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-Ingediende begroting ondergraaft herstelplan Regering- 

 

Begroting 2021 is Economisch Onverantwoord 
 

Begrotingstekort geen SRD 6.7 miljard maar 

SRD 12.9 miljard (46% van BBP) 

Financiële Nota 2021: 
1. Geraamde Overheidsuitgaven SRD 23.4 miljard 

2. Geraamde Overheidsinkomsten SRD 10.5 miljard 

3. Begrotingstekort SRD 6.7 miljard (19,7% van BBP) 

Rekenfoutje ??? 
 

 

Foei toch Regering………! 

Rondrijden in huurauto’s van USD 200 per dag…..? 
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Governor drs. Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname heeft op maandag 7 september 2020 met 

ondersteuning van de directeuren Maikel Soeknandan en William Ori, het bestuur van de VES ontvangen. Een 

belangrijk resultaat van deze bespreking was dat de VES van Governor Roemer de verzekering heeft gekregen dat de 

jaarrekening over het jaar 2015 de komende week wordt gepubliceerd.  

 

Publicatieplicht 

Het publiceren van de jaarrekeningen is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook vanwege goed bestuur en transparantie, 

is het van belang dat de bevolking weet over de status van de economie en de positie van de internationale reserves. Dit is trouwens 

al door 3 opeenvolgende Governors zonder resultaat toegezegd aan de VES. 
 

Governor Roemer heeft vanaf zijn aantreden gezegd dat hij zich zou toeleggen op de jaarrekeningen. Maar die van 2015 was toen 

een probleem. Het concept omvatte te veel onzekerheden, significante koersverliezen, met een negatief vermogen, waardoor de 

bank niet over kon gaan tot publicatie. De juridische status van de schulden is nu geformaliseerd middels de Geconsolideerde 

staatsschuld 4. Zonder in te willen gaan op zijn voorgangers geeft hij aan dat er in de afgelopen jaren veel is misgegaan w.o. vele 

leningen die niet voldeden aan de wet, met een vééls te lage de rente, zoveel issues die hebben geresulteerd in onzekerheden. Het 

heeft veel tijd en menskracht gevergd, maar dat is nu afgerond. De VES-voorzitter reageerde opgelucht en drong er bij de Governor 

op aan om de jaarverslagen van 2016 en de jaren daarna in hoog tempo af te ronden. 

 

 

De VES benadrukt te willen weten wat er precies gebeurt binnen ons Centraal Bankwezen om geen foute analyses te maken. We 

moeten goed geinformeerd zijn om de gemeenschap gerust te kunnen stellen of aan de bel te kunnen trekken. De gemeenschap 

heeft er recht op. Wat er binnen de CBvS is gebeurd in de afgelopen 5 jaar mag zich niet herhalen. Het is belangrijk om de plicht 

naar de gemeenschap toe te vervullen. Het is niet zomaar een wettelijke formaliteit. Zaken die fout zijn gegaan met staatsmiddelen 

moeten transparant worden gecorrigeerd.  

Vreemde Valuta kasreserves 

Volgens de Governor is er sinds zijn aantreden eind februari wekelijks overleg geweest met de banken om deze kwestie op te 

lossen. Er zijn nu individuele overeenkomsten getekend met de banken. Van de USD 530 miljoen is er USD 330 miljoen bij CBvS 

geringvest en circa USD 200 miljoen omgezet in een lening. Het geld is nu meer dan veilig, zelfs de Governor kan er niet aan komen, 

en die USD 200 miljoen wordt terugbetaald. De Governor geeft aan dat het geen makkelijke taak om het geschade vertrouwen 

terug te brengen. In elk geval is de relatie met de banken weer hersteld en is er weer vertrouwen. 

Over de gezondheid van de handelsbanken geeft de Governor aan dat de financiele gezondheid dit jaar vooral staat in het teken 

van het toepassen van IFRS. De banken zullen vanwege IFRS, omdat de wet op jaarrekening van kracht is in Suriname, zware 

voorzieningen moeten treffen.  

Koersunificatie 

De Governor beaamt dat er een koersunificatie in voorbereiding is. De vraag werd gesteld of CBvS de middelen heeft om de koers 

te verdedigen of te kunnen vasthouden, oftewel zal de bank de geunificeerde koers stabiel kunnen houden? We willen niet over 

een paar maanden weer een andere koers hebben. De Governor beaamt dat stabiliteit keihard nodig is voor het bedrijfsleven en 

er kunnen inderdaad nieuwe onevenwichtigheden ontstaan. Dit bedoelen we met verdiencapaciteit verhogen. De exportproductie 

moet worden ontwikkeld.  

Hij vraagt dan ook aan de VES om aandacht te besteden aan de reële sector omdat er te weinig aandacht is voor productie en 

export. Onevenwichtigheid ontstaat door gebrek aan productiecapaciteit. Het lijkt erop alsof de focus alleen gericht is fiscale 

VES bespreekt zorgpunten met Governor Roemer van de Centrale Bank 

1 oktober 2020:….. Pé a Jaarverslag 2015 dé……??? 
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maatregelen maar weinig aandacht reele sector. Hoe gaan we die koers straks gaan stabiliseren zonder dat er een aanzienlijke groei 

komt in de export en productiesector, rekening houdend met Covid en andere omstandigheden. De lopende rekening van de 

betalingsbalans is min of meer in evenwicht, maar het is niet voldoende om al de betalingsverplichtingen die je hebt op de financiële 

rekening te dekken. Dat betekent dat die koers naar een dusdanig niveau aangepast moet worden, waardoor er genoeg reserves 

zijn, genoeg besparingen op de lopende rekening, zodat je wel daarin kan voorzien.  

Communiceren met de samenleving  

De VES is van mening dat communicatie met en eerlijke informatieverschaffing aan de samenleving van belang is. Als het gaat om 

het wisselkoersbeleid kan dit het best toegelicht worden door de monetaire autoriteiten w.o. de CBvS. Verduidelijking brengen 

vanuit de bron zorgt voor duidelijkheid en voorkomt veel ruis. De CBvS Governor geeft aan dat hij niet zo spraakzaam is omdat hij 

vindt dat een governor geen politieke figuur is en niet te vaak in de pers moet verschijnen. Dat gebeurt in andere landen ook vrijwel 

niet. Dat laat hij over aan politici. Hij weet dat zowat elke burger zich bezighoudt met de koers. Zelfs kinderen houden zich bezig 

met wel 3 koersen. Terwijl in andere landen zelfs intellectuelen zich er niet mee bezig houden praat in Suriname de hele 

samenleving mee en daar moet je mee leren leven. 

