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“WAAROM WIL IEDEREEN AMBTENAAR 

WORDEN? - men geeft een feestje als men 

hoort dat het gelukt is.” 

 

“Er zijn ambtenaren die salaris ontvangen 

maar niet eens weten waar ze moeten 

aanmelden.” 

 

Driejarig ondersteuningsprogramma van  

$ 690 miljoen voor Suriname van het IMF ! 
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Persbericht van het 

Internationaal Monetair 

Fonds, 29 april 2021 

 

 

In reactie op een verzoek van de regering van Suriname heeft 

een missie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder 

leiding van Ali Alichi de afgelopen maanden meerdere virtuele 

bijeenkomsten gehouden. Het ging bij de besprekingen vooral 

om financiële ondersteuning van het IMF te vinden voor het 

economische hervormingsprogramma van de Surinaamse 

autoriteiten. Aan het einde van de virtuele missie gaf de heer 

Alichi de volgende verklaring af: “Ik ben verheugd om aan te 

kondigen dat het IMF op stafniveau de besprekingen met de 

autoriteiten heeft afgerond en een akkoord heeft bereikt over 

een nieuw middellange termijn programma dat kan worden 

ondersteund met IMF-middelen ter waarde van ongeveer 690 

miljoen Amerikaanse dollar. De ondersteuning zal komen in de 

vorm van een uitgebreide fondsfaciliteit (EFF) met een looptijd 

van 36 maanden gedurende de periode 2021-2024.  

 

Indien dit programma ook op het hoogste niveau van het IMF 

wordt goedgekeurd, zal met dit sluitstuk een eerste tranche 

van ongeveer US $ 57,5 miljoen direct beschikbaar komen voor 

Suriname. Alichi verwacht dat de Raad van Bestuur van het IMF 

zich de komende weken zal buigen over de voorlopige 

overeenkomst die gepaard gaat met de volledige 

implementatie van een reeks belangrijke beleidsmaatregelen 

door de Surinaamse autoriteiten en na ontvangst van de 

nodige financieringsgaranties. Schuldenlastverlichting vanuit 

de bilaterale partners van Suriname en aanvullende 

financiering van multilaterale instellingen zullen nodig zijn om 

de staatsschuld houdbaar te houden en financieringstekorten 

te helpen dichten. Dit zal samen moeten gaan met 

herstructurering van de commerciële schuld.  

 

Volgens Alichi bevat het economisch hervormingsprogramma 

van ons land belangrijke stappen om de institutionele 

capaciteit voor beleidshervorming te verbeteren, inclusief het 

moderniseren van zowel het monetaire als het fiscale 

beleidskader. Er moet een aanzienlijke inspanning worden 

geleverd om het bestuur te verbeteren, het kader ter 

bestrijding van het witwassen van geld te versterken en cor- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruptie aan te pakken. Het plan van de regering geeft ook 

prioriteit aan het scheppen van een duidelijker beeld van de 

financiële situatie van het bankwezen en het terugbrengen van 

deze financiële instellingen naar robuuste kapitalisatie, 

liquiditeit en winstgevendheid, aldus Alichi. “De autoriteiten 

verwachten dat hun uitgebreide beleidsinspanningen, door 

middel van een inclusief consultatieproces met de 

belangrijkste belanghebbenden, gecombineerd met financiële 

steun van het IMF, zullen helpen om de steun van andere 

internationale financiële instellingen en schuldverlichting door 

schuldeisers te katalyseren. Dit zal op zijn beurt resulteren in 

een aanhoudend economisch ontwikkelingspad met sterke 

groei en het scheppen van banen, een vermindering van 

armoede en een verbeterde levensstandaard voor alle 

Surinaamse burgers”. 

 

Het IMF-persbericht eindigt met een dankwoord van de IMF-

hoofdonderhandelaar aan zijn stafteam en de 

vertegenwoordigers van de Surinaamse overheid en 

technische teams voor hun openhartige discussies. 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/29/pr21116-

suriname-imf-reaches-staff-level-agreement-with-suriname-

on-3-year-program-under-eff?cid=em-COM-123-43015 

 

  

Het IMF bereikt op stafniveau overeenstemming met Suriname 

voor een driejarig ondersteuningsprogramma van $ 690 miljoen 

Economic Quotes:  

Econoom:  

“Geen enkele maatschappij kan gezond en gelukkig 

zijn, waarvan het grootste deel van de leden arm en 

ellendig is” 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/29/pr21116-suriname-imf-reaches-staff-level-agreement-with-suriname-on-3-year-program-under-eff?cid=em-COM-123-43015
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/29/pr21116-suriname-imf-reaches-staff-level-agreement-with-suriname-on-3-year-program-under-eff?cid=em-COM-123-43015
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/04/29/pr21116-suriname-imf-reaches-staff-level-agreement-with-suriname-on-3-year-program-under-eff?cid=em-COM-123-43015
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de doorsnee Surinamer. Vrij vertaald 

betekent dit een efficiënt en effectief 

overheidsapparaat. Het gaat NIET alleen 

om aantal ambtenaren, maar ook om 

transparantie, de beheersbaarheid, de 

verantwoordingsplicht van de overheid, de 

eerlijkheid, goed bestuur, uitbannen van 

corruptie, versterken van instituten, snelle 

werkprocessen, enz.  

Wat bedoelen “een slanke en efficiënte 

overheid” ? Het begint bij dat de overheid 

niet alles zelf hoeft te doen. De overheid 

moet sturing geven, voorwaarden 

scheppen, zodat de andere actoren goed 

kunnen functioneren. De overheid kan 

veel efficiënter en effectiever. Processen 

bij de overheid, zijn veel te lang, 

wachttijden zijn enorm en er is sprake van 

onnodige schakels in het proces bvb. de 

aanvraag van een geboorteakte, waarbij er 

gewoon een kopie wordt gemaakt uit een 

boek waarin ooit de geboorte van de 

persoon is opgeschreven. Moet dat echt 3 

weken duren? Moet het KPS belast 

worden met rijexamens en een rijbewijs 

uitprinten? Vele werken die Openbare 

Werken aanbesteedt worden uiteindelijk 

uitgevoerd door de 2e, 3e en soms zelfs de 

4e onderaannemer. Het kan dus veel 

goedkoper.  

Het gaat om de totale 

overheidsorganisatie. Zij wil de efficiëntie 

van de overheid toespitsen op datgene 

wat de “talk of the day” is: “DE POST 

LONEN EN SALARISSEN VAN DE 

OVERHEID”. De minister van Financiën 

heeft vaker gezegd dat deze post 

gigantisch is en dat de overheid niet zoveel 

belastingen en dividend ontvangt om de 

kosten te kunnen betalen. 

Op donderdag 15 april 2021 werd een 

nieuwe aflevering van het programma 

Econotori met als onderwerp “Een Slanke 

en Efficiënte Overheid” 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 panelleden waren:  

- Urmila Ramlagansing – ex minister Biza 

- Armand Zunder - Vakbeweging 

- Wonnie Boedhoe – lid van de VES  

De MC was Sherida Mormon en Lunice 

Heuvel was belast met de 

huiskamervragen.  

 

 

De discussie startte met het betoog van 

mevrouw Boedhoe. Zij gaf aan dat in elke 

economie er 2 hoofdspelers zijn nl. de 

overheid en Bedrijven. In de wereld 

werkt 5 tot 10% van de 

beroepsbevolking bij de overheid, terwijl 

in Suriname dat rond de 50% is. Ons 

overheidsapparaat is te groot en we 

weten allemaal dat het niet verder zo 

door kan. “Public sector reform” (PSR) is 

misschien een heel moeilijk begrip voor  

De minister van Binnenlandse zaken, 

noemt maatregelen zoals, “vervroegd 

pensioen”, “vrijwillig ontslag, enz. Vele 

ministers praten over “wurgcontracten”, 

die ten koste gaat van de winst die de 

parastatalen moeten afdragen aan de 

overheid” en daarnaast gaat het ook om 

parastatalen die op subsidie leven.  Vragen 

die gesteld kunnen worden zijn: Hebben 

we zoveel ambtenaren nodig? Moet de 

overheid alles zelf doen? Hoe lang kunnen 

we doorgaan met dubbele functies en 

dubbele salarissen? Er zijn toch 

deskundigen in dienst van de overheid, 

waarom moeten er steeds consultants 

ingehuurd worden?  

 

Sinds de jaren 70 bestaat een 

“personeelsstop”! Vlak voor een verkiezing 

worden er duizenden ambtenaren in 

dienst genomen. Moet ambtenaar worden 

een verkiezingsstunt blijven? Volgens 

mevrouw Boedhoe is toch de belangrijkste 

vraag: WAAROM WIL IEDEREEN 

AMBTENAAR WORDEN? men geeft een 

feestje als men hoort dat het gelukt is. Een 

tijdje terug zei men: vanwege SZF en 

pensioen.  

Is dat nog altijd de redenen? Onze 

personeelswet biedt mogelijkheden om 

ambtenaren vervroegd en met een goede 

regeling. Vanaf 1976 kent de 

personeelswet een “wachtgeldregeling”. 

