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Na 1 jaar Regering SANTOKHI-BRUNSWIJK 
gemiddelde score Regeeraccoord Urgentiefase: 3,55 

 

Bron: Times of Suriname 
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e Vereniging van Economisten (VES) heeft in het 

Economisch Debat in mei 2020, kort vóór de 

Verkiezingen, publiekelijk bekend gemaakt dat ze het beleid 

van de Regering jaarlijks gaat evalueren. Op 16 Juli 2021 

memoreerden we het éénjarig bestaan van de Regering 

Santokhi-Brunswijk. Het Verslag van de Commissie “Evaluatie 

1 jaar Regeerbeleid Santokhi-Brunswijk” wordt hierbij met U 

gedeeld. 

Verslag Commissie “Evaluatie 1 jaar Regering 
Santokhi-Brunswijk” 
Het onafhankelijk evalueren van het Regeerbeleid is in 

Suriname niet gangbaar. Dit omdat de uitkomst voor de 

beleidsmakers best wel slecht kan uitpakken. Een evaluatie is 

niet bedoeld om schuldigen aan te wijzen, maar om de juiste 

lessen uit te trekken om in de komende periode het (nog) beter 

te kunnen doen.  

Van belang is vast te stellen wat we precies gaan evalueren. 

Gaan we de voorgenomen Activiteiten, de bereikte Resultaten 

of de Effecten hiervan op de samenleving beoordelen? 

Daarnaast moeten we bepalen waarmee we het beleid gaan 

vergelijken om tot een objectief oordeel te komen. Gaan we 

het Regeerbeleid van het eerste jaar vergelijken met wat er 

idealiter aan beleid nodig was of gaan we vergelijken met wat 

de Regering zelf heeft aangegeven wat het beleid zou moeten 

zijn. 

 

VES – Advies 

Op 16 Juni 2020 heeft de VES in een Hearing met de 4 

coalitieleiders in hoofdlijnen haar korte termijn 

beleidsprogramma tot herstel van de economie aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling van het Regeerbeleid van de afgelopen 12 

maanden t.o.v. de beleidsvoorstellen van de VES zullen we in 

deze editie buiten beschouwing laten. Als we het regeerbeleid 

met het VES programma zouden vergelijken is er helaas bitter 

weinig van terecht gebracht. Dat gaan we dan ook niet doen.  
 

Dus kan je het beoordelen van het beleid dan maar beter 

beperken tot de mate van realisatie van hun eigen 

Regeeraccoord van 13 juli 2020. Voor de volledigheid 

publiceren we het advies van de VES aan de coalitieleiders in 

extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VES – hoofdlijnen programma 

Op 16 juni 2020 hebben de Coalitieleiders een Hearing/ Consultatie met de VES gehouden. Hierin gaf de VES de 4 leiders concreet 

aan wat te doen om snel uit de economische crisis te komen. 

Advies op 5-tal beleidsgebieden: 

I. Bestuurlijk 
II. Productie 
III. Fiscaal 
IV. Monetair 
V. Sociaal 

Het geheel zou dan in een Structureel Aanpassings- of Hervormingsprogramma (SAP) die met IMF stempel uitgevoerd moet 

worden. 

Vereniging van Economisten in S uriname

S

E

V

Postbus 8208    Elisabethshof    Paramaribo - Suriname

De VES over …… 1 jaar beleid Regering Santokhi - Brunswijk 

Evaluatie 1 jaar beleid Regering Santokhi-Brunswijk krijgt een gemiddelde score van 3,5 

D  
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I. Bestuurlijk 

1.Sanering / Bezuinigingen apparaat aan de top: Ministeries samenvoegen/ privileges saneren/ pool van beleidsadviseurs 

saneren 

2. Sanering / Bezuinigingen apparaat aan de basis: Afvloeiingsregeling in categorieën:  

a. Valrepers direct naar huis 

b. AO-ers niet verlengen/ geen vaste dienst 

c. Rest in labour pool voor (re)training voor Private sector/ Incentives/ eigen bedrijf 

3. Onderscheiden/definiëren van Politieke functies t.o.v. ambtelijke functies