldenlast. Het in het akkoord genoemde “geleidelijk 

verlagen van de schuldenlast naar 60% van BBP” is 

positief maar verre van realistisch. Dit vereist een 

aflossing van ruwweg SRD 13-15 miljard welke middels 

overschotten op de Begrotingsrekening moet worden 

bereikt. Het terugbrengen van het Bestedingstekort van 

de overheid van 23% van BBP naar 3% is noodzakelijk, 

maar verlaagd de schuldgrootte niet aangezien zelfs de 

3% ook middels binnen- of buitenlandse leningen 

gefinancierd moet worden. Indien het effect van de 

aangekondigde onafwendbare devaluatie wordt 

meegerekend dan zal de schuld in SRD met minimaal 

Bijlage bij Brief Regeerakkoord  

VES commentaar op 

Regeerakkoord: “Samenwerken 

aan een duurzame toekomst 

voor Suriname” 
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50% toenemen, zo ook de jaarlijkse aflossing en 

rentebetaling. 
 

Fasering: De opsplitsing in 3 fasen is helder, maar de 

uitwerking van de fase a in Bijlage 1 mist precisie en mist 

vooral een concrete duidelijke omschrijving van de voor 

de samenleving zo ingrijpende maatregelen. Voorts wordt 

niet duidelijk aangegeven hoe “andere sectoren” in de 

fase b en fase c precies uitgewerkt zullen worden op basis 

van dit Regeerakkoord. Daarvoor zal dan een nieuw 

Regeerakkoord nodig zijn, dat dient hierin wel te worden 

vermeld. Noch de Regeringsverklaring noch de 

Beleidsnota’s van de Ministeries zijn daarvoor geschikt. 

Het kan wel in het MOP worden uitgewerkt indien deze 

binnen de tijd van 9 maanden kan worden afgerond, 

hetgeen niet erg realistisch is. 

Specifieke kanttekeningen Prioriteitsacties eerste 9 

maanden: 

T.a.v. de in Bijlage 1 genoemde 21 acties die de 

coalitiepartners overeenkomen om in de komende 9 

maanden met prioriteit uit te voeren moge puntsgewijs het 

volgende dienen: 

Punt 2: Het opstellen/vaststellen van een plan lost het 

probleem niet op. 

Punt 3: De formulering is niet duidelijk. Bedoelt men 

wijziging van de bestaande Bankwet ? 

Punt 4: Wat wordt bedoeld met “aangepakt” ?. Beperken 

wij ons tot “programma opstellen” of gaan we ook 

uitvoeren ? 

Punt 5: De gekozen formulering is misleidend. De term 

“level playing field” geldt ook voor concurrentie van/met 

buitenlandse producenten (vb. lagere rente, zie Doing 

Business Index). Daarenboven betreft het een aantal 

beleidsmaatregelen die nooit allemaal “onmiddellijk” 

kunnen worden geïntroduceerd. 

Punt 6: Hier worden 2 wetten die geheel los van elkaar 

staan als 1 prioriteitsactie genoemd. Mogelijk kunnen dan 

voor de consistentie alle wetswijzigingen (incl. punt 3: 

Bankwet en punt 17: terugroepwet) onder dit actiepunt 

worden gegroepeerd. 

Punt 7: Aanpassing van welke regels? Wordt hier bedoelt 

een zwevende wisselkoers? 

Punt 8: COVID Noodfonds is zowat leeg? Wordt hier 

bedoeld de uitbreiding van het Fonds? 

Punt 9: Als hiermee wordt bedoeld dat de 

inkomstenbelasting over de gehele linie zal worden 

verlaagd is dat in strijd met de keiharde noodzaak om de 

inkomsten te verhogen. Gaarne verduidelijking ? 

Punt 11: Voortzetting NRA (en succesvolle CFATF 

toetsing) is zo belangrijk dat het een apart actiepunt mag 

zijn. 

Punt 12: Hier past ook “bepaalde functies (vb. DNA-lid en 

ambtenaar/ beleidsadviseur, of DNA-lid en RvC lid 

parastataal bedrijf) onverenigbaar te verklaren om 

belangenverstrengeling te voorkomen en de vermogens 

van alle bestuurders en hun directe verwanten formeel 

vast te leggen.” 

Punt 13: Het woord “Onmiddellijk” is hier niet van 

toepassing aangezien de verschillende geledingen eerst 

voordrachten moeten doen. Mogelijk past hier een 

“evaluatie ter verbetering van de effectiviteit van de SER”. 