Vanaf 1983 is de zgn. “ONTSLAG WEGENS 

SANERING VAN STAATSDIENST” in de 

personeelswet opgenomen. De President, 

kan volgens artikel 69A in algemeen belang 

een algehele reorganisatie, inkrimping en 

sanering vorderen en aan groepen 

landsdienaren ambtshalve ontslag 

aanzeggen. Want als de ambtenaren met 

ontslag gaan moeten ze ergens anders 

kunnen werken.  

De President kan een staatsbesluit 

uitvaardigen waarin het saneringsbeleid 

wordt vastgelegd. Het moet echter niet 

alleen een beleid zijn om ambtenaren met 

ontslag te sturen, maar om een volledige 

reorganisatie van het apparaat.  
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De heer Zunder benadrukte dat het om 

mensen gaat. Niet om hele ingewikkelde 

econometrische of macro-economische 

modellen. Wat hij opvallend vindt is dat als 

bijvoorbeeld wordt gekeken naar het 

herstelplan dan zie je dat de overheid bijna 

niet leert, omdat er in 2006 er al een 

poging is gedaan om de publieke sector te 

hervormen. Nu is de overheid eigenlijk in 

de knel door het hoge salarisbeeld en op 

basis daarvan wilt gaan saneren. Echter zal  

 

Efficiëntie en effectiviteit moeten het doel 

zijn. Er moet sprake zijn van een gericht 

werkgelegenheidsbeleid. Want als de 

ambtenaren met ontslag gaan moeten ze 

ergens anders kunnen werken. Een 

ambtenaar zou in een 

hervormingsprogramma moeten kunnen 

kiezen voor ontslag en komt in aanmerking 

voor salaris. De eerste 3 maand 100%; de 

volgende 6 maand 85% en daarna 70%. 

Echter gaf zij aan, dat ze wel verplicht zijn 

om ergens te werken indien dat wordt 

aangeboden. Gaat de persoon ergens 

werken en is het salaris bij de nieuwe 

werkgever minder dan de 70% dan moet 

De overheid het aanvullen. Dit is grote 

bijdrage aan het bedrijf waar zo’n 

ontslagen ambtenaar gaat werken.  
 

Ook bestaat de zgn. “18 maanden 

regeling”. Men kan besluiten een eigen 

bedrijf op te richten en 18 maanden lang  

 

nog salaris te krijgen. In die 18 maanden 

heeft de persoon dus ruimte om het 

bedrijf op te starten.  

Het Ministerie van Arbeid kan via haar SAO 

deze ambtenaren bijscholen en via SPWE 

ondersteuning geven bij het opzetten van 

de micro-bedrijven.  
 

Een andere zaak, die vaker wordt 

geroepen zijn de ambtenaren met een AO. 

Ook hiervoor biedt de personeelswet de 

mogelijkheid om mensen met een 

arbeidsovereenkomst na het verstrijken 

van de periode van de AO, netjes te 

bedanken. Mevrouw Boedhoe 

concludeert dat de huidige personeelswet 

genoeg ruimte biedt. “Waarom lukt het 

dan niet? Waarom neemt de overheid, en 

het geld ook voor die hiervoor, NIET de 

maatregel in algemeen belang? 
 

Iedereen roept dat het anders moet. Good 

Governance is een must! We kunnen de  

 

kosten van zo een grote overheid niet 

meer betalen.  

Ze gaf aan dat er keuzes moet worden 

gemaakt. “Waarom werkt het 

bedrijfsleven niet samen met de overheid 

om gebruik te maken van de regel voor 

aanvulling van het salaris van de 

herschoolde ambtenaren die zij 

overnemen. Kent het bedrijfsleven deze 

optie niet? Of hebben zij geen 

werkplekken?  

 

Waarom wil men ambtenaar worden? 

Verdienen ambtenaren meer dan werkers 

in bedrijven? Of: Gaat het om een vast 

inkomen? Gaat het om gemakkelijker 

kredieten kunnen krijgen? Want er 

bestaan “lanti-mang” kredietfaciliteiten bij 

banken en bedrijven. Gaat om het om  

Pensioen of Ziektekosten?” 

saneren niet zomaar lukken. De overheid is 

werkgever en de werknemers zijn in dit 

geval landsdienaren, vertegenwoordigd 

door erkende vakbonden en vakcentrales.  

 

De aanpak in het herstelplan is helaas niet 

juist, omdat men de vakcentrales had 

moeten uitnodigen om te komen praten 

over die slanke en inefficiënte overheid. 

Men zou het probleem heel grondig 

moeten analyseren. Vervolgens noemde 

hij een paar kenmerken op van het 

probleem en verwees naar het PSR-

programma. 

 

Hij stelde dat de manier waarop men 

denkt in 2021 PSR te doen, dat het ook 

eigenlijk de basis is om niet te lukken. Men 

wilt namelijk 2 ministeries nl. Ministerie 

van Financiën en Planning en Ministerie 

van Binnenlandse Zaken belasten met PSR. 

Deze ministeries hebben het al berendruk. 

In feite zou men een speciale unit met  

speciale CEO, met speciale taken en 

speciaal budget, deze zaak uit de doeken 

doen, doelstellingen stellen en het 

monitoren.  

 

Hij is ervan verzekerd dat multilaterale 

organisaties heel graag PSR projecten 

financieren zoals de Wereld Bank, het 

ontwikkelingsfonds van de EU en onze 

bekende IDB.  

 

Kortom geeft hij aan dat willen we echt 

aan PSR gaan doen dan praten we over het 

hervormen van de financiële sector, 

hervormen van de sociale sector, 

hervormen van het onderwijs en ga zo 

maar door. Allemaal sectoren die zodanig 

verandert moeten worden dat de dienst- 

verlening naar de burgers verbeterd wordt 

en ook de dienstverlening naar de 

particuliere sector.  

Vervolg Econotori – betoog mevrouw Boedhoe 
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Mevrouw Ramlagansing gaf aan dat haar 

inziens en ervaring, we pas resultaten 

zullen boeken wanneer we uitgaan van 

een evenwichtig programma die in het 

ontwikkelingsproces van ons land een 

richtinggevende, begeleidende en 

faciliterende rol vervuld. Mijn invalshoek is 

een effectief en efficiënt functionerend 

overheid.  

Effectief: resultaatgericht, die taken 

uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de 

overheid om de samenleving te dienen en 

ontwikkeling te bewerkstelligen. Efficiënt: 

doeltreffendheid, de doelen halen met 

weinige middelen (geld, infrastructuur en 

ook menskracht). Zij geeft aan dat zij dit 

stelt omdat de overheid een zorgplicht 

heeft naar haar volk, en afslanken zal 

moeten plaatsvinden op grond van een 

evenwichtig plan. 

 

We kunnen mensen niet brodeloos 

maken, ze moeten inkomsten hebben om 

te kunnen leven. De grootte van de 

Publieke Sector, de mate van in efficiency, 

de onmogelijkheid om te leiden tot 

effectiviteit in de uitvoering van het 

overheidsbeleid, de ontevredenheid van 

het volk over de dienstverlening van de 

overheid, alsmede de hiermede gepaard 

gaande financiën en invloed op de 

ontwikkeling van het land hebben - 

gelukkig- geleid tot een groeiend begrip 

vanuit de samenleving over de noodzaak 

van hervorming van de overheid. De rol 

van de overheid als grootste werkgever zal 

systematisch overgenomen moeten 

worden door de private sector. Hiervoor 

moet de private sector worden versterkt.  
 

 

Dit kost geld en we moeten het ook van 

ergens hebben. 

Een gezonde uitvoering van hervorming 

van de publieke sector, een PSR 

programma kan alleen door een nationale 

strategie voor de ontwikkeling van de 

private sector. Er dient sprake te zijn van 

een twee richtingen strategie inhoudende 

een gebalanceerde en consistente 

publieke- en private sector moderni-

seringsprogramma. Het PSR Reform 

programma zal o.a. gericht moeten zijn op: 
 

1. Goed bestuur: Herformulering van de 
rol van de overheid. Betere processen 
en procedures gericht op betere 
dienstverlening, automatisering van 
diensten, afstoten van oneigenlijke 
taken. 
 

2. Privatisering overheidsbedrijven/ 
parastatalen: Doorlichting van de 
parastatale bedrijven is noodzakelijk. 
Voor bezuinigingsmaatregelen zullen 
vooral de verlieslatende bedrijven en 
overheid-subsidies met prioriteit 
worden doorgelicht. 

 
3. Planning en monitoring: willen wij ons 

land ontwikkelen moet er een lange 
termijn planning zijn. Versterking 
Planbureau, met duidelijke taakstelling 
is een vereiste.  
 

4. Decentralisatie: evaluatie en versterkte 
uitvoering. Vooral inkomstenverho-
gende maatregelen in de districten is 
noodzakelijk. Er zal dan minder druk 
zijn op de centrale overheidsbegroting. 
 

5. Stimulering private sector: opvoering 
van de productie en productiviteit en 
creëren van arbeidsplaatsen.  Om de 
druk op de overheidsbegroting op 
lange termijn terug te brengen zal de 
private sector versterkt dienen te 
worden. Er kan pas verschuiving zijn, 
van de overheid als grootste werkgever 
naar de private sector, indien de sector 
de arbeidsplaatsen heeft. En dan geldt 
ook nog de vraag als de 
arbeidsplaatsen er zijn is dat voor de 
werkzoekenden of voor de evt. 
overtollige landsdienaren? De 
maatregelen binnen de overheid 
moeten hand in hand gaan met de 
stimulering van de private sector.  

