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Een uitgelekt wetenschappelijk rapport dat gezamenlijk is 

opgesteld door het Israëlische ministerie van 

Volksgezondheid en Pfizer laat zien dat het Covid-19-vaccin 

van het bedrijf negen van de tien infecties stopt en dat Israël 

de groepsimmuniteit tegen eind maart zou kunnen 

benaderen.  

 

Pfizer-vaccin effectief tegen Covid-19 

De studie, gebaseerd op de medische dossiers van 

honderdduizenden Israëli's, stelt vast dat het vaccin de 

overdracht van het coronavirus sterk kan beperken. "Een hoge 

opname van vaccins kan de pandemie op betekenisvolle wijze 

een halt toeroepen en biedt hoop op een eventuele 

beheersing van de pandemie naarmate 

vaccinatieprogramma's in de rest van de wereld toenemen", 

aldus de auteurs. 

  
Israëli's staan in de rij om het Pfizer-vaccin te ontvangen in 

Tel Aviv op 9 februari. Foto: AP/ARIE 
 

Het landelijke onderzoek werd op 18 februari geciteerd door 

de Israëlische nieuwswebsite Ynet. Hierop werd een kopie van 

het onderzoeksrapport verkregen door MIT Technology 

Review. De bevindingen zijn belangrijk, omdat Israël de wereld 

leidt bij het vaccineren van zijn bevolking, waardoor het land 

een ‘real-world’ laboratorium wordt om te begrijpen of vaccins 

de pandemie kunnen beëindigen. Tot dusver heeft Israël 32% 

van zijn bevolking volledig gevaccineerd, allemaal met het 

Pfizer-vaccin, en heeft nu 's werelds hoogste vaccinatiegraad 

per hoofd van de bevolking tegen Covid-19. 

 

Het rapport bevestigt dat het vaccin in staat is om Covid-19 

ziekteverschijnselen en sterfgevallen met meer dan 93% te 

verminderen, en levert ook het eerste grootschalige bewijs dat 

het vaccin de meeste infecties kan voorkomen, ook die welke 

geen symptomen veroorzaken. Dat zou Israël in staat kunnen 

stellen om het eerste land te worden dat zogenaamde 

groepsimmuniteit bereikt, of niveaus van bevolkingsweerstand 

die hoog genoeg is om de verspreiding van het virus te 

controleren zonder lockdowns. Zolang het land mensen snel 

blijft vaccineren en er geen variant opduikt waarvoor het 

vaccin een lagere werkzaamheid heeft, "kan Israël de SARS-

CoV-2 immuniteitsdrempel tegen maart benaderen", aldus de 

studie. 

 

Israël begon in december een campagne om alle 6,4 miljoen 

burgers ouder dan 16 jaar te immuniseren en premier 

Benjamin Netanyahu heeft beloofd dat als genoeg Israëli's de 

prikjes krijgen, het land weer normaal zal kunnen worden. "Het 

zal niet alleen de laatste lockdown zijn, maar we zijn ook klaar 

met Covid", zei hij in een televisie-nieuwsinterview op 15 

februari. "We zullen de eersten zijn die uit de coronapademie 

komen." 
 

De bevindingen 

Het ongepubliceerde rapport van 22 pagina's werd voor het 

eerst verkregen door Nadav Eyal, een prominente Israëlische 

journalist, die de bevindingen op 18 februari beschreef en 

screenshots van de tekst op Twitter publiceerde. Pfizer heeft 

de authenticiteit van het studiedocument niet bevestigd.  

Uitgelekt rapport toont het succes van 

het Pfizer-vaccin tegen Covid-19 aan in 

het grootste ‘real-world’ test  

- Joshua Mitnick en Antonio Regalado 
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De hoofdauteurs zijn Sharon Alroy-Preis, 

van het Israëlische ministerie van 

Volksgezondheid, en Eric Haas, een 

onderzoeker van het ministerie. 

Bovendien werd de studie uitgevoerd 

door een team van acht Pfizer-

onderzoekers, waaronder 

epidemiologen Farid Khan en John 

McLaughlin en de wereldwijde 

medische leider van het bedrijf voor 

Covid-vaccins, David Swerdlow, een 

expert op het gebied van infectieziekten 

die eerder bij de Amerikaanse Centers 

for Disease Control and Prevention 

(CDC) werkte. 

Het onderzoek is het eerste 

gezamenlijke rapport van het ministerie 

van Volksgezondheid en Pfizer sinds ze 

eerder dit jaar een overeenkomst 

bereikten om vaccinatiegegevens te 

delen in ruil voor een constante aanvoer 

van doses. De samenwerking maakt deel 

uit van een bredere inspanning van 

Pfizer om na te gaan hoe het vaccin, 

Comirnaty genaamd, werkt in grote populaties. Het vaccin van 

Pfizer evenals die van Moderna, is een boodschapper RNA-

type (mRNA) vaccin dat door CDC is goedgekeurd voor gebruik 

in de VS. Het werkt met twee prikjes die na toediening 

informatie overbrengen over het virus om het immuunsysteem 

van de mens te prikkelen om de infectie te herkennen en te 

bestrijden.  
 