Punt 14: De “onmiddellijke verlaging van de subsidies” is 

noodzakelijk maar lost niet automatisch de inefficiënties 

op. De noodzakelijke tariefsverhoging zal, aangezien wij 

niet terug willen naar de periode van black-outs en 

powersharing, zeker niet minder maar significant 

zwaarder drukken op de samenleving.  

Punt 16: Toevoegen: “Evaluatie en sluiting van bepaalde 

ambassades.” 

Punt 18: Hoort in Fase 2 thuis. 

Punt 20: Toevoegen: “…open en eerlijk, kostendekkend 

voorzien van …” 

Punt 21: Dit is erg cryptisch geformuleerd. Wordt hiermee 

bedoeld dat de ministeries elk vrij zijn om zelf naar eigen 

inzichten financiële vraagstukken op te lossen. Het is ook 

niet duidelijk hoe de talloze hearings met de zovele 

wenselijkheden de ministeries daarbij aan financiële 

middelen zou helpen. 

Conclusie/Advies:  

Het Regeerakkoord tussen VHP, ABOP, NPS en PL 

verdient aanscherping. Mogelijk kunnen de 4 

partijen de komende dagen aan tafel om een aantal 

hier aangehaalde fundamentele beleidskeuzes op 

sociaaleconomisch gebied diepgaand door te praten 

en consensus te bereiken over de meest efficiënte 

en meest rechtvaardige oplossingen. Deze zullen 

niet populair zijn maar wel noodzakelijk, en gezien 

de consequenties voor de gemeenschap dienen de 

partijen deze beleidskeuzes duidelijk en eerlijk in het 

Regeerakkoord vast te leggen. 
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Brief aan Coalitiepartijen t.a.v. 

Uitbreiding 2 Ministeries +                

2  Onderministers 

 

AAN: - Dhr. Ch.Santokhi 

- Dhr. R.Brunswijk 

- Dhr. G.Rusland 

- Dhr. S.Somohardjo 
 

Paramaribo, 1 juni 2020 
 

 

Geachte Voorzitters, 

Het bestuur van de Vereniging van Economisten in 

Suriname (VES) heeft het genoegen om U mede namens 

haar leden van harte te feliciteren met uw overtuigende 

overwinning bij de afgelopen verkiezingen. 

Deze uitslag biedt een goede basis voor het zo nodige 

nieuw beleid, met name op economisch en bestuurlijk 

gebied. Wij complimenteren U allen ook met de vlotte 

overeenstemming t.a.v. de te vormen regeercoalitie.  

Wij zijn ons ervan bewust dat U voor vele uitdagingen 

staat en dat de geaccepteerde taak geen eenvoudige is. 

Derhalve zeggen wij U waar nodig en gewenst alle 

mogelijke ondersteuning in het nieuwe financieel-

economisch beleid toe. 

Wij maken gelijk van de gelegenheid gebruik om onze 

bezorgdheid uit te spreken t.a.v. de aangekondigde 

uitbreiding van het aantal ministeries en de herintroductie 

van het fenomeen van onderministers. De VES is van 

mening, en heeft dat op diverse momenten publiek 

gemaakt, dat het bestuurlijk apparaat inefficiënt, 

improductief en kosten verslindend is. Gezien het 

gigantische tekort aan financiële middelen hebben we 

geen keuze dan de kosten van het staatsapparaat fors te 

verlagen. Daartoe zouden wij het aantal ministeries en 

ambtenaren significant moeten verminderen in plaats van 

vergroten. We hebben in geen der 

verkiezingsprogramma’s van uw partijen de 

aangekondigde creatie van nieuwe ministeries gezien. 

Integendeel hebben prominente politici van de vier 

partijen meerdere keren publiekelijk aangegeven dat we 

gaan naar een efficiënte en slagvaardige overheid. 

Kortom: de VES zag deze ommekeer niet aankomen. 

Ook de (her)introductie van het fenomeen Onderminister 

is voor zover ons bekend door geen Uwer partijen 

aangekondigd. Zoals U nog wel zal weten is dit fenomeen 

sinds de onafhankelijkheid herhaalde malen gebruikt. 

Hoewel het onder andere condities elders in de wereld 

wel functioneel blijkt te zijn, is het in het Surinaams 

staatsbestel telkenmale faliekant mislukt. Het is 

kostenverhogend, heeft geen beter bestuur opgeleverd 

en heeft zeker het onderlinge vertrouwen tussen 

coalitiepartijen niet vergroot.  