 
Mevrouw Ramlagansing sloot af met dat 

de conceptie van PSR breed is en gericht 

Mevrouw Ramlagansing sloot af met dat 

de conceptie van PSR breed is en gericht 

zal moeten zijn op een opwaardering van 

de korte, middellange en lange 

termijnplanning, de budgettering daarvan 

alsmede het financieel management, 

coördinatie, ontwikkeling en 

ondersteuning, decentralisatie alsmede de 

stimulering van de private sector.  

 

De tijd zal uitwijzen als het een slanke 

overheid dient te zijn maar vaststaat voor 

mij dat we met ons alleen moeten inzetten 

om te geraken tot een efficiënt en effectief 

functionerend overheidsapparaat en 

sterke private sector. Dit brengt 

organisatie, reorganisatie en kosten met 

zich mee waarvan de resultaten ook op 

termijn zichtbaar zullen zijn. 

 

De huidige Regering praat niet over 

sanering, maar gaat uit van een integraal 

plan en is committed om een PSR 

programma uit te voeren. 

 
 

De activiteiten zijn reeds opgenomen in 

het Herstelplan en zal worden verwerkt in 

het MOP. Ook wordt er intensief gewerkt 

om de financiering hiervan rond te hebben 

(IDB, IMF, Wereldbank).  

 

Huiskamervragen: 

Vraag: Hoe zit het met de dubbele 

salarissen en spookambtenaren die nu 

thuis zitten?  

Mevrouw Ramlagansing geeft aan dat 

onze huidige regering meerdere maken 

kenbaar heeft gemaakt dat daaraan wordt 

gewerkt. Dit moet eerst in beeld worden 

gebracht en op dit moment is het 

ministerie van BIZA gestart met een 

landsdienaren registratie waarbij de 

bedoeling is dat dit verder wordt 

uitgebreid. De president heeft meerdere 

malen de spookambtenaren opgeroepen 

om te komen werken. We zitten in een 

moeilijke situatie op dit moment, nu 

kunnen we geen mensen naar huis sturen. 

Ze moeten aan het werk, en als ze er regels 

daarvoor. Onze personeelswet biedt 

voldoende handvaten om in te grijpen.  

 

 

Vervolg Econotori 
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Vraag: Kan de overheid besparen bij het afslanken van het 

overheidsapparaat? 

Zunder zei dat er eerst onderzoek dient te worden gedaan, en 

met die informatie kan een beleid worden gemaakt. Het hele 

denken over besparen is een mythe die helaas ook in het CHP 

voorkomt. Opschonen en saneren komt meerdere malen voor 

in het CHP waarbij men suggereert een besparing van meer 

dan 1.4 miljard; een totaal verkeerde kijk op zaken. 

PSR gaat juist geld kosten en daarom moet naar multilaterale 

organisaties gegaan worden. Denk aan kosten voor de 

ziektekosten, afkoop van pensioenen, herscholing 

programma’s, omscholing. Misschien wel honderden 

miljoenen US-dollars, waarbij het voordeel pas veel later te 

zien is.  

Mw. Boedhoe is het eens is met meneer Zunder. Er moet altijd 

eerst worden geïnvesteerd om vervolgens de resultaten te 

zien. Beter vandaag dan morgen beginnen. Er zijn genoeg 

ondernemers, die een florerende onderneming hebben maar 

nog steeds op de betaallijst voorkomen van de overheid.  

Misschien is een incentive een oplossing, een afkoopbedrag, of 

belasting incentives voor deze ondernemers. Er zijn 

mogelijkheden. Mevrouw Ramlagansing geeft aan dat er zeker 

90 projecten zijn in het CHP met betrekking tot PSR, er zal een 

projectunit komen specifiek met een onderraad. Alle PSR 

projecten zullen worden geplaatst in een integraal plan met 

financiering waarbij er al gesprekken zijn met IDB, IMF en 

Wereldbank. De heer Zunder benadrukte weer dat het 

vraagstuk van PSR een vraagstuk is van het bedrijfsleven, de 

vakbeweging en de overheid. Allemaal moeten betrokken 

worden vanaf het begin. Ramlagansing benadrukte dat deze 

vanaf het begin van het CHP zijn betrokken. Blijkbaar is de 

informatie niet goed verspreid. Binnenkort wordt de 

voorlichting m.b.t. CHP ook verder opgevoerd waardoor de 

samenleving in brede lagen geïnformeerd wordt.  

 

Vraag: De korpschef heeft meer politie nodig, kunnen de 

bestaande overtollige ambtenaren niet solliciteren? 

Mevrouw Boedhoe gaf aan dat de vereisten om in opleiding te 

gaan voor de politiedienst lager kader (MULO) zijn. Men begint 

laag en vervolgens heeft men groeimogelijkheden. Als 

ambtenaren solliciteren voor de politiedienst kan dat een 

besparing zijn van de kosten die eventueel gemaakt kunnen 

worden. Ze zijn al ambtenaar, ze hebben al salaris dus in dit 

geval hoeft de vergoeding niet betaald worden. De vraag is 

eerder, willen die spookambtenaren werkelijk aan het werk?  

Mevrouw Ramlagasing gaf aan dat een onderzoek gedaan 

moet worden naar waarom mensen zo graag bij de overheid 

willen werken. In het verleden is gebleken dat de reden is de 

ziektekostenverzekering en de pensioenvoorzieningen. Dit 

moet weer geëvalueerd worden of deze wel nog functioneren. 

Ook dient er informatie verstrekt te worden, er zijn voldoende  

 

 

 

mensen die redelijke banen hebben in de private sector, maar 

toch naar de overheidssector willen.  

 

Vraag: Als ik een ‘tjoekoe’ geef ik krijg ik mijn geboorteakte 

dezelfde dag, het is een extra inkomen voor de ambtenaar. 

Wat doen we aan de lage salarissen?  

Mevrouw Boedhoe geeft aan het feit dat de vrager zegt dat hij 

zijn geboorteakte dezelfde dag kan krijgen als hij een ‘tjoekoe’ 

geeft, geeft al aan dat er iets is in het proces dat de vertraging 

wel weg te werken is.  

De heer Zunder reageerde dat dit te maken heeft met het feit 

van het ontbreken van procedures, het niet handhaven van 

regels en het ontbreken van prestatie kengetallen. Deze laatste 

heb je wel bij de bedrijven maar nauwelijks bij de overheid.  

 
Vraag: Bij elke regeringswisseling neemt het aantal 

ambtenaren toe. In vele gevallen gaat het om politieke 

motieven. Hoe moet men hiermee omgaan?  

Mevrouw Ramlagansing startte met dat er ongeveer 300.000 

kiesgerechtigden zijn, hoeveel mensen kunnen in dienst 

genomen worden bij een verkiezingsstunt is, en hoeveel 

impact heeft het op de verkiezingsresultaten? Volgens haar 

gebeurt het wel. De verschillende ministeries zijn nog bezig 

met onderzoek. Er zijn ambtenaren die salaris ontvangen maar 

niet eens weten waar ze moeten aanmelden. Sommige krijgen 

geen salaris omdat zaken buiten de structuren zijn gegaan. 

Echter vindt zij het een insteek die op niks slaat omdat het geen 

impact op de uitslag heeft.  

Meneer Zunder gaf aan dat partij politici ook onderdeel 

moeten worden van het hele systeem van PSR, zij doen dit het 

openbaar systeem aan. De politici bepalen of zij ontslagen 

worden of niet. Ze kunnen bijv. een wet aannemen. Echter gaat 

het vaak om partij politieke belangen die hinderen. Dit is iets 

van vanaf de onafhankelijkheid.  

Boedhoe voegde hieraan toe dat de vakbeweging natuurlijk 

ook ‘willing’ moet zijn om ervoor te zorgen dat mensen ook 

daadwerkelijk weggaan. Er moeten geen stakingen zijn 

wanneer mensen die niet werken ontslagen worden. Er is een 

personeelsstop en er moet een HR systeem ingebouwd 

worden, waarbij wordt gekeken of er een interne sollicitatie 

heeft plaatsgevonden bijv. 
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Vraag: Kan de overheid maandelijks publiceren hoeveel 

ambtenaren er zijn, zodat we kunnen zien of het aantal 

afneemt?  

Mevrouw Ramlagansing geeft aan dat dit kan, echter wordt er 

heel vaak gekeken naar CEBUMA overzichten die een bepaald 

beeld geven. Dit is geen juiste weergave want als een 

ambtenaar in verschillende werkgroepen zit dan komt ie ook 

dubbel voor.  

Mevrouw Boedhoe voegt hieraan toe dat de dubbeltellingen 

wel eruit gehaald kunnen worden, echter speelt ook dat een 

hele pool mensen, nog per kas worden betaald, omdat deze 

nog niet in het systeem van CEBUMA zijn ingevoerd. Daar zit 

wat huiswerk in. Maar meten is weten. Als er 1 ding is in het 

land waar we nog niet goed presteren is het statistieken 

verzamelen.  