De nieuwe bevindingen komen in grote lijnen overeen met 

Israëls grootste gezondheidsorganisaties, Maccabi Healthcare 

Services en Clalit Health Services, die samen 80% van de 

Israëli's bestrijken. Op 14 februari zei Clalit, dat bewijs 

verzameld bij 1,2 miljoen personen aantoont dat het Pfizer-

vaccin een week na de tweede dosis “buitengewoon effectief 

is in de real-world”.  Het Israëlische rapport beschrijft 

waarnemingen die gedurende drie weken in januari en 

februari zijn gedaan toen onderzoekers gezondheidsgegevens 

konden vergelijken van niet-gevaccineerde mensen en mensen 

die meer dan een week eerder hun tweede prikje hadden 

gekregen. Vervolgens vergeleken ze de groepen voor vijf 

Covid-19-uitkomsten: infecties, symptomen, 

ziekenhuisopnames, kritieke ziekenhuisopname en overlijden.  

 

Pfizer en zijn partner, het Duitse biotechnologiebedrijf 

BioNTech, hadden eerder 95% effectiviteit gevonden in hun 

klinische onderzoeken die in 2020 werden uitgevoerd. De ‘real-

world’ cijfers komen vrijwel overeen met de cijfers uit de 

kliniek. Een nieuwe bevinding suggereert dat het vaccin de 

overdracht van het virus tussen mensen sterk zou kunnen 

onderdrukken en zou kunnen helpen de uitbraak te 

beëindigen. 

 

Succes tegen de varianten 

De vaccinatiecampagne in Israël vond plaats op het moment 

dat de meer-besmettelijke "Britse" variant van het virus, 

genaamd B.1.1.7, de overhand begon te krijgen. Het rapport 

waarschuwt dat "vooruitgang naar groepsimmuniteit in Israël 

zou kunnen worden verstoord" door nieuwe varianten als het 

vaccin tegen hen minder effectief is.  
 

Groepsimmuniteit 

Groepsimmuniteit is de drempel waarboven nieuwe gevallen 

zich nauwelijks nog zouden moeten voordoen, zelfs zonder 

maatregelen zoals maskers en afstand nemen, omdat het virus 

geen vatbare mensen meer zou hebben om te infecteren. Het 

exacte deel van de bevolking dat immuun zou moeten zijn om 

deze drempel te bereiken, is echter onbekend - schattingen 

lopen uiteen van 60% tot 85% - en het valt nog te bezien 

hoeveel Israëli's er uiteindelijk mee instemmen zich te laten 

vaccineren. Vaccinatie is optioneel in het land en wordt met 
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meer scepsis bekeken door jongere leeftijdsgroepen, maar ook 

door ultraorthodoxe Joden en Arabieren. De vraag naar de 

Pfizer-prikjes in Israël is met 37% gedaald ten opzichte van een 

dagelijkse piek in januari, toen het vaccinatieprogramma nog 

beperkt was tot medisch personeel en de politieke leiding. Ook 

worden kinderen onder de 16 nog niet gevaccineerd, dat is 

ongeveer 29% procent van de bevolking van het land.  
 

Goed nieuws? 

Dit alles betekent niet dat het vaccin onfeilbaar is, en Israël 

registreert nog steeds enkele sterfgevallen, zelfs onder 

degenen die zijn gevaccineerd. Toch geven de resultaten van 

Pfizer over het algemeen een bemoedigend beeld voor veel 

andere landen die zich haasten om de vaccinatie-inspanningen 

van Israël na te streven.  

 

De VS, die dagelijks meer dan 1,5 miljoen mensen vaccineren 

met zowel de Pfizer- als Moderna-injecties, hebben het record 

van de meeste doses in totaal - ongeveer 56 miljoen. Maar 

door de grotere populatieomvang komt dit neer op slechts 

4,6% van de bevolking. Op dinsdag 16 februari schetste 

president Joe Biden van de VS het doel om het hele land binnen 

zes maanden te vaccineren. "Eind juli zullen we 600 miljoen 

doses hebben, genoeg om elke Amerikaan te vaccineren". 

 

Andere landen worden geconfronteerd met grotere 

hindernissen om hun bevolking te vaccineren. Ze hebben 

veelal geen toegang tot de mRNA-vaccins, wachten op 

goedkopere vaccins die mogelijk minder effectief kunnen zijn, 

kampen met beperkte financiële middelen en gezondheidszorg 

faciliteiten of hebben überhaupt moeite om toegang te krijgen 

tot grote vaccin voorraden. Volgens sommige schattingen is 

het merendeel van de ontwikkelingslanden pas in 2023 

volledig gevaccineerd, en dat geldt ook voor enkele van de 

buurlanden van Israël. Tot dusver heeft Israël zijn voorraad 

vaccins niet beschikbaar gesteld aan de meeste van de 

ongeveer 5 miljoen Palestijnen op de bezette Westelijke 

Jordaanoever en in de Gazastrook. 
 

 

Vertaald uit MIT Technology Review, 19 februari 

2021 
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Met CHP uit de 

Economische Crisis? 
 

Op dinsdag 23 februari werd een nieuwe aflevering van het 

programma Econotori met als onderwerp “Met CHP uit de 

economische Crisis?” live uitgezonden vanuit de studio van 

Apintie. Middels dit programma wenst de VES de samenleving 

uitgebreid te informeren over de stand van de economie, het 

economisch beleid en de gevolgen van economische 

beleidsbeslissingen van de regering voor de samenleving. 