 

Rol van de cambio’s 

De cambio’s die initieel bedoeld waren voor het wisselen van kleine bedragen zijn uitgegroeid tot dominante spelers op de 

valutamarkt. De vraag is in hoeverre deze weer in lijn kunnen worden gebracht met de originele gedachte. De Governor wil dit 

voorstel over de cambio’s zeker bekijken. De cambio’s zijn volgens hun vergunning formeel bevoegd een rol te spelen in het kader 

van vraag en aanbod aan valuta. Echter zijn er vele transacties niet zichtbaar. Helaas de CBvS kan niet optreden omdat zij geen 

opsporingsbevoegdheid hebben. De omstreden valutawet wordt geëvalueerd. De controle op de cambios blijft lastig. Je kan een 

medewerker plaatsen bij een cambio, maar er is altijd een achterdeur. Op dit moment storten cambio’s bescheiden bedragen, 

terwijl winkeliers grote bedragen aan valuta kopen en de CBvS kan er niets aan doen. De CBvS wil naar een zwevende koers, waar 

op basis van een rekenmodel een evenwichts koers tot stand komt. Dit hebben ze vanwege de verkiezingen niet kunnen 

doorvoeren. 

Valutatransporten via Nederland 

Op de vraag over valutatransporten geeft Governor aan dat afspraken met Nederland een aangelegenheid van de BUZA-minister 

is. De vraag is of de geldzendingen via Nederland, wanneer ze weer opgepakt kunnen worden, weer centraal via de CBvS zal gaan 

of dat de banken het zelf gaan doen. De Governor geeft aan dat op basis van de les die we nu hebben geleerd van de € 19,5 miljoen 

de conclusie is dat de Centrale bank tactisch de goede partij is. Alleen wanneer het via de CBvS gaat, al is de CBvS geen eigenaar 

van het geld, is het Immuniteitsbeginsel van toepassing. 

 

RvC nog niet vervangen 

Volgens de VES is er een heleboel fout gegaan onder toezicht van de huidige RVC. Op de vraag of deze reeds is vervangen gaf de 

Governor aan dat het gebruikelijk is dat de Governor wordt gehoord en ik ben nog niet gehoord. 
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National Risk Assessment 

De VES is buiten de NRA gehouden, maar vindt het belangrijk om over de status te worden geinformeerd. De Governor geeft aan 

dat de NRA weer flink is opgepakt. Ze proberen de vinger aan de pols te houden van de projectgroepen. Er zijn nieuwe consultants 

aangetrokken, die door de CBvS worden gefinancierd. Er moet ook een stuk wetgeving komen. Het ander deel staat onder leiding 

van de PG. Het lijkt erop dat we met extra inspanning de tijdstippen wel zullen kunnen halen. Het zou beter zijn als we uitstel 

krijgen, er is daartoe reeds een verzoek ingediend.  
 

Financiering van het COVID-fonds 

Het laatste VES zorgpunt betreft de financiering van het COVID-fonds. Het eerste COVID-fonds is door de CBvS geheel monetair 

gefinancierd. Zorgpunt is dat het monetair financieren van het COVID-II fonds van SRD 1,5 miljard, de koers weer negatief kan 

beïnvloeden. SRD 300 miljoen per maand pompen in die samenleving heeft zeker zijn invloed. De Governor is het daar mee eens al 

gebruikt hij liever de term dat het fonds “wettelijk” gefinancierd wordt, omdat het op basis van de wet geschiedt.  

 

VES: Begroting 2021 is economisch onverantwoord 
 

Met een begrotingstekort van SRD 12.9 miljard heeft de Regering Santokhi-Brunswijk een nieuw record gevestigd. 

De VES heeft vele jaren de overbesteding van de vorige Regering bekritiseerd en ieder jaar weer publiekelijk 

gewezen op de verarming van de bevolking die een dergelijk tekort veroorzaakte. De huidige coalitiepartijen VHP, 

ABOP, NPS en PL hebben, met consistente steun van de VES, de onverstandige begrotingen bestreden.  Ja, ze 

zouden het beter doen, en het volk heeft daarop gestemd. 
 

In de afgelopen 2,5 maand hebben we allerlei mooie verhalen zien passeren hoe ze zouden bezuinigen op de overmatige uitgaven 

en hoeveel ze de inkomsten zouden verhogen, alsook de productie zouden stimuleren. Daarvan is de Government take reeds 

verhoogd. Ja, de Regering heeft ons zelfs gedetailleerd voorgerekend in een macro-economisch Herstelplan hoe ze het 

Begrotingstekort reeds in 2021 zouden terugbrengen naar 5% van het BBP. Hoe is het dan mogelijk dat met al die aangekondigde 

bezuinigingen en verhogingen het tekort in plaats van omlaag zo gigantisch is verhoogd. Dit is in strijd met het zo vaak met de mond 

beleden “Goed Bestuur”. 

 

De voorgenomen verhoging van de Staatsschuld naar 95% van het BBP was zinloos nu de schuld reeds een hoogte van 154% van 

het BBP heeft bereikt. Bovendien zal de Regering noodgedwongen nog meer moeten lenen, al was het alleen voor het COVID II 

fonds welke de schuld direct met circa 5% zal verhogen.  

 

Een voorlopige becijfering leert ons dat de totale uitgaven SRD 23.4 miljard zullen bedragen terwijl er aan Directe en Indirecte 

belastingen, niet-belastingmiddelen en donormiddelen in totaal SRD 10.5 miljard. Dit levert een tekort van maar liefst SRD 12.9 

miljard, oftewel 46% van het BBP. 
 

Effecten van de Gigantische Begroting 
Indien DNA deze onverantwoorde begroting zou goedkeuren dan moeten we, bovenop de reeds bestaande Staatsschuld van circa 

SRD 42 miljard, nog SRD 12.9 miljard gaan lenen. Dit tekort zal de druk op de wisselkoers direct verhogen en de dollarkoers boven 

de SRD 20 stuwen en aansluitend de winkelprijzen verder opstuwen. Dan gaan we weer de cambio’s of winkeliers de schuld geven, 

maar de enige echte oorzaak is het roekeloos financieel-economisch beleid van de Regering Santokhi-Brunswijk.  De vorige Regering 

heeft de adviezen van de VES hooghartig en stelselmatig genegeerd, en de gevolgen hebben we aan den lijve ondervonden. Laten 

we hopen dat we het beleid nog ten goede kunnen keren. 
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De avond werd geleid door de MC, de heer John Goedschalk. Minister Walden kon wegens omstandigheden niet aanwezig zijn. De 

MC startte de avond met het aangeven van het doel van de discussie: het praten met de beleidsmakers en stakeholders binnen de 

samenleving over de unificatie van de wisselkoers. Middels het programma ‘Econotori’ wil de VES de samenleving informeren over 

de economie en de gevolgen van de besluiten van de regering. ‘Econotori’ was in de jaren 90 de titel van een wekelijks rubriek in 

de Ware Tijd, om de bevolking te informeren over economische vraagstukken. Nadat de leden van de paneldiscussie werden 

voorgesteld opende de voorzitter van de VES Winston Ramautarsing de discussie.  