De voorgenomen uitbreiding is in deze tijd waar er 

significante offers van het volk zullen worden gevraagd 

een luxe die ons volk zich niet kan permitteren. Die brede 

volkssteun van 25 mei j.l. moet behouden blijven om het 

benodigd economisch aanpassingsprogramma succesvol 

te kunnen volbrengen. 

Wij vragen U allen om deze 2 heikele punten te 

heroverwegen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar het 

verminderen van het aantal ministeries middels 

samenvoeging.  

Indien gewenst kunnen wij hieromtrent met U van 

gedachten wisselen. Wij houden ons vanwege de 

maatschappelijke noodzaak te allen tijde beschikbaar om 

op uw uitnodiging in te gaan. 

Met vriendelijke groeten, 

Winston Ramautarsing 

(Voorzitter)  

 

VES Zoom hearing met Coalitiepartners 

 
 

Het Bestuur van de VES heeft op 16 juni j.l. een Zoom 

hearing met de 4 coalitie partijen gehad. Daarbij deden 

ook een aantal deskundigen van die partijen mee. De 

belangrijkste punten die de vereniging daarbij heeft 

ingebracht zijn in de brief van de VES m.b.t. het 

Regeerakkoord (pagina 2-4) vastgelegd. 
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De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft 

in samenwerking met de Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven (VSB) en de ICT Associatie (ICT-As) in de 

aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 toe een 

debattenserie “De Economische Dialoog” georganiseerd. 

 

 Debattenserie “De Economische Dialoog” 

Voorafgaand aan het “Het Economisch Debat 2020” heeft 

de VES deze keer een debattenserie “De Economische 

Dialoog” geïntroduceerd waar alle deelnemende partijen 

aan konden deelnemen. Dit om alle politieke partijen die 

meedoen aan de verkiezingen de gelegenheid te geven 

de samenleving te informeren over hun 

beleidsvoornemens.  

 

Hierbij is gebruik gemaakt van het digitaal platform ZOOM 

waarbij eenieder van huis achter de computer of via de 

telefoon kan deelnemen. De debatten zijn tevens op 

verschillende TV- en radiostations live gestreamd. Het 

publiek werd ook in de gelegenheid gesteld om via een 

elektronisch medium vragen te stellen, die vooraf op 

relevantie werden gescreend. 

 

 
 

 

 

 

De 5 debatten zijn verspreid over de periode 30 april – 14 

mei 2020 van 19.30 – 22.00 uur. Per debat zijn er 

telkenmale 3 partijen uitgenodigd waarbij de 

samenstelling per debat is bepaald middels loting. Na elke 

presentatie volgde een debat tussen de inleider van de 

politieke partij en een deskundig panel en tussen de 

partijen onderling.  

 

Vertegenwoordigers Politieke Partijen: 

Debat 1: Damien Quintius – NPS,  Rogier Cameron – 

DOE en Oemairah Bijlhout –A20 

Debat 2: Peter Wolff – STREI, Joyce Williams – SPA en 

John Samuel – De Nieuwe Wind (DNW) 

Debat 3: Danny Lachman – VHP, Ronny Asabina- BEP 

en Regillio Talea – Volkspartij voor Vernieuwing en 

Democratie (VVD) 

Debat 4: Gilbert van Lierop –ABOP en Angelic del 

Castilho – DA’91 

Debat 5: Robert Soentik – Pertjajah Luhur (PL), Henk 

Ramnandalal- PALU en Curtis Hofwijks – PRO 

De introductie van elke debattenserie ving aan met kort 

openingswoord van afwisselend de voorzitter van de 

VES, dhr. Winston Ramautarsing, de voorzitter van de 

VSB dhr. Bryan Renten en de voorzitter van de ICT 

associatie Mw. Anushka Sonai.  

 

Voorwoord van de voorzitter van de VES  

Dhr. Ramautarsing richt zich in het bijzonder op de 

kiesgerechtigden, de Surinamer van 18 jaar of ouder, die 

op 25 mei onze nieuwe leiders gaan kiezen. In het 

verleden hebben wij ons bij deze keuze veelal laten 

leiden, door mensen die op ons leken, mensen die goed 

konden zingen, dansen en springen op een podium, of die 

iets voor ons persoonlijk beloofden te regelen, en mooie 

beloftes. Helaas zijn we iedere keer weer bedrogen 

uitgekomen, de verwachtingen werden nooit 

waargemaakt.  
 

De sociale ontwikkeling en de economische ontwikkeling 

gaan hand in hand. Zonder een stabiele economie, die 

particuliere productie en werkgelegenheid stimuleert, is er 

geen duurzaam sociaaleconomisch contract mogelijk.  
 

