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VES op audiëntie bij President Santokhi 

… De gigantische economische kraters van de Regering Bouterse-Adhin: 

1. Staatsschuld van USD 3,9 miljard 

2. Maandelijks financieel tekort van tussen de SRD 300 miljoen 

(minimaal, exclusief COVID-19) en de SRD 500 miljoen 

3. (Wurg)contracten met zware benadeling van de samenleving 

4. USD wisselkoers van SRD 7,52 (officieel) tegen SRD 15 parallelkoers 

(straatkoers) 

5. Tekort op de Lopende Rekening van de Betalingsbalans van minus  

USD 415 miljoen 

6. Verdwenen vreemde valuta kasreserve middelen 

7. Internationale rating: CC, komende van Restricted Default (RD) 

8. Inflatie van 28% op jaarbasis 

9. Log ambtenarenapparaat van meer dan 50.000 ambtenaren 

10. Internationale “Doing Business Index” 162e plaats (van de 188) 

11. Zware beschadiging van de monetaire autoriteiten: rechtszaak tegen 

een ex-Governor van de Centrale Bank van Suriname  

12. Ex-minister van Financiën voortvluchtig 

 

Cijfers liegen niet, maar politici die zich aan de bovengenoemde 

feiten hebben schuldig gemaakt liegen wel........... 
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President Santokhi heeft op woensdag 26 augustus 2020 met 

ondersteuning van minister Achaibersing (Financien & 

Planning) en minister Walden (Economische Zaken, 

Ondernemerschap en Technologische Innovatie), het bestuur 

van de VES op het Presidentieel Paleis ontvangen. De VES 

heeft om dit onderhoud gevraagd aangezien de VES reeds 3 

brieven aan de coalitieleiders en de President heeft gestuurd, 

echter nooit enige reactie hierop heeft gehad. De President 

gaf hierop als antwoord dat het aan de interne organisatie op 

het Kabinet heeft gelegen dat de brieven niet beantwoord zijn 

geworden. Hij erkende dat er gewerkt dient te worden aan 

verbetering van de communicatie tussen de Regering en de 

VES. 

Zorgpunten VES 

De VES-voorzitter gaf aan dat, hoewel het belangrijkste 

agendapunt het samenhangend pakket van maatregelen ter 

gezondmaking van de economie is, hij eerst ook de zorgpunten 

van de VES met de Regering wilde delen.  

De VES heeft tijdens de zoommeeting op 16 juni 2020 reeds 

geadviseerd om de Anti-corruptiewet direct in werking te laten 

treden. In plaats daarvan is er een topzware commissie 

benoemd die er maar liefst 6 maanden over gaat doen. Tegen 

de tijd dat de commissie zo ver is kunnen de daders en het 

bewijsmateriaal zijn verdwenen.  

Tevens is gevraagd om de vermogens van de bestuurders 

(Regering, DNA en key adviseurs) vooraf notarieel vast te 

leggen. Dit dient vooraf te gebeuren en niet achteraf.  

Een ander zorgpunt is ook het accommoderen van 

partijloyalisten, family & friends en sponsoren in diverse 

bestuursstructuren (DC’s, RvC’s, beleidsadviseurs). 

 

 

 

Grote Uitdagingen 

In zijn opening gaf de President aan dat elke maand een grote 

uitdaging is om de overheidssalarissen en pensioenen te 

betalen. De vorige Regering heeft diverse maatregelen 

getroffen die verlammend werken voor de nieuwe Regering. 

De afgelopen 10 jaren was de invulling van RvC’s en 

parastatalen gericht op het leegroven van deze bedrijven. 

Hij geeft aan dat de Regering de regeling heeft afgeschaft dat 

mensen verbonden aan het Kabinet van de President 50% 

extra salaris kregen. Voorts zijn er honderden mobiele 

telefoons ingetrokken en de honderden commissies met vette 

salarissen zullen ook worden aangepakt. Hij geeft aan dat de 

relatie met Nederland is hersteld. “Minister BUZA is 

teruggekomen uit Nederland met € 20 miljoen, inclusief € 3,5 

miljoen COVID-19 ondersteuning en Euro zendingen zijn weer 

mogelijk”. 

De auto’s (Prado’s) zijn gehuurd door het Directoraat 

Nationale Veiligheid (DNV) al vóór het aantreden van het 

nieuwe Regering. Op het Kabinet van de President waar er ca. 

60 auto’s moeten zijn heeft men slechts 1 auto achtergelaten. 

President Santokhi geeft aan dat hij in z’n eigen auto rijdt. Er 

komt een regeling dat ministers hun eigen auto dienen te 

gebruiken. Volgens Minister Achaibersing is de Regering hard 

bezig deze auto’s bij de verhuurder in te leveren. Er moeten 

nog 8 worden ingeleverd. 

M.b.t. corruptiebestrijding krijgt Openbaar Ministerie alle tools 

van de Regering. Aan de PG is gevraagd voor een speciale 

aanklager t.b.v. onderzoek naar corruptie. Er moet eerst een 

wet komen om de vermogens vast te leggen. 

Na de verkiezingsuitslag is er een regeercombinatie bestaande 

uit VHP, ABOP, NPS en PL. De partijen dragen kandidaten voor. 

Bij de parastatalen worden nog steeds bezittingen van de Staat 

weggedragen, om deze reden is vervanging van RvC’s 

dringend. Met de VP is afgesproken om deze week te praten 

met alle President-Commissarissen van de Staatsbedrijven. 

Wat fout is gegaan zal worden gecorrigeerd.  

De VES-voorzitter reageerde dat het bekend is dat politieke 

partijen de DC- en RvC posten zien als de buit, die partijen die 

hebben gewonnen, mogen verdelen onder partijloyalisten, 

vrienden en families en partij sponsoren. Maar we zouden het 

VES bespreekt zorgpunten met President Santokhi Z.E. Chandrikapersad Santokhi 



 
 

 
VES INZICHT # 6 – SEPTEMBER 2020  3 

beter doen. We zouden de “right men on the right place” 

plaatsen. 