 

Vraag: Hoe serieus is de overheid met de hervormingen gelet 

op de vele nieuwe adviseurs? Waarom zou deze regering dit 

vraagstuk wel oplossen?  

Mevrouw Ramlagansing geeft aan dat zij geen indicatie heeft 

over hoeveel adviseurs er zijn. De adviseurs die zijn 

aangenomen en hebben allemaal een taak en 

verantwoordelijkheid. Ze zitten niet thuis niks te doen. De 

overheid is serieus en is vanaf 2001 bezig hiermee. Nu zijn we 

20 jaar verder, de private sector, de vakbeweging en de 

overheid vinden allemaal dat we ergens moeten beginnen, dan 

moeten we nu echt uitvoeren. Hierop voegde mevrouw 

Boedhoe toe dat de overheid nooit eerder verkeerde in de 

positie waarin ze nu verkeren. Nu moeten ze heel serieus elk 

dubbeltje omdraaien.  

 

Vraag: Waarom zou de private sector mensen van de 

overheid willen overnemen? Zijn ze wel equipped hiervoor? 

Mevrouw Boedhoe geeft twee redenen: de minister van 

arbeid, kan de regeling van de personeelswet aangrijpen en 

het SAO is speciaal erop gericht om te herscholen. 

Tegelijkertijd kan het bedrijf gebruikmaken van die regeling dat  

de overheid een deel van het salaris betaald. Omdat de 

bedrijven misschien kleiner zijn en minder kunnen betalen, kan 

dit voordelig voor het bedrijf zijn. Dit is een incentive vanuit de 

overheid. De regels zijn er we moeten alleen uitvoeren.  

 

Vraag: De vakbeweging is medeschuldig aan het groter 

worden van het ambtenarenapparaat. Zal de vakbeweging 

meewerken aan het saneren? 

De heer Zunder gaf aan dat de vakbeweging geen mensen in 

dienst neemt, ze vertegenwoordig de werknemers en hun 

belangen. Natuurlijk is er een bepaalde verantwoordelijkheid, 

maar het zit in de oplossing. De vakbeweging wil een bijdrage 

geven aan een efficiënte overheid waarbij mensen presteren, 

mensen met plezier naar het werk gaan en een goed inkomen  

 

 

 

hebben. Als binnen het kader van PSR dit kan gebeuren, dan 

zal de vakbeweging zeker meewerken.  

 

Vraag: Ministerie van Onderwijs wil kleinere klassen, 

Ministerie van Justitie wil meer agenten, ook willen we meer 

verpleegkundigen… hoe gaan we dan naar een slanker 

apparaat? 

Mevrouw Boedhoe geeft aan dat een heroriëntatie moet 

plaatsvinden, want er zijn genoeg afgestudeerden van de 

kweekschool, die nog op de wachtlijst zitten op de lijst van het 

Ministerie van Onderwijs. Kleinere klassen is niet alleen een 

zaak van meer of minder ambtenaren. De faciliteiten moeten 

er ook zijn. Hiervoor is een integraal plan nodig. Voor meer 

politieagenten moet een interne sollicitatieprocedure 

plaatsvinden zodat binnen het huidige bestand wordt 

gebleven. Hierdoor kan die heroriëntatie wel verkregen 

worden. Volgens Zunder moet het probleem goed 

geanalyseerd worden, waarbij ook wordt gekeken naar het 

hoger en lager kader. Als voorbeeld noemt hij het verplegend 

personeel dat moet voldoen aan internationale maatstaven. 

We willen ze hebben vanuit het buitenland, goedgeschoold en 

gemotiveerd. De overheid moet je dan invullen met mensen 

met deze competenties. De PSR is nodig voor die omscholing. 

Mevrouw Ramlagansing voegt toe dat het belangrijk is om ook 

vast te stellen wat het hoger en lager kader is. In 2001 was er 

een landsdienarenregistratie uitgevoerd, waar was 

geconstateerd dat 2/3 ongeveer, lager kader (MULO) was. Zal 

de heroriëntatie voor het omscholen van opleidingsniveau 

zijn? Er moeten analyses gemaakt worden van de taken, per 

departement en per dienstonderdeel.  

 
 

Vraag: Zo veel problemen, het lijkt wel onoplosbaar. Als met 

één ministerie begonnen wordt, welke wordt voor gesteld dat 

dan ook als een blauwdruk kan werken? 

Hierop antwoorde mevrouw Boedhoe dat het niet ligt bij de 

overheid. Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft een 

afdeling die ondernemers traint, ook het ministerie van 

economische zaken, ministerie van LVV. Er zijn voldoende 

ministeries die afdelingen hebben, terwijl er veel betere 

trainingsinstituten zijn die ondernemerschapstrainingen 

verzorgen. Het is niet de job van de overheid. De overheid kan 

liever beleid maken, aangeven hoeveel mensen getraind 

moeten worden, en een instantie vragen de trainingen te 

geven. Hierop voegde de heer Zunder toe dat de mensen 

moeten gefaciliteerd worden. No pain no gain. Ook moet de 

overheid een bijdrage leveren van het betalen van deze 

trainingen.  
 

 

Vraag: Kunnen de gewezen hoogwaardigheidsbekleders niet 

een soort afkoopsom krijgen zoals in andere landen gebeurt,  
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in plaats van hun leven lang verzorgd worden. Dat bespaart 

toch? 

Hierop reageerde de heer Zunder dat de structuur van de 

publieke sector zich leent om gebruik te maken van kennis en 

ervaring van gewezen beleidsmakers, deze mensen hebben 

vaak een behoorlijke dosis aan kennis en ervaring. Onze 

structuur heeft die faciliteit niet. We hebben bijv. geen eerste 

kamer. Daarnaast is dit een vraagstuk van de politici. Zij 

kunnen dat bepalen, echter is het vaak zo dat er eigen 

persoonlijke belangen zijn.   

 

Vraag: Er zijn veel ondernemende ambtenaren die een bedrijf 

of hossel hebben. Wat kan de overheid ze bieden om fulltime 

ondernemer te worden? 

Mevrouw Ramlagansing antwoorde hierop dat dit per individu 

bekeken dient te worden. Er is wel beleid vanuit de overheid, 

ook in ons CHP. Deze mensen hebben mogelijk niet de juiste 

financiële middelen, of kunnen niet uitbreiden. Er komt 

kapitaal beschikbaar voor ondernemers. Ook moeten er 

incentives en training gegeven moeten worden. De heer 

Zunder voegde hieraan toe dat dit fenomeen niet nieuw is, 

overal op de wereld gebeurd dit. Dit noemen we de hybride 

ondernemers. Er dienen programma’s voor hun gecreëerd te 

worden zodat ze de faciliteiten krijgen en het 

overheidsapparaat kunnen verlaten. In het PSR moet ook 

aandacht hieraan besteed worden. Ook mevrouw Boedhoe 

voegde hieraan toe dat deze mensen die inderdaad weg willen, 

zich de mogelijkheid geboden moet worden zich te laten 

registreren. Binnenlandse Zaken kan ze een uitnodiging sturen, 

dat zij zich kunnen aanmelden en kunnen aangeven wat zij 

allemaal nodig hebben. Hier kan dan een programma om 

gebouwd worden. Ook zij kunnen de 18 maanden regeling 

gebruiken, waarbij ze dan 18 maanden hun salaris krijgen. 

Volgens mevrouw Ramlagansing is deze oproep al gedaan.   
 

 

Vraag: Eén minister heeft minimaal drie chauffeurs en drie 

lijfwachten, laat staan de President en VP. Staan de kosten in 

verhouding tot de baten? 

Volgens mevrouw Boedhoe hoeft dit allemaal niet, maar ze kan 

zich wel voorstellen dat er minimaal twee chauffeurs moeten 

zijn, de ene als vervanger van de ander. “Toen ik minister was 

wilde ik geen lijfwachten hebben. Maar men vond het is de 

veiligheid en als je nu alle bedreigingen hoort, dan weet ik niet 

of je just like that zegt dat het niet hoeft. Maar het kan wel met 

minder.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotwoord panellisten 

Wonnie Boedhoe:  

“Het gaat niet alleen om het aantal ambtenaren! De post  

salarissen drukt wel op de overheid maar het gaat om veel 

meer. Heroriëntatie op de rol van de overheid is niet alleen 

belangrijk. Het is zeer urgent geworden. We moeten dat willen 

doen. Waar willen we naar toe met het land. Hoe zou de 

organisatie van de overheid eruit moeten zien? Moet de 

overheid alles gratis geven of moet de gebruiker, dus de 

burger, betalen voor diensten. Moeten we alle belastingen en 

dividend uit olie en goud nu opeten? Of moeten we kiezen om 

de belastingen te gebruiken en de dividenduitkeringen te 

sparen. Hetzelfde geldt voor alle andere bedrijven waarvan de 

overheid aandelen bezit.” 

Armand Zunder:  

“Er is geen quick fix voor het saneren of het PSR. Op de tweede 

plaats is PSR geen Surinaams vraagstuk, overal ter wereld is dit 

een vraagstuk. Er zijn verschillende landen die succesvol zijn 

geweest hierin zoals new zeeland, Ghana. In Suriname moeten 

we concluderen dat er een routekaart dient te komen. Hierbij 

moeten alle stakeholders vanaf het begin betrokken zijn. Van 

daaruit moeten wij werken aan een instituut voor PSR, buiten 

de traditionele ministeries. Specialisten dienen in dit instituut 

te zijn. Er is ook veel kennis bij internationale instituten zoals 

wereld bank en IDB etc.” 