Hij geeft aan dat armoede niet uit de lucht komt vallen, het 

is een beleidskeuze, omdat wij zelf kunnen kiezen wat 

Debattenserie: De Economische Dialoog   

met 14 Politieke partijen in het kader van de verkiezingen van 25 mei 2020 

30 april- 14 mei 2020 

Het uitgebreid verslag is in een aparte publicatie 

vastgelegd. Alle 5 debatten zijn te vinden op de 

YouTube pagina van de ICT Associatie: 

https://www.youtube.com/channel/UCerDC1vcODxLrh

YZq3IoNZg 

https://www.youtube.com/channel/UCerDC1vcODxLrhYZq3IoNZg
https://www.youtube.com/channel/UCerDC1vcODxLrhYZq3IoNZg
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gedaan wordt om armoede terug te dringen en hoe 

welvaart te creëren. Armoede wordt gecreëerd door 

economisch beleid en het beleid wordt uitgestippeld door 

de 51 leden die wij samen op 25 mei gaan kiezen. Het zijn 

ook die 51 mensen die wij in 2015 hebben gekozen die 

ons hier hebben gebracht.  

 

Volgens de VES-voorzitter staat Suriname voor een 

nieuwe economische crisis. Hij vraagt aan eenieder om 

zich goed hierop voor te bereiden, omdat wij allemaal een 

stuk armer zullen worden. Het is dan belangrijk, met welk 

beleid wij uit die armoede gaan komen. Aan de politieke 

partijen vraagt hij om eerlijk te zijn en heel gedetailleerd, 

als het kan met cijfers aan te geven, hoe zij ons uit de 

positie van internationaal bedelaar en wanbetaler gaan 

halen. Hij vraagt de partijen niet met mooie en goedkope 

oplossingen te komen, maar met “real solutions”, de 

pijnlijke sociale keuzes. Vervolgens vraagt hij de 

kiesgerechtigden om te kijken naar alle vijf programma’s 

zodat wij ons kunnen verdiepen in de programma’s van 

de politieke partijen. Het is hierbij essentieel om goede 

keuzes te maken en deugdelijke leiders te kiezen die ons 

het voorbeeld geven in alles wat we moeten doen en ons 

goed bestuur kunnen geven.  
 

Voorwoord van de voorzitter van VSB,  

Dhr. Renten geeft aan dat de verkiezingen het enige 

moment is dat de kiezers mogen bepalen wie ons de 

komende vijf jaren mag leiden. De kiezers moeten goed 

geïnformeerd zijn over de plannen van de politieke 

partijen. Deze verkiezing is bijzonder, vanwege de huidige 

recessie tezamen met de COVID-19 pandemie. Hij geeft 

verder aan dat Suriname goed leiderschap nodig heeft. 

Leiderschap met visie die in staat is Suriname door de 

moeilijke periode heen te krijgen.  

 

Er wordt gesproken over economische vraagstukken en 

ook over ondernemerschap. Dit is een belangrijke schakel 

in de ontwikkeling. De private sector is de motor van de 

economie, deze creëert de werkgelegenheid. Met 

belangstelling word er gekeken naar wat de sprekers over 

diversificatie en ondernemerschap te zeggen hebben. 

Diversificatie van de economie is een onderwerp 

waarover er reeds decennia wordt gesproken. Wij zijn 

enerzijds verheugd dat de partijen hebben toegezegd om 

aan dit platform mee te willen doen en ook teleurgesteld 

dat de grootste partij de NDP heeft afgezegd. We hopen 

dat we ze nog zien bij het groot Economisch Debat.  

 

We zijn blij met STREI die bereid is om het gat te vullen. 

“Als goede democraat en als politieke partij moet u de 

dialoog aangaan. De sprekers moeten diepgang geven 

en concreet zijn over wie ze erbij gaan betrekken”.  

Voorwoord van de voorzitter van de ICT–Associatie  

Mw. Sonai geeft aan dat we wereldwijd spannende tijden 

doormaken, zo ook in Suriname. Over 18 dagen gaat 

Suriname naar de stembus. Omdat deze gelegenheid 

zich maar één keer in de vijf jaren voordoet, vinden de ICT 

Associatie, de VES en de VSB het heel belangrijk dat men 

goed geïnformeerd is over de plannen van de politieke 

partijen op financieel economisch vlak. Er is behoefte aan 

meer diepgang in de communicatie, naast de vele posters 

en andere massa propaganda-instrumenten.  

 

Als men het wil of niet, kunnen of niet, we moeten 

versneld gaan digitaliseren, bijvoorbeeld het onderwijs; 

distance learning, handel met e- delivery en e- payments. 