Banken kunnen niet oneindig ondersteunen 

Minister Achaibersing van Financiën geeft in een presentatie 

de cashflow projecties, waarbij er 2 scenario’s zijn uitgewerkt: 

a) koers van 7,52 en b) koers van 12. De grote uitdagingen zijn: 

aanpassing SRD-wisselkoers, het afbouwen van de EBS-

subsidie en het herschikken van de schulden. Nu bestaat elke 

maand de uitdaging, voor zeker de komende 4 maanden, om 

geld te vinden voor: uitbetalen van salarissen, betaling van 

ziekenhuizen, uitbetaling AOV en pensioenen. Tot nu toe 

hebben de banken geholpen, maar de banken kunnen niet 

oneindig ondersteunen. 

Verder moeten we een periode van 4-5 jaren overbruggen. 

Bepaalde betalingen trachten naar achter te schuiven 

(uitstellen). Er zijn goede perspectieven op de Korte Termijn 

dat het schuldenvraagstuk wordt opgelost. Achaibersing kan er 

niet veel over uitweiden maar vraagt om hem in deze te 

vertrouwen. De Regering wil ook binnen 2 maanden komen 

met een lokale bond waarbij beleggers kunnen deelnemen in 

3 valuta’s: USD, Euro en SRD. 

Belastingsmaatregelen 

Inmiddels heeft Financiën de fiscale maatregelen 

gepresenteerd in de RvM. Bij de solidariteitsheffing worden de 

schijven aangepast. De heffingskorting van SRD 150 naar SRD 

750 kost de Staat extra SRD 346 miljoen. 

De Belastingdienst wordt versterkt, inmiddels is er een Fiscalist 

aangetrokken. De invoerrechten blijven achter vanwege 

toegekende vrijstellingen. Het BTW-model zal worden 

aangepast bij wet. Bij de invoering van de BTW dient er 

tegelijkertijd verlichting te worden gebracht aan de inkomsten 

kant. 

De Government take aanpassing moest onaangekondigd 

plaatsvinden, anders komt die extra SRD 1 in de zakken van de 

pomphouders door het vullen van hun opslagtanks waarvoor 

er geen extra belasting wordt betaald. Ondervoorzitter 

Girdhari concludeert dat de introductie van de government 

take slecht is voorbereid, zeker het gedeelte van vrijstelling 

voor de agrarische sector en extra korting van SRD 0,50 per 

liter. De procedures en wie ervoor in aanmerking komen zijn 

onduidelijk. 

De wisselkoers wordt aangepast naar de reële 

omstandigheden. De minister geeft hierbij abusievelijk aan dat 

de VES hier ook in betrokken is. De VES voorzitter corrigeert de 

minister hierin en benadrukt dat de VES niet betrokken is. Het 

staat leden van de VES vrij om individueel een bijdrage te 

leveren. 

 

 

Low hanging fruits  

De President voegt hieraan toe dat de Regering kijkt naar de 

low hanging fruits w.o.: 

o De inkomsten uit de goudsector die verhoogd dienen te 

worden. Er zijn te veel schakels bij de inning, hierdoor mist 

de Staat inkomsten. 

o De grote maatschappijen die bij dienen te dragen aan 

verhoging van de Staatsinkomsten. De Regering gaat 

support vragen aan de multinationals om 4 maanden te 

overbruggen. 

De President geeft aan dat het samenhangend pakket van 

maatregelen voor herstel van de economie op 15 september 

2020 af zal zijn, waarop de VES mag aangeven wat ze missen in 

het programma van de Regering. Op zijn vraag hoe de VES haar 

participatie ziet in het traject van de Regering, antwoordt de 

voorzitter dat de VES interesse heeft om te kijken naar het 

pakket van maatregelen. De VES zal zeker haar input geven en 

is zelfs bereid om het pakket te verdedigen naar de 

samenleving toe, als ze ervan overtuigd is dat dit pakket op 

termijn de economische problemen kan oplossen. 

Het ministerie van EZOTI heeft een document gehad van de 

VES voor het verbeteren van Suriname’s plek op de “Doing 

Business Index”. Minister Walden geeft aan dat EZOTI nu bezig 

is met het incorporeren van de maatregelen. 

Open ronde 

In het slotgedeelte benadrukte Lunice Heuvel dat 

communicatie belangrijk is. Er is sprake van informatiegebrek. 

De VES kan ondersteuning bieden om de info naar buiten te 

brengen. 

John Goedschalk vraagt aandacht voor de mogelijkheden van 

Carbon Credits. Er worden al gesprekken gevoerd met diverse 
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partijen. De minister van Financiën is ervan op de hoogte. De 

Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) 

wil ook ondersteuning bieden. Volgens de President was het 

onderwerp van carbon credits een dag tevoren is besproken in 

de RvM en dat is afgesproken om dit zeker een kans te geven. 

Naomi Blijd benadrukt dat de VHP van het volk 20 zetels heeft 

gekregen. De President is hoofdverantwoordelijke voor het 

beleid. Voorts geeft ze aan dat de financiële verantwoording 

van staatsmiddelen correct dient plaats te vinden. 

Op de vraag van de secretaris Debipersad of er in het pakket 

van maatregelen plaats is voor het IMF gaf minister 

Achaibersing aan dat de gesprekken met IMF al zijn gestart, 

zeker m.b.t. een Stand-by arrangement. Hij benadrukt dat niet 

het programma van Suriname zal passen binnen IMF, maar IMF 

zal worden ingepast in het Surinaams programma. “Het 

Ministerie van Financiën voert een Surinaams programma uit”. 

 

Swami Girdhari brengt in herinnering dat tijdens zoom 

meeting, President Santokhi heeft aangegeven dat de VES 

partner is in het succes van het verkiezingsresultaat en dat er 

toezeggingen zijn gedaan door de leiders, echter helaas tot nu 

toe zien we niet veel.  

Voorts had de VES gevraagd om toegang te krijgen tot data van 

de Overheid en de instituten, hetgeen ook was toegezegd door 

de coalitieleiders. Dit is noodzakelijk voor de activiteiten die de 

VES zal organiseren, namelijk:  

 

 Maandelijks: info sessie met de samenleving ter 

inventarisatie wat er leeft binnen de samenleving en 

hierop inspelen; 

 Per Kwartaal: publicatie van de status van onze 

economie; 

 Jaarlijks: debat tussen politieke partijen over het 

financieel-economisch beleid. 