De regering is sinds geruime tijd bezig met het formuleren van 

een Crisis en Herstelplan (CHP), waarvan er op 12 januari 2021 

een exemplaar hiervan werd overhandigd door de Minister van 

Financiën aan de VES-voorzitter. Op 25 januari heeft de 

vereniging haar inzichten hierover, bestaande uit vragen, 

commentaar en aanbevelingen, aan de minister aangeboden. 

Zo ook hebben meerdere organisaties en deskundigen hun 

commentaar op het CHP gegeven. 

 

Tijdens deze Econotori werd belicht wat de stand van zaken is 

met betrekking tot dit plan, welke kritieke aandachtsgebieden 

er zijn vanuit het oogpunt van belangrijke actoren en de stand 

van zaken met het IMF. De panel voor deze editie van 

Econotori bestond uit: Marten Schalkwijk (adviseur van de 

President), Armand Zunder (Ravaksur),  Malty Dwarkasing 

(VSB) en  Steven Debipersad (VES).  

 

 

Zij gingen respectievelijk vanuit hun vertegenwoordiging in op 

het thema van deze Econotori. De gemeenschap kreeg de 

ruimte om vragen te stellen die ter discussie en verheldering 

werden voorgelegd aan het panel. De huiskamer vragen vanuit 

de social mediakanalen werden gepresenteerd aan het panel 

door  Lunice Heuvel. De discussie werd geleid door  John 

Goedschalk. 
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Essentie van het CHP 

In zijn betoog over de stand van zaken rond het CHP gaf Marten 

Schalkwijk aan dat de regering een economische situatie heeft 

aangetroffen en aan de hand daarvan een begroting moest 

maken zoals dat elk jaar gebeurt. Uit de begroting bleken de 

inkomsten van de Staat SRD 10-11 miljard te zijn en de 

uitgaven van de lopende kosten SRD 9 miljard. Bij optelling van 

lopende aflossingen en rente van SRD 8 miljard kom je tot 

totale staatsuitgaven van SRD 17 miljard, wat betekent dat er 

een tekort is van SRD 6-7 miljard.  

 

Het vorenstaande dient overbrugd te worden, want anders kan 

de overheid haar begroting niet bekostigen. In het verleden is 

er veel geleend om de gaten in de begroting te dichten, maar 

dat betekent dat er ook veel meer aflossingen en rente 

bijkwam. Dat kan volgens Schalkwijk niet eeuwig doorgaan. Op 

een gegeven moment is er gestopt met lenen, doordat  de 

rentes te hoog werden en steeds minder financiering 

beschikbaar was. De Overheid dient nu het gat te dichten door 

lokaal meer inkomsten te genereren uit exportopbrengsten en 

uit de samenleving. Voorbeelden zijn royalties op goud, hout 

en de visserijsector, belastingverzwaring, achterstanden 

inlopen, solidariteitsheffing, 2% verhoging op de 

omzetbelasting op de import, de niet belastingmiddelen zoals 

conversie van grondhuur en eigendom, maar ook 

corruptiebestrijding.  

 

Aan de andere kant dient er minder te worden uitgegeven. 

Door middel van schuldherschikkingen wordt geprobeerd  de 

druk op de begroting te verminderen. De ministeries moeten 

verder inleveren, subsidies verminderen en op de loonsom 

verminderen via Public Sector Reform. De Overheid moet aan 

de ene kant inkomsten verhogen en aan de andere kant de 

uitgaven verminderen. Ondertussen zitten we met een hoge 

inflatie en een wisselkoers die gestabiliseerd moet worden. Als 

daar niets aan wordt gedaan is er volgens Schalkwijk al 

uitgerekend dat de wisselkoers naar SRD 50+ en de inflatie 

naar bijna 100% zal gaan. Het vorenstaande dient planmatig te 

worden aangepakt. De wisselkoers vraagt volgens hem een 

aparte aanpak. Volgens Schalkwijk kan het uitvoeren van het 

plan twee tot drie jaren duren. Ondertussen dient ervoor 

gezorgd te worden dat de armoede tegengegaan wordt met 

een sociaal vangnet. De aangehaalde zaken zijn volgens hem 

de essentie van dit Crisis en Herstel Plan. 

 

Dubbele Crisis 

De heer Zunder gaf namens Ravaksur een beschouwing vanuit 

de factor mens, de werkers en gepensioneerden. Hij gaf aan 

dat de vakbeweging de huidige situatie met heel veel zorg 

bekijkt. Volgens hem wordt er vanuit de vakbeweging ervaren 

dat het besteedbaar inkomen van de werkende klasse,  met 

rasse schreden achteruitgaat. De inflatie is veel te hoog 

volgens hem. De norm die de vakbeweging stelt is beneden de 

10% terwijl die aan het eind van 2020 de inflatie op 61% lag. 

Terwijl de inflatie toeneemt, blijven de lonen en salarissen 

gelijk.  