Er wordt ook al gesproken van e-health. De digitale 

economie is de motor voor groei. Als er snel ingespeeld 

kan worden op technologische veranderingen dan 

kunnen we de resultaten boeken die gewild zijn, nl: 

economische groei; diversificatie van de economie en 

meer werkgelegenheid; ICT kan gezien worden als een 

sector op zich, maar de grotere impact is, ICT als een 

essentiële enabler voor alle andere sectoren. Beroepen 

zijn aan het veranderen, bestaande beroepen bestaan al 

niet meer, maar er komen ook nieuwe beroepen en de 

efficiëntie wordt verhoogd. Niet alleen van een bedrijf 

maar ook van een land. Verhoging van efficiency leidt tot 

een betere commerciële positie. In gedachten wordt 

genomen het aantal uren in het verkeer in de files, of 

lange rijen bij banken, verzekeringen en andere. Het 

verlagen van de uren aan dit soort zaken verlagen ook de 

overheidsuitgaven. Dit heeft een impact op de economie.  

 

Een belangrijke resource bij digitaliseren is skilled human 

capital. COVID-19 pandemie en alle ontwikkelingen 

daaromheen hebben het bewustzijn vergroot ten aanzien 

van skilled human capital. Er moet gewerkt worden aan 

onderwijsprogramma’s die de mensen klaar moeten 

maken om in een ICT digital tijdperk te kunnen performen. 

Er wordt in de Overheid een partner gezocht, die 

wetgeving kan aanpassen en nieuwe wetten future proof 

kan maken. Een partner die de 17 development goals 

geïntegreerd in het beleid plaatst en daarmee ook ICT 

inclusion realiseert.  

 

Van de politieke partijen wordt gevraagd om met concrete 

plannen met voldoende diepgang te informeren over hun 

acties om de vele opportunities die er zijn optimaal te 

benutten en de vele uitdagingen te overkomen. 
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Het Economisch Debat 2020 

met VHP, ABOP & NPS 

20 mei 2020 

Het uitgebreid verslag is in een aparte publicatie 

vastgelegd. In dit nummer wordt alvast de boodschap 

van de VES voorzitter weergegeven. 

 

Het debat dat sinds 1990 wordt georganiseerd door de 

VES was deze keer i.s.m. de VSB en de ICT-Associatie. 

De partijen voor het debat zijn op basis van een IDOS-

peiling uitgenodigd t.w. de NDP, VHP, ABOP en NPS. 

Helaas heeft de NDP zonder opgaaf van reden te elfder 

ure afgezegd. De NPS werd vertegenwoordigd door Drs. 

Vincent Wielzen, de VHP door Drs. Jim Bousaid en de 

ABOP door Gilbert van Lierop MBA.  
 

Het debat was live in de studio van Apintie-TV, en ook live 

te volgen via YouTube en social media. De heer Waddy 

Sowma is de MC en wordt bijgestaan door mevrouw 

Sherida Mormon. 
 

Na het zingen van het Surinaams volkslied verwelkomt de 

VES-voorzitter Ramautarsing de toehoorders en 

toekijkers tot het Economisch Debat. Hij richt zich vooral 

op de kiesgerechtigden van Suriname op de vooravond 

van de verkiezingen, maar vooral de jongere 

kiesgerechtigden, de Surinamer van 18 jaar of ouder. 
 

Waarom de jongeren?  

De afgelopen tijd heeft de VES een aantal evenementen 

georganiseerd voor het groter publiek. De kritiek die de 

VES van de jongeren hierover heeft gekregen is dat ze 

het onderwerp economie vaak als moeilijk ervaren, het is 

“te technisch”, of het is “saai” waardoor het hun aandacht 

niet vasthoudt. De VES luistert naar hun en is dan ook van 

plan hierop in te spelen door in de komende tijd 

eenvoudigere taal te gebruiken, zodat een ieder het kan 

begrijpen. Het gaat uiteindelijk niet om economische 

hoogstandjes, maar dat de samenleving de economische 

vraagstukken begrijpt en de leiders daarop kunnen 

beoordelen. De boodschap naar de jongeren toe is dan 

ook om niet op te geven en de VES te blijven volgen. 

 

De 51 DNA leden zijn cruciaal  

Deze leden zijn degenen die de President, de vice-

president en indirect de overige beleidsmakers zullen 

kiezen en die het land zullen leiden voor de komende 5 

jaren. 