De President bevestigd dat de ondersteuning die de VES vraagt 

zal worden geboden aan de VES. De VES fungeert als klankbord 

en de Regering is hier blij mee. 

Tot slot: 

De VES-voorzitter gaf tot slot aan opgelucht te zijn met dit 

gesprek. De President heeft eerlijk de zaken uiteengezet en 

zich kwetsbaar opgesteld. Dit heeft begrip gecreëerd bij de 

VES, hoewel er tempo geboden is. Er is overeenstemming dat 

de VES een kijkje neemt in het programma welke op 15 

september 2020 beschikbaar wordt gesteld. Hij benadrukt dat 

VES, als onderdeel van het maatschappelijk middenveld, 

partner wil zijn van de Regering bij de economische 

herstructurering van ons land. 

De President zal de VES betrekken bij het opstellen van en 

ondersteuning bieden bij de uitvoering van het wederopbouw 

programma. Er zijn zoveel mogelijkheden om maatregelen te 

treffen. De Regering is erop gericht om het Volk niet te treffen.  

Hij concludeert dat de meeting tussen de Regering en de VES 

een goede en constructieve meeting was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Afspraken tussen de Regering en de VES: 

 Op 15 September 2020 krijgt de VES het 

samenhangend programma van de Regering. De 

VES zal dit van commentaar voorzien. 

 Met de Minister van Financiën zal er periodiek een 

meeting zijn, en indien het noodzakelijk is, is de 

President beschikbaar. 

 Carbon Credits deal zal worden uitgewerkt met de 

ministeries van Financien, ROM, RGB en EZOTI. 

 De VES krijgt toegang tot de ministeries en 

relevante instituten voor data om haar activiteiten 

uit te voeren. 

 

Hier had uw advertentie kunnen 

staan, ......... , indien u interesse 

heeft, stuurt u een mailtje naar 

info@ves.sr 
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Rating bureau Fitch houdt informatie sessie 

Op 29 juli 2020 werd door kredietbeoordelaar Fitch Ratings uit 

New York middels een webinar een presentatie aan de VES 

gegeven, over de gehanteerde uitgangspunten bij de recente 

kredietbeoordelingen (rating). Voor dit jaar is de rating van ons 

land al vier keren bijgesteld door Fitch, namelijk drie keren 

naar beneden en recentelijk naar boven. Ofschoon de 

argumentatie van Fitch bij elke afzonderlijke beoordeling 

gepaard ging met een persbericht die ook met de Vereniging 

werd gedeeld, was het webinar een goed moment om met 

meer diepgang kennis te nemen van de inzichten van dit 

toonaangevend rating bureau.  

De presentatie werd gedaan door Kelli Bissett-Tom, terwijl 

Richard Francis de moderator was. Beide zijn directors 

sovereign ratings van Fitch. Richard Francis was voor 2016, 

werkzaam bij Standard and Poor’s en Morgan Stanley en heeft 

nu bij Fitch de verantwoordelijk voor de rating van Latijns-

Amerika. Kelli Bissett-Tom is verantwoordelijk voor analyse en 

ratings van staatsleningen van Canada, Peru, Dominicaanse 

Republiek, Aruba en Suriname. 

Met name de volgende vier ratings werden nader toegelicht: 

 De downgrade op 16 januari 2020 naar ‘CCC’ door de 

verslechterde schuldproblematiek en externe 

liquiditeit. 

 De downgrade op 2 juli naar ‘C’ op 2 juli door de 

aankondiging van 'consent solicitation' nadat op 30 

juni de halfjaarlijkse betaling van de Oppenheimer II 

obligatie uitbleef. 

 De downgrade op 13 juli naar ‘RD’ nadat gehoor werd 

gevonden op de ‘consent solicitation’ bij het 

merendeel van de houders van de Oppenheimer II 

obligatie. 

 De upgrade op 16 juli naar ‘CC’ na de succesvolle 

voltooiing van de heronderhandeling van de 

Oppenheimer II obligatie. 

Fitch beschouwt het risico van een bredere herstructurering 

van de vreemde valuta schuld als waarschijnlijk, als gevolg van 

de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde 

valuta en de moeilijke financieringsomstandigheden. Grote 

overheidstekorten van gemiddeld 10,4% van het BBP 

gedurende de afgelopen drie jaar (2017-2019) hebben de 

reeds hoge overheidsschuld van Suriname verder doen 

toenemen. Fitch verwacht dat deze eind 2020 meer dan 100% 

van het BBP zal bedragen, en dat dit een ernstige 

verslechtering is ten opzichte van 2019, toen de staatschuld 

nog 80% van het BBP bedroeg. Ruim driekwart van de 

staatsschuld is in vreemde valuta, waardoor deze kwetsbaar is 

voor devaluatie van de SRD.  

De externe liquiditeit van Suriname is uitzonderlijk laag met 

beperkte internationale reserves (inclusief goud) ter waarde 

van USD 188 miljoen in mei. De internationale reserves van 

Suriname zijn in 2019-2020 onder druk komen te staan als 

gevolg van oplopende tekorten op de lopende rekening (10% 

van het BBP in 2019) als gevolg van grote overheidstekorten, 

toegenomen import en recentelijk; lage olie-exportprijzen. De 

kapitaalrekening vertoond al enige tijd vreemde valuta 

kasuitstromen. Met onderstaande illustraties gaf Fitch grafisch 

achtereenvolgens weer met welke mate de schuldpositie, 

rentelasten en overheidstekorten zijn verslechterd. 

Voor toekomstige upgrades acht Fitch de volgende 

maatregelen, afzonderlijk of als collectief, noodzakelijk: 

 Opstelling van een geloofwaardig plan voor fiscale en 

economische aanpassing om een 

schuldherstructurering te vermijden. 

 Verbeterde vooruitzichten voor externe financiering, 

zoals een aanzienlijke instroom van externe steun 

waarvoor geen schuldherstructurering nodig is. 