 

Wisselkoers 

Hij begon met een korte uitleg over de wisselkoers, waarbij hij aan gaf dat er twee wisselkoerssystemen zijn in de wereld. De vaste 

wisselkoers en de zwevende wisselkoers of flexibele wisselkoers. De vaste wisselkoers werkt goed als er voldoende reserves zijn en 

er goed bestuur is. Dan kan een vaste wisselkoers verkozen worden. Echter als de reserves op zijn, dan krijgen we lege rekken. In 

zo een geval wordt dan overgegaan naar een zwevende wisselkoers. Dit is ook gebeurt in het verleden, echter is dit niet consequent 

goed toegepast.  Als de vaste wisselkoers verandert van waarde, zoals wanneer bijvoorbeeld de goudprijs daalt, dan gaat de koers 

omhoog. Dit heet dan een devaluatie. Bij de flexibele wisselkoers heet het stijgen van de wisselkoers; depreciatie. Dit is hetzelfde, 

echter wordt bij de vaste wisselkoers de hoogte door de monetaire autoriteit bepaald en bij de flexibele wisselkoers wordt de 

hoogte door de vraag en aanbod van valuta, bepaald. Bij meer vraag dan aanbod van valuta zal de koers stijgen. Naast deze 

objectieve factoren is er ook een subjectieve factor; vertrouwen. Deze factor is essentieel bepalend voor de koers en hiervoor zijn 

de juiste maatregelen vanuit de overheid nodig.  

 

Vraag en aanbod 

Vervolgens ging de minister van Financiën, Armand Achaibersing, in 

op de cijfers waarbij hij aangaf dat over de eerste twee kwartalen van 

2020, er 160 miljoen meer aan USD is geïmporteerd dan 

geëxporteerd. Hiermee kan de conclusie worden getrokken dat de 

economie volledig uit zijn voegen is gegroeid. Hij stelt dat we in 

Suriname een dollar economie opgebouwd hebben terwijl de 

nationale munteenheid de SRD is. Ook door overheidsuitgaven, die de 

overheidsinkomsten niet konden bijbenen, is de economie uit zijn 

voegen gegroeid. Daarnaast is ook enorm veel geleend in vreemde 

valuta. Dit zijn allemaal factoren die het moeilijk maken en dat een 

stijgende koers niet onlogisch is. Als monetaire autoriteit dient de 

ECONOTORI # 1 

Datum:   Maandag 14 september 2020 

Tijd:  20.00 -21.30 uur 

Locatie:  STVS / Youtube  

 

Panelleden:  

Armand Achaibersing – Minister van Financien  

Brian Renten – Voorzitter VSB 

Robby Berenstein – Voorzitter C-47 

Winston Ramautarsing – Voorzitter VES 

“naar een nieuwe wisselkoers” 

 

Volg de paneldiscussie: 

https://www.youtube.com/watch?v=LCQChrBiY_Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCQChrBiY_Y
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koers gemanaged te worden, echter is hier ook voldoende vreemde valuta voor nodig. Ook de burgers van Suriname hebben een 

rol in het vraag en aanbod. Er dient sterk te worden nagedacht over het consumptiepatroon. De burger is instrumenteel in het 

oplossen van het vraagstuk.  

 

Stimuleren van de Surinaamse productie 

John Goedschalk legde de nadruk op de kleine micro beslissingen, zoals het kopen van Surinaams geproduceerde cassave chips in 

plaats van de geïmporteerde aardappelen chips, die ervoor zorgen dat wij zoveel importeren. Hier dient verandering in gebracht 

te worden om ook de Surinaamse productie te stimuleren. De minister was het hiermee eens. Om meer te exporteren dan te 

importeren, dienen de industrieën in Suriname te worden gestimuleerd en dienen ze een boost te krijgen. Echter kan dat alleen 

wanneer wij ook de lokale producten consumeren. Dit zorgt dan weer voor de stimulans voor de Surinaamse bedrijven.  

 

Unificatie 

Vervolgens gaf de heer Brian Renten aan dat de private sector, de VSB, voorstander is van de unificatie van de koers en de 

depreciatie. Dit om twee belangrijke redenen. Op de eerste plaats kunnen verschillende koersen corruptie in de hand werken. De 

één krijgt wel centrale bankkoers en de andere niet. Ten tweede zorgen die verschillende koersen ook voor onzekerheid. Voor de 

ondernemer is een voorspelbare koers belangrijk. Dit is momenteel niet het geval en dit lijdt voor veel verlies. Het over grote deel 

van producten en diensten in Suriname worden momenteel al afgerekend op een koers van tussen de SRD 14 en SRD 16. Bij een 

depreciatie zullen o.a. de brandstof en energieprijzen omhooggaan. De sectoren zullen hier verschillend mee te maken krijgen. De 

overheid dient na te gaan hoe deze sectoren, waarvan brandstof en energie een groot component zijn, te compenseren. Hier gaat 

het wel om de ‘netjes’ geregistreerde bedrijven die netjes hun belasting betalen. Verder gaf hij aan dat hij het eens is met de stelling 

dat de consumenten een belangrijke rol spelen, echter zijn er ook belangrijke producten en diensten zoals stroom, water en 

brandstof die te goedkoop zijn. Deze hebben ook dollar componenten en dat lijdt tot verspilling en smokkel. Volgens hem hebben 

die een grotere impact dan de buitenlandse of lokale chips. 

 

Sociale dialoog 

De heer Robby Berenstein belichtte de belevingswereld van de werknemers met betrekking tot de huidige koers. Hij benadrukte 

dat de effecten van de unificatie van de koers op de werknemer, uitgelegd moeten worden. Wat zal het betekenen voor de bus 

tarieven, wat gaat brood kosten, wat gaat gezondheidszorg kosten? De werknemers zijn consument maar ook tegelijkertijd 

producent. De unificatie van de koers dient ook doorberekent te worden naar bijvoorbeeld de continuïteit van bedrijven en de 

productiviteit. Ook rijst de vraag van de werknemer: Hoe word ik gecompenseerd? Daarnaast dient ook te worden uitgelegd wat 

de effecten zijn van het niet unificeren. Volgens de heer Berenstein kunnen de mensen veel meer begrip opbrengen voor die 

unificatie van de koers als ze goed geïnformeerd worden. Hij geeft aan dat de werknemersgroep een onevenredige doorberekening 

van de prijzen van goederen en diensten, ervaren. De minister is het eens met meneer Berenstein dat communicatie belangrijk is 

zodat mensen voorbereid zijn, maar er dient vooral ook gekeken te worden naar een sociaal vangnet. Ook benadrukte hij dat er 

zwaar gecontroleerd zal worden op de prijzen en er zullen sancties volgen. 