  
 

Dit heeft direct invloed op de welvaart en welzijn van 

onder andere de jongeren. Vandaar dat het ook voor hun 

belangrijk is om de economische begrippen en de invloed 

op ons dagelijks leven te begrijpen.  
 

Door een beleidsmaker van de president is laatst 

aangegeven dat om en bij 70% van de bevolking in 

armoede leeft en dat daarom de NDP vrijwel zeker de 

verkiezingen zal winnen. Let wel, armoede overkomt je 

niet. Het is het gevolg van verkeerde beslissingen van 

beleidsmakers; de afgelopen tijd zijn er iedere keer 

verkeerde beslissingen voor de samenleving genomen en 

uitgevoerd. Met deze verkiezing kunnen wij, indien we 

tevreden zijn met deze beslissingen wederom stemmen 

op deze partijen, zo niet op zoek gaan naar alternatieven.  

 
De enthousiaste VES leden achter de schermen 

 

De opdracht aan de partijen van deze avond is dan ook 

om ons en de kiezer te tonen wat u in petto heeft zodat er 

verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden.  

Bij het stemmen is het belangrijk te stemmen met je 

verstand, en niet met je hart. Stem in je eigen belang en 

daarna kan je stemmen met je hart. De boodschap van de 

VES is dan ook duidelijk: Stem met je verstand voor goed 

economisch bestuur.   
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De nabeschouwing is opgezet als open paneldiscussie 

met vier vooraanstaande media specialisten welke via 

ABC TV live was uitgezonden. Dit programma is te 

bekijken op de Link: 

https://www.youtube.com/results?search_query=ict+a

ssociatie+suriname 

Het uitgebreid verslag wordt in een aparte publicatie 

vastgelegd. In dit nummer worden alvast de 

boodschappen van de VES ondervoorzitter en 

Voorzitter weergegeven 

 

Opening VES ondervoorzitter  

In zijn terugblik belicht Swami Girdhari kort de 5 

debatdagen die in de periode 30 april-14 mei 2020 onder 

de naam “De Economische Dialoog” hebben 

plaatsgevonden. De organisatie bestond uit de VES, de 

VSB en de ICT-Associatie. Van de 17 politieke partijen die 

mogen participeren aan de verkiezingen hebben 14 

geparticipeerd aan de debattenserie.  

Het doel van de dialoog was om de politieke partijen de 

mogelijkheid te bieden om op basis van een aantal 

thema’s de financieel-economische paragraaf in hun 

verkiezingsprogramma uit te leggen en toe te lichten aan 

de samenleving.  
 

De organisatie heeft vele malen van de politieke partijen 

vernomen dat zij niet over data/cijfers beschikken. Dat 

kan misschien wel kloppen. Girdhari geeft echter aan dat 

een politieke partij die wil meedoen aan de verkiezingen, 

en die na 25 mei 2020 deel wil uitmaken van de regering, 

wel exercities moet plegen op basis van bestaande cijfers.  

 

 

Er zijn diverse documenten, Jaarplannen van het 

Planbureau, Financiële nota’s van de overheid en 

rapporten van internationale organisaties beschikbaar. 

Op basis van deze documenten kunnen de politieke 

partijen hun exercities maken en dat voorleggen aan de 

samenleving zodat de samenleving die informatie heeft 

van de politieke partijen om op basis daarvan een juiste 

keuze te maken. De samenleving heeft er recht op.  
 

De vaak gehoorde klacht daarbij is dat de cijfers niet 

kloppen. Maar de VES vindt dat de politieke partijen op 

basis van de mogelijk “niet helemaal correcte” cijfers en 

verdere aannames wel redelijk betrouwbare projecties 

kunnen maken. Indien de daadwerkelijke cijfers afwijken 

dan kan men de projecties alsnog aanpassen.  

 

Eerlijk vertellen hoe ernstig de crisis is 

We staan aan de rand van een diepe economische crisis, 

waarbij de beleidsmakers te vaak en te lang het volk 

misleiden, de maat is nu echt vol. De VES eist van de 

beleidsmakers dat zij daadwerkelijk met oplossingen 

komen, dat ze de samenleving eerlijk en oprecht vertellen 

hoe ernstig de crisis is en wat zij zullen doen om de 

samenleving uit deze crisis te halen.  

 

VES zal kritisch blijven begeleiden 

De VES kijkt naar het sociaaleconomisch belang van de 

samenleving. De VES heeft vaak gewezen op misstanden 

van onjuist economisch beleid en zal dit blijven doen, 

ongeacht welke politieke partijen aan de macht komen na 

25 mei 2020.  