Urmila Ramlagansing:  

“De tijd zal uitwijzen als er sprake is van obesitas bij het 

overheidsapparaat, welk dieet gevolg dient te worden om het 

overtollig vet af te voeren,  om slank en gezond te zijn. Maar 

ook welke maatregelen blijvend genomen moeten worden om 

het slank en gezond te houden.  Door de jaren hebben we 

allerlei benamingen gegeven voor een gezond 

overheidsapparaat: Public Sector Reform, Saneringsplan, 

Hervorming, Reorganisatie recent nog Excellente Overheid. In 

essentie komt het allemaal op hetzelfde neer. De huidige 

regering is serieus bezig: actiepunten zijn reeds 

geïdentificeerd, financieringsgesprekken worden al gevoerd. 

We zullen samen moeten doen. Samen houdt in: overheid, 

private sector en alle andere sociale partners en het volk. Maar 

ook ervoor te zorgen dat er continuïteit is van beleid. De 

regering heeft recentelijk nog gezegd: we maken geen beleid 

voor één regeerperiode we maken beleid voor naar 2035 en 

we zullen het samen uitvoeren.” 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar de volledige 

Econotori: 

https://www.youtube

.com/watch?v=XPMYl

jXiHfw&t=1611s 

 

Vervolg Econotori – Huiskamervragen:  

https://www.youtube.com/watch?v=XPMYljXiHfw&t=1611s
https://www.youtube.com/watch?v=XPMYljXiHfw&t=1611s
https://www.youtube.com/watch?v=XPMYljXiHfw&t=1611s
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Onlangs hebben diverse stakeholders intensief overleg 

gevoerd met de overheid, om de toegankelijkheid tot 

financiële diensten efficiënter te maken voor iedere burger in 

Suriname. Hiermee wordt er getracht om financiële inclusie 

oftewel ‘Financial Inclusion’ te bevorderen.  

 

Maar wat houdt financiële inclusie nou eigenlijk in? 

Financiële inclusie behelst het 

aanbieden van gelijkelijk 

beschikbare en betaalbare toegang 

tot financiële diensten voor 

iedereen, ongeacht het 

inkomensniveau. Het is van 

toepassing op het verlenen van 

financiële diensten aan zowel 

particulieren als bedrijven om te 

voorzien in alledaagse 

levensbehoeften en om lange 

termijn doelen te kunnen realiseren. 

Het beleid van financiële inclusie is 

een focus van de Wereldbank, zoals 

blijkt uit het Universal Financial 

Access 2020-initiatief. Het initiatief heeft tot doel ten minste 

een miljard mensen wereldwijd basistoegang te bieden tot 

financiële diensten, zoals het bezitten van een bankrekening of 

een andere financiële faciliteit waarmee ze betalingen kunnen 

verzenden en ontvangen en hun geld kunnen opslaan. Volgens 

de schatting van de Wereldbank gaat het om bijkans 1,7 

miljard volwassenen - ongeveer een derde van de volwassen 

wereldbevolking in 2020 – die niet bankieren.  

 

Barrières 

Uit onderzoek van CFI Education vormt extreme armoede een 

belemmering voor financiële inclusie. Mensen met weinig tot 

geen geld hebben weinig tot geen behoefte aan financiële 

diensten. Naast dit wereldwijd fenomeen, die nog steeds in 

veel delen van de wereld bestaat, maken andere belangrijke 

belemmeringen het vaak moeilijk voor sociaal zwakkeren en 

mensen met een laag inkomen om toegang te krijgen tot 

financiële basisdiensten. Financiële instellingen, zoals banken, 

stellen vaak strikte en gedetailleerde documentatievereisten 

voor het openen van een rekening of het uitvoeren van 

geldovermakingen. Mensen die niet over de vereiste 

documentatie beschikken, worden hierdoor uitgesloten van 

toegang tot financiële diensten. Ook vormen mogelijk het 

gebrek aan nabijgelegen kantoren van financiële instellingen 

en hoge minimumvereisten voor het saldo of het saldo van de 

openingsbalans verdere belemmeringen voor financiële 

inclusie. Ten slotte blijkt dat onder de lage inkomensgroepen  

 

 

 

 

en oudere gemeenschap de kennis van hoe zij gebruik kunnen 

maken van of gebruikmaken van financiële diensten ontbreekt. 

 

De noodzaak 

Gebrek aan toegang tot financiële basisdiensten kan 

verlammende financiële problemen voor de gemeenschap 

veroorzaken. Het bevorderen van toegang hebben tot 

financiële diensten is belangrijk voor 

zowel individuen als bedrijven, 

vanwege het feit dat het een manier 

is om geld op te slaan, betalingen en 

kasstromen te beheren, geld te 

sparen, toegang te krijgen tot krediet 

en investeringen te doen. Hierdoor is 

de gemeenschap beter in staat om 

haar economische positie te 

versterken. Daarnaast kan een buffer 

worden opgebouwd om een 

inkomensterugval te overbruggen, 

betalingen te verrichten en financiële 

schokken en incidenten op te vangen. 

Dergelijke toegang is dus de sleutel 

tot het verwerven van activa en het opbouwen van financiële 

zekerheid. Het is verder ook belangrijk om kleine bedrijven 

meer financiële inclusie te bieden, om zodoende bij te dragen 

aan meer banencreatie en de levensstandaard in de 

gemeenschap te verbeteren. 

 

Financiële inclusie en COVID-19 

Hoewel financiële inclusie geen onbekend fenomeen is, zien 

wij dat dit zijn doorbraak kent gedurende de COVID-19 

pandemie. Willen we wereldwijd de crisis die deze pandemie 

met zich heeft meegebracht economisch duurzaam herstellen, 

dan moet er gezorgd worden voor de betrokkenheid van 

iedereen. Een cruciaal onderdeel hierbij is het verlenen van 

toegang aan mensen vanuit alle lagen in de gemeenschap tot 

de digitale economie. De COVID-19 crisis heeft wereldwijd 

economische kwetsbaarheden blootgelegd en hebben wij 

gezien hoe sterk (digitaal) verbonden wij zijn in de wereld. 

 

Financiële inclusie in Suriname & COVID -19 

De COVID-19-pandemie heeft de aanhoudende economische 

crisis in Suriname verergerd. De pandemie kwam op een 

moment dat Suriname zich al in een diepe macro-economische 

crisis bevond, gekenmerkt door dubbele tekorten (fiscale en 

lopende rekening), hoge dubbelcijferige inflatie, hoge 

schuldniveaus, uitgeputte internationale reserves en 

kwetsbaarheden in de banksector. De sociale afstand en 

reisbeperkingen die het land heeft opgelegd om de  

 

Financiële inclusie in tijden van COVID-19 
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verspreiding van COVID-19 te beteugelen, hebben de precaire 

economische situatie verergerd door banenverlies, 

bedrijfssluitingen, verlies van gezinsinkomen en andere zeer 

ongewenste effecten, zoals gerapporteerde toename van 

huiselijk geweld. Als gevolg hiervan wordt de kwaliteit van 

leven van Surinaamse huishoudens negatief beïnvloed.  

 

Uit onderzoek van het IDB werd het gebruik van alternatieve 

betaalmethoden (kaarten, overschrijvingen, cheques, apps en 

online betaalfaciliteiten) tijdens de pandemie steeds 

belangrijker in Suriname. Huishoudens en bedrijven met 

beperkte toegang tot digitale financiële diensten liepen een 

groter risico op onderbrekingen van basisdiensten en 

essentiële geldstromen (lonen, zakelijke verkopen, 

overmakingen, afbetalingen van leningen, overheidssteun, 

enz.). Uit het onderzoek is gebleken dat huishoudens die 

consequent alternatieve betaalmethoden hebben gebruikt, 

een grotere kans op een hogere indexscore op het gebied van 

financiële geletterdheid oftewel het beschikken over 

voldoende kennis in en van financiële zaken.  

 

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat sinds het begin van de 

avondklok 7% van de huishoudens begon met het hanteren 

van digitale betaaloplossingen. Het aantal actieve gebruikers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van alternatieve betalingsdiensten is echter niet toegenomen: 

6% van de huishoudens gaf aan tussen maart en juni 2020 geen 

gebruik te hebben gemaakt van deze diensten, hoewel ze dat 

eerder wel deden. Mogelijke redenen zijn onder meer: (i) een 

aankondiging dat commerciële banken in augustus 2020 zijn 

gestopt met het gebruik van cheques; (ii) opnamelimieten en 

stortingslimieten die sinds maart 2020 door commerciële 

banken zijn opgelegd; (iii) anekdotisch bewijs dat suggereert 

dat er als gevolg van de COVID-19-beperkingen een toename 

was van de economische activiteit bij kleine bedrijven met 

beperkte toegang tot alternatieve betalingsopties; en (iv) een 

lager vertrouwen in het financiële systeem dat in 2020 had 

kunnen ontstaan als gevolg van bestuur kwesties.  