 

Verspilling 

De heer Renten gaf aan dat een deel van de basisgoederen wel tegen de centrale bankkoers werden ingekocht. Volgens hem zal 

het betalen van de reële prijzen van goederen en diensten, leiden tot efficiëntie in prijsvorming. Als dingen te goedkoop zijn, maken 

mensen te makkelijke keuzes. Bij de unificatie is het belangrijk dat mensen die het kunnen veroorloven ook de reële prijs betalen. 

De heer Berenstein gaf aan dat, bijvoorbeeld bij energie al een aantal jaren wordt gekeken wat de reële prijs is. Echter wordt 

opgemerkt dat er veel verspilling is. Dus men komt heel moeilijk tot die reële prijs. De heer Ramautarsing benadrukte dat de 

verspilling niet alleen bij de productie van goederen en diensten plaats vindt, maar ook bij de consument is de verspilling heel hoog 

als de prijzen laag zijn. Als het goedkoop is vergeet men het, als het duur is zullen mensen meer erop letten. De minister van 

Financiën was het hiermee eens en legde uit dat ons systeem in Suriname gebaseerd is op objectsubsidie in plaats van 

subjectsubsidie. Hiervoor is er een plan. Momenteel wordt er 103 miljoen per maand gesubsidieerd door de overheid voor 

iedereen, inclusief die mensen die het wel kunnen betalen, dit zal moeten veranderen. Volgens de analyses zouden er 125.000 
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huishoudens gesubsidieerd moeten worden. Hiermee is de 103miljoen per maand al teruggebracht naar 47 miljoen per maand. De 

maatregelen zijn pijnlijk en mensen voelen het in hun zak, maar als het niet gebeurt dan zullen hun zakken boren.  

 

De Surinaamse burger 

Vervolgens werd overgegaan naar beelden waarbij 

burgers werden geïnterviewd over hoe zij de koers 

ervaren. Veelal werd genoemd dat de meeste 

burgers niet weten hoe de koers tot stand komt, 

echter voelt iedereen de effecten van de hoge 

koers wel, met name bij de hoge productprijzen. 

Daarnaast gaven de meesten wel aan dat de 

overheid hier iets aan dient te doen. Volgens de 

heer Berenstein is communicatie hier ook 

belangrijk, zodat de burgers weten wat er speelt. 

De heer Renten voegde hieraan toe dat de vorige 

regering de koers kunstmatig laag heeft gehouden, 

om politieke redenen. De grondoorzaak is slecht 

beleid geweest. We moeten ons realiseren dat de koers omlaag brengen niet reëel is. Er dient een stabiele koers te komen en 

vervolgens dienen we met z’n allen te zorgen voor een hogere productiviteit. Suriname heeft de laagste productiviteit in het 

Caraïbisch gebied. Daarnaast dient er ook beter betaalde werkgelegenheid gecreëerd te worden. Dan zal de issue van de hoogte 

van de koers dan niet meer spelen. Dan zal het besteedbaar inkomen spelen: wat kan ik kopen met het geld wat ik heb? Hierop 

voegde de heer Achaibersing nog toe dat de deviezen gestopt hadden moeten worden in productie en diversificatie. Echter heeft 

hij gezien dat vanaf 2012 operationele uitgaven werden gefinancierd met o.a. de deviezen pot. Dat hoort helemaal niet. 

Operationele uitgaven dienen gefinancierd te worden met de inkomsten en daarnaast dient ook nog gespaard en geïnvesteerd te 

worden.  

 

Hoogte van de koers 

Vervolgens werden er vragen vanuit de huiskamer gesteld. Een vraag die vaak gesteld werd is: wat is de hoogte van de koers? De 

heer Achaibersing gaf aan dat de koers 14 is. Vanwege de imperfecte markt worden verschillende koersen gehanteerd buiten de 

banken om. De overheid beschikt niet over voldoende deviezen om de markt in balans te houden. Dit betekent dat de vraag naar 

dollars getemporiseerd dient te worden. Er zijn verschillende mindelen om deze vraag te beïnvloeden en deze zal de overheid 

moeten inzetten.  

 

Dollarisering 

Op de vraag over de dollarisering van de Surinaamse economie reageerde de heer Ramautarsing dat dit veel te ingewikkeld is en 

er mogelijk een aparte avond hiervoor zal moeten worden uitgetrokken. Hierop voegde de heer Achaibersing ook toe dat de 

monetaire onafhankelijkheid hiermee ook wordt prijsgegeven. Daarnaast dient er ook in een gedollariseerde economie sprake te 

zijn van een balans in import en export, en het hebben van reserves.  

 

Tegemoetkoming vanuit de overheid 

Er werd gevraagd of de vakbeweging afspraken heeft gemaakt met de regering om de onderste laag tegemoet te komen. De heer 

Berenstein gaf aan dat er nog geen concrete afspraken zijn met de regering voor compenserende maatregelen, omdat de te treffen 

maatregelen nog niet bekend zijn. Het overleggen hierover had eerder van start moeten zijn gegaan. Er zijn al een aantal ideeën 

hierover in de belastingen sfeer, in de sociale pakketten sfeer, maar ook qua inkomstenverhoging, zodat de druk niet te zwaar 

wordt op de lagere lagen van de samenleving. Daarnaast werd ook de vraag gesteld wat er zal gebeuren na de depreciatie, omdat 

de salarissen niet stijgen. Hiervoor moet de productiecapaciteit worden verhoogd. Aan de minister werd gevraagd of de valutawet 

mogelijk weer bekeken dient te worden. Hij gaf aan dat er goede delen in de wet zijn die wel kunnen werken, en de president heeft 
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een commissie ingesteld en deze zal opnieuw naar de wet kijken en deze verbeteren. Deze wet zal nodig zijn om het valutaverkeer 

ook te streamlinen. Hiermee dienen ook de cambio’s gemanaged te worden.  

 

Salarisverhoging 

Tijdens de volgende vragenronde werd de vraag gesteld of er ruimte is voor de bedrijven om een salarisverhoging door te voeren. 

De heer Renten gaf aan dat er geen eenduidig antwoord hierop is. Dit is afhankelijk van het type bedrijf of de sector van het bedrijf. 