Nabeschouwing debattenserie De Economische Dialoog;  

Op weg naar Het Economisch Debat 2020 

15 mei 2020 

Van links naar rechts:  Glen Truideman (Politicoloog, Presentator ABC Actueel); Wilfred Leeuwin (oud voorzitter SVJ, Journalist 

DWT); Carla Boëtius-Geldorp (voorzitter SVJ, Journalist ATV) en Faiq Lall Mohamed (Presentator Bakana Boskopu Pipel Radio). 

https://www.youtube.com/results?search_query=ict+associatie+suriname
https://www.youtube.com/results?search_query=ict+associatie+suriname
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Slot toespraak VES-voorzitter  

Ramautarsing bedankt de 4 gerenommeerde media-

werkers, die nauwkeurig zijn gekozen voor deze 

nabeschouwing. Zij weten precies hoe de vertaalslag te 

maken van wat er gebeurt aan de bestuurlijke top naar de 

samenleving toe.  
 

Hij is vereerd met de complimenten die de organisatie van 

de ervaren mediawerkers hebben gehad. De VES is er in 

geslaagd om, samen met de VSB en de ICT-associatie, 

de lat hoger te leggen. We zijn erin geslaagd om de 

politieke partijen in zekere mate verantwoording te laten 

afleggen en hun beleidsvoornemens ter discussie te 

stellen. Zij hebben zich laten verplichten hun plannen om 

in de huidige economische situatie verbetering te brengen 

nader te preciseren. Hierdoor heeft de kiezer meer inzicht 

gekregen in de realiteitszin van de programma’s alsook 

de capaciteiten van de partijen om het beloofde ook waar 

te maken. 
 

Hoewel hij er trots op is dat de lat hoger is gelegd is hij 

nog niet tevreden. Eenieder is het erover eens dat de 

economie de basis vormt voor zowat alles wat er in de 

samenleving gebeurt, zeker in een tijd waar de 

wisselkoers op hol is geslagen.  
 

Waar zijn de economen van de partijen 

Maar hoe serieus gaan de politieke partijen met de 

economie om. Hoeveel economen staan op de 

verkiezingslijsten van de politieke partijen van de DNA? 

De 17 politieke partijen hebben allemaal 51 kandidaten 

mogen plaatsen, totaal 867 plekken. Hiervan zijn minder 

dan 2% economen. Niet dat de Assemblee volgestopt 

moet worden met getrainde economen, of alleen 

economen economische vraagstukken kunnen oplossen, 

maar de fout moet niet gemaakt worden om te denken 

dat men zonder specifieke economische kennis in 

DNA de economische problemen kan oplossen.  
 

De heer Ramautarsing geeft aan dat DNA heel belangrijk 

is omdat het in ons democratisch bestel de 51 leden zijn 

die uiteindelijk het beleid van de regering bepalen. De 

DNA leden vertegenwoordigen ons als samenleving en 

daar willen wij zeker kundige mensen hebben. “Als we 

een huis moeten bouwen, zoeken we een architect, als 

we een medisch probleem hebben zoeken we een dokter, 

dit geld dan ook voor economische problemen”. Mensen 

die de ambities hebben om economische problemen op 

te lossen moeten dan ook voldoende basis economische 

kennis in huis hebben. De kandidaten die straks in de 

regering komen moeten werkbare oplossingen voor de 

economische problemen kunnen bedenken en diegenen 

die in DNA komen moeten deze kunnen toetsen en 

ondeugdelijke beleidsvoornemens doorprikken en met 

amendementen kunnen komen.  
 

Hij heeft geluisterd naar de mediawerkers, naar de 

complimenten maar ook naar de kritieken voor 

verbetering. Ook zijn er een aantal, soms pijnlijke zaken, 

tijdens de debatten blootgelegd. Zo heeft hij 

geconstateerd dat niet alle partijen van transparantie 

houden, niet alle partijen willen zich verdiepen in de 

materie of willen zich verantwoorden voor de keuzes die 

zij gemaakt hebben.  
 

Partijen onderschatten het economisch vraagstuk 

Ook constateert hij dat alle partijen het economisch 

vraagstuk waarvoor we op dit moment staan in Suriname, 

onderschatten. De meeste partijen gebruiken ook onjuiste 

feiten/cijfers. Misschien is dit bij gebrek aan beter.  
 