 

Het gedeelte uit de bevolking dat contant geld blijft gebruiken 

als enige betaalmethode is met 49% nog steeds aanzienlijk 

hoog blijkt uit het onderzoek. De langzame toename van het 

gebruik kan verband houden met een gebrek aan toegang tot 

financiële diensten, met name voor kwetsbare groepen zoals 

kleine en micro-ondernemingen, bedrijven in de informele 

sector en arme en plattelandsgemeenschappen, en met 

beperkingen op het gebied van infrastructuur en 

connectiviteit.  

 

  

Tabel 1. Indexscore voor financiële geletterdheid en gebruik  alternatieve betalingsmethoden (bron: IDB, 2021) 

Tabel 2. Aandeel van de bevolking door gebruik van alternatieve betalingsmethoden en regio (bron: IDB, 2021) 
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De eerste stappen tot financiële inclusie 

Hoewel Suriname vaak wordt omschreven als een "contante 

economie" met een relatief grote informele sector, zijn de 

autoriteiten bezig met voortdurende inspanningen om 

financiële educatie en financiële technologieën te verbeteren. 

Bemoedigend is dat er is geconstateerd dat hogere financiële 

educatie gepaard gaat met een groter gebruik van alternatieve 

betaalmethoden.  

 

Het land moet zijn inspanningen blijven versnellen om 

financiële educatie, gericht op kwetsbare groepen, te 

verbeteren en digitale financiële inclusie te bevorderen. Dit is 

van cruciaal belang voor het opbouwen van financiële 

veerkracht en het ondersteunen van een inclusief 

sociaaleconomisch herstel voor Surinaamse huishoudens en 

bedrijven. Zo zien wij dat wij sinds kort kennis mochten maken 

met de digitale betalingsoplossingen Mopé en Uni5Pay. Met 

de komst van deze betaaloplossingen wordt financiële inclusie 

bevorderd en de cashgelden in omloop gereduceerd. Echter 

moeten wij niet uit het oog verliezen dat de bijscholingen, 

bewustwording en betrokkenheid van de gemeenschap een 

cruciale rol vervult, willen wij de digitalisering en financiële 

inclusie in Suriname bevorderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder heeft de Surinaamse Bankiersvereniging de afgelopen 

tijd intensief overleg gevoerd met de overheid, om bankieren 

efficiënter te maken voor iedere burger. 

 

De eerste stap welke in deze gezamenlijke inspanning om 

financiële inclusie te bevorderen is, is het openen van 

bankrekeningen voor de groep burgers die COVID-19 steun 

zullen ontvangen vanuit de overheid, maar nog niet beschikten 

over een eigen bankrekening. De overheid streeft naar het 

bevorderen van financiële inclusie, met als doel het financiële 

welzijn van de samenleving te verbeteren. De Minister van 

Financiën en Planning kondigde hierop aan zeer verheugd te 

zijn dat de banken haar medewerking en ondersteuning 

hebben toegezegd en dat de eerste bankrekeningen zijn 

geopend. 

 

Bronnen:  

- https://sbv.sr/nieuws/surinaamse-bankiersvereniging-

stimuleert-financi%C3%ABle-inclusie/ 

- https://blogs.iadb.org/ideas-matter/en/financial-literacy-

in-suriname/ 

- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowled

ge/finance/financial-inclusion/ 

 

  

Advertentie 

 

Vervolg – Financiële inclusie in tijden van COVID-19 

https://sbv.sr/nieuws/surinaamse-bankiersvereniging-stimuleert-financi%C3%ABle-inclusie/
https://sbv.sr/nieuws/surinaamse-bankiersvereniging-stimuleert-financi%C3%ABle-inclusie/
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Anne Harmsma (1951), 

doctoraal Nederlands en Oud 

Fries recht RUG, Nederland 

(1974), advocaat & procureur 

bij Mr. Sinninghe Damsté c.s. in 

Hengelo. In 1979: 

wetgevingsjurist bij Ministerie 

JusPol, bij de Universiteit van 

Suriname en de voorloper van 

de huidige Politieacademie 

(hoofd-) docent privaatrecht, 

redacteur Surinaams 

Juristenblad. In en na 1984 

benoemingen bij ABN, ABNAMRO, RBTT Bank, pensioneerde in 2010 

als Country Head Suriname en Boardmember bij 3 Caribische RBC 

banken. Publicaties in het Surinaams Juristenblad, The International 

Encyclopedia of Comparative Law, (mede -) redacteur van 

privaatrechtelijke en bancaire wet - en regelgeving, schreef de eerste 

Surinaamse bankcursussen. Thans Partner & Managing Director bij 

Theunissen & Harmsma Consultancy N.V.  

Over de inhoud: 

Al in 1993 bepleitte ik in een artikel in SURNED, het orgaan van 

de Surinaams – Nederlandse Kamer van Koophandel 1e 

jaargang nummer 3, onder de titel “Liberalisering van het 

Surinaamse Deviezenverkeer”, dat de “Jungle van regelgeving 

noodzaakt tot totale wijziging van de Deviezenwet.”  

 

Onze bestaande deviezen - “jungle ”wetgeving en overige 

regelgeving vragen om een snelle doeltreffende aanpak voor 

een fundamentele moderne herinrichting van instituten en 

regelgeving in het monetaire domein. Door de bomen is 

immers het bos niet meer te zien en is een verdwazing in de 

chaos aan regelgeving, ook bij strafrechtelijke handhaving, het 

voor de hand liggend resultaat.  

De Deviezencommissie stelde in 1992 al vast: “dat de 

Deviezenregeling 1947 reeds lang achterhaald is en niet meer 

past in de huidige economische realiteit van Suriname”. 

Rechters refereren ook naar deze opmerking die expliciet is 

vermeld in de Toelichting op de Algemene Beschikking van de 

Deviezencommissie No. 187 en geven zelfs aan dat de 

maatschappelijke rechtsovertuiging met zich meebrengt dat 

bepaalde beschikkingsbevoegdheden over deviezen niet langer 

behoren te worden getroffen door een wettelijk verbod dat 

geregeld is in of op grond van de Deviezenregeling 1947, een 

onmiskenbare nuancering als vingerwijzing naar de wet – en 

regelgever dat de wet “dode letters” kent. Overige Surinaamse 

jurisprudentie is vermeld in de publicatie.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie is, voor mij als auteur, een logisch gevolg van 

de constatering dat kennis en kunde met betrekking tot 

het Surinaamse deviezenrecht is geërodeerd. 

Onduidelijkheden over Surinaamse deviezen – en monetaire 

regelgeving kunnen risico’s met zich meebrengen in nationale 

maar ook internationale betrekkingen die risk based 

compliance benaderingen van financiële circuits voorstaan, 

welke o.a. voortspruiten uit internationaal geformuleerde best 

practices voor de financiële circuits en AML/CFT-

uitgangspunten. De-risking is aan de orde van de dag. Een 

aantal, Suriname rakende voorbeelden, worden genoemd.  

 

Een complexe interactie tussen omvangrijke regelgeving en 

een ongelimiteerde diversiteit aan nagestreefde belangen 

tonen conflicterende momenten: de uitdagingen die benoemd 

moeten worden.  Zonder de juiste benoeming ontbreekt een 

juiste oplossing. 

 

Wettelijk gekaderde monetaire regelgeving in ruime zin dient 

gestoeld te zijn op doordacht geconditioneerd monetair 

beleid. De conditionering van dit beleid wordt medebepaald 

door helder beschreven internationaal en nationaal aanvaarde 

best practices die vertrouwen inboezemen als fundament voor 

het profijtelijk aangaan en onderhouden van gerespecteerde 

lokale en internationale relaties. De complexe actuele 

regelgeving met betrekking tot het deviezenrecht als 

onderdeel van monetaire verhoudingen en de uitvoering 

daarvan door een veelheid van actoren kan niet doorgrond 

worden zonder de historische ontwikkeling van het 

deviezenrecht, cum annexis, te kennen. “Wie zijn geschiedenis 

niet kent, is gedoemd ze te herhalen”. Het bronnenonderzoek 

is complexe en taaie kost omdat de fundamentele bronnen 

ruim 80 jaar oud zijn en de materie niet of nauwelijks 

gedigitaliseerd is. De Deviezenregeling 1947 (met kracht van 

wet) is een voortborduren op de oorlogsnoodmaatregel zoals 

die op last van het moederland Nederland voor alle (3) 

koloniën in 1940 werd afgekondigd, in Suriname door de 

toenmalige gouverneur Professor Mr. Dr. J.C. Kielstra.  

‘Van Surinaams Deviezenrecht - Een oriëntatie’ – Anne Harmsma 
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Deze Noodmaatregel werd dus ook verplicht overgenomen in 

Suriname: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze maatregel is, slechts enigszins aangepast, voortgezet in 

de Deviezenregeling 1947 en niet verder aangepast aan de zich 

verder ontwikkelende actualiteit. De actualiteit vroeg en 

vraagt echter om aanpassingen en dan ontstaat de “jungle van 

regelgeving” met als bronelementen wettelijke regelingen, 

daarop gebaseerde nadere regelen, richtlijnen en 

voorschriften, staatsbesluiten, resoluties, beschikkingen, een 

verdwaalde missive en dito dienstorder, voorschriften 

werkwijze, publieke bekendmakingen, bilaterale 

communicatie, maar ook door internationale instituties als 

IMF, BIS en (C)FATF geformuleerde best practices, Surinaamse 

en zelfs Antilliaanse en Nederlandse jurisprudentie en weinig 

literatuur, dit echter nadrukkelijk onder de opmerking dat 

volledigheid niet geboden kan worden.  