Bij een groot gedeelte van de bedrijven die afhankelijk zijn van de lokale economie, zal de ruimte wat minder zijn. De heer 

Ramautarsing haalde aan dat er een nieuw evenwicht zal moeten worden gevonden met de unificatie van de koers, waarmee ook 

de prijzen in de winkel stabiel blijven. Volgens hem moet de koopkracht versterkt worden en niet de salarissen, want als de koers 

stijgt betekent de salarisstijging niets. De heer Achaibersing gaf aan dat er ook een rol van de overheid hier is. Belastingen is een 

instrument om in te zetten om het besteedbaar inkomen te kunnen managen, het reële inkomen vast te houden. In zijn ogen wordt 

dit te weinig ingezet. De solidariteitsheffing is één van de maatregelen, maar deze zal geheven worden op inkomens die het kunnen 

dragen. 

 

Tot slot  

Als afronding gaf de heer Ramautarsing aan dat de unificatie noodzakelijk is, maar het vraagt ook ondersteunende maatregelen en 

stimulering van de productie. Dat zal bepalen of die welvaart blijvend zal zijn en of die salarissen en de koopkracht omhoog kunnen 

worden gebracht. De heer Berenstein voegde daaraan toe dat het belangrijk is dat als er maatregelen worden getroffen, deze 

gelijktijdig ingevoerd moeten worden. Hiervoor is sociaal overleg ook enorm van belang. Ook de heer Renten sloot zich aan bij de 

overige sprekers en gaf aan dat de unificatie pijn zal doen, maar wij verwachten wel dat er over een paar jaar een herstel zal 

plaatsvinden. De heer Achaibersing sloot af met dat er draagvlak nodig is, de unificatie is geen wondermiddel. De maatregelen 

eromheen, de economie boosten, de sociaal zwakkeren te steunen en iedereen zelfstandig proberen te maken in de economie. Dat 

is het ultieme doel. Om vanuit deze situatie daarnaartoe te gaan dienen er pijnlijke maatregelen te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 
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Brief van President Chandrikapersad Santokhi aan de VES 
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AAN: De President van de Republiek van Suriname 

 Dhr.Ch.Santokhi 

 

Paramaribo, 28 september 2020 

 

Betreft: Uw schrijven d.d. 19 september, kenmerk: secpres/ 1845 

 

Geachte President, 

 

Uw schrijven d.d. 19 september j.l. hebben wij (met Bijlagen) in goede orde op 22 september in 

hard- en soft copy ontvangen, waarvoor onze dank.  

Brief van de VES aan President Chandrikapersad Santokhi 

Vereniging van Economisten in S uriname

S

E

V

Postbus 8208    Elisabethshof    Paramaribo - Suriname
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Zoals U bekend, heeft het VES bestuur op 27 augustus j.l. tijdens het onderhoud welke wij met U 

mochten hebben haar bezorgdheid uitgesproken over het invoeren van losse 

inkomstenverhogende c.q. uitgavenverlagende maatregelen en het uitblijven van een 

samenhangend herstructureringsplan welke evenwichtig samengesteld is en ook binnen redelijke 

termijn de financieel-economische crisis kan helpen oplossen en de productie kan bevorderen. Dit 

hadden wij reeds op 16 juni j.l. in een zoommeeting aan de 4 coalitieleiders gevraagd. 
 

U heeft in eerdergenoemd onderhoud de VES om wat geduld gevraagd en toegezegd het 

gevraagde samenhangend evenwichtig plan voor gezondmaking van de overheidsfinanciën op 15 

september voor commentaar toe te sturen. Hieraan hebben wij gevolg gegeven.  
 

In uw schrijven wordt door U binnen 1 week advies gevraagd t.a.v. “eerste noodzakelijke 

maatregelen”. De door U gevraagde adviezen betreffen ingrijpende geïsoleerde maatregelen, 

waarvan wij de onderbouwing en toelichting niet hebben mogen ontvangen en waarbij de 

noodzakelijke productie verhogende maatregelen lijken te ontbreken. Bovendien zijn enkele 

daarvan reeds in de nacht van 18 op 19 september door DNA goedgekeurd en is één daarvan 

reeds doorgevoerd. Adviezen achteraf geven over reeds gesanctioneerde of uitgevoerde 

maatregelen lijkt ons niet zinvol. Aangezien de Vereniging ernaar streeft om gedegen adviezen te 

geven is het advies geven over maatregelen die niet (voldoende) zijn onderbouwd, en/of waarvan 

de onderliggende aannames niet bekend zijn ook niet raadzaam.  

 

De Nota “Beleid tot Macro-economisch Herstel” bestaat uit een 4-tal lezenswaardige en informa-

tieve documenten/analyses van diverse bronnen met een 3-tal losse Powerpoint presentaties 

waartussen het verband onduidelijk is. Het is ons niet duidelijk welk document het “Plan voor 

Macro-economisch Herstel” is, en welke dus lijdend moet zijn bij het analyseren van de overige 

stukken. Onze eerste observatie is dat geen der delen noch het geheel beantwoord aan de behoef-

te voor een helder samenhangend plan met productie verhogende condities voor de private sector.  

 

Mocht genoemd document wel dat samenhangend evenwichtig herstructureringsplan van de 

Regering zijn dan kunnen wij U aanbevelen om het document fundamenteel te herzien. In elk geval 

is het wenselijk om van elke maatregel de aannames expliciet te omschrijven, deze te plaatsen 

binnen een tijdskader, met duidelijke budgetten voorzien van de benodigde verifieerbare 

“rekensheets”. 
 

Wij herhalen hierbij ons verzoek om een samenhangend herstructureringsplan welke evenwichtig 

samengesteld is en binnen redelijke termijn de financieel-economische crisis kan helpen oplossen. 
 

Wij zijn bereid en bieden aan om mee te helpen aan de samenstelling van dat plan. 
 

Hoogachtend, 

Winston Ramautarsing 

(voorzitter) 
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Carbon credits op landenniveau 

In de vorige uitgave van INZICHT heb ik geschreven over het mechanisme van carbon credits op projectniveau onder het Kyoto 

Protocol, oftewel de Clean Development Mechanism (CDM). Dit is veelal ingezet door bedrijven om specifieke projecten mogelijk 

te maken die onder normale omstandigheden onuitvoerbaar waren. Eigenlijk hebben carbon credits de rol van subsidie vervuld 

voor hernieuwbare energie en andere klimaatvriendelijke technologieën in niet geïndustrialiseerde landen. Alhoewel dit zeer nuttig 

is geweest in het stimuleren van micro en meso ontwikkelingen binnen een aantal specifieke landen, heeft dit mechanisme niet 

geleid tot danige impact op landen- en/of wereldniveau op het gebied van klimaatbeheersing. Toen de balans is opgemaakt in 

2012, en de effecten van emissiereducties op wereldniveau niet gehaald bleken te zijn, hebben vele landen ervoor gekozen om hun 

commitment tot de Kyoto Protocol niet te verlengen. Dit was effectief het einde van de toenmalige lucratieve carbon credit markt, 

gelinked aan de CDM.  