 

Het vorenstaande betekent dat er meer verarming ontstaat 

van werkers en is er nu zelfs het fenomeen van ‘werkende 

armen’. Verder ziet de inflatie verwachting er niet rooskleurig 

uit. De verwachting voor dit jaar is dat deze zal liggen bij de 

70%. Terwijl de inflatieverwachting zo hoog is, is het 

minimumloon nog steeds niet aangepast. Als er wordt gekeken 

naar de armoedegrenzen, dan praten we volgens Zunder over 

SRD 3000 tot SRD 4500 per maand, wat betekent dat tal van 

werkers en gepensioneerden onder de armoedegrens liggen.  

 

We hebben te maken met een dubbele crisis; een financieel 

economische en een Covid-crisis. Om daaruit te komen moet 

er op de eerste plaats gekeken worden naar het 

financieringstekort van de overheid, omdat zij in de afgelopen 

tijd veel meer heeft uitgegeven dan ze verdiend heeft. Volgens 

Zunder moet dat naar meer acceptabele proporties. Het tekort 

moet van 19% naar  5%. Verder is hij van mening dat er in het 

plan te weinig aandacht is besteed aan het bedrijfsleven. 

“Verder maken wij als mensen uit de vakbeweging ons zorgen 

over het feit dat de steun aan de bedrijven, om nieuwe 

werkgelegenheid te creëren, als gevolg van de Covid-crisis, te 

lang uitblijft”, aldus Zunder. Het is volgens hem kortom een vrij 

zorgelijke situatie waarin wij op dit moment verkeren. Voor 

wat betreft de financiering van de begroting van 2021, met 

name de inkomsten van de overheid als gevolg van de diverse 

maatregelen en de uitgaven van de overheid, zie je dat er een 

tekort ontstaat van 1.3 miljard . “Je vraagt je natuurlijk af: hoe 
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gaat dat worden gefinancierd?”, beklemtoont hij. Volgens hem 

zijn simpele methoden onder andere lenen, monetaire 

financiering en fresh capital aantrekken. “Binnen de 

vakbeweging leeft er dus zorg maar het stemt toch wel goed 

dat er een plan is”.  

 

Nationaal Monitoringsorgaan 

In haar beschouwing gaf mevrouw Dwarkasing aan dat er 

inderdaad zoals alle andere actoren het ermee eens is, dat er 

iets gedaan moet worden vanwege het feit dat die economie 

in een crisis terecht is gekomen door het afgelopen 

overheidsbeleid. Ook de Covid pandemie waar we nog niet uit 

zijn draagt hieraan bij. Zij benadrukt dat een gezonde 

economie een gezond ondernemingsklimaat met zich 

meebrengt en dat het gunstig wordt voor bedrijven om te 

investeren en de bedrijvigheid daarmee op gang zal komen.  

 

 

De VSB heeft ook het CHP bestudeerd en concludeert  dat de 

overheid aardig wat tijd  heeft besteed aan fiscale en 

monetaire maatregelen en de doorrekening daarvan. “We 

moeten wel zeggen dat wij bepaalde doorrekeningen wat 

optimistisch vinden. Als we denken aan bepaalde inkomsten 

verhogende maatregelen dan zien we dat de overheid heel 

veel verwacht binnen te halen aan niet geïnde belastingen, 

grondconversie etcetera. Wij hebben ook gezien dat de 

overheid het financieringstekort van het afgelopen jaar van 

bijkans 17% dit jaar wilt terugbrengen naar 3%. Dat is erg 

ambitieus, maar is het wel haalbaar?”, aldus Dwarkasing. 

Als er wordt gekeken naar het monetair beleid, dan worden 

bepaalde elementen aangehaald waarmee de koers 

gestabiliseerd zal worden. Voor het bedrijfsleven is vooral 

belangrijk: stabilisatie van de koers en de beschikbaarheid van 

deviezen om input te kunnen importeren voor het 

productieproces. 

Zij geeft verder aan dat er nog te weinig gedaan wordt voor het 

bedrijfsleven. “We weten dat de economie is gekrompen met 

bijkans 13% en dat wij ook nog te maken hebben met een 

Covid pandemie. Je kan dus de economie niet helemaal 

opengooien, waardoor het productieproces  moeilijk 

gestimuleerd kan worden. Bepaalde sectoren kunnen heel 

moeilijk opgang komen”, meent zij.  

 

Verder geeft ze aan dat de incentives naar het bedrijfsleven 

wel worden benoemd, maar die zijn in het plan niet 

geconcretiseerd en de uitwerking daarvan op het bedrijfsleven 

is eveneens uitgebleven. “Aan de andere kant vinden we het 

heel goed, het moet gebeuren en we erkennen dat. Belangrijk 

is een breed draagvlak in de samenleving. Voor het 

bedrijfsleven is het sociaal dialoog hierbij ook belangrijk om de 

mogelijkheden samen te bekijken”, geeft zij aan. Essentieel is 

dat het plan goed gemonitord dient te worden. Zij stelt een 

nationaal monitoringsorgaan voor met deskundigen uit de 

private en publieke sector, die samen gaan werken en regulier 

rapportages gaan uitbrengen voor de samenleving waarin het 

effect van de genomen maatregelen  aangetoond wordt met 

statistieken en analyse. Het vorenstaande is van belang, zodat 

we zien in welke richting we gaan en hoe de maatregelen 

eventueel aangepast moeten worden.  