 

Het is een uitdaging om die volledigheid na te streven in de 

zoektocht naar die bronnen, deze dan eerst te ordenen en 

vervolgens de onderlinge verbondenheid van antiquarische 

gegevens aan de ene kant van het spectrum en opzienbarende 

gelegenheids - initiatiefwetgeving aan de andere kant, te 

vormen tot een redelijk actueel overzicht van geldend recht. 

De chaotisch aandoende fragmentatie die in de achter ons 

liggende periode van bijna 80 jaar is ontstaan, is opvallend en 

omvangrijk met enerzijds een complexe onderlinge 

samenhang en anderzijds inconsistenties die wellicht 

toegeschreven mogen worden aan een gebrek aan kennis en 

kunde met betrekking tot wettelijke en wettige regulerende 

inhoud van die bronnen en de daaraan inherente uitoefening 

van bevoegdheden, rechten en plichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De recentere historie van de afgelopen 40 jaar over ups maar 

vooral downs, met betrekking tot met name de 

koersproblematiek, leert ons als ervaringsfeit dat de koers zich  

niet laat dicteren door wet – en regelgeving. De economische 

wetten van vraag en aanbod zijn doorslaggevend, waarbij de 

aanbodfactor, die gestimuleerd wordt door het exporteren van 

goederen en diensten, achterblijft bij een mede daardoor 

gestimuleerde vlucht in vreemde valuta’s, die onderling ook 

nog eens in competitie zijn. De vraag overstijgt het aanbod en 

niet alleen economen leren ons dat daardoor de prijs omhoog 

gaat. Autonome vraag en aanbodmarkten laten zich niet 

kaderen in juridisch georiënteerde structuren met 

handhavingsinstrumenten, een onbedachtzame overschatting 

van wet - en regelgeving die het autonome krachtenspel van 

een open markt onderschat en zelfs teniet wil doen. Informele 

partijen participeren per definitie niet in formele structuren en 

hebben een fors, waarschijnlijk zelfs een overheersend 

marktaandeel. Van een dubbeltje kun nu eenmaal geen 

kwartje maken, zeker niet wanneer het 

staatshuishoudingsboekje aangeeft dat er meer wordt 

uitgegeven dan er binnenkomt. Juridisch gekunstelde 

pogingen daartoe zijn gedoemd te mislukken, ook nog eens 

met het risico dat een kwartje de waarde van een dubbeltje 

krijgt. Bovendien heeft lokaal deviezenrecht in feite geen 

extraterritoriale werking, de vraag- en aanbod markten zijn 

echter ook buiten Suriname actief en gaan viraal: de 

“entertoetsmarkt”. 

 

De nog recentere ontwikkelingen zoals de Schipholgate (de 

inbeslagname van een cash transport van 19,1 miljoen EURO), 

 

 

 

Vervolg – Van Surinaams Deviezenrecht een oriëntatie  
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De FED gate (de wanprestatie in de FED banknote trading), de 

Waterkantgate (m.b.t. de kasreserve perikelen m.n. in 

vreemde valuta) en de zeer ingrijpende uitspraken in Kort 

Geding over de "Valutawet" (de Valutawetgate) worden 

uiteraard ook in de besprekingen meegenomen. Daarnaast 

komen duiding van de internationale reserves, 

deviezenreserve, kasreserve en best practices met betrekking 

tot de autonomie/onafhankelijkheid van centrale banken aan 

de orde.  

 

Enige conclusies en aanbevelingen, waaronder die voor 

waarborging van een meer uitgebreide autonomie van de 

Centrale Bank van Suriname (hierna te noemen CBvS) en een 

korte literatuurlijst vormen de afsluiting.  

 

De noodzakelijke herinrichting van het monetaire domein 

vergt een aanpak in overeenstemming enerzijds met de 

soevereine behoeften van de natie, het formuleren van een 

weldoordacht beleid, maar moet anderzijds ook in 

overeenstemming zijn met internationaal aanvaarde best 

practices, om weer een gerespecteerde aansluiting te krijgen 

met de internationale omgevingen. Dit proces moet resulteren 

in een vervanging van de bestaande antiquarische 

deviezenwetgeving maar ook in vernieuwing van de huidige 

Centrale Bankwetgeving en Toezichtwetgeving op het 

financieel systeem, die sterk verouderd zijn. Dit zal met zich 

meebrengen dat ook overige wetgeving met monetaire, 

bancaire en buiten-bancaire aanrakingen aangepast moet 

worden, waarbij zelfs de Grondwet mogelijk voor herijking van 

de bepalingen die op deze materie van toepassing zijn, in 

aanmerking komt.  

 

De huidige actualiteit in het monetaire domein vraagt om een 

snelle en efficiënte loutering waarbij de 

autonomie/onafhankelijkheid van de CBvS wordt hersteld en 

verscherpt. Er is een duidelijke kortetermijnoplossing nodig, 

waarbij het inhoudelijke bij de Deviezencommissie berustende 

domein van deviezenrecht overgebracht wordt naar het 

instituut waar het sinds 1956 thuishoort: de CBvS. Het is niet 

meer passend dat de CBvS het beheer heeft over de monetaire 

reserve, maar de Deviezencommissie nog steeds vergunningen 

moet verlenen voor in de deviezenregelgeving aangegeven  

“beschikkingsmogelijkheden” over deviezen die wel of zelfs 

niet tot die monetaire reserve behoren. Die autonome 

beschikkingsbevoegdheden horen thuis in het autonome 

domein van de CBvS. Daarbij is het niet nodig dat het wiel 

helemaal opnieuw moet worden uitgevonden. Het boek 

vermeldt een kort overzicht van de structuren van de 

monetaire autonomie in verschillende landen en geeft enige  

 

 

 

 

 

uitdagende richtingen aan om die autonomie ook in Suriname 

te bereiken.  

 

Vindplaatsen van de behandelde materie zijn uitvoerig in (168) 

noten vermeld, waarbij opgemerkt moet worden dat vermelde 

Uniform Resource Locators (URL’s) in de tijd veranderd kunnen 

zijn. Een overzicht van (ruim 45) nog geldende Algemene 

Beschikkingen van de Deviezencommissie, met een korte 

inhoudsindicatie, is aangegeven in een bijlage. De tekst is 

afgesloten in de maand december 2020 als een bijdrage aan 

ontwikkeling van doordachte kennis en discussie ter 

bevordering van doordacht prudent deviezenbeleid.  

 

Acceptatie van vernieuwde wet – en regelgeving vergt een 

doeltreffende publieke communicatie en kennisoverdracht. 

Een toevoeging van de werking van de staathuishoudkunde als 

onderwerp in het curriculum in het (hoger en 

wetenschappelijk) onderwijs is van groot belang.  

 

De publicatie biedt een oriëntatie op de benoeming van 

Surinaamse realiteiten en uitdagingen en is vooralsnog alleen 

in Suriname tegen kostprijs (SRD 175,=) verkrijgbaar bij de 

kantoren van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (+597 

475286/+597 475287), Notariaat C.R. Jadnanansing (+597 

410143) en de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname SRiS 

(+5978932260).  

Anne Harmsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De eerste exemplaren zijn aangeboden aan de President van de 

Republiek Suriname en de Governor van de Centrale Bank van 

Suriname, zie: https://youtu.be/UT5GnjAm314 

Over de auteur zie LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anne-

harmsma-706ab64b/?originalSubdomain=sr 

Vervolg – Van Surinaams Deviezenrecht een oriëntatie  
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Een onderzoek naar “Extreme armoede in Suriname”, 

thesis van mw. Anjali Kisoensingh,  afgestudeerd op 20 

april 2021 aan de Master of Science opleiding Research 

Methods, met als specialisatie Advanced Research 

Methods, van het Institute for Graduate Studies and 

Research van de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname. 