Sindsdien is de carbon markt weer nieuw leven ingeblazen met de komst van het Parijs Akkoord (2015), waardoor de prijs 

momenteel weer rond de Euro 30 is voor één carbon credit, net als gedurende hun piek in 2008.  

De carbon credit markt is waar partijen die carbon credits genereren die verkopen aan partijen die deze gebruiken om aan hun 

sociale of wettelijke verplichtingen te voldoen. Suriname heeft tot nu toe niet geparticipeerd in deze markt.

 

Prijsontwikkeling van de carbon credit tussen 2008 en 2020 (Bron: ember-climate.org) 

“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. 
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Naast de inzet van carbon credits gebaseerd op het CDM, zijn er op wereldniveau zowel private, bilaterale als multilaterale 

klimaatfinancieringsmechanismen die ingezet worden om de groeiende uitstoot van niet geïndustrialiseerde landen te 

verminderen. De groei van uitstoot in niet geïndustrialiseerde landen zoals China en India was dusdanig zorgwekkend dat er 

formules zijn ontwikkeld om deze landen te motiveren om hun uitstoot te verminderen. Immers de uitstoot van geïndustrialiseerde 

landen tezamen zorgde al voor meer dan de maximale uitstoot die de aarde volgens berekeningen aankan zonder catastrophale 

klimaatverandering voor de mensheid teweeg te brengen. De niet-geïndustrialiseerde landen konden hun uitstoot onder controle 

houden, door hen bijvoorbeeld te compenseren als zij een industrialisatie project met veel uitstoot niet zouden uitvoeren.  

In specifieke gevallen kan deze “vermeden” groei in uitstoot worden ingezet door het compenserend land  om te voldoen aan hun 

uitstootvermindering toezegging. Onder het Parijse Klimaat Akkoord van 2015 zijn er voorzieningen opgenomen over hoe landen 

aanspraak kunnen maken op dit proces. De uitkomsten hiervan worden omschreven als “internationally transferred mitigation 

outcomes” oftewel ITMOs. Vrij vertaald betekent dit internationaal overdraagbare mitigatie resultaten, waarbij resultaten 

verwijzen naar uitstootverlaging. Het ITMO proces, net als de meeste bilaterale mechanismen die onder toezicht staan van de 

Verenigde Naties, is zeer tijdrovend, omslachtig en vaak ingekapseld in geopolitieke manoeuvres en belangen.  

Onderstaande illustraties laten zien hoe een ITMO transactie eruit kan zien tussen drie landen en één sector. Hieronder word 

specifiek getoond hoe land B met bossen die meer C02 opnemen dan hun industrie genereert deze “overtollige CO2 opname” kan 

verhandelen aan landen en sectoren die teveel C02 uitstoten.   

 

 

Afbeelding afkomstig van www.shell.com 
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Nu is het zo dat er parallel aan het ITMO proces, hetgeen valt onder toezicht van de Verenigde Naties en het Klimaat Parijs Akkoord, 

er ook andere mogelijkheden zijn voor landen om op bilateraal en op het niveau van het bedrijfsleven gebruik te maken van de 

carbon credit markt. Eén van deze mogelijkheden is dat een niet-geïndustrialiseerd land een bilaterale relatie aangaat met een 

geïndustrialiseerd/vervuilend land, waarbij er middels nationale of sectorale sturing er in het niet-geïndustrialiseerd land 

maatregelen worden ingezet om uitstoot te verminderen en/of groei van uitstoot te vermijden. Een voorbeeld hiervan was de 

Guyana-Noorwegen afspraak waarbij Noorwegen fondsen beschikbaar heeft gesteld aan Guyana om haar uitstoot uit haar 

landgebruik en bossen te verlagen. Soortgelijke afspraken zijn er gemaakt tussen landen als Duitsland en Brazilië, Noorwegen en 

Nigeria en een hele reeks anderen. In deze gevallen kunnen de bereikte resultaten in de niet-geïndustrialiseerde landen niet worden 

meegeteld bij het behalen van de emissieverlaging doelstellingen van de “schenkende” geïndustrialiseerde/vervuilende landen.  

Deze afspraken hebben dus meer weg van ontwikkelingshulp, en worden vaak ook om deze reden ook behandeld als te zijnde 

schenkingen of “overseas development assistance”, hetgeen een disbalans brengt in de relatie, met het “schenkende” land die die 

voorwaarden stelt, en het “ontvangende” land die moet instemmen met de genoemde voorwaarden, alsook met de geboden prijs 

en timing van de betalingen. Het is om deze reden, alsook de aanhoudende complexiteit die gemoeid is met dit type financiering 

dat vele landen er niet voor kiezen om een dergelijke relatie aan te gaan omwille van de perceptie van verlies van soevereiniteit op 

het gebied van haar ontwikkelingsmodel en ambities. Ook hierin heeft Suriname tot heden ten dage niet in geparticipeerd. 

Suriname heeft wel wat capaciteitsopbouw klimaatfinanciering kunnen ontvangen, maar niet op schaal en niet op basis van 

uitstootverminderings doelstellingen.  

Onderstaande overzichten geven twee invalshoeken weer hoe deze fondsen momenteel vloeien tussen de landen die geld geven, 

de sectoren en de landen die geld ontvangen: 

 

  
Afbeelding afkomstig van UNFCCC 
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Afbeelding afkomstig van World Resources Institute 

 

De Voluntary Markt  

Een snelgroeiende markt voor carbon credits is gekoppeld aan wat bekend staat als de Voluntary Markt die wordt gebruikt door 

bedrijven en sectoren oftewel de markt voor partijen die vrijwillig hun emissies wensen te compenseren door carbon credits af te 

nemen van private of nationale entiteiten.  

 

Deze markt biedt de mogelijkheid aan landen en entiteiten om buiten de geopolitiek en de complexe en tijdrovende multilaterale 

processen van de Verenigde Naties carbon credits te genereren en deze te verhandelen op basis van gelijkheid en wederzijds 

vastgesteld belang. De credits die hier gegenereerd en verhandeld worden, staan bekend als Voluntary Carbon Units (VCU’s). Deze 

markt is behoorlijk aan het groeien en in 2019 zijn er meer dan 100 miljoen VCU’s verhandeld, goed voor minimaal USD 300 miljoen. 