 

Why will it work this time  

Volgens Debipersad geeft het Crisis-en Herstelplan een aanzet 

om delen van de economie die ernstig zijn ontspoord, weer op 

spoor te krijgen. “Om te voorkomen dat het land verder zinkt 

en dat wij als samenleving in een situatie van blijvende en 

toenemende armoede komen moet nu worden ingegrepen. 

Dus, DRIN DRESI WAKTI SIKI”, beklemtoont hij. Hij gaf aan dat 

de regering met het CHP de ernstige sociaaleconomische 

problemen erkent, maar uiteindelijk toch te optimistisch blijft 

over de huidige economische, monetaire, bestuurlijke en 

sociale realiteit.  
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Debipersad ging summier in op de enkele van de 10 

aandachtsgebieden die de VES als manco’s in het CHP heeft 

geïdentificeerd: 
 

1. Achterhaalde wisselkoers 

Het CHP rekent met een koers van SRD 14,29 voor de US dollar 

die reeds sterk achterhaald is, zeker ook door het tekort aan 

deviezen bij de CBvS. Elke verandering van de koers ook op de 

zwarte markt werkt direct door in de prijzen. Het CHP gaat 

daarom ook uit van een inflatieniveau van 65% in 2021, hoger 

dan in 2020. “Wat mag er dan verwacht worden van de 

wisselkoers in 2021?”, vraagt hij zich af. 
 

2.  Grondconversie van grondhuur naar eigendom.  

Hiermee rekent de regering zich rijk. De koopkracht van de 

bevolking zal, ondanks het sociaal vangnet, met het CHP verder 

afnemen, zeker in het eerste jaar. Met name het 

incasseringsvermogen van de middeninkomensgroepen wordt 

overschat. “Na alle verhoogde kosten van levensonderhoud, 

hoeveel hou je over om je huurperceel te kunnen kopen, vraag 

ik mij af?”, stelt hij. 
 

3. Sociaal Vangnet Maatregelen  

Er ontbreekt een “echte subject subsidiesysteem”, voor 

mensen die steun het hardst nodig hebben. Veel subsidies in 

het CHP zijn nog een verkapte vorm van objectsubsidie en 

daardoor ineffectief. Er is geen overzicht van wat en hoeveel 

één huishouden precies aan subsidie ontvangt. De vele losse 

bestanden maken de weg vrij voor favoritisme en fraude. Hij 

gaf als advies hierbij een eenduidig en transparant subject 

subsidiesysteem. 
 

4.  Public Sector Reform (PSR)  

Volgens Debipersad is het verminderen van het aantal 

ambtenaren zowel uit de Surinaamse praktijk als uit de 

literatuur één van de moeilijkste delen van een 

aanpassingsprogramma. Indien er nog geen concrete 

afspraken met het bedrijfsleven zijn gemaakt dan is het 

realistisch om de afvloeiing van personen van de publieke naar 

de private sector niet over 1 jaar, maar meerdere uit te 

smeren.  Het overgrote deel van het bedrijfsleven zit in een 

double-dip waardoor het niet verwachtbaar is dat, zelfs met 

incentives, veel nieuwe arbeidsplaatsen zullen worden 

gecreëerd. “Het is reeds diverse keren in Suriname geprobeerd 

en het apparaat is er niet kleiner op geworden: Why it will work 

this time?”, stelt hij. 

 

Slotwoord 

Samengevat kan worden geconcludeerd dat uit deze editie van 

Econotori is voortgevloeid dat de verschillende actoren wel 

een voorstaander zijn van het uitvoeren van het Crisis en 

Herstel Plan. Echter wordt de nadruk gelegd op het 

gemeenschappelijk belang en de betrokkenheid van diverse 

belangengroepen uit de samenleving. Er moet naar gestreefd 

worden om onder andere de inflatie te laten afnemen, 

opportuniteiten moeten worden geboden aan werknemers, 

het stimuleren van mensen die actief zijn, en willen zijn in de 

productie, en een rechtvaardig belastingsysteem voor de 

werkenden. Verder zal transparantie en eerlijkheid cruciaal 

zijn, wil het CHP gedragen worden door de samenleving en het 

vertrouwen in de overheid doen toenemen. 

 

Voor een nadere beschouwing van deze Econotori editie: 

https://www.youtube.com/watch?v=rv8UQsK1rMo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan! 

 
Voor tarieven mail naar 

vessuriname@gmail.com of 

info@ves.sr 

https://www.youtube.com/watch?v=rv8UQsK1rMo
mailto:vessuriname@gmail.com
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Decennialange inspanningen van betrokken actoren op het 

gebied van duurzaam beheer van onze bossen, met name de 

Surinaamse overheid, de Inheemse en Tribale 

gemeenschappen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk 

middenveld, hebben ertoe geleid dat Suriname de status van 

een land met een hoge bosbedekking en een lage 

ontbossingsgraad heeft weten te behouden.  