Simplistische of populistische oplossingen 

Anderen komen opzettelijk met te simplistische of 

populistische oplossingen. Zo gaf één van de partijen aan 

dat we een nieuwe stad moeten hebben alsof dat de 

oplossing voor ons economisch probleem zou zijn. Haast 

alle partijen spraken over het herschikken van de 

schuldenlast, alsof het zo simpel is. Sommige geven aan 

dit te willen bevriezen, alsof Suriname de bevoegdheid 

heeft om aan te geven het niet te willen betalen. De 

politieke partijen moeten zich echt meer gaan verdiepen 

in de soms complexe economische vraagstukken.  
 

Als laatste geeft hij aan dat hij heeft gezien dat sommige 

partijen zich rijk rekenen, deze zijn bij het herschikken van 

de schulden gaan uitrekenen hoeveel zij kunnen 

besparen door die herschikking en willen dit dan 

investeren. “Dit is geld die Suriname niet had om de 

schulden te betalen, hoe kan dit dan bespaard worden?” 

De economische zaken moeten niet onderschat worden.  
 

Toch is hij blij dat we de debattenserie gedaan hebben 

want we zijn gegroeid. Het wordt nooit meer als vroeger, 

toen waren er massameetings en grote activiteiten waar 

mensen op podia gezet werden die goed konden 

schreeuwen, zingen, dansen en springen. Deze tijd is 

hopelijk voorbij. Debatten hoeven niet saai te zijn maar de 

serieusheid moet er wel in blijven. Ook de onderste lagen 

moeten een eenvoudige uitleg kunnen krijgen.  
 

Hij eindigt met een oproep aan alle kiezers om de juiste 

keuze te maken op maandag 25 mei. “We moeten de 

juiste leiders kiezen, maar ook de juiste leiders die wij ook 

volledig kunnen steunen.”  
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VES Training aan toekomstige 

beleidsmakers 

 
Moment opname tijdens een der trainingssessies. De opmerkelijke lezer zal wel al 
minstens 3 van de nieuwbakken DNA leden hebben herkend. 

 

De VES heeft in de periode 10 Februari – 16 Maart 2020 

de Training Economie voor Toekomstige beleidsmakers 

verzorgd. De deelnemers zijn leden van een politieke 

partij (of functionele groep) met de ambitie om na de 

verkiezingen van 25 mei 2020 gepositioneerd te worden 

in een publieke/bestuursfunctie. 
 

In 5 sessies van elk 3 uren werden in de conferentie 

ruimte van Lalla Rookh diverse belangrijke economische 

begrippen nader uitgediept. De groep bestaat uit in totaal 

48 enthousiaste deelnemers uit de partijen VHP (13), 

ABOP (8), DA91 (4), A-20(3), PALU (2), DOE (1), PRO(1) 

en overigen (16). 
 

Naast de politieke partijen zijn er ook deelnemers uit de 

vakbeweging en het bedrijfsleven voor zover deze de 

ambitie hebben in bestuurlijke commissies/organen 

(SER, Staatsraad, Investsur etc.) deel te nemen. 
 

Helaas kon de training niet worden afgerond aangezien 
de 6e en laatste sessie van 16 maart j.l. door de Covid 
lockdown geen voortgang kon vinden. Over de afronding 
worden binnenkort mededelingen gedaan. 

Downgrading naar Restricted Default (RD) 
status was onafwendbaar 
 

Het gevaar dat ons land internationaal wordt 

gebrandmerkt als wanbetaler en van ratingbureaus de 

default-status krijgt is nog niet afgewenteld. 

Obligatiehouders die december 2019 via Oppenheimer 

Funds geïnvesteerd hebben in Surinaamse obligaties 

hebben ingestemd met uitstel van aflossing van de 

hoofdsom. De afspraak is dat Suriname pas in december 

dit jaar of juni 2021 begint met aflossing van de hoofdsom. 

Dit hangt echter af van de aanvang van een economische 

hervormingsprogramma dat mogelijk door het 

Internationaal Monetair Fonds zal worden ondersteund. 

De tegenpartij ging akkoord onder de voorwaarde dat 

alvast de rentebetaling van circa 9 miljoen US dollar word 

overgemaakt. Dit heeft echter de downgrading naar RD 

status niet kunnen voorkomen. 
 

De volgende schuldaflossing en rentebetaling licht echter 

alweer op de loer.  

S&P Moody’s Fitch 

Investment grade 

AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

A+ 

A 

A- 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Aaa 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

A1 

A2 

A3 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

A+ 

A 

A- 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Speculative grade 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

CC 

SD 

D 

– 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 

Caa1 

Caa2 

– 

– 

Ca 

C 

– 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

CC 

DDD 

DD 

D 

Suriname zit met C en Caa3 en RD aan de onderkant van 

de ladder (Bron: Tradingeconomics) 

 