Hiertegenover volgt een onmiddellijke downgrade als ons land 

de resterende betalingsverplichtingen voor dit jaar niet 

nakomt. 

Na de presentatie volgde een discussiesessie en 

beantwoording door het Fitch team van de door de 

aanwezigen gestelde vragen.  

 

Tijdens de discussiesessie is duidelijk naar voren gebracht dat 

de installatie van de nieuwe president geen invloed heeft 

gehad op de Fitch upgrading naar CC, maar de succesvolle 

voltooiing van de heronderhandeling van de Oppenheimer II 

obligatie de reden is. Ook verwachten zij een devaluatie van 

SRD 15 – USD 1, welke invloed zal hebben op het inkomen per 

capita. Op de vraag die gesteld werd; of de overheid 

transparant is geweest over de leningen, reageerde Fitch dat 

zij het niet 100% zeker weten. Zij werken onder andere met de 

cijfers van het Suriname Dept Management Office, echter zijn 
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zij niet zeker of alle leningen zijn gerapporteerd. Desondanks, 

met de cijfers die ze nu hebben, blijft het zwaar voor Suriname.   

De Fitch webinar was een goed discussiemoment voor de 

Vereniging, waarmee wij ons opnieuw internationaal hebben 

kunnen profileren. 
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Prijsstijgingen eerste helft 2020 overtreffen 2015 niveau ruimschoots 

De Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is 

landelijk belast met de maandelijkse opname van 

consumentenprijzen. Dat doet ze door de prijsontwikkeling 

van 316 goederen en diensten, die zijn opgenomen in het 

consumentenprijsindex pakket (CPI pakket), elke maand op te 

nemen op meer dan 600 locaties binnen en buiten Paramaribo. 

Het ABS kan hierdoor maandelijks aangeven hoeveel de prijzen 

van consumentengoederen in de afgelopen maand ten 

opzichte van de vorige maand zijn veranderen en vooral 

belangrijk, hoeveel de prijzen van dezelfde producten in een 

jaar tijd gemiddeld zijn veranderd. Zo wordt op een objectieve 

manier bijgehouden hoe het algemeen prijspeil zich in ons land 

ontwikkeld en daarmee de koopkracht van de samenleving. 

Een vuistregel is dat als het inflatiecijfer in achtereenvolgende 

maanden stijgt, hiermee de koopkracht daalt en de 

samenleving in reële termen armer wordt.  

Voor de maand juli geeft het ABS aan dat de 

consumentenprijzen in vergelijking met de maand daarvoor 

(juni 2020) met 2,5% zijn gestegen. In juni werd al een stijging 

van 3,3% ten opzichte van mei gemeten. Vergeleken met juli 

2019, blijken de consumentenprijzen in een jaar gemiddeld 

met 38,3% te zijn gestegen. Vermeldenswaard is dat prijzen 

van bepaalde producten in 12 maanden (juli 2019-juli 2020) 

met maar liefst 423% zijn gestegen. Het ABS maakt gebruikt 

van bepaalde gewichten bij de berekening van het gemiddeld 

inflatiecijfer, waarbij basisgoederen, elektriciteitskosten en 

transportkosten zwaarder wegen.  

 

Bron: Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek. In deze korte weergave vanaf augustus 2018 tot en met juli 2020 is met de 

blauwe lijn te zien hoe vanaf de start van 2020 inflatie omhoogschiet. 

De prijzen van zowel elektriciteit als transport zijn de laatste 

tijd ongewijzigd gebleven. Zodra deze veranderen zal de 

consumentenprijsindex (CPI) verder omhoog schieten.  

Hiermee blijkt de verwachting van het Internationaal Monetair 

Fonds (IMF) over prijsontwikkelingen in ons land nu reeds 

achterhaald. Het IMF geeft namelijk op haar website aan te 

verwachten dat tegen het einde van 2020 de inflatie in ons land 

zal zijn opgelopen tot 27,9%. 

Met de ABS CPI cijfers wordt duidelijk gemaakt met hoeveel de 

kosten van levensonderhoud in ons land in de achterliggende 

periode omhoog zijn gegaan. De prijsontwikkeling ging vooraf 

aan de vele wisselkoersveranderingen op de parallelle markt, 

waarmee de SRD effectief steeds verder ontwaarde. Daar wij  

als land sterk afhankelijk zijn van importen en zelf onze eigen 

productie een belangrijk importcomponent heeft, resulteert 

dit in hogere prijzen van goederen en diensten. Vanaf maart 

zorgt de Covid-19 pandemie voor een verdere druk op het 

prijzenfront. De aanvoer uit het buitenland is sterk verminderd 

en door ‘lock-down’ maatregelen hielden initieel enkele 
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bedrijven de deuren dicht, waarmee zij die open waren prijzen 

konden bepalen voor de schaars wordende goederen.  

Uiteindelijk moet deze bevestiging van de prijsontwikkeling in 

de achter ons liggende periode door het ABS, slechts gezien 

worden als een bevestiging van wat de consument reeds voelt 

in zijn portemonnee. Inflatie zorgt ervoor dat je als burger, als 

gezin, als huismoeder, minder kan aanschaffen van wat 

noodzakelijk is. Deze voelbare verarming kan alleen worden 

gestuit als het inkomen structureel omhooggaat, wat in de 

praktijk gepaard gaat met langere werktijden. Vooral 2015 en 

2016 werden gekenmerkt door hoge inflatiecijfers. Het jaar 

2015 werd afgesloten met een jaarinflatiecijfer van 25,1% en 

2016 met 52,4%. Als de trend aanhoudt zullen prijzen dit jaar 

meer toenemen dan in 2015. De korte navolging van hoge 

jaarinflatiecijfers geeft het karakter aan van de structurele 

verarming van de Surinaamse samenleving.  

 

Carbon Credits:  

“Wat is nou eigenlijk een Carbon Credit, hoe werkt het en hoe ziet het eruit?”  

Door John Goedschalk 

De auteur dient momenteel als directeur van Conservation International Suriname, waar hij zich beijvert voor een groene groei 

economie als drijver van de diversificatie en duurzaamheid van de economie. Hij heeft als UN onderhandelaar voor klimaat 

gediend en heeft het REDD+ programma van Suriname geleid in de periode 2011 - 2013. 