 

De meest recente ontbossingskaart van 2018 – 2019, 

gepubliceerd door de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht 

(SBB), toont aan dat Suriname (nog) een laag percentage heeft 

aan zowel ontbossing (jaarlijks ontbossingspercentage van 

0,02-0,07%) als bosdegradatie. Echter neemt de druk op onze 

bossen gestaag toe ten gevolge van verhoogde economische 

activiteiten, voornamelijk in de goudmijnbouw en door de 

aanleg van infrastructuur. Voornamelijk de kleinschalige 

goudmijnbouw, is thans verantwoordelijk voor 69% van de 

jaarlijkse ontbossing (draft FREL, 2021). Ook de verhoogde 

rondhoutproductie van ruim 1 miljoen m3 in de jaren 2018 en 

2019 leidt tot toename van bosdegradatie.  

Bron: FREL, 2021 
 

Met o.a. een ‘Climate Smart Forestry (CSF)’-Klimaatvriendelijk 

bosbouwproject, kunnen we onze landgebruik systemen in de 

bosbouwsector optimaliseren, om de ontbossing en 

bosdegradatie te beperken, die de klimaatstabiliteit en het 

levensonderhoud van duizenden mensen, en dieren en 

planten in het wild, bedreigen. SBB heeft veel werk verzet op 

het gebied van verantwoord bosbeheer, zoals het 

implementeren van ‘Reduced Impact Logging’ (RIL of RIL-C) op 

nationaal niveau en het introduceren van de Sustainable 

Forest Information System Suriname (SFISS of SIS). Daarnaast 

heeft SBB reeds de potentie vastgesteld van het 

implementeren van RIL voor het verminderen van CO2-

emissies, als basis voor het ontwikkelen van een RIL-C-

pilotproject. Momenteel bevindt dit pilotproject zich in de 

onderzoeksfase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FREL, 2021  

 

Pilotproject:  

De ontwikkeling van ‘Climate 

Smart Forestry’  
 

John Goedschalk is 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.  

Eunike Alexander- Misiekaba fungeert als Technical 

Manager bij Conservation International Suriname, waar ze 

zich toewijdt aan het beheer van het Community 

Conservation Programma voor duurzaam 

landschapsbeheer en het ontwikkelen van 

klimaatprojecten. De afgelopen 7 jaren heeft ze veel 

ervaring in projectmanagement, beleid en 

maatschappelijke betrokkenheid opgebouwd. 

Rewiechand Matai is werkzaam als directeur Bosbouw 

Economische Zaken bij de Stichting voor Bosbeheer en 

Bostoezicht (SBB). Hij is verantwoordelijk voor de 

bosbouwstatistieken en maakt deel uit van het Forest 

Reference Emission Level team. 

Sandra Bihari is Project Coordinator van het REDD+ 

Programma en is belast met de aansturing van de REDD+ 

Project Management Unit (PMU), een werkarm binnen het 

Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in 

Suriname (NIMOS).   
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Het voorgestelde ‘RIL-C-pilotproject’ (de klimaatvriendelijke 

bosbouwmethode) valt onder duurzaam bosbeheer, een 

kernaspect binnen het REDD+ Programma. De formulering van 

de Nationale REDD+ strategie volgde een uitgebreide nationale 

stakeholder engagementproces die in lijn stond met 

internationale standaarden om de inclusiviteit van o.a. de 

inheemsen en tribalen te waarborgen. Omdat het beoogde 

RIL-C-pilotproject binnen de kaders van REDD+ is opgenomen, 

moet de uitvoering ook volgens de vastgestelde REDD+ 

safeguards, w.o. de volledige betrokkenheid van 

rechthebbenden en belanghebbenden m.n. de Inheemse en 

Tribale Volken, respect voor traditionele kennis van rechten 

van Inheemse en Tribale Volken en volledige toepassing van de 

principes van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) 

geschieden. 

 

Het betekent dus dat het uitvoeren van een RIL-C-pilotproject 

een robuuste stakeholder engagement proces vereist waarin 

de effectieve participatie van de belanghebbenden en 

rechthebbenden gegarandeerd is.  Rechthebbenden omvatten 

al degenen wiens rechten op land en hulpbronnen, gebruiks- 

en beheerrechten en/of andere mensenrechten kunnen 

worden beïnvloed door het project. In dit opzicht is FPIC een 

specifiek recht van inheemse en tribale volkeren onder het 

internationaal recht. Een klimaatproject dient de goede 

praktijken van het FPIC-proces te gebruiken om toestemming 

te vragen van de lokale gemeenschappen met collectieve 

rechten (gebruikelijk of wettelijk) die door het project worden 

beïnvloed. Soortgelijke goede praktijken dienen ook toegepast 

te worden om toestemming te vragen aan andere groepen, 

bijv. individuele houders van rechten waarbij we opmerken dat 

het proces voor het geven van toestemming niet volgens een 

traditioneel, collectief besluitvormingsproces gaat. 

 

In partnerschap met alle betrokkenen en met in achtneming 

van de internationale standaarden kan een gepast RIL-C-

pilotproject ontwikkeld en uitgevoerd worden waarin zowel de  

belanghebbenden als de rechthebbenden kunnen profiteren 

van maatregelen die niet alleen in hun belang zijn maar in het 

belang van de mensheid als geheel. 
 

