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Met IMF steun uit de Crisis ?! 

 

 “Stop de populistische retoriek, stop de propaganda en 

kom met eerlijke voorlichting: Zeg wat je doet en Doe 

wat je zegt!” 

 

“We zeggen we gaan niet lenen, echter wat doen we?  

Elke week lanceren we een nieuw project, allemaal uit 

leningen.” 

 

Bron: Times of Suriname  

 



INZICHT #16 – JUNI 2021 

   

       2 | P a g e  
 

Op 29 april 2021 werd er door de regering een 

overeenstemming bereikt met een technisch 

onderhandelingsteam van het Internationaal Monetair Fonds 

(IMF). De overeengekomen punten zijn vervat in een 

“Memorandum of economic and fiscal policies”. Het 

memorandum rapporteert over recente economische 

ontwikkelingen en schetst het economische en financiële 

programma waarvoor de regering bij het IMF-steun aanvraagt 

in het kader van een uitgebreide fondsfaciliteit (EFF). 

 

Met ondersteuning van het IMF kan de regering de aanzienlijke 

macro-economische onevenwichtigheden waarmee Suriname 

wordt geconfronteerd aanpakken. Het programma gaat uit de 

volgende zes pijlers: 
 

• Herstel van de budgettaire houdbaarheid 

• Schulden weer op een duurzaam niveau brengen 

• Versterking van het sociale vangnet om de meest 

kwetsbaren beter te beschermen 

• Upgrade het monetair beleidskader en het toepassen van 

een flexibele door de markt bepaalde wisselkoers 

• Herkapitalisatie van het financiële systeem en verbetering 

van het bankentoezicht 

• Corruptie aanpakken, institutioneel bestuur versterken en 

het AML / CFT-raamwerk van Suriname versterken. 

 

Herstel budgettaire houdbaarheid 

Op fiscaal gebied werd in januari 2021 reeds de 

solidariteitsbelasting van 10 procent op het inkomen boven 

SRD 150.000 ingevoerd. Tevens werd de omzetbelasting (OB) 

op goederen en diensten met 2 procentpunt verhoogd. Verder 

is de regering voornemens om het royaltytarief te verhogen tot 

7,5 procent voor alle goudproductie. Het royaltytarief voor 

kleinschalige goudexporteurs wordt verhoogd van 2,75 naar 

7,5 procent, terwijl tegen augustus ook het royaltytarief voor 

inkomsten van grootschalige (multinationale) goudexporteurs 

zal worden verhoogd van 6 naar 7,5 procent. Ook wordt 

uitgegaan van een gemiddelde verhoging van het 

elektriciteitstarief met 150 procent in 2021 en 50 procent in 

2022 en 2023 (om tegen eind 2023 kostendekking te bereiken). 

Voor huishoudens die minder dan 288 KWH per maand 

verbruiken, zou een laag sociaal tarief worden gehandhaafd. 

 

Verduurzamen van de staatsschuld 

Het kabinet zet zich in om de overheidsschuld op een 

duurzaam pad te brengen, wat een randvoorwaarde is voor 

IMF steun. Dit vergt schuldverlichting van schuldeisers. In dat 

perspectief benaderde de regering officiële en commerciële 

schuldeisers om ordelijke herstructureringsbesprekingen op 

gang te brengen. De regering heeft in september 2020 

financiële en juridische adviseurs aangesteld om te 

onderhandelen over een herstructurering van de particuliere 

buitenlandse schuld. Obligatiehouders hebben ingestemd met 

het uitstellen van betalingstermijnen vanaf 26 oktober 2020 

tot uiterlijk 30 juli 2021, waardoor de regering ademruimte 

kreeg om een akkoord te bereiken met het IMF en ordelijke 

schuldherstructureringsgesprekken met schuldeisers aan te 

gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbetering monetair beleid en wisselkoersbeheer 

Er is dringend behoefte aan een nieuw monetair beleidskader 

om de inflatie terug te dringen en de macro-economische 

stabiliteit te herstellen. In 2019 kondigde de centrale bank een 

nieuw stelsel van reservegeld aan en is voornemens de 

maandelijkse groei hiervan vast te stellen op een niveau dat 

ruim onder de verwachte groei van het nominale BBP ligt. De 

centrale bank zal actief de liquiditeit monitoren en afromen 

door wekelijks depositocertificaten uit te geven via veilingen 

met variabele rente.  

 

Een andere randvoorwaarde van het IMF is dat de 

wisselkoersen moeten worden verenigd richting een volledig 

flexibele wisselkoers. De officiële USD-wisselkoers werd in 

september 2020 met 90 procent gedevalueerd en recent vond 

een verdere bovenwaartse bijstelling plaats. Een dergelijke 

uniforme en door de markt bepaalde wisselkoers zal externe 

schokken helpen vergemakkelijken, de rol van reservegeld als 

nominaal anker onderstrepen en het opnieuw opbouwen van 

deviezenreserves mogelijk maken. De centrale bank wil de rol 

van commerciële banken op de valutamarkt vergroten door 

het opzetten van een elektronisch handelsplatform voor 

interbancaire valutahandel dat openstaat voor zowel 

commerciële banken als cambio’s.  

 

Om de transparantie hiervan te vergroten worden speciale 

audits uitgevoerd op de monetaire gegevens en is een adviseur 

ingeschakeld voor de interne auditfunctie. Ten slotte is de bank 

van plan om in oktober de geauditeerde jaarrekening over de  

 

Memorandum of Economic and Financial Policies 
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boekjaren 2015-2019 te publiceren en de gecontroleerde 

jaarrekening over het boekjaar 2020 uiterlijk in maart 2022. 

 

Corruptie en het AML / CFT-raamwerk 

Het ontbreken van een effectief anti-corruptiekader 

belemmert inspanningen om corruptie structureel aan te 

pakken. De belangrijkste kwetsbaarheden zijn onder meer 

risico's die verband houden met institutionele zwakheden, 

gebrek aan capaciteit, hiaten in de uitvoering en een gebrek 

aan algemene transparantie en bewustzijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel Suriname het Inter-Amerikaanse Verdrag tegen 

Corruptie heeft ondertekend, heeft Suriname het Verdrag van 

de Verenigde Naties tegen Corruptie (‘UNCAC’) nog niet 

geratificeerd. 

 

In 2017 is een Anti-corruptiewet van kracht geworden, maar er 

zijn vertragingen opgetreden bij de uitvoering. Na ratificatie 

van de UNCAC, tegen februari 2022 zal een uitvoeringswet 

worden uitgevaardigd om het wettelijke kader voor 

corruptiebestrijding te wijzigen en om de strafbaarstelling van 

alle corruptiehandelingen te verzekeren (in overeenstemming 

met de vereisten van de UNCAC). Bepalingen in de Anti-

corruptiewet voor routinematige verificatie van inkomsten- en 

vermogensverklaringen van hoge overheidsfunctionarissen 

horen ook in een effectief anti-corruptiekader.  

 

Het AML / CFT-raamwerk van Suriname zal volgens de planning 

in 2022 worden beoordeeld door de Caribbean Financial 

Action Task Force (CFATF). De regering heeft in 2019 een 

Nationale Risicobeoordeling (NRA) uitgevoerd, die met 

technische ondersteuning van de IDB is afgerond. Het NRA-

rapport heeft vastgesteld dat er nog steeds belangrijke hiaten 

zijn in het AML / CFT-raamwerk van Suriname, met inbegrip 

van tekortkomingen in de technische naleving en uitdagingen 

met betrekking tot effectieve implementatie. Om dit aan te 

pakken heeft de regering een alomvattende nationale AML / 

CFT-strategie aangenomen om de belangrijkste AML / CFT-

risico's te verminderen. 

  

Advertentie 
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‘Caribbean Export’ en de ‘Caribbean 

Development Bank’ (CDB) werken 

samen om het bedrijfsleven in de 

regio financiële steun te verlenen 

om zich te kunnen aanpassen en om 

banen te behouden. Het ‘Technical 

Assistance Programme’ zal 

Middelgrote en Kleine Bedrijven (MKBs) helpen de impact van 

COVID-19 te beperken en capaciteitsopbouw blijvend te 

ondersteunen. Ook Surinaamse MKBs kunnen, door middel 

van een nieuw ‘Technical Assistance Programme’, subsidies 

tot 15.000 USD per bedrijf verkrijgen. In totaal zal voor 

600,000 USD aan subsidies aan het MKB worden verstrekt.  