 Voor bedrijven werkt dit als volgt: 

In de meest simpele vorm is een Carbon Credit een 

“vergunning” voor een entiteit om één ton koolstof dioxide uit 

te stoten. Het is namelijk zo dat, alhoewel bedrijven gedurende 

hun activiteiten onvermijdelijk koolstofdioxide uitstoten, er 

technieken en procedures bestaan om de hoeveelheid koolstof 

die ze uitstoten te verlagen. Echter kost dit soms veel geld en 

zou het ertoe kunnen leiden dat hun dienstverlening of 

productaanbod niet meer concurrend is (althans, dit is vaak de 

angst). Een bedrijf dat de analyse heeft gemaakt over hoe ze 

het beste hun koolstof uitstoot kan verlagen, komt in bepaalde 

gevallen tot de conclusie dat het goedkoper is om een andere 

partij zo ver te krijgen  om hun koolstof uitstoot verlagen. Maar 

hoe kan iemand anders hun uitstoot verlaging impact hebben 

op dat bedrijf?  

Neem onderstaand voorbeeld: 

Bedrijf Abraham in Rotterdam produceert auto’s, in hun 

autoproductieproces gebruiken ze 1000 kWu aan stroom. Deze 

stroom wordt opgewekt in een kolencentrale. Om deze stroom 

te produceren wordt 100 ton aan koolstofdioxide in de 

atmosfeer gedumpt. Wanneer het management van Abraham 

de opdracht krijgt om de koolstofdioxide, die per auto wordt 

gebruikt, te verlagen naar 50 ton per auto, dan kan Abraham, 

of efficiëntie maatregelen treffen van 50% tegen een 

investering van € 1000 per auto, of ze kunnen ervoor kiezen 

om per auto die ze produceren 50 Carbon Credits aan te 

schaffen. Indien er wordt gekozen voor het aanschaffen van 

Carbon Credits, dan zullen ze dus bij een prijs van € 10 per ton 

in totaal € 500 per auto aan kosten maken.Dit is dus een 

besparing voor Abraham van € 500 per auto. Hoe komen ze aan 

deze credits? Nou, Abraham kan bijvoorbeeld een relatie in 

Suriname aanschrijven hiervoor en aangeven dat zij 50 credits 

per auto nodig hebben en dat ze bereid zijn om € 10 per credit 

te betalen. In Suriname zou er dan een project kunnen worden 

opgestart om een houtkapbedrijf, laten we deze de naam 

Bosman geven, te overtuigen om hun sleepwegen smaller te 

maken, of om minder van de gekapte bomen te laten rotten in 

het bos. Door deze twee efficiëntie slagen te maken kan 

Bosman via een certificeringsinstituut twee ton credits per 

geproduceerde kubieke meter laten uitgeven. Dit betekent dus 

dat bij een maandelijkse productie van 1000 kubieke meter, 

Bosman nu 2000 ton credits op zijn naam heeft staan. Bosman 

kan nu dus 2000 credits verkopen aan Abraham voor een 

bedrag van € 10 per stuk, met een omzet van € 20,000. Nu kan 

Abraham dus in ieder geval 40 autos produceren zonder de 

grote investering in nieuwe machines en heeft Abraham € 

20,000 aan omzet ontvangen om de nodige aanpassingen door 

te voeren, die uiteindelijk minder destructief zijn voor het bos.  

In de volgende tabel wordt uitgelegd de uitwerking van het 

concept van de Clean Development Mechanism. Het is een VN 

mechanisme dat is voortgekomen uit de Kyoto protocol die in 

2007 is afgesloten tussen de participanten aan het 

klimaatverdrag. De doelstellingen van het protocol waren 

tweeledig, enerzijds waren de geïndustrialiseerde (vervuilde) 

landen verplicht om een specifiek percentage aan verlaging te 
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bewerkstelligen, en ze mochten hier een deel van bereiken 

door de aanschaf van Carbon Credits uit ontwikkelingslanden 

die minder uitstoot hadden. Anderzijds was het bedoeld om de 

ontwikkelingslanden te stimuleren om niet dezelfde vervuilde 

technologieën en industriële ontwikkeling door te maken. In 

essentie was het dus verlagen voor de reeds vervuilde landen 

en uitstoot groei vermeiden voor de “nog niet” vervuilde 

landen.  Het kyoto protocol was actief van 2008-2012.  

In die periode is er voor 300 miljard USD aan Carbon Credits 

verhandeld en zijn er 8100+ klimaat financieringsprojecten 

uitgevoerd in ontwikkelingslanden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 2012 was de markt hiervoor ingestort vanwege het 

verlopen van het Kyoto protocol en was de waarde van Carbon 

Credits in veel gevallen onder de één euro. Vanaf het 

ondertekenen van het Parijs akkoord is er nieuw leven 

geblazen in de markt voor Carbon Credits en worden deze 

ondertussen wederom verhandeld voor boven de € 28, met 

projecties naar de nabije toekomst toe  dat de prijs  een Carbon 

Credit  dichtbij de € 40-50 zal liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is er dus een duidelijke kans voor bedrijven gevestigd in 

ontwikkelingslanden om op basis van samenwerking met 

bedrijven in geïndustrialiseerde landen na te gaan hoe dit 

nieuwe “Carbon trading” tijdperk te benutten.  

Voor landen ligt dit wat anders. Daar zullen we in een volgende 

editie nader op in gaan.  
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Het verloop van de Coronavirus in 

Suriname 

Door Kees van Heugten, Servaas Houben en Rob Smit 

De auteurs van dit artikel zijn verzekeringswiskundigen die 

experts zijn in het maken van wiskundige modellen voor 

verzekeraars en pensioenfondsen. Nu sinds begin dit jaar het 

Corona virus (COVID-19) zich wereldwijd verspreidde was dit 

aanleiding voor hen zich te verdiepen in de verspreiding van 

dit virus en twee wiskundige modellen te ontwikkelen. 

De VES is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel. 