REDD+ safeguards (voorzorgsmaatregelen) en de 

betrokkenheid van Inheemse en Tribale Volken 

De participatie van de Inheemse en Tribale volkeren heeft een 

cruciale plek in REDD+ als geheel. Inheemse en Tribale 

volkeren worden in het internationaal recht gezien als bezitters 

van collectieve mensenrechten. De gemarginaliseerde positie 

van deze volkeren in de verschillende landen, maakte dat de 

internationale gemeenschap overging tot het aannemen van 

verdragen en verklaringen ter bescherming van deze 

kwetsbare groepen. Zoals zij dat ook deed met andere 

kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen en mensen met 

een beperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC)- Conference of the Parties’ (COP-16) in 2010 

in Cancun, Mexico, is er een set van zeven (7) ‘safeguards’ of 

voorzorgsmaatregelen (zie kader) aangenomen, die 

gepromoot en ondersteund dienen te worden bij het 

ondernemen van REDD+ activiteiten en het uitvoeren van 

REDD+ projecten, zoals het RIL-C-pilotproject. Deze REDD+ 

safeguards zijn ‘regels’ die tot doel hebben het voorkomen of 

verminderen van risico’s bij de uitvoering van REDD+ projecten 

voor mens en milieu en het vergroten van de voordelen. 

Landen zijn verplicht om een FSIS op te zetten voordat zij 

kunnen beginnen met de uitvoering van REDD+ en aanspraak 

kunnen maken op resultaten gebaseerde betalingen. Het 

Suriname REDD+ SIS is in 2019 ontwikkeld (zie SIS-portaal: 

https:// sis.surinameredd.org) en geeft aan hoe safeguards zijn 

opgenomen in beleid, wet- en regelgeving en hoe het land 

hieraan uitvoering geeft op nationaal- en projectniveau. 
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Het Suriname REDD+SIS is in een breed participatief proces 

ontwikkeld. Zo zijn er consultaties gehouden met alle tien 

inheemse en tribale volken om van gedachten te wisselen over 

de inhouden van het Suriname SIS. Er is een ‘SIS Counterpart 

Group’ ingesteld, met vertegenwoordigers van o.a. de 

overheid, kennisinstituten, en inheemse en tribale volken 

(KAMPOS, OIS en VIDS), die gedurende het proces van de 

ontwikkeling van het Suriname SIS, intensief betrokken is 

geweest. Middels een nationale validatieworkshop in 

november 2019 is het Suriname SIS goedgekeurd door alle 

betrokken nationale stakeholders. 

In lijn met het ‘Suriname SIS’, dient het RIL-C-pilotproject de 

traditionele kennis en rechten van Inheemse en Tribale Volken 

te respecteren. De volledige en effectieve participatie van 

rechthebbenden en belanghebbenden, specifiek de Inheemse 

en Tribale Volken, is vereist. Tevens dient het project zich te 

houden aan de internationale FPIC-principes te houden.  Ook 

VERRA-RIL-C, de standaard voor het proces van Climate Smart 

Forestry, eist naleving van deze specifieke safeguards gericht 

op de betrokkenheid van Inheemsen en Tribale Volken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Consultatiesessie omrent de ontwikkeling van de SIS met de 

inheemse gemeenschap te Apetina 

Engagement proces 

Conform de safeguards die gelden voor REDD+, is er een 

intensief engagementproces opgestart met alle relevante 

actoren, w.o. de lokale gemeenschappen van het 

Matawaigebied en Bigi Poika, het bedrijfsleven, het 

maatschappelijk middenveld, overheidsinstellingen en 

kennisinstituten. CI-Suriname, NIMOS en SBB zijn vanaf januari 

2020 in een proces van informatie-uitwisseling en dialoog met 

relevante overheidsinstituten, het bedrijfsleven en de lokale 

organisaties in de pilotgebieden, Matawai en Bigi Poika. 
 

Momenteel bevindt dit pilotproject zich in de onderzoeksfase. 

In samenwerking met SBB, het Nationaal Instituut voor Milieu 

en Ontwikkeling (NIMOS), de REDD+ PMU, de particuliere 

sector en de lokale gemeenschappen, is in februari 2021 een 

workshop gehouden als onderdeel van het stakeholderproces.  

Met de structuren binnen de gemeenschappen van Matawai 

en Bigi Poika is er een intensief informatie- en 

engagementproces opgestart om hen over het voorgestelde 

initiatief te informeren. Zo hebben afgevaardigden van de 

Matawai en Bigi Poika gemeenschap deelgenomen aan een 

vierdaagse workshop om geïnformeerd te worden over het 

type project dat voorgesteld wordt en om alvast hun feedback 

te ontvangen. Er volgen nog meerdere consultaties met de 

gemeenschappen over de voorgestelde interventie. Hierna 

wordt de ruimte geboden aan de gemeenschap om te 

beslissen of zij wel of niet meewerken aan de uitvoering van 

dit initiatief. Intussen is er veel technisch onderzoek verricht 

om de haalbaarheid van een RIL-C-pilotproject vast te stellen.  

Na de toestemming van de gemeenschappen en particuliere 

concessiehouders zal een gezamenlijke uitwerking 

plaatsvinden van dit pilotproject.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Werksessie ontwikkeling Safeguards Information System 

Slotwoorden 

Ten slotte is het belangrijk te stellen dat het uitvoeren van een 

CSF-pilot de mogelijkheid biedt om het algemeen REDD+ 

programma in Suriname te testen en erover te informeren. 