 

  



 
 

 
VES INZICHT # 7 – OKTOBER 2020  16 

Onderstaande grafieken toont de cumulatieve waarde, alsook de jaarlijkse volumes en omzetwaarden die in deze markt omgaan. 

Afkomstig van Ecosystem marketplace.  

 

Onderstaande grafiek afkomstig van ecosystem marketplace toont de volumes en gemiddelde prijzen voor VCU’s in 2019.  

  
 

Er zijn tal van mechanismen en instituten die dienen als certificerende, toekennings- en toezichtshoudende entiteiten zoals “The 

gold standard”, VERRA, en de American Carbon Registry om een aantal te noemen. Elk van deze instituten garandeert een bepaalde 

kwaliteit, duurzaamheid en afstemming met de Sustainable Development Goals, alsook dat de nodige veiligheidskleppen rondom 

lokale gemeenschappen, corruptie en misbruik van fondsen worden ingebracht en danig functioneren.  
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Afbeelding en tekst afkomstig van VERRA. 

 

Het is vanwege de erkende kwaliteitsgaranties dat menig internationaal bedrijf ervoor heeft gekozen en kiest voor het gebruik van 

VCU’s voor het nakomen van hun maatschappelijke verplichtingen om uitstoot te reduceren. Een aantal klinkende namen die 

gekozen hebben om VCU’s in te zetten voor compensatie van hun uitstoot zijn Apple, Proctor & Gamble, Disney, Microsoft en 

Google.  

Ook sectorale entiteiten kiezen er in enkele gevallen voor om VCU’s in te zetten, zo heeft bijvoorbeeld de ICAO (International Civil 

Aviation Organization) ervoor gekozen om haar leden de mogelijkheid te bieden om hun uitstoot reducties te realiseren door de 

inzet van VCU’s. Een ander voorbeeld zijn de reeks aan energiebedrijven die de intentie hebben vastgelegd om honderden 

miljoenen aan VCU’s aan te schaffen de komende periode.  

Onderstaande afbeelding geeft de afspraken aan die gelden voor ICAO/CORSIA zoals gerapporteerd door de IATA (International Air 

Transport Association) 

 

Afbeelding afkomstig van IATA 

VCS Standard: The VCS Standard lays out the rules and requirements 

which all projects must follow in order to be certified. 

Independent Auditing: All VCS projects are subject to desk and field 

audits by both qualified independent third parties and Verra staff to 

ensure that standards are met and methodologies are properly applied. 

Accounting Methodologies: Projects are assessed using a technically 

sound GHG emission reduction quantification methodology specific to 

that project type 

https://verra.org/project/vcs-program/validation-verification/
https://verra.org/project/vcs-program/methodologies/
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Een populaire methodiek om VCU’s te genereren heden ten dage is REDD+, oftewel “Reduced Emissions from Deforestation, 

Degredation, Sustainable Forest Management, Conservation and Forest Carbon Enhancement”.  In het volgend artikel zullen we 

nader ingaan op een mogelijke opportunity om op korte termijn Climate Finance in de vorm van REDD+ voor Suriname te verkrijgen.  

 

Afbeelding afkomstig van WWF 

 

 

Op verzoek van de Nationale Assemblee heeft de VES afgelopen 

week in een vergadering met de Commissie van Rapporteurs 

o.l.v. dhr. M. Jogi advies uitgebracht over de wijziging van het 

obligoplafond en het COVID Fonds.  

 

De VES begon haar spreekbeurt met te bedanken voor de 

uitnodiging en aan te geven niet aan de wetgevingsvrijheid van 

DNA te komen. Echter zal de VES altijd gevraagd en ongevraagd 

haar visie geven waar het de economie aangaat.  

 

 

COVID Fonds II 

Aangaande de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand met 

name het COVID-fonds van SRD 1.5 miljard zal de besteding 

van deze middelen in de komende 6 maanden, een behoorlijk 

negatieve uitwerking hebben op de samenleving.  

 

Dit fonds zal een belangrijke rol spelen in het beschermen van 

de samenleving tegen, en het bestrijden van deze gevaarlijke 

pandemie. De besteding van de middelen zal de staatsschuld 

echter met nog eens 5% laten toenemen.  

Bespreking VES met de DNA commissie over Wet op de Staatsschuld en Wet 

Burgerlijke Uitzonderingstoestand op 23 september 2020 
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Wet op de Staatsschuld 

Aangaande de aanpassing op de Wet op de Staatsschuld, met 

name het aanpassen van het obligoplafond, moet dit niet op 

zichzelf staan, maar passen in een compleet plan voor Herstel 

van de economie. Dat plan is er tot nu toe niet. Het door de 

Regering aangeboden ‘pakket’ is geen plan. Deze wet zou een 

sluitstuk moeten zijn. Belangrijk is vooral de sanctiebepaling, 

daar deze naleving door de minister waarborgt. Op dit moment 

heeft de staat zelf al problemen om haar operationele kosten 

te betalen. Verder is het wenselijk dat bij elke nieuwe lening 

het percentage voor productie ook dient te worden 

meegenomen.  

 

 Monetaire financiering van de COVID uitgaven middels creatie 

van nieuw geld door de CBvS zal direct de inflatie 

aanwakkeren. Het in de samenleving pompen van ca. SRD 300 

miljoen per maand heeft zeker zijn invloed. De extra 

gecreëerde gelden zullen immers direct worden besteed en in 

onze kleine open economie zal ruim meer dan de helft uit 

importproducten bestaan. Dat verhoogt direct de vraag naar 

dollars met een verhoogde koers tot gevolg. De verhoogde 

koers zal daardoor de prijs van alle geïmporteerde goederen 

en diensten, ook die niks met Covid te maken hebben, verder 

doen stijgen. Dit heeft de VES aan leden van de Nationale 

Assemblee meegedeeld. Zij is van mening dat eerlijke 

informatieverschaffing aan de samenleving van belang is.  

De VES vindt dat in het kader van openheid van bestuur het 

meer dan noodzakelijk is dat de Regering duidelijkheid 

verschaft over de besteding van de SRD 1.500 miljoen.  

 

Indien het geld wordt besteed in de consumptieve sfeer zal 

uiteindelijk de verarming verder gestalte krijgen, terwijl de 

lokale productiebedrijven schreeuwen om ondersteuning. 

Investeren in de lokale productie leidt tot consolidering en 

uitbouw van werkgelegenheid en de vereiste dynamiek in onze 

economie die nu deels ontbreekt. 

 

Obligoplafond 

De in de conceptwet voorgenomen verhoging naar 95% is 

zinloos, nu de schuld reeds een hoogte van 154% van het BBP 

heeft bereikt. Bovendien zal de Regering noodgedwongen nog 

meer moeten lenen, al was het alleen voor het COVID II fonds 

welke de schuld direct met circa 5% zal verhogen.  