 

Deze modellen gaan uit van het verloop van het virus voor 

mensen als je er door besmet raakt. Je bent gezond, wordt 

besmet door het virus en wordt korte tijd daarna ziek van deze 

besmetting, om vervolgens te herstellen en een periode 

immuun te zijn om eventueel opnieuw besmet te kunnen 

raken. Daarnaast houden de modellen rekening met het feit 

dat voor met name oudere mensen, herstel niet altijd 

plaatsvindt en dat deze helaas overlijden. 

Met het eerste model kan de ontwikkeling van het virus beter 

worden begrepen, als je het virus zonder maatregelen zijn gang 

laat gaan. Voor Suriname met 610 duizend inwoners en 3954 

besmette personen per 30 augustus 2020, blijkt uit dit model 

dat het aantal besmette personen stijgt naar 191 duizend met 

31 duizend ernstig zieken tot gevolg, wat te veel is voor de 

ziekenhuizen. Het model laat vervolgens zien dat na de eerste 

besmettingsgolf er een tweede volgt en dat golfbewegingen 

elkaar opvolgen met steeds kleinere golven. Uiteindelijk is 

ongeveer de helft van de bevolking gezond of immuun en zijn 

er 29 duizend ernstig zieken.  

Uiteraard geeft het model niet precies de werkelijkheid weer. 

Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld 

seizoensinvloeden. Wat het model laat zien is dat op de lange 

termijn er sprake zal zijn van stabiliteit in de aantallen gezond, 

ziek en immuun, wat het virus beter beheersbaar maakt. 

De reden dat de overheid maatregelen heeft genomen om het 

virus te beteugelen is precies wat het eerste model laat zien. 

Als je het virus zijn gang laat gaan dan zou bijna één derde van 

Curaçao besmet raken en zouden de ziekenhuizen overbelast 

raken. Door de maatregelen is dit voorkomen en is het aantal 

besmettingen beperkt gebleven.  

Het coronavirus gedraagt zich heel grillig: sommige besmette 

personen besmetten géén anderen, daar waar anderen juist 

velen besmetten. We zien bijvoorbeeld uitbraken in regio’s van 

een land en niet in het hele land. Het tweede model gaat uit 

van deze grilligheid van besmettingen. Door dit model 

meerdere malen door te laten rekenen, blijkt dat je verrast kan 

worden door het virus: er zijn plotseling veel meer 

besmettingen dan verwacht. Voor de overheid is het van 

belang rekening te houden met deze onverwachte stijgingen. 

Zelfs met vroegtijdig ingrijpen, kan je toch in een situatie 

terecht komen dat de uitbraak niet meer te beheersen is. 

De auteurs hebben voor Suriname met het tweede model een 

doorrekening gemaakt. Uit deze doorrekening blijkt dat de 

onverwachte uitschieters fors kunnen zijn: samenwerking 

tussen landen op het gebied van IC capaciteit kan voldoende 

opvang waarborgen bij pieken in opnames. Daarom is het 

nemen van maatregelen en strak volgen van de besmette 

personen van groot belang.  

Er zijn nog vele vraagstukken rondom het virus die nog niet zijn 

opgelost, maar die van groot belang zijn om het nog beter te 

kunnen begrijpen. Van het meeste belang zijn: 

- Kunnen personen die ziek zijn, maar daar nauwelijks 

last van hebben, anderen besmetten? 

- Hoelang blijf je immuun als je ziek bent geweest door 

het virus? 

- Welke maatregelen zijn echt effectief en welke 

minder of niet?  

Bovenstaande schema is een projectie voor het aantal 

besmettingen over een periode van 400 dagen. Op tijd 6 (met 

factor 4, dus na 24 dagen) is er een piek van 191 duizend 

besmettingen. Op de lange termijn zijn er 60 duizend 

besmettingen. Hierbij wordt uitgegaan dat er vanaf het 

beginpunt van het model 3954 besmettingen zijn en iedere 

persoon besmet 2,5 anderen, waarbij de samenleving geen 

enkele maatregel treft om de verspreiding tegen te gaan.  
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De auteurs hopen dat virusdeskundigen deze vraagstukken snel kunnen beantwoorden om de modellen nog meer inzicht te laten 

geven in het begrijpen van het virus. Voor geïnteresseerden is meer informatie te vinden op www.crownactuaries.eu. 
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Persbericht: 

VES eist onmiddelijke publicatie Jaarverslagen CBvS vanaf 2015 

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft de 

Centrale Bank van Suriname per schrijven, gedateerd 25 

augustus 2020, haar bezorgdheid over de recente financieel-

economische en monetaire ontwikkelingen in het algemeen en 

het uitblijven van sturende en corrigerende maatregelen 

vanuit de bank als monetaire autoriteit, kenbaar gemaakt.  

Ze willen dan ook op de meest korte termijn wederom met de 

Governor Maurice Roemer van gedachten te wisselen over het 

nieuwe monetair beleid. 

Daarnaast vragen ze per ommegaande de reeds vaker 

toegezegde Jaarverslagen 2015 t/m 2019 van de CBvS te 

publiceren. De jaarverslagen, die belangrijk zijn om de stand 

van de nationale economie formeel vast te leggen en ook 

verantwoording af te leggen aan de samenleving, zijn sinds 

2014 niet gepubliceerd. De VES heeft diverse Governors 

hierom gevraagd zonder resultaat. 

In 2018 gaf Governor Gersie aan dat het hem verboden werd 

om het Jaarverslag 2015 te publiceren. De vorige Governor 

Hoefdraad had namelijk in 2015 het overheidstekort monetair 

gefinancierd waarmee hij de Bankwet had overtreden. Door 

het niet publiceren probeerde men de toenmalige Governor 

Hoefdraad uit de gevangenis te houden. Op deze overtreding 

staat 5 jaar gevangenisstraf. 

In 2019 heeft Governor van Trikt stellig ontkent dat er voor 

hem een verbod zou gelden en op meerdere momenten hard 

aan de VES toegezegd de verslagen  op korte termijn te zullen 

publiceren.  