Zoals we in de vorige edities gezien hebben, zal dit 

klimaatproject als een Verra VCS (Verified Carbon Standard )-

project worden uitgevoerd, hetgeen betekent dat dit 

klimaatproject minimaal de internationale standaarden dient 

te volgen die ook voor REDD+ gelden. Zo’n Verra VCS project 

wordt dan ook onder het REDD+ programma “genest” om 

afstemming met de nationale context te waarborgen.  

In het volgend artikel zullen we ingaan op de vraag of we als 

land ‘REDD+ ready’ moeten zijn om een RIL-C pilot uit te voeren. 
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In de maand februari 2021 concentreerde de discussie 

zich rond het Crisis en Herstelplan (CHP). Nadat de VES 

op 25 januari 2021 haar observaties en commentaar op 

het CHP heeft doen toekomen aan het Ministerie van 

Financiën werd de VES, samen met andere 

maatschappelijke organisaties, uitgenodigd om op 18 

februari het CHP te bespreken.  

 

De werkgroep CHP van het Ministerie gaf een presentatie 

van de 28 commentaren die het Ministerie heeft 

ontvangen. Helaas was het gepresenteerde overzicht 

over de bijdrage van de VES niet in overeenstemming 

met de 11- paginas observatie van de VES.  

 

Teleurstellend was dat de bijeenkomst zich richtte op de 

bijdragen van de organisaties, maar er niet inhoudelijk 

werd aangegeven noch gediscussieerd over welke 

punten van de VES zullen worden opgenomen in het CHP 

en welke niet. De VES is duidelijk:  
 

“De zegen van de VES op het CHP is alleen mogelijk, 

indien de Regering de bijdrage van de VES grotendeels, 

zeker de cruciale aspecten, opneemt in het CHP”.  
 

De voorwaarde voor de acceptatie en daaraan gekoppeld 

het welslagen van het CHP is een gedegen 

voorlichtingscampagne naar de samenleving toe. 

Hiervan hebben we tot nu toe weinig gemerkt. Wat 

betekenen de som van de maatregelen voor individuen, 

huishoudens en gezinnen? Ook tijdens ECONOTORI heeft 

de vertegenwoordiger namens de Regering geen 

duidelijkheid hieromtrent kunnen verschaffen. Dit baart 

de VES zorgen: Het CHP ontbeert nog breed draagvlak! 
 

De besprekingen met het IMF lijken enkele hobbels te 

hebben, w.o. het wisselkoersbeleid. Het vraagstuk van de 

wisselkoers teistert de Regering vanaf haar aantreden. In 

september 2020 kregen we een devaluatie van de SRD 

met de wijziging van de CBvS notering van de USD van 

7,52 naar 14,29. Per 1 maart 2021 introduceert de CBvS 

de bandbreedte voor de USD van 14,29 tot 16,30. Deze 

devaluatie roept vraagtekens op net als die van augustus 

2020. Hoe komt de CBvS aan deze koersen? 

 

 

 

 

 

 

 

Koersen worden niet bepaald in een achterkamer door 

simulaties uit te voeren op de computer. Koersen stel je 

vast door beleid uit te zetten, het marktmechanisme te 

laten functioneren en de marktimperfecties te 

minimaliseren. Helaas ontbreekt dit ! 
 

De monetaire autoriteiten hebben per 1 maart 2021 

nieuwe besluiten uitgevaardigd. Helaas is men bezig “het 

kind met het badwater weg te gooien”. Repatriëring van 

exportvaluta is noodzakelijk, maar 30% verplicht 

inwisselen tegen de CBvS bandbreedte koers is dodelijk 

voor exportbedrijven. Inwisselen tegen de CBvS koers die 

lager is dan de straatkoers leidt tot afroming van de 

winsten van de exportbedrijven, zeker voor de bedrijven 

waar de marges van de exportproducten laag zijn. Deze 

oneigenlijke exportbelasting is totaal niet bevorderend 

voor de productie en export. En juist dit hebben we 

nodig, want alleen meer valuta verdiensten zal 

zorgdragen voor koersstabilisatie, versterking van de SRD 

en groei van onze economie.  

Regering wees geen “chaparaha” van onze export ! 
 

Naast de CBvS bandbreedte koers blijft de douane koers 

gehandhaafd op 14,29. Hierdoor hebben we nu 

meerdere “formele” koersen in onze economie. Dit is 

zeer funest voor de economische bedrijvigheid en leidt 

tot diverse fricties op de markt, zoals ongebreidelde 

prijsstijgingen en een bron van willekeur en corruptie.  

 

Wie komt allemaal in aanmerking voor welke koers? Dit 

is juist wat we moeten vermijden, en integendeel wordt 

het geïntroduceerd door de monetaire autoriteiten. De 

samenleving wordt teruggegooid in de moeilijke 

crisisjaren van weleer. 
 

De hoogste autoriteit van de CBvS heeft in een metafoor 

aangegeven dat de CBvS een melkkoe is die niet kon 

grazen. Nu met de nieuwe maatregelen zal de “melkkoe” 

nu wel gaan grazen. Het gevaar bestaat dat die 

“melkkoe” al het groene gras in de wei die zorgdraagt 

voor bloei van het ecosysteem platdrukt en vernietigd en 

daarna sterft van de honger. 
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