 

Alhoewel er de laatste jaren veel is geleerd over armoede in 

Suriname is de situatie van Suriname inzake extreme armoede 

tot op heden onderbelicht gebleven. Het doel van het 

onderzoek is het ontwikkelen van een model voor het meten 

van extreme armoede in Suriname; een meting die realistisch 

en direct toepasbaar is in de Surinaamse context. Er is in deze 

thesis gekeken naar de extreme multidimensionale armoede 

op basis van een Surinaams Multidimensional Poverty Index 

(MPI) model1, op zijn beurt weer gebaseerd op de global MPI 

van het OPHI. Daarnaast is een meting van extreme armoede 

ontwikkeld op basis van de internationale extreme 

armoedegrens van de Wereldbank van US$ 1.90 per dag, en op 

een nationale extreme armoedegrens van SRD 309,- per 

maand2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 De Surinaamse MPI bestaat uit drie dimensies (gezondheid, educatie en 
levenstandaard) onderverdeeld in twaalf indicatoren. De dimensie gezondheid 
met de drie indicatoren ondervoeding, kindersterfte en medische voorziening, 
de dimensie educatie met de twee indicatoren onderwijsjaren en 
schoolbezoek en de dimensie levenstandaard met de zeven indicatoren kook 
brandstof, sanitaire voorziening, drinkwater, elektriciteit, behuizing, 
overcrowding en bezittingen. De extreme multidimensionale extreme 
armoede calculaties zijn gemaakt m.b.v. MICS 2018 data. MICS was een 
landelijk onderzoek, bedoeld om de leefomstandigheden van vrouwen, 
mannen en kinderen in huishoudens te monitoren (UNICEF, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek is zowel beleidsmatig als wetenschappelijk 

relevant omdat er onvoldoende officiële data beschikbaar zijn 

over extreme armoede in Suriname en de resultaten van dit 

onderzoek kunnen een aanzet geven aan beleidsmakers en 

academici om het vraagstuk van extreme armoede verder te 

bestuderen en beleid te maken om deze vorm van armoede in 

Suriname te bestrijden. Het onderzoek heeft als uitgangspunt 

het werk van dr. Rosita Sobhie en dr. Gijs Dekkers over 

armoedemetingen in Suriname, en de vastgestelde 

armoedegrenzen van de Nationale Commissie Voorbereiding 

Armoedegrens (NCVA). 

 

Extreme multidimensionale armoede 

Uit de analyses op basis van de Multiple Indicator Cluster 

Survey (MICS) van 2018 blijkt dat 0.5 procent (circa 2.951 

mensen) van de Surinaamse bevolking geclassificeerd kunnen 

worden als extreem multidimensionaal arm (zie tabel 1).  

  

2 Voor de internationale extreme armoedegrens van de Wereldbank van US$ 
1.90 per dag is gewerkt met een gemiddelde koopkrachtpariteit 
conversiefactor van 2.417 SRD/US$ en een  aangepast basisvoedselpakket van 
SRD 309,- per maand vastgesteld door de NCVA in 2014 wordt beschouwd als 
nationale extreme armoedegrens. Voor deze calculaties is er gewerkt met data 
van het huishoudbudgetonderzoek (HBO) van 2013/2014. HBO 2013/2014 was 
een onderzoek dat is uitgevoerd in 7 districten van Suriname met een 
steekproef van 3.450 adressen, met als doel een beter inzicht te kunnen 
verkrijgen in het consumptiepatroon (huishoudtuitgaven) van de huishoudens 
in het land (ABS, 2015).  

Surinaamse Wetenschap:  

Extreme armoede in Suriname – Anjali Kisoensingh 
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Grafiek 1: Gecensureerde Headcount ratio per indicator, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3 Een armoedegrens (het minimaal inkomen of de minimale consumptie) is een 
scheidingslijn die bepalend is voor de vraag welke individuen of huishoudens 
als “arm” worden aangemerkt.  
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Dimensies en Indicatoren van de Surinaamse MPI

Ontberingen tot basisdiensten 
Grafiek 1, een weergave van indicatoren naar deprivatie naar stratum, geven aan dat de procentuele bijdrage van elk van de 12 
indicatoren aan de Surinaamse MPI met de grootste bijdragen aan multidimensionale armoede zijn: de ontberingen in 
onderwijsjaren (2.4%), sanitaire voorziening (2.2%), overcrowding (1.9%), medische voorziening (1.8%), bezittingen (1.7%), 
behuizing (1.4%) en schoolbezoek (1.1%). 
 

Internationale en nationale extreme armoedegrens  
Uit analyses op basis van het huishoudbudgetonderzoek 2013/2014 blijkt dat 22.6% (circa 124.350 personen) extreem arm kan 
worden geklasseerd gebaseerd op de internationale extreme armoedegrens1 van de Wereldbank van US$ 1.90 per dag en 24.9% 
(circa 35.708 huishoudens) als extreem arm kan worden geklasseerd, op basis van de nationale extreme armoedegrens van SRD 
309,- per maand (tabel 3).  
 

Demografische kenmerken extreme arme huishoudens in Suriname 
Extreme armoede, volgens de in deze studie gehanteerde maatstaven, zou meer voorkomen bij grotere huishoudens in het 
binnenland en het ruraal gebied; huishoudens waarvan het hoofd een Inheemse of Marron achtergrond heeft, of waarvan het hoofd 
een alleenstaande vrouw is. Extreme armoede zou ook meer voorkomen bij huishoudens waarvan het hoofd ongehuwd of 
weduwe/weduwnaar is; huishoudens waarvan het hoofd geen of alleen een GLO diploma heeft; werkloos is of als gezinsverzorger 
werkt. 
 
De resultaten van dit onderzoek geven de noodzaak aan voor een aangescherpt armoedebeleid voor Suriname.  
 

Vervolg – Surinaamse Wetenschap  



INZICHT #15 – MEI 2021 

   

       17 | P a g e  
 

De Regering heeft uiteindelijk een overeenstemming 

bereikt  op staf level niveau (Staff Level Agreement) met 

het Internationale Monetaire Fonds om de Surinaamse 

economie op spoor te krijgen. Dit is een goede stap 

voorwaarts, maar absoluut geen reden voor een “hoera”.  
 

Voorlichting en offers  

Voor het succesvol doorlopen van het Herstelplan is het 

noodzakelijk dat de Regering breedvoerig communiceert 

en de samenleving informeert over de “prior actions” en 

alle overige maatregelen die uitgevoerd zullen worden 

en binnen welke tijdsplanning. Immers de offers zullen 

worden gebracht door de burgers en niet door de 

politieke toppers van de regeringscoalitie. Die hebben 

een schild van facilitering en friends, family and sponsors 

om hun heen geconstrueerd. Hiermee geeft men geen 

goed voorbeeld. Hoe verlangt men van het Volk om 

offers te brengen? Met deze inflatie wordt het volk elke 

maand zo’n 3% armer, terwijl de leiders zich laten 

rondrijden in luxe auto’s met een aantal volgauto’s en 

tientallen politieambtenaren onttrekken uit het 

politiekorps om zichzelf te beschermen in plaats van de 

samenleving. Dit zijn onnodige kosten en lasten die 

gedragen worden door de samenleving, terwijl “monie 

no dè”.  
 

Slecht bestuur  

Het Herstelplan zal nu onder druk van het IMF voor de 

vierde keer een revisie ondergaan. Hopelijk zal men nu 

wel de aanbevelingen van de VES meenemen. Nogmaals, 

voor elke maand door klungelen aan de top zal het volk 

3% minder kunnen consumeren. 
 

Een ander voorbeeld van klungelig beleid is de oprichting 

van het Staatsbedrijf Suriname National & Foreign 

Investment (SNFI) N.V. Meerdere kostbare DNA 

vergaderingen moesten worden gehouden. Eerst het 

goedpraten van de New SURFIN NV blunders, daarna de 

noodzaak van een Suriname Investment Enterprise (SIE 

N.V. en uiteindelijk SNFI. De samenleving is getuige 

geweest van de gebrekkige voorbereiding en 

behandeling in DNA zonder behoorlijke consultatie van 

de relevante actoren.  

 

 

 

 

 

Heeft de Regering zich wel afgevraagd hoe deze 

amateuristische vorm van beleidsformulering en 

uitvoering overkomt naar de samenleving toe. Het is het 

Volk die uiteindelijk voor deze verspilling aan kostbare 

tijd, energie en geld van de vele DNA vergaderingen in 

aanwezigheid van de diverse deskundigen en ook het 

traject vooraf opdraait. Hoeveel andere werkelijke 

problemen had men in die tijd kunnen aanpakken. 
 

Productie 

De VES constateert dat er nauwelijks aandacht wordt 

besteed aan de productie en verhoging van de 

productiviteit. Suriname zal alleen uit deze economische 

crisis komen door de verdiencapaciteit te vergroten 

welke gerealiseerd zal worden door het ontwikkelen van 

de productie en export. COVID-19 heeft een zware tol 

geëist, maar we moeten creatief zijn en van de nood een 

deugd maken. De overheid zal faciliterend moeten zijn en 

sectorspecifieke stimuleringsmaatregelen moeten 

treffen en bestaande belemmeringen wegnemen. De 

extra belasting voor exporteurs kan misschien gedragen 

worden door bepaalde sectoren, maar is wel 

vernietigend voor een aantal sectoren, zoals de 

agrarische sector. Regering, ontwikkel sectorspecifiek op 

maat gesneden beleid en vernietig geen (sub)sectoren. 
 

Local Content 

De offshore oliesector ontwikkelt zich in raptempo in ons 

buurland Guyana. Suriname kan de ontwikkelingen in 

Guyana als voorbeeld nemen om zaken beter te 

ontwikkelen. Belangrijk hierbij is om de spin-off van de 

offshore oliesector maximaal aan te wenden voor onze 

economie. Hoe kunnen Surinaamse bedrijven maximaal 

profiteren van deze ontwikkelingen? 
 

Het is van belang dat de Regering haar local content 

beleid aangeeft en met de relevante Surinaamse 

bedrijven aan tafel gaat. Alleen door transparantie en 

samenspraak kunnen we onze bedrijven op tijd op het 

niveau krijgen, om de gevraagde producten en diensten 

competitief te kunnen leveren. De tijd van “friends,  

family and sponsors” en achterkamer deals moeten we 

definitief afsluiten.  
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