Ook Governor Roemer heeft op 24 maart 2020 de publicatie 

hard aan de VES toegezegd. Dit is na 5 maanden nog steeds 

niet geschiedt. Daarenboven heeft de Regering Santokhi-

Brunswijk in haar Regeerakkoord reeds 2 maanden geleden de 

publicatie aangekondigd.  

De VES spreekt hierover haar afkeer uit en eist van de CBvS 

onmiddelijke publicatie. Het is zeer paradoxaal dat de CBvS 

jaarlijks verslagen eist van banken en overige financiele 

instelingen en bedrijven, maar zelfs heeft de moederbank een  

 

 

achterstand van enkele jaren. De gemeenschap heeft  recht op 

de CBvS jaarversagen. Dit is ook noodzakelijk voor het zo 

belangrijke herstel van het geërodeerde vertrouwen in de 

Bank. 

 

VES Persdienst  

Paramaribo, 25 augustus 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  

https://www.cbvs.sr/publicaties/cbvs-rapporten/jaarrapporten 

 

Beste leden,  

Vergeet niet uw jaarlijkse contributie 

te voldoen 
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AAN: De President van de Republiek van Suriname Dhr. Ch. Santokhi 

Paramaribo, 16 augustus 2020 

Betreft: audiëntie aanvraag 

Geachte President, 

Met uw inauguratie en de installatie van het kabinet Santokhi-Brunswijk op 16 juli j.l. heeft de Surinaamse natie een hele nare 

periode uit haar geschiedenis afgesloten. De verwachtingen bij de gemeenschap zijn dan ook hooggespannen. Niet in de laatste 

plaats vanwege de geschreven en op diverse podia/media beloofde programma’s van de 4 coalitiepartijen maar ook door de breed 

toegezegde ondersteuning van mogelijk alle geconsulteerde maatschappelijke groeperingen in ons land. 

In de afgelopen eerste maand van uw kabinet zijn er pijnlijke wantoestanden op de diverse ministeries en de presidentiële 

kabinetten bekend geworden. U heeft, ondanks vermeende geheime afspraken met de ex-president hieromtrent, uw belofte aan 

de gemeenschap voor transparantie hooggehouden, waarvoor onze dank. Het volk heeft er recht op. 

Hoewel de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) redelijk zicht had op de omvang van de financieel-economische ravage 

waren de gepresenteerde feiten en cijfers over de roofbouw welke de laatste maanden zowel vlak vóór als ná de verkiezingen heeft 

plaatsgevonden schokkend. Dit maakt de opdracht aan uw kabinet des te moeilijker. 

De VES heeft aan de 4 leiders van de coalitie tijdens de hearing op 16 juni j.l., 1 maand voor het aantreden van uw kabinet, enkele 

korte -termijn adviezen op bestuurlijk en economisch gebied uitgebracht. Volgaarne zouden wij nu bij de aanvang van de 2e maand 

van uw bestuur daaromtrent met U van gedachten willen wisselen. 

Wij gaan er vanwege het grote maatschappelijk belang en de urgentie ervan uit dat U ons op de meest korte termijn zal willen 

ontvangen. 

Hoogachtend, 

Winston Ramautarsing  

(voorzitter) 

 

Het kan verkeren in politiek Suriname……………………… 

 

Om hun eigen mismanagement en verduistering van gemeenschapsmiddelen te verdoezelen heeft de NDP nimmer naar de adviezen 

van de VES heeft willen luisteren en zelfs de vereniging en haar bestuurders vaker voor onbekwaam en anti-nationaal afgeschilderd. 

Het kan verkeren …….. 

Op zaterdag 29 augustus 2020 werd tijdens een via Apintie TV uitgezonden NDP online programma opmerkelijk door de MC – Roché 

Hopkinson dezelfde VES-voorzitter er met de haren bij gesleept. De MC gaf aan - dat het misschien wel van belang is om aan het 

woord te laten-: “Iemand die absoluut niet te noemen is, de eerste de beste, wan skoro man, wan man sa sab genoeg…… a man no 

sa sab ala san, maar veel over die economie. Iemand die we al jarenlang in de media hebben zien treden. Laten we kijken wat een 

dergelijke persoon vindt over het huidige bestuur” . 

Audiëntie aanvraag VES aan de President van de Republiek Suriname  
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Hierna werd er video beelden getoond van de VES voorzitter Winston Ramautarsing die te gast was in het STVS programma 

M’manten Taki op 24 augustus 2020.  

 

 

(Bron: https://www.youtube.com/watch?v=cExcASrhyEM&t=2227s) 

De MC geeft daarna aan dat het video fragment van YouTube komt en hij beveelt iedereen aan om het zelf op te zoeken, omdat 

het van belang is dat ook de mensen thuis in de gelegenheid worden gesteld om alle informatie tot zich te nemen.  

Maar geen enkel VES-lid noch Surinaamse burger is vergeten dat: ….................... 

1. De NDP georiënteerde Regeringen Bouterse I en II systematisch vanaf 2011 de adviezen van de VES en de oproepen van de 

VES hebben genegeerd om het financieel-economisch beleid drastisch om te buigen 

2. De NDP georiënteerde Regeringen Bouterse I en II er een gewoonte van maakte om de VES publiekelijk te beledigen  

3. De NDP georiënteerde Regeringen Bouterse I en II er een gewoonte van hebben gemaakt om cijfers te verdraaien en met 

leugens het financieel-economisch beleid probeerden goed te praten, terwijl de VES hun wees op de ernstige misstanden 

4. De NDP georiënteerde Regeringen Bouterse I en II gelegenheidswetgevingen doordrukten door DNA die uiteindelijk gezorgd 

hebben voor afbraak van onze economie, waarbij de (on)gevraagde adviezen van de VES werden genegeerd 

5. De ex-minister van Financiën Hoefdraad meerde keren het VES bestuur en haar voorzitter neerbuigend heeft besproken in 

DNA en diverse interviews, waaronder in het programma Bakana Tori van de gewezen perschef van de ex President 

6. De VES correctie eiste van de onterechte beschuldigingen van de Regering Bouterse II via het Nationaal Informatie Instituut 

gedaan in haar persbericht van 15 februari 2019, waarbij de VES valselijk werd beschuldigd over het hebben van een “opgezet 

plan om de regering schade te berokkenen” (zie INZICHT # 2, p. 35) 

7. De NDP fractievoorzitter in DNA Misikaba meerdere keren niet inhoudelijk inging op de waarschuwingen van de VES, maar 

het afdeed met de bewering dat de VES aan politiek deed 

8. Terwijl de VES waarschuwde voor een onafwendbare devaluatie van de SRD vanwege het verkeerd beleid verkondigde het 

NDP DNA-lid Abdoel bij herhaling “er komt geen devaluatie” 

9. Vice-President Adhin op 13 mei 2019 het nodig vond om tijdens de begrotingsbehandeling (zie INZICHT # 3, pagina 33) in 

DNA de VES uitgebreid negatief te bespreken. 