 

De vereniging is van mening dat een aanpassing van het 

obligoplafond alleen zin heeft als sluitstuk van het 

Herstructureringsprogramma gekoppeld aan een 

schuldaflossingsplan welke nog binnen deze regeerperiode 

geleidelijk afloopt naar onder de 60%. De overschrijding van de 

60% mag onder geen enkel beding naar de volgende Regering 

worden doorgeschoven. 

 

Sancties 

Voorts heeft de VES aangegeven dat de strafbepaling voor de 

Minister van Financiën welke uit de wet is gehaald om Minister 

Hoefdraad te vrijwaren terug moet in de wet, net zoals deze 

was opgenomen in de Strafbepalingen in de Wet op de 

Staatsschuld uit 2002. De VES heeft geen reden om deze 

Minister van Financiën te wantrouwen, maar zonder sancties 

zal de wet een waardeloos stuk papier blijken

 

 

De VES is geen voorstaander van Monetaire Financiering 

 

Hoewel het COVID-II Fonds van SRD 1.500 miljoen 

van belang is voor de voorkoming en bestrijding van 

de gevreesde ziekte zal de wijze van financiering de 

gehele samenleving, zonder onderscheid des 

persoons, significant verarmen.  

Aanwezig: A. Achaibersing (minister van Financien) 

De DNA leden A. Gajadien (indiener van het voorstel),    

M. Soemar-Huur (indiener van het voorstel), M. Jogi,       

R. Parmesser, G. Rusland, J. Vreedzaam, E. Karto,              

R. Asabina, C. Wang, V. Ramsukul en C. Dijksteel. 

Verder: P. Brandon (Rekenkamer) en A. Wijnerman 

(Bureau voor de Staatsschuld) 

Aanwezig namens de VES:                                                       

W. Ramautarsing, S. Debipersad & J. Goedschalk 
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De afgelopen weken heeft de Regering een aantal drastische 

maatregelen getroffen om de inkomsten van de Staat te 

vergroten en de uitgaven te verlagen. Hierbij kan genoemd 

worden de verhoging van de government take op brandstof. 

Verder de aanpassing van de wisselkoers door de Centrale 

Bank van Suriname, namelijk de depreciatie van de SRD t.o.v. 

de USD van 7,52 naar 14,29. Deze maatregelen hebben het 

directe gevolg dat de consumentenprijs van brandstof met 

meer dan 50% is gestegen. De doorwerking hiervan is 

merkbaar, maar zoals de Regering aangeeft onvermijdelijk. 

Jammer dat de Regering ervoor gekozen heeft om deze 

maatregel als een “losse” maatregel uit te voeren, zonder 

onderdeel te zijn van een totaal pakket aan maatregelen, 

waarbij de diverse maatregelen op elkaar zijn afgestemd, zoals 

de VES dit meerdere keren heeft gevraagd:                                 

“Regering, waar is uw samenhangend economisch 

herstructureringsprogramma?”. 

Uiteindelijk ontving de VES op 22 September 2020 de Nota 

“Beleid tot macro-economisch herstel” met de maatregelen 

die de Regering wenst uit te voeren om de economie gezond 

te maken. De VES is door de Regering gevraagd om haar visie 

te geven op de nota. Hiervoor is het noodzakelijk dat de VES de 

beschikking heeft over een totaal pakket van alle maatregelen 

gekoppeld aan een tijd- en uitvoeringsschema. Deze 

maatregelen dienen overzichtelijk te worden opgesomd, zodat 

alle bedragen gekoppeld aan de maatregelen kunnen worden 

geanalyseerd en inzicht verkregen wordt in de groottte van de  

bezuinigingen en de kosten. Wat zijn de “plusjes” en de 

“minnetjes”. Verder is het noodzakelijk dat de VES de 

beschikking krijgt over de “rekensheets” om de doorrekening 

van de maatregelen te verifiëren en zelfs de maatregelen met 

elkaar te vergelijken. 

De wijziging van de Wet op de Staatsschuld en de Wet 

Burgerlijke Uitzonderingstoestand geeft de autoriteiten de 

wettelijke mogelijkheid om SRD 1.500 miljoen monetair te 

financieren ten behoeve van het COVID-II fonds. Dit zal de 

inflatie aanwakkeren en een ongunstige werking hebben op 

het prijzenfront. 

 

De Regering zou er goed aan doen om de samenleving 

daadwerkelijk uit te leggen waarvoor het geld uit de COVID-II 

fonds wordt gebruikt en wat de “meeliftende” ongunstige 

effecten zijn. 

De begroting 2021 die is ingediend door de Regering aan DNA 

op 29 September j.l. baart de VES enorm zorgen. De Regering 

stelt dat het begrotingstekort SRD 6.7 miljard is, gelijk aan 

19,7% van het BBP. Dit tekort is eigenlijk veel groter, namelijk 

SRD 12.9 miljard, en dus 46% van het BBP. Dit verschil komt 

door de leningen van SRD 4.8 miljard en het niet meetellen van 

de COVID uitgaven van SRD 1.3 miljard. Dit gigantisch 

begrotingstekort van 46% van het BBP is een 

“sluipmoordenaar” voor economisch herstel en ondergraaft de 

maatregelen die dezelfde Regering wenst te nemen voor 

herstel van de economie.  

Het herstelplan en de begroting kenmerken zich door een 

gebrek aan “ambitie” en “creativiteit”, en heeft de begroting 

van de Regering Santokhi -Brunswijk veel overeenkomsten met 

de vorige begrotingen. 

De VES is ervan bewust dat de nalatenschap van de vorige 

Regering getypeerd kan worden als “na mij de zonvloed”. 

Desondanks zien we weinig terug van de verkiezingsbeloften 

gedaan door de coalitiepartijen in het herstelplan en de 

begroting 2021.  

Een enorme tekortkoming in het herstelplan is het ontbreken 

van een plan om de productie te verhogen en de export te 

bevorderen. Hoe denkt de Regering de verdiencapaciteit van 

de samenleving te vergroten? Of denkt de Regering door te 

“lenen” de problemen op te lossen of de problemen vooruit te 

schuiven? 

De VES roept de Regering op om de juiste inspanningen te 

plegen en “met de billen bloot” het eerlijk verhaal te vertellen. 

Het eerlijk verhaal heeft niet alleen betrekking op de 

gruwelijke erfenis, maar ook dat de coalitiepartijen de 

financieel-economische crisis hebben onderschat en dat er 

blijkbaar geen “wederopbouwplan” heeft bestaan met de 

maatregelen ingebed in een tijdspad. 
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