De ‘Caribbean Export Development Agency’ (Caribbean 

Export) en de ‘Caribbean Development Bank’ (CDB) zijn in 

samenwerking met de Europese Unie (EU) een partnerschap 

aangegaan om middelgrote en kleine bedrijven in het 

Caraïbische gebied financieel te ondersteunen en hen op die 

manier te helpen banen te creëren en in stand te houden. De 

CDB zal subsidies ter waarde van 600.000 USD financieren via 

een ‘Technical Assistance Programme’ (TAP) om de impact van 

COVID-19 te verzachten en om permanente 

capaciteitsopbouw te bieden via E-learning.  

 

Volgens Damie Sinanan, die 

verantwoordelijk is voor de TAP, voelt 

Caribbean Export zich vereerd dat CDB de 

uitvoering van zo’n belangrijk programma 

is toevertrouwd. “De fondsen komen niet 

alleen op het juiste moment, maar zijn 

Damie Sinanan      ook nodig voor bedrijven om na de pandemie 

banen te behouden en meer te creëren”.  

De directeur van de afdeling Projecten van CDB, Daniel Best, 

zei dat het initiatief een antwoord was op de “dringende 

behoefte aan technische bijstand en capaciteitsopbouw om 

bedrijven te helpen overleven, concurrerend te blijven en hun 

marktaandeel in de export- en binnenlandse markten terug te 

winnen” in de nasleep van COVID-19.  

 

COVID Onderzoek 

De twee organisaties werkten in 2020 samen met een 

regionaal onderzoek om de impact van de COVID-19-pandemie 

op het MKB te beoordelen; het niveau en de gebieden van 

steun te bepalen die nodig zijn om het MKB tijdens de crisis te  

 

 

helpen, en bedrijven beter in staat te stellen om de 

economische neerslag het hoofd te bieden. Uit het onderzoek 

bleek dat bijna 50 procent van de respondenten gedwongen 

was fysieke locaties te sluiten, terwijl ongeveer 45% de 

productie van goederen en diensten stopte en 80% geen 

continuïteitsplan had. In het licht van deze bevindingen biedt 

de TAP een kans aan het MKB de technische hulp te verkrijgen 

die nodig is om hun bedrijven te ontwikkelen en op een 

zodanige manier om te vormen dat toekomstige schokken 

kunnen worden weerstaan.  

 

Suriname 

Ook Surinaamse MKB-bedrijven kunnen aanvragen doen voor 

subsidies voor een bedrag van maximaal 15.000 USD per 

bedrijf. Dit kan voor technische bijstand van de ontwikkeling 

van diverse projecten, waaronder, o.a. de efficiëntie van 

hulpbronnen en duurzame energie; digitalisatie, marketing en 

promotie, bouwbestendigheid, inkoop en upgrade van 

kapitaalgoederen, certificatie, capaciteitsopbouw en 

bescherming van intellectuele eigendomsrechten.  

 

Gratis Trainingen 

Aanvullend op de technische bijstand zullen ook een reeks 

hulpmiddelen voor capaciteitsopbouw worden ontwikkeld. 

Deze tools zullen online beschikbaar worden gesteld door 

Caribbean Export aan het MKB via een E-learning portal. De 

toegankelijkheid is van belang in deze tijd waarin er 

reisbeperkingen gelden. 

Voorgestelde trainingen voor het MSME E-Learning program 

omvatten:  

a) Social media marketing.  

b) Financial literacy and management and managing 

finances during a crisis.  

c) Supply chain management.  

d) Distribution channel mapping.  

e) Building a competitive brand innovation and 

entrepreneurship.  

f) Crisis management.  

g) Workforce protection.  

h) Operations and supply chain stabilization.  

i) Finance and liquidity stress testing.  

j) Customer engagement.  

k) Recovery actions to support business growth. 
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“Deze zijn besproken met het bestuur van 

de VES en er is vastgesteld dat deze 

maatregelen voor ongeveer 85%, in de 

ogen van het VES-bestuur, nodig waren 

om de economie op spoor te brengen. 

Deze zijn terug te zien in het herstelplan. 

Deze zelfde maatregelen zijn ook 

voorgehouden aan de VSB, ASFA en 

anderen partners’, stelde hij. Hij kan zich 

herinneren dat één van de leden in het 

bestuur nog zei: “Ik mis het IMF in het 

programma”. Hierop antwoorde hij “Maar 

herken je het IMF niet?”. In de heer 

Achaibersing zijn opvatting wisten ze toen 

al dat ze toch wel drastische maatregelen 

moesten nemen om de economie weer op 

spoor te krijgen.  

Na analyse kwam hij tot de conclusie dat 

het een stuk erger was dan hij aanvankelijk 

verwacht had en zijn de maatregelen 

uitgezet in concrete acties, concretere 

maatregelen en zo is het herstelplan tot 

stand gekomen. Hierin zit niet alleen de 

fiscale reparatie, de monetaire reparatie, 

maar ook de institutionele reparatie wat 

we zouden moeten plegen.  

Hiermee hoopt hij een beeld te hebben 

geschetst over het herstelplan en waarom 

Suriname naar IMF moet.  

 

Op dinsdag 11 mei 2021 werd de 6e 

aflevering van het VES programma 

Econotori met als onderwerp “Met 

IMF steun uit de crisis?!” live 

uitgezonden vanuit de studio van 

Apintie TV.  

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 

beleids-beslissingen van de 

regering voor de samenleving. 

 

De panelleden waren:  

- Armand Achaibersing – Minister 

van Financien en Planning 

- Bryan Renten – Voorzitter van de 

VSB 

- Winston Ramautarsing – 

Voorzitter van de VES 

 

De MC was Sherida Mormon en 

Sjaïsta Moertabat was belast met 

de huiskamervragen.  

 

 

De discussie startte met het betoog van de 

heer Achaibersing. Hij benadrukte dat het 

duidelijk is dat er een economie is 

overgenomen die in een deplorabele staat 

verkeert. “Dit is gewoon een feit en we 

kunnen opsommen wat allemaal de 

problemen zijn in onze economie, de 

fiscale sfeer, monetaire sfeer maar ook 

institutionele sfeer”, stelde hij verder. 

Volgens hem is het van belang om vast te 

stellen welke maatregelen genomen 

moeten worden om zaken weer op spoor 

te krijgen. “Toen ik gevraagd werd om 

minister te worden heb ik na lang wikken 

en wegen ja gezegd.  

 Hij gaf aan dat hij toen een aantal 

maatregelen bedacht, samen met 

anderen, en deze in een heel vroeg 

stadium heeft voorgehouden aan de VES, 

nog voor dat hij minister was zelfs. 



INZICHT #16 – JUNI 2021 

   

       6 | P a g e  
 

  

 

  

Met de uitdrukkelijke opdracht om ons uit 

de crisis te halen waar de vorige regering 

ons systematisch in heeft gebracht. “Dat 

hebben ze in dank aanvaard. Nu zijn we 

een jaar verder, maar is het economisch 

beleid veranderd?”, aldus Ramautarsing. 

Hij ging in op het gesprek dat de minister 

met de VES heeft gehad. Inderdaad kwam 

het 85% overeen, maar de vraag daarbij 

was; wanneer ga je het uitvoeren? Het 

antwoord van de minister was “vanaf dag 

1”. Op de reactie van Ramautarsing dat 

daarvoor draagvlak nodig zou zijn 

antwoorde Achaibersing “Ik ben niet met 

die stoel getrouwd”. Ramautarsing: We 

zijn nu 1 jaar verder en hebben nog steeds 

geen goedgekeurd plan.  

De heer Renten gaf aan dat hij op de eerste plaats moet 

bevestigen dat we in een vroeg stadium met de regering van 

gedachten hebben gewisseld over de problematiek van onze 

economie. Als we praten over de economie heeft dat alles te 

maken met werkgelegenheid, geld verdienen, een solide en 

sociale basis etc. We zijn tot de conclusie gekomen dat de weg 

naar de IMF onvermijdelijk is. We hebben nu een akkoord bereikt, 

wat een hele vreemde situatie is. We feliciteren elkaar maar het 

moment dat je naar het IMF gaat is het eigenlijk een bevestiging 

van hoe slecht het gesteld is met onze maatschappij en economie. 

Het is een noodzakelijke stap, maar dit is maar het begin.  

 

Er zijn voldoende landen in de wereld die naar het IMF zijn gestapt 

echter toch mislukte programma’s hebben uitgevoerd en er nog 

slechter van af zijn gekomen, zoals Jamaica die tot drie keer toe 

naar het IMF is gestapt en pas bij het derde project succesvol was. 

Maar ook Suriname in 2016 waar wij mooie voornemens hadden 

maar na korte tijd eruit zijn gestapt en we hebben er een schuld 

aan over gehouden. Om dit IMF-programma succesvol uit te 

voeren zullen we het samen moeten doen. Iedereen wordt erdoor 

geraakt en de regering zal het niet alleen kunnen doen.  

Ze zullen de medewerking moeten krijgen van de sociale partners, 

het bedrijfsleven, de vakbeweging, het maatschappelijk 

middelveld. Hiervoor is dialoog nodig, overleg, communicatie, 

transparantie in de maatregelen die we nemen en de 

terugkoppeling naar het volk toe. We moeten weten waarom ze 

 

moeten lijden en het perspectief moet voor ogen houden. Hij 

noemde hiermee het eerste kritiek punt op het herstelplan. Er is 

een hele scala van maatregelen opgenomen welke ook door het 

bedrijfsleven zijn aangedragen. Maar het perspectief, hoe moet 

Suriname er over 2,3,4 jaar eruitzien, wat kan de burger 

verwachten? Hoeveel geld heeft de burger dan te besteden. Dit 

komt onvoldoende naar voren in het plan. Ook moeten wij 

nadenken over de voortgang van dit plan rapporteren naar de 

gemeenschap? Hij denkt niet dat de bestaande structuren daarop 

zijn afgestemd. De VSB heeft ook voorgesteld een 

monitoringsorgaan in leven te roepen, waarin het bedrijfsleven, 

vakbeweging, maatschappelijk middelveld zit die transparant en 

regelmatig objectief gaat rapporteren over de voortgang van het 

project. Verder gaf hij aan dat er een aantal maatregelen 

contraproductief zijn. Een hiervan is de retentie regeling met de 

30% afdracht. Deze werkt contraproductief zolang er geen 

uniforme wisselkoers is. Er zijn ook maatregelen die gericht zijn 

om de inkomsten van de overheid te vergroten, zoals het 

weghalen van de korting op de invoer van kapitaalgoederen werk 

contraproductief. Ook haalde hij aan public sector reform waar al 

jaren over wordt gesproken en nodig is, lijkt hem te ambitieus. De 

eerste stap is een goeie, het natuurlijk verloop, maar de tweede 

stap; het creëren van banen in de private sector lijkt heel 

uitdagend in de komende twee jaren omdat we juist te maken 

hebben met een krimp. Dit is mede ook vanwege COVID.  

 

COVID is de realiteit en we zitten in een hele moeilijke fase. De 

vaccinatiebereidheid lijkt nog laag in Suriname en ook de 

beschikbaarheid van vaccines is beperkt. Volgens hem moeten we 

nog erop rekenen dat we nog een jaar in deze situatie zitten. 

COVID moet een integraal onderdeel zijn van het herstelplan. Wij 

hebben gezien dat de toeristensector, die het hards is getroffen, 

bijna 10-tallen miljoenen is misgelopen het vorig jaar. Dit is 

waarschijnlijk ook de sector die het snelst weer geld kan gaan 

verdienen voor de economie, sneller dan elke andere sector en 

met relatief weinig investering.  

 

De heer Ramautarsing begint te stellen dat 

Suriname met de rug tegen de muur staat. 

“Niet de Regering, maar het volk van 

Suriname, wij met zijn allen”, 

beklemtoonde hij. Hij gaf aan dat wij op 25 

mei vorig jaar een nieuw regeerteam 

hebben gekozen. 

Het positieve nieuws kwam uit 

Washington, dat het IMF op technisch 

niveau akkoord was gegaan met een 

Herstelplan.  

Eindelijk konden we een begin maken met 

de uitvoering van een evenwichtig 

samenhangend programma voor herstel 

van de vastgelopen economie. “Maar toen 

kwam de propaganda: Hoe succesvol we 

waren, hoe enthousiast het IMF en alle 

andere instellingen met het nieuwe beleid 

en iedereen vol lof was over het 

Herstelplan. Nonsense, IMF heeft nooit 

Herstelplan afgewezen, integendeel, we 

hebben een keurmerk van IMF en van 

Lazard. Er zijn niet eens verkiezingen. 

Gelukkig, en bij deze mijn complimenten  
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aan Karel Eckhorst, met zijn eerlijkheid 

heeft hij kunnen zeggen dat het veel 

eerder had gekund”, zei Ramautarsing. Hij 

vertelde dat meneer Eckhorst eerlijk 

aankondigde dat het IMF al in februari een 

SLA wilde tekenen, maar dat politiek 

Suriname hardnekkig vasthield aan een 

achterhaalde kunstmatige koers van SRD 

14.29. “Dit terwijl ons volk elke maand dat 

de verbetering uitblijft ca. 3% armer 

wordt. Toch gaan onze beleidsmakers door 

met de koers regelen, wetten afkondigen, 

ze zouden mensen opsluiten. Dit terwijl de 

VES al op 16 juni vorig jaar in een Zoom 

meeting de vier coalitieleiders had 

aangegeven dat we naar een 

evenwichtskoers moesten.  

Dit terwijl de Nationale Assemblee al op 18 

september vorig jaar de regering had 

opgedragen. Ik citeer: ‘Besluit: om zo 

spoedig mogelijk een vaste stabiele 

wisselkoers tot stand te brengen’.  Je kan 

de VES negeren, maar DNA ?…. Foei toch”, 

aldus Ramautarsing.  

De politieke koers van SRD 7.52 is gegaan 

naar een koers van SRD 14.29. Hij noemt 

dit een belazerkoers, want wie verkoopt 

zijn dollars tegen die koers? Wie kan aan 

die goedkope dollars komen? En de 

exporteurs vragen om hun dollars 

goedkoop ter beschikking te stellen voor 

onze uien, aardappelen en benzine?  
 

Ook de strafbepaling; als iemand valuta 

voor meer dan SRD 16.30 koopt of 

verkoopt ga je 4 jaar de bak in. Volgens 

hem is dit geen manier van beleid maken. 

Men zou rekening moeten houden met 

economische wetmatigheden. “Gaat de 

overheid driekwart van de bevolking 

opsluiten, omdat ze voor hun € 50 of 100 

geen 14.29 willen, maar de echte waarde, 

want de prijzen in de winkel zijn niet op 

14.29. Ga je de mensen opsluiten omdat ze 

geen dief van hun eigen portemonnee 

willen zijn?”, vroeg hij zich af. 

De echte stabiele evenwichtswisselkoers 

wordt bepaald door vraag en aanbod. Men 

praat over Vraag en Aanbod, terwijl in de 

praktijk men het tegenovergestelde doet. 

Hij stelde verder: “De Revotijd heeft het 

gecreëerd, de Bosje periode heeft het 

gecreëerd.  

 

Beide keren heeft Venetiaan die koers 

weer kunnen stabiliseren, echter tegen 

een hoge prijs. We hebben de kennis en 

ervaring toen opgedaan, we zouden het nu 

kunnen voorkomen. Echter als je geen 

kennis en ervaring wilt gebruiken in het 

beleid, dan ben je gedoemd het met vallen 

en opstaan, op kosten van de 

gemeenschap, opnieuw te gaan leren, the 

hard way”. Hij gaf aan 2 versies van het 

herstelplan te hebben gezien en daarna 

nooit meer. Twee uren geleden op die dag 

zag hij wel een file binnenkomen echter 

heeft hij niet de tijd gehad om deze te 

openen. De eerste is van 22 september 

2020, waar de VES binnen een week 11 

pagina’s commentaar op heeft gegeven en 

de tweede is van 12 januari 2021, waar de 

VES binnen twee weken 16 paginas 

commentaar op heeft geleverd.  

 

De heer Ramautarsing vraagt de regering: 

“Stop de populistische retoriek, stop de 

propaganda en kom met eerlijke 

voorlichting: Zeg wat je doet en Doe wat je 

zegt.” Hij gaf aan dat er wordt 

aangekondigd dat er niet geleend zal 

worden, echter wordt er elke week een 

nieuw project gelanceerd, allemaal uit 

leningen. Hij noemde daarbij: Damwanden 

Beniespark 16 mln. US$, Irrigatie Nickerie 

IDB 30 mln. US$, Asfaltering Marowijne 

US$ 10 mln., Competitiveness project 

Wereldbank 23 mln. US$.  

 

Er is voorts voor wateroverlast SRD 100 

mln. “vrijgemaakt”. “Uit welke besparing? 

Helaas komt dit uit het Covid fonds die we 

monetair financieren. Wij zijn blij dat de 

sloten worden opgehaald maar we gaan 

het resultaat straks in de prijzen in de 

winkel terugzien”, gaf hij aan. Hij 

benadrukte verder dat geen enkele 

regering een koers omlaag kan zingen of 

met ammunitie omlaag kan schieten.  

Volgens hem is de andere uitdaging, de 

overheidsfinanciën, die hij typeerde als ‘de 

tikkende tijdbom’. “In oktober hebben wij 

al gezegd aan de minister dat de 12 miljard 

tekort een nieuw historisch Surinaams 

record is. Dit is niet goed om de problemen 

van Suriname aan te pakken. Laten we 

eerlijk zijn onze Regering leeft op te grote 

voet, terwijl grote delen van de bevolking 

zijn koopkracht elke maand met 3% zien 

slinken. Ondertussen zien we steeds meer 

volgauto’s, beleidsadviseurs, veiligheids-

mannen, helicopters, laptops, vele 

honderden nieuwe ambtenaren, gepimpte 

kantoren in Nickerie, nieuwe ambassades 

….. money is not a problem”, aldus 

Ramautarsing.  

Volgens hem gaat het niet alleen om de 

internationale professionele beleggers en 

grote landen die ons door een grote schuld 

onder druk kunnen zetten, maar ook onze 

lokale banken, die nu in problemen komen 

vanwege het feit dat ze met ons spaargeld 

de overheid te veel geleend hebben. Hij 

benadrukte eveneens dat het ook onze 

grote en kleine aannemers en andere 

dienstverleners zijn die in problemen 

komen, omdat de overheid hun niet 

betaald. “Diezelfde overheid die om een 

korting vraagt terwijl er aan de top geen 

korting geldt”, aldus Ramautarsing.  

Hij eindigde zijn relaas met “We zullen de 

noodzakelijke “bittere” medicijnen 

moeten slikken. Dat is all-in de game, we 

gaan die offers moeten brengen, maar dan 

moeten we het wel samen doen en dan 

moeten we vertrouwen creëren door 

eerlijk te communiceren”.  

 

Vervolgens werd overgegaan naar de 

huiskamervragen die werden 

gepresenteerd door Sjaïsta Moertabat. 

Hierna is er een selectie weergegeven.  
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Huiskamervragen: 
 

In 2016 was er ook een overeenkomst met het IMF. Moet die 

lening direct worden terugbetaald of wordt deze verrekend 

met de nieuwe lening? 

Hierop reageerde de heer Achaibersing dat de lening al terug 

wordt betaald in tranches. Er is een terugbetalings-

arrangement over afgesproken dat wordt nageleefd door de 

Centrale Bank.  

 

Reeds ettelijke maanden kunnen rekeninghouders niet meer 

dan USD 100 cash opnemen. Op welke maatregel is deze 

maatregel van banken gestoeld? 

De heer Renten gaf aan dat dit komt door de schaarste van de 

biljetten. Die schaarste is nog niet opgelost en helaas is onze 

economie nog steeds een cash economie. Dit is om vele 

redenen niet goed waaronder dat er zwart geld in de omloop 

komt, het brengt risico met zich mee en we zijn nog niet in 

staat regelmatig die geldtransporten op te starten. De heer 

Ramautarsing geeft aan de vraag niet te kunnen 

beantwoorden. Het vliegtuig met dollarbiljetten is al 

aangekomen en dit zou wekelijks gebeuren, echter geeft hij 

aan ook niet meer dan USD 100 per week van zijn rekening te 

kunnen lichten. De heer Achaibersing geeft aan dat er 

tenminste 1 bank is die de opname van cash verruimd heeft 

naar USD 800 per maand. Dit is nog veel te weinig en naar zijn 

opvatting moet je geld op de bank ten alle tijden kunnen 

opnemen, als je dat hebt. We hebben te kampen met een 

schaarste van USD en dit heeft niks te maken met maatregelen, 

maar het is ontstaan toen de Euro zending in beslag was 

genomen. Hij geeft aan dat recentelijk overleg te hebben 

gehad met de Governor. De Governor heeft tegen de minister 

gezegd dat er geen schaarste is aan USD en dat er regelmatig 

US-dollars binnen komen. Het zijn de banken die heel erg 

voorzichtig zijn met de opname limieten want ze willen geen 

run naar de banken. Meneer Achaibersing geeft aan wel 

moeite te hebben met de kosten die in rekening worden 

gebracht en heeft dit ook met de directeur van de DSB 

besproken. Hij vindt de kosten fors en daarover zijn ze in 

overleg. 

 

 

 

 

Met of zonder IMF zal het herstelplan uitgevoerd worden. Zal 

de koers veel hoger worden als IMF niet komt? Is er een 

alternatief voor IMF? 

De heer Ramautarsing geeft aan ervan uit te gaan dat we 

verstandige beleidsmakers hebben en dat die het land niet in 

een avontuur gaan stoppen. Hij denkt dat zij uiteindelijk een 

goed plan gaan maken en als het er nog niet is, zal het er nog 

moeten komen. Daarnaast denkt hij dat ze met het IMF een 

goede overeenkomst zullen sluiten en dat ze met alle nationale 

krachten gaan werken aan de uitvoering daarvan. Hij gaat 

ervan uit dat we, misschien met een heleboel offers, er wel uit 

zullen komen.  

 

Ramautarsing geeft aan dat hij geen aanwijzingen heeft dat 

deze regering te kwader trouw is. De kritieken van de VES slaan 

op hun geslotenheid, gebrek aan participatie en discussie, 

maar niet dat ze van slechte wil zijn. Hij haalt verder aan hun 

traagheid en hun gebrek aan economische deskundigheid. 

Verder geeft hij aan dat hij nog nooit iemand heeft horen 

zeggen dat er een andere oplossing is. Hierop reageerde de 

heer Renten door aan te geven dat de kern van het IMF zegt 

dat als er maatregelen worden genomen in de fiscale sfeer, de 

monetaire sfeer maar ook voor de versterking van de 

instituten, dan is de IMF bereid geld te lenen. Tegelijkertijd 

zeggen andere organisaties dan ook dat ze bereid zijn support 

te geven om niet alleen de economie in evenwicht te brengen 

maar ook de economie te laten groeien, werkgelegenheid te 

creëren en meer ruimte te creëren voor ondernemers om geld 

te verdienen.  

 

Hij geeft aan dat het sluiten van het akkoord de eerste stap is. 

Echter is de uitvoering het belangrijkste. Als we om wat voor 

reden dan ook het plan niet goed uitvoeren, dan zullen we er 

slechter van af zijn over een jaar of twee. Daar zijn er genoeg 

voorbeelden van. Als we het goed uitvoeren, gaat de heer 

Renten door, dan is hij er wel van overtuigd dat we over twee 

jaar het lichtpuntje zullen zien. Hij eindigt met positief te zijn 

over de midden-lange termijn.  

 

De Minister gaf aan het niet met de heer Ramautarsing eens te 

zijn als het gaat om gebrek aan deskundigheid en traagheid o.a. 

Hij geeft aan dat de maatregelen nodig zijn om de economie 

op spoor te krijgen en het goed is dat we daar de steun van IMF 

in hebben. Hij geeft aan dat als het niet hoefde hij niet naar het 

IMF was gestapt, maar het is wel noodzakelijk op dit moment 

en hij ziet op dit moment geen alternatief.  

 

 

 

 

 

De volledige Econotori en de overige huiskamer vragen 

zijn te bekijken op onderstaande link: 

https://www.youtube.com/watch?v=L7Wyt_8-

1uY&t=2794s  
 

https://www.youtube.com/watch?v=L7Wyt_8-1uY&t=2794s
https://www.youtube.com/watch?v=L7Wyt_8-1uY&t=2794s
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Slotwoord panellisten 
 

Armand Achaibersing 

De heer Achaibersing gaf in zijn slotwoord aan dat hij niet 

denkt dat we het oneens zijn met mekaar over de belangrijke 

factor in de economie; de koers, de prijs van de US Dollar.  

 

Volgens hem zal deze discussie verzanden wanneer die koers 

vrijgelaten wordt. Hij gaf verder aan dat hij ook een aantal 

zaken heeft om te repareren voordat het moment daar is, 

anders creëer je andere problemen. Daar is hij mee bezig. “We 

moeten het IMF niet beschouwen als een monster. Het gaat 

om de maatregelen waarvan wij zelf vinden dat die nodig zijn 

om de economie weer te herstellen. Het gaat om fiscale 

maatregelen, monetaire maatregelen, het schuldenvraagstuk 

is daar een issue bij en iedereen zal offers moeten brengen. Dat 

is ook wat de mensen in Barbados bereid waren te doen, om 

hun koers van 2B$ voor de US$ vast te houden en het is ze 

gelukt”, aldus Achaibersing.  

 

Hij is ervan overtuigd dat we eruit zullen komen met de 

medewerking van iedereen. “We zijn op het juiste spoor en ik 

beschik over veel meer informatie dan misschien anderen hier. 

Zeker als het gaat om de fiscale maatregelen, de budgettaire 

maatregelen, dat we dat in de hand hebben. Ik ben ervan 

overtuigd dat we er zullen komen en misschien zelfs sneller 

dan we gedacht hebben”, benadrukt hij. Hij geeft aan de 

mensen moed te willen inspreken en toch vragen om mee te 

gaan met de keus van de regering. “Want we don’t have a 

choice”, stelde hij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryan Renten  

Volgens de heer Renten zal het programma succesvol zijn als 

er politieke leiderschap en durf is, als er transparantie, 

communicatie en respectvolle discussies zijn om samen te 

komen tot de oplossingen die we als natie nodig hebben. Als  

we dat kunnen bereiken dan kunnen we “succesvol zijn in de 

uitvoering van het programma”. Vervolgens riep hij iedereen 

op om te gaan vaccineren. “Als er één manier is om onze 

economie weer open te krijgen, om jezelf te beschermen, om 

je geliefde te beschermen, om de druk op de gezondheidszorg 

te laten afnemen, om toerisme weer te laten bloeien, dan 

moeten we ons laten vaccineren. De particuliere sector heeft 

veel geld gestopt en gaat nog meer geld stoppen in het 

verhogen van de capaciteit van de gezondheidszorg en het 

aanschaffen van de vaccines. Het is nu aan de bevolking om 

een verstandige keuze te maken om zich te laten vaccineren”. 

 

Winston Ramautarsing 

De heer Ramautarsing stelde in zijn slotwoord dat de VES als 

organisatie in het maatschappelijk middenveld geen politieke 

organisatie is. “We maken geen beleid en zitten ook niet in de 

uitvoering. Het enige wat we kunnen doen is het kritisch kijken 

naar degene die we hebben aangewezen om ons te leiden, of 

die ook onze belangen behartigd. Voor de VES is stil blijven 

geen optie. Vanuit onze achtergrond zullen we continu de 

regering, gevraagd en ongevraagd, van advies dienen. De 

vinger op de wond leggen, verkeerd beleid aan de kaak stellen 

en goed beleid complimenteren en ondersteunen. Indien 

mogelijk zullen wij ook een bijdrage daaraan leveren”, gaf hij 

aan. “Tra fas no de, daar zijn we het over eens. Laten we het 

samen doen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Economic Quotes: 

“Als je het beheer over de Sahara aan de federale 

regering geeft, zal er binnen vijf jaar een tekort aan 

zand ontstaan.” 

Econoom Milton Friedman 
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Inleiding 

In Suriname hebben we 93% natuurlijke bosbedekking. Naar 

schatting is 900.000 hectare bos (5,5% van alle bossen) 

toegewezen aan inheemse en tribale gemeenschappen als 

gemeenschapsbossen of de zogenaamde 

houtkapvergunningen. Deze vergunningen zijn bedoeld om in 

het levensonderhoud en inkomen te voorzien van deze 

gemeenschappen.  

 

De klimaat impact van deze houtkapactiviteiten kan naar 

schatting verminderd worden met ongeveer 40%, zonder 

productie te verlagen. Dit, middels het versterken van de 

technische capaciteit van de gemeenschappen om 

Klimaatvriendelijke bosbouw te implementeren. Op nationaal 

niveau is houtkap verantwoordelijk voor meer dan 40% van de 

Surinaamse emissies uit bossen op landniveau, gerapporteerd 

in de REDD + Forest Reference Emissions-beoordeling (SBB, 

2020).  

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik: In de twee artikelen van januari en februari 2021 

hebben we aangegeven dat we met een Klimaatvriendelijk 

bosbouwproject, onze landgebruik systemen in de 

bosbouwsector kunnen optimaliseren door bosdegradatie te 

beperken. Dit helpt de klimaatstabiliteit en het 

levensonderhoud van duizenden mensen, dieren en planten in 

het wild, die anderszins bedreigd zouden zijn.  

 

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) 

implementeert de ‘Reduced Impact Logging’ (RIL of RIL-C) 

methode op nationaal niveau en heeft ook het Sustainable 

Forestry Information System Suriname (SFISS) geïntroduceerd. 

SBB heeft de potentie vastgesteld voor het implementeren van 

RIL-C voor het verminderen van CO2-emissies. Dit dient als 

basis voor het ontwikkelen van een RIL-C-pilotproject. RIL-C is 

als beleidsprioriteit binnen de Nationale REDD+ Strategie van 

Suriname opgenomen. Voor deze pilot werkt CI-Suriname 

samen met een tweetal lokale gemeenschappen, SBB, het 

Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname 

(NIMOS), en de particuliere sector.  

 

Over de pilot 

Er zijn twee gemeenschapsbossen als RIL-C pilot sites 

geïdentificeerd, voor het ontwerpen en vaststellen van de 

technische en financiële haalbaarheid. Bij het voorbereiden en 

de studie van de pilot is er gewerkt conform de safeguards die 

gelden voor REDD+, en het ontwikkelen van de RIL-C pilot (zie 

februari editie). Een belangrijk aspect was de betrokkenheid 

van alle relevante actoren, inclusief de eigenaren van de 

gemeenschapsbossen.  

 

Dit proces is in 2020 gestart. Eén van de resultaten van het 

engagementsproces is dat de gemeenschappen een formeel 

schrijven van ‘geen bezwaar’ hebben gegeven om mee te 

werken aan de uitvoering van dit pilotproject. Weliswaar, 

hebben de gemeenschappen de noodzaak uitgedrukt voor het 

samenwerken aan een rechtvaardige winst verdeelsleutel. 

Deze en andere kwesties zullen in partnerschap met de 

gemeenschap ontworpen worden.  

 

Met dit project willen wij CO2- emissies door bosdegradatie, 

die het gevolg zijn van niet-verantwoordelijke houtkap 

vermijden of verminderen. De bijkomende voordelen zijn de 

inkomsten voor duurzame ontwikkeling van de 

gemeenschappen, bescherming van de biodiversiteit en het 

vermijden van toekomstige ongeplande ontbossing.   

 

 

 

John Goedschalk dient momenteel als directeur van 

Conservation International Suriname (CIS), 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. 

Sarah Crabbe is werkzaam als onderdirecteur op de het 

directoraat Onderzoek en Ontwikkeling bij de Stichting voor 

Bosbeheer en Bostoezicht. Vanuit dit directoraat wordt het 

Nationaal Bosmonitoringssysteem uitgevoerd en het Forest 

Reference Emission Level geformuleerd. 

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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De implementatie van een Klimaatvriendelijke bosbouw 

programma zal Suriname en de regering helpen om praktische 

ervaringen op te doen met kritieke structuren en processen 

voor de implementatie van REDD + en prestatiebeoordeling, 

inclusief mechanismen voor het delen van voordelen, 

monitoring en rapportage, koolstoffinanciering en het 

onderbrengen van haar carbonprojecten onder het nationaal 

REDD+ programma. 

 

Het Klimaatvriendelijke bosbouw programma zal zich richten 

op het opbouwen van technische en monitoringcapaciteiten 

binnen de gemeenschappen en nationale instituten om 

activiteiten te implementeren die leiden tot verminderde 

impact in de bosbouwsector als gevolg van de toepassing van 

de klimaatvriendelijke methode (RIL-C) voor verantwoorde 

bosbeheer.   

 

Klimaatvriendelijke bosbouw blijkt wereldwijd en volgens 

beproefde methoden één van de meest effectieve oplossingen 

voor verduurzaming van bosbouw activiteiten. Daarnaast biedt 

zij snelle, kosteneffectieve mitigatie en een verbeterde 

gezondheid van ecosystemen en economisch rendement.  

 

Aanpak: 

In de kern omvat dit Klimaatvriendelijke bosbouw initiatief 

samen met de gemeenschappen en partners, drie 

kernelementen:  

1. Wetenschappelijke instrumenten die een nieuwe Verra-

koolstofverificatiemethode integreren met richtlijnen 

voor beste praktijken voor het reduceren van 

houtkapemissies met behoud van duurzame 

houtopbrengsten. CI heeft ervaring met het leveren van 

deze tools via technische workshops, gebruiksvriendelijke 

handleidingen in de moedertaal van de diverse 

belanghebbenden en andere methoden. Dit zal binnen 

een geïntegreerde aanpak zijn, in lijn met het Nationaal 

Bosmonitoringsysteem. 
 

2. Met de betrokken gemeenschappen 

instandhoudingsovereenkomsten sluiten die de kosten 

dekken van het toepassen van klimaatvriendelijke 

bosbouwpraktijken. Deze gemeenschappen kunnen 

daardoor hun territoria beter beheren en beschermen. CI 

heeft wereldwijd 15 jaar ervaring in het ontwerpen, 

onderhandelen en implementeren van eerlijke, 

transparante en effectieve overeenkomsten met 

gemeenschappen over de hele wereld. 
 

3. Klimaatvriendelijke financiële modellen die zijn 

ontworpen om financiële duurzaamheid op lange termijn 

te bereiken volgens bepaalde stappen. We zullen onze 

kennis hierover overdragen aan gemeenschappen en onze  

 

 

partners uit de publieke en particuliere sector. Wij (CI) 

bouwen daarbij op onze eigen ervaring als de grootste 

internationale NGO-producent van vrijwillige 

koolstofkredieten. 

 

Nu of nooit!  

Dit is het moment om dit initiatief te ondernemen. De 

financiering van het initiatief is onderdeel van het ‘Natural 

Climate Solutions’ programma van CI. Het bevat 2 aspecten: 

het leveren van een ‘proof of concept’ in de proefgebieden en 

het creëren van de voorwaarden (‘enabling conditions’) voor 

het opschalen tot een nationaal project. De Conservation 

Agreement (instandhoudingsovereenkomst) die daar 

onderdeel van is, omvat een inclusieve benadering die 

gemeenschappen en CI in staat stelt hun instandhoudings- en 

ontwikkelingsbehoeften op elkaar af te stemmen. De 

verantwoordelijkheid van CI zal zijn om de Klimaatvriendelijke 

bosbouw resultaten en de instandhoudingsprestaties van de 

gemeenschap te monitoren en te meten, initiële financiering 

te verstrekken voor specifieke apparatuur behoeften en 

capaciteit op te bouwen over alle dimensies van RIL-C heen. 

 

CIS is ready om gezamenlijk met alle partners en stakeholders 

het project uit te voeren. 

 

Na decennia van het ontwikkelen van de kennis en de 

benodigde instrumenten, het demonstreren van modellen 

voor koolstoffinanciering en mechanismen van 

gemeenschapsovereenkomsten, is CI klaar om dit project 

samen met SBB en NIMOS uit te voeren.  

 

CI-Global heeft de eerste methodologie voltooid om vrijwillige 

koolstoffinanciering op de markt binnen te treden die nodig is 

om de verschuiving te stimuleren naar houtkappraktijken met 

verminderde impact, die de koolstofemissies verminderen als 

gevolg van selectieve houtkap, terwijl de houtproductie en 

banen in de gemeenschappen gecreëerd, behouden of 

verbeterd worden. 

 

De regering van Suriname heeft haar bereidheid uitgesproken 

om met CI en haar partners samen te werken aan het 

ontwikkelen van een Klimaatvriendelijke bosbouw  
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programma. De steun van de regering is gebaseerd op de 

afstemming met haar nationale strategie voor het beperken  

van de klimaatverandering. Het omvat de herziening van de 

nationale regelgeving voor houtoogst in samenwerking met CI  

en haar wetenschappelijke instituten.  

 

De implementatie van een Klimaatvriendelijke bosbouw 

programma zal de regering helpen praktische ervaringen op te 

doen met kritieke structuren en processen voor de 

implementatie van REDD + en prestatiebeoordeling, zoals 

mechanismen voor het delen van voordelen, monitoring en 

rapportage, koolstoffinanciering en onderbrengen van haar 

carbonprojecten onder het nationaal REDD+ program. 

 

De pilot-interventie zal CIS en partners in staat stellen om de 

kosten en baten voor gemeenschappen te begrijpen. Ook het 

verder verbeteren van een duurzaam bosbouwmodel dat kan 

worden opgeschaald naar andere gemeenschappen en de 

particuliere sector. 

 

Maar zijn we als land REDD+ Ready om zo’n RIL-C pilot uit te 

voeren?  Op grond van bovenstaande uiteenzettingen en 

gepubliceerde rapporten zijn wij ready als land voor fase 2.  

Op basis van een juridische analyse uitgevoerd door externe 

deskundigen behoren de CO2-rechten toe aan de overheid, 

maar de overheid kan die rechten toekennen aan de 

gemeenschappen of andere derde partijen.   

 

Alle fasen worden uitgevoerd in volledige coördinatie met de 

nationale autoriteiten, die zullen zorgen voor een sterke 

coördinatie van activiteiten en risicobeheerplannen.   

Het Klimaatvriendelijke bosbouwproject zal als een 

gegroepeerde indiening zijn aan de ‘Voluntary Carbon 

Standard’ (VCS) met gebruikmaking van de “VCS methodologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor verbeterd bosbeheer door verminderde impactregistratie 

v1.0 (VM0035)", en een geografische specifieke RIL-C-module 

die wordt ontwikkeld door Conservation International. Deze 

aanpak maakt de toevoeging van andere commerciële 

bosbouwconcessies mogelijk, waaronder andere door de 

gemeenschap beheerde bossen en particuliere commerciële 

houtconcessies.  

 

De overheidsinstituten en ministeries, hebben de nodige 

voorbereidingen succesvol getroffen die een land moet treffen 

om REDD+ Ready te zijn. De uitvoering van het project zal 

starten in juli 2021, terwijl de eerste emissiereducties kunnen 

worden geverifieerd in het derde jaar van het project.    

 

Het Klimaatvriendelijke bosbouwproject zal zich ook richten op 

het katalyseren van aanvullende instandhoudingsfinanciering 

om andere koolstofarme commerciële kansen te promoten 

(bijv. verwerking van bosbijproducten, NTFPs), ecotoerisme, 

enz.), die het belang van staand bos waarderen, evenals de 

toepassing van andere koolstofemissies-methodologieën (bijv. 

vermeden ontbossing).   

 

De resultaten van het haalbaarheids- en consultatietraject 

geven aan dat dit ‘Klimaatvriendelijke bosbouw’ project 

haalbaar is en de ‘Reduced Impact Logging’ methode (RIL-C) als 

pilot kan dienen voor het landelijk opschalen van 

klimaatvriendelijke bosbouwmethoden.  

 

JA, we zijn REDD+ Ready als land om deze RIL-C pilot uit te 

voeren!! 
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Bibi Mustapha is op 15 april 2021 afgestudeerd aan de 

Master of Science opleiding Research Methods, met als 

specialisatie Economic Modelling and Research, van het 

Institute for Graduate Studies and Research aan de Anton 

de Kom Universiteit van Suriname. Zij heeft met succes 

haar thesis verdedigd met als titel: ‘Modeling 

Neighborhood Choice in Paramaribo’.  

 

Residentiële locatiekeuze, ook wel woonbuurtkeuze genoemd, 

is de bewuste keuze van huishoudens om zich in een bepaalde 

buurt te vestigen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de 

eigenschappen van huishoudens deze keuze beïnvloeden, 

namelijk huishoudens kiezen een buurt waarvan de bewoners 

gelijksoortige eigenschappen hebben als zichzelf. Het 

modelleren van woonbuurtkeuze kan dus de 

clusteringspatronen van huishoudens blootleggen.  

De clustering van bepaalde typen huishoudens in bepaalde 

typen buurten kan komen door een sterke voorkeur van deze 

huishoudens voor deze buurten, maar ook door externe 

factoren als prijsdiscriminatie of andere beperkingen binnen 

de woningmarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de woningmarkt van Paramaribo zijn de factoren die 

ertoe leiden dat huishoudens een woning in een bepaalde 

buurt kiezen niet bekend. Bibi Mustapha heeft met haar 

onderzoek getracht om meer inzicht te verkrijgen van de 

voorkeur van verschillende typen huishoudens voor 

woonbuurten in het stadsdistrict.  

Zij heeft een econometrisch model ontwikkeld die de 

woonbuurtkeuze van huishoudens voorspelt op basis van hun 

demografisch en socio-economische eigenschappen in de 11 

ressorten van Paramaribo, met uitzondering van Livorno. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de multinomiale logistische 

regressie en andere geavanceerde statistische technieken, 

welke zijn toegepast op de bestaande dataset van de IADB 

Suriname Survey of Living Conditions (SSLC) 2016/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surinaamse Wetenschap:  

‘Modeling Neighborhood Choice in Paramaribo– Bibi Mustapha 
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Het onderzoek heeft aangetoond dat het geslacht, de leeftijd 

en etniciteit van het huishoudhoofd, alsook het 

huishoudinkomen en de huishoudomvang de woonbuurtkeuze 

significant beïnvloeden. Huurders blijken meer geclusterd te 

zijn dan woningbezitters, welke een indicatie is van de 

beperkte beschikbaarheid van huurwoningen binnen de 

woningmarkt in Paramaribo.  
 

Verder blijkt ook dat in ressort Centrum huishoudens met een 

laag inkomen hier meer geclusterd zijn, terwijl ressort 

Blauwgrond het meest aantrekkelijk is voor huishoudens met 

een hoog inkomen. De resultaten geven verder aan dat 

vergeleken met de overige ressorten, Welgelegen de hoogste 

diversiteit heeft aan typen huishoudens qua etniciteit, 

inkomensklasse en gebruikstitel van de woning 

(woningbezitter of huurder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kan dus een weerspiegeling zijn van de diversiteit van het 

aanbod aan typen woonoplossingen binnen de woningmarkt in 

dit ressort. 

Dit is de eerste keer dat de multinomiale logistische regressie 

techniek is toegepast bij een dergelijk onderzoek van de 

AdeKUS en ook het eerste onderzoek dat de woonbuurtkeuze 

van huishoudens binnen de woningmarkt van Paramaribo 

heeft gemodelleerd. De resultaten van dit onderzoek geven de 

hiaten binnen de woningmarkt aan, alsook de noodzaak voor 

aangescherpt huisvestingsbeleid met betrekking tot huurders.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een elektronisch exemplaar van de thesis is te verkrijgen bij 

het secretariaat van het instituut.  

Emailadres: igsr@uvs.edu 
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COVID  oproep 

Het VES bestuur roept haar leden en de gehele samenleving op om zich te laten 

vaccineren tegen het COVID-19 virus ter bescherming van Uzelf, Uw dierbaren en 

de samenleving als geheel. Dit is direct in het belang van een stabiele economie.  

Voor nadere informatie: www.covid-19.sr of bel naar 178. 

 

 

http://www.covid-19.sr/
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U vraagt zich misschien af waarom het IMF zich met vaccinaties 

bezighoudt? We maken ons grote zorgen omdat een pandemie 

in twee richtingen een economisch herstel in twee sporen 

veroorzaakt - met negatieve gevolgen voor alle landen. En onze 

gegevens laten zien dat vaccinatie van de wereld op korte 

termijn de meest effectieve manier is om de wereldwijde 

productie te stimuleren. Met andere woorden, vaccinbeleid is 

economisch beleid.  

 

Voortbouwend op het werk van de WHO, de WTO, de 

Wereldbank en vele anderen, hebben IMF-medewerkers een 

voorstel ingediend - een plan van $ 50 miljard - om een einde 

te maken aan de pandemie. Het heeft drie brede elementen. 

Ten eerste het vaccineren van ten minste 40 procent van de 

bevolking in alle landen tegen eind 2021, en ten minste 60 

procent tegen de eerste helft van 2022. Dit vereist extra 

premies aan COVAX, het doneren van overtollige doses en 

gratis grensoverschrijdende stromen van ruwe materialen en 

afgewerkte vaccins. Ten tweede: verzekeren tegen 

neerwaartse risico's, zoals nieuwe varianten. Dit betekent dat 

er moet worden geïnvesteerd in extra productiecapaciteit voor 

vaccins met 1 miljard doses, de productie moet worden 

gediversifieerd en de bewakings- en noodplannen moeten 

worden uitgebreid om virusmutaties of leveringsschokken op 

te vangen. Ten derde, beheer van de tussenperiode waarin de  

 

 

vaccinaanvoer beperkt is met wijdverbreide tests en tracering, 

therapeutische maatregelen en maatregelen voor de 

volksgezondheid. En tegelijkertijd de voorbereidingen voor de 

inzet van vaccins opvoeren.  

 

Van de $ 50 miljard voorzien we een subsidie van ten minste $ 

35 miljard. G20-regeringen hebben het belang ingezien van het 

verstrekken van ongeveer $ 22 miljard aan aanvullende 

financiering voor 2021 aan de ACT-Accelerator - dus we 

hebben $ 13 miljard extra aan subsidies nodig. De rest van het 

financieringsplan - ongeveer $ 15 miljard - zou van nationale 

regeringen kunnen komen, ondersteund door concessionele 

financiering van multilaterale ontwikkelingsbanken. Het 

prijskaartje van $ 50 miljard wordt overschaduwd door de 

geschatte $ 9 biljoen die zou worden gewonnen door de 

toename van de economische activiteit tegen 2025 - waarmee 

het de beste overheidsinvestering ooit is. Het succes hangt af 

van: Snelheid - financiering vooraf, vaccinaties vooraf en 

voorzorgsinvesteringen die ‘risico lopen’; en Coördinatie - alle 

partijen werken samen: publiek, privaat, IFI's en stichtingen. 

Onze vier instellingen onderschrijven het volledig. Het IMF gaat 

zijn eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg. We zullen 

samen met de internationale gemeenschap blijven werken aan 

snellere vaccinatie en sneller herstel, zodat we maximale 

efficiëntie en maximale impact van onze collectieve 

inspanningen kunnen garanderen.  

 

We overwegen hoe we subsidies en zeer concessionele 

financiering van anderen voor COVID-vaccinatie kunnen 

aanvullen, waar nodig. En we bereiden een nieuwe toewijzing 

van bijzondere trekkingsrechten voor, ongekend in omvang, 

om de reserves en liquiditeit van al onze lidstaten te vergroten. 

Het komt erop neer dat het beëindigen van de pandemie een 

oplosbaar probleem is, maar het vereist nu gecoördineerde 

wereldwijde actie. 

 

 

 

 

Kristalina Georgieva 

  

Joint IMF – WHO – WTO – WBG – Press Briefing: 

IMF-plan van US$ 50 miljard om einde te maken aan COVID 

Op de gezamenlijke persconferentie van WHO-IMF-WTO-

WBG op 1 juni 2021 gaf IMF-directeur Kristalina Georgieva 

aan: “We zijn hier samen omdat er dringend behoefte is aan 

meer veelzijdige en gecoördineerde actie om de pandemie 

in de achterblijvende delen van de wereld te bestrijden, 

vooral vanwege de ongelijke verdeling van vaccins tussen 

rijkere en armere landen”. 
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Suriname verkeerd in een moeilijk situatie. Naast de 

economische crisis hebben we nu ook de uit de hand 

lopende COVID-crisis en daarbovenop de extreme 

wateroverlast, waarbij vele landgenoten in huis zijn met 

natte voeten. 
 

Ondeugdelijke stedelijke en agrarische infrastructuur 

De excessieve regenval van de afgelopen maanden heeft 

ons allen verrast. Maar het feit dat haast alle afvoeren 

van het overtollige water dichtgegroeid, verstopt of niet 

functionerend waren, heeft vele duizenden burgers diep 

geraakt. Niet alleen de onhygiënische en onveilige 

situaties in huis en daarbuiten, maar ook de directe en 

indirecte schade aan have en goed heeft velen diep 

geraakt. Gaan we deze mensen hiervoor compenseren?  

Dat hoort wel bij behoorlijk bestuur.  
 

Medische Rampsituatie 

Het is niet de Regering of het COVID-19 crisisteam die 

voor de verspreiding van het virus zorgt. Het is de 

samenleving, althans delen daarvan, die zich schuldig 

maakt aan de toename van de besmettingen. Maar de 

autoriteiten zijn er wel voor verantwoordelijk, want zij 

hebben de tools om regels te maken, het apparaat en de 

middelen om af te dwingen dat de burgers zich er ook 

aan houden. Daarbij geldt: “Geef het goede voorbeeld, 

en wees consequent bij het treffen van maatregelen en 

de handhaving hiervan”.   
 

CBvS maximumkoers   

Per 20 mei 2021 heeft de CBvS de maximum verkoopprijs 

van de USD gesteld op SRD 21 en de minimumkoers blijft 

gehandhaafd op SRD 14,29. Deze maatregel is getroffen 

in aanloop naar de overgang op een volledig flexibele 

wisselkoers, en heeft de samenleving totaal verrast. Van 

enige transparantie vanuit de CBvS ontbreekt wederom 

elk spoor. Hoe komt men aan de verschuiving van de 

maximumkoers naar SRD 21? Waarom legt men dit niet 

uit aan de samenleving? Op welke berekening is die SRD 

21 gebaseerd? Dit is precies hetzelfde “gegoochel” als die 

vaste koers van SRD 14.29 in september 2020 

(zogenaamde unificatiekoers). Ook precies hetzelfde 

“gegoochel” als de maximumkoers die was vastgesteld in 

februari 2021 van SRD 16,30. Het is begrijpelijk dat de 

CBvS dichtbij de straatkoers wenst te zitten, dit is 

namelijk de “waarde van de SRD t.o.v. de USD”, maar 

waarom schiet men boven de straatkoers, en niet 

eronder? Een dag ervoor was de straatkoers rond de   

SRD 20,50 voor de USD. De CBvS draagt zelf zorg voor het 

creëren van onzekerheid over de reële hoogte van de 

koers. Indien de CBvS het principe van “overshooting” 

wilde toepassen, zou dat moeten gebeuren met 

ondersteunende maatregelen. Deze zijn ook uitgebleven. 
 

Het is ook niet duidelijk of de per 24 mei 2021 

aangekondigde valutaveilingen daadwerkelijk hebben 

plaatsgevonden? Of betrof de aangekondigde 

“ammunitie” van de andere monetaire autoriteit een 

potje blufpoker. Het resultaat is inmiddels bekend ….. in 

plaats van omlaag stuw je de koers juist omhoog. 
 

Meervoudige functies en “potverteren”  

De discussies in ons land worden steeds gedomineerd 

door de zovele banen en inkomens van een beperkte 

groep mensen. De VES had op 16 juni 2020 al aan de bel 

getrokken en de coalitieleiders gevraagd om het 

fenomeen van meerdere functies/banen ingevuld door 1 

persoon ten laste van de overheidsbegroting te 

verbannen. Dit hadden ze beloofd, en toch zien we dat 

het positioneren van “friends, family en sponsoren” 

steeds ergere vormen aanneemt. Dit is “Onbehoorlijk 

Bestuur” en ondermijnt het vertrouwen van de 

samenleving ter ondersteuning van het financieel-

economisch beleid van de Regering. 
 

Lapmiddelen  

President Santokhi heeft in een radioprogramma op 

Radio ABC aangegeven dat uiterlijk 9 juni 2021 er een 

financiële injectie zal worden gegeven aan de 

samenleving.  

https://www.youtube.com/watch?v=MRjOmtR5ZA0). 
 

Nu is de VES ook voorstander van versterken van de 

koopkracht, maar dat kan je alleen doen met structurele 

economische verbeteringen en niet door lapmiddelen. 

De eerdere lapmiddelen als de Srefidensi bonus, de 

Kerstbonus, en de teruggave van Government Take staan 

ons nog vers in het geheugen. Heeft het ons geholpen? 

Integendeel zijn we de afgelopen 10 maanden elke 

maand 3% armer geworden, en het einde is helaas nog 

niet in zicht.   

De Regering heeft ons Goed economisch bestuur 

beloofd, en wij het volk, hebben daar recht op. Niet op 

incidentele lapmiddelen die voor korte tijd de nood helpt 

verlichten maar echte duurzame oplossingen voor 

economische problemen. Professor Caram waarschuwt 

……………Nawoord van de redactie…………… 

https://www.youtube.com/watch?v=MRjOmtR5ZA0
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vaker voor de “Paradox van de Armoede”, waar de 

populist stoer zegt dat hij “zijn samenleving uit de nood 

gaat helpen” maar uiteindelijk de lagere-

inkomensgroepen nog dieper en een stuk langer in de 

armoede worden gehouden.    

 

Stop met dit Populistisch Beleid 

Het kan verkeren! Op 16 juni 2020 precies een maand 

voor de Regering Santokhi-Brunswijk aan de macht 

kwam werd door de 4 coalitieleiders advies bij de VES 

ingewonnen. Men was enthousiast met de adviezen van 

de VES hoe met een samenhangend en evenwichtig 

Aanpassingsprogramma uit de crisis te komen. De leiders 

beloofden zelfs ”de VES als Adviesorgaan te willen 

betrekken”. Ja, de leiders wilden zelfs dat de VES een 

training “Basiseconomie voor Niet-Economen” voor hun 

zou verzorgen. Nu het, bijkans 1 jaar later, maar niet 

schijnt te lukken het beloofde samenhangend 

evenwichtig programma uit te voeren grijpt men in 

paniek naar losse populistische ingrepen. 

  
 

President lapt nu al het Herstelplan aan zijn laars 

“Laat die Economen …… Laat die economen zich 

bezighouden met economische vraagstukken ….. ik hou 

mij bezig met vraagstukken in de samenleving die 

spelen”. Deze uitspraak is gedaan door President 

Santokhi tijdens een radio-interview op ABC op 30 mei j.l. 

Hij gaat verder: “Wij doen het op basis van een 

Herstelplan, maar ….. als mijn samenleving in armoede 

zit, dan gaat deze President optreden”. Anders gezegd, 

als het de Regering niet uitkomt lappen ze het 

Herstelplan aan hun laars. Daarmee is het Herstelplan 

welke momenteel bij DNA ligt gedesavoueerd. Dat 

hebben we inderdaad al eerder meegemaakt. 
 

Economie is een Sociale Wetenschap 

De door de President aangehaalde “vraagstukken in de 

samenleving die spelen” zijn nooit met ad hoc 

populistische maatregelen opgelost.                                                                                                   

 

Economie is een sociale wetenschap, die zich bij uitstek 

 

 

 

 

 

met “vraagstukken van de samenleving” bezighoudt. Elk  

populistisch beleid die de bestaande kennis van en 

INZICHT in economische wetmatigheden negeert en zelfs 

kleineert, zal dit volk alleen maar langer in de crisis 

houden.   
 

 

Alle uitgaven uit het COVID-fonds, ruim meer dan           

SRD 250 miljoen, zijn monetair gefinancierd en niet uit 

besparingen die uit de Begroting komen.  Dit heeft de 

afgelopen periode mede de koers omhooggestuwd en 

daarmee ook de prijzen voor het volk. Ook de 

“vrijgemaakte” SRD 100 miljoen voor de bestrijding van 

wateroverlast, die volgens de verantwoordelijke Minister 

van Openbare Werken uit het COVID-fonds komen, drukt 

de koers naar boven en verhoogt de inflatie. Ook de bron 

van de beloofde SRD 50 miljoen voor de agrariërs is tot 

op heden een van de best bewaarde geheimen. 

 

Goed Bestuur houdt in het verkeerde spoor te verlaten 

en alle bestuurlijke maatregelen te stoelen op universele 

economische wetmatigheden. Dat is dat Goed Bestuur 

dat deze coalitie ons heilig heeft beloofd en waar wij ook 

recht op hebben. 

Voor alle duidelijkheid: alle maatregelen die financieel-

economisch verantwoord zijn, zijn welkom, zeker die 

zorgen voor verlichting van de financiële druk, specifiek 

van de meest kwetsbaren. Maar vanwaar komen de 

middelen? Waarop gaan we bezuinigen of gaan we 

voorschotten of leningen aantrekken om dit te kunnen 

betalen. Of zal het inflatoir worden gefinancierd? En hoe 

rechtvaardig gaan ze worden verdeeld. Zullen de niet-

ambtenaren deze keer wel in de prijzen vallen?  
 

De Regering werkt als een Bulldozer 

De Regering werkt heel hard, dat zeggen de autoriteiten 

zelf. Maar het heeft er veel van dat ze werken als een 

“bulldozer”, want die schuift alles netjes voor zich uit.  

Helaas ziet de bevolking dat het “hard werken” aan de 

top rijkelijk wordt beloond maar dat er aan de basis bitter 

weinig wordt gemerkt. Het roer moet om: nu en niet 

morgen ! 
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