10. De NDP tot tweemaal toe op het laatste moment zich terugtrok ter deelname aan de VES debattenserie respectievelijk “De 

Economische Dialoog” in april en “Het VES Economisch Debat 2020” in mei, voorafgaand aan de verkiezingen van 25 mei 

2020. 

Het Surinaamse Volk zal haar zelfgekozen Regering Santokhi-Brunswijk kritischer 

dan ooit begeleiden……......, maar zij zal de NDP-Regering Bouterse-Adhin de 

leugens, verspillingen en diefstallen nimmer vergeven. 
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.... ook dit kon men niet nalaten, “The Carmissers”……… 

Overheidsvoertuigen gekocht voor raadadviseurs van het kabinet Bouterse 

 

 

Bron: 

https://www.sun.sr/Details/4053_boSQTEXuU97K4xmSfcWJHzNlzeytB9eVCVNvaFaFarMHav6ZHHx7EElybFbFbaFaFaN

vM5KzSwi7e2aQ82SJn75Hz3meDCTkMQcFcFccFcFc_Raadsadviseurs.jpg 
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Suriname zit financieel-economisch in een omvangrijke en 

ongekende crisis. De oorzaak en redenen zijn alom bekend. De 

VES heeft stelselmatig de afgelopen jaren het financieel 

wanbeleid van de Regering Bouterse I en II publiekelijk aan de 

kaak gesteld en veroordeeld, en steeds dringend de Regering 

gevraagd om het beleid drastisch om te buigen. Helaas ging de 

NDP geörienteerde Regering door met hun ravage beleid en zit 

de samenleving anno september 2020 opgezadeld met 

gigantische ongewenste financiële kraters.  

De onthullingen van de Regering over de erfenis en de ravage 

gepleegd in de laatste weken door de vorige Regering en het 

grof bestelen en wegdragen van de eigendommen van de 

samenleving, zijn ernstig en barbaars. De VES roept de 

autoriteiten op om ontoelaatbare handelingen te onderzoeken 

en de schuldigen te straffen en de bezittingen van de 

samenleving terug te brengen in de boezem van de Staat. 

De samenleving heeft op 25 mei 2020 tijdens de verkiezingen 

duidelijk het beleid van de vorige regering resoluut afgewezen 

en gekozen voor een andere regering. Dit heeft de samenleving 

gedaan op basis van de beloften die de coalitiepartijen hebben 

voorgehouden voor een ander beleid.  

De VES zal haar houding van de afgelopen jaren voortzetten en 

eisen van bestuurders dat ze goed financieel-economisch 

beleid uitdragen. De samenleving heeft recht daarop! 

De VES heeft tijdens de hearing met de coalitievoorzitters op 

16 juni 2020, haar visie kenbaar gemaakt over het op spoor 

brengen van onze economie (zie INZICHT nr. 5). De VES heeft 

voorafgaand aan de verkiezingen van 25 mei 2020 een 

debattenserie georganiseerd met als climax “Het Economisch 

Debat”, waaraan 3 van de 4 coalitiepartijen hebben 

meegedaan. De VES heeft tijdens de debatten partijen op het 

hart gedrukt om een samenhangend economisch 

herstelprogramma gereed te hebben bij een eventuele 

Regeringsparticipatie. Helaas moet de VES, 3 maanden na de 

verkiezingsoverwinning en 6 weken na het aantreden van de 

Regering Santokhi-Brunswijk, constateren dat het er nog geen 

samenhangend economisch herstelprogramma is 

geformuleerd. Dit wordt door de VES betreurd en getuigd van 

een onderschatting van de diepte van de financieel-

economische crisis waarin Suriname zich bevindt.  

De Regering creëert wel de schijn dat ze nog niet goed weet 

hoe de crisis aan te pakken. Dit is bijvoorbeeld te merken aan 

de aankondiging van de verhoging van de government take 

met SRD 1 per 23 augustus 2020. Deze maatregel was ook door 

de VES voorgesteld, maar dan wel als onderdeel van een 

evenwichtig pakket aan maatregelen. De Regering heeft echter 

gekozen om ad-hoc de government take te verhogen, waarbij 

3 uren na de aankondiging een verklaring werd uitgegeven dat 

de agrarische sector vrijstelling krijgt van de verhoging en een 

extra korting krijgt van SRD 0,50 per liter. De aankondiging 

hiervan is zeer klungelig gedaan door de Regering zonder de 

nodige voorbereidingen m.b.t. de procedure tot teruggave en 

welke groepen in aanmerking komen. Dit typeert de 

onzekerheid en onvoorbereidheid van de Regering.  

De VES heeft op 26 augustus j.l. haar bezorgdheid kenbaar 

gemaakt aan President Santokhi en de ministers Achaibersing 

van Financiën en Walden van Economische Zaken, 

Ondernemerschap, Technologische Innovatie over het 

ontbreken van een samenhangend herstelprogramma. Ze kijkt 

er naar uit om het economische herstelprogramma kritisch te 

kunnen beoordelen wanneer het af is en een vinger aan de pols 

te kunnen houden bij de uitvoering daarvan.  

De VES wenst absoluut niet dat beleidmakers een financieel-

economisch beleid voeren waarbij de samenleving 

gemanouvreerd wordt in een situatie van voor 25 mei 2020 of 

erger.  

 

 

 

....................... Nawoord van de redactie.............................. 

....................... INZICHT # 7 verschijnt op 1 Oktober 2020......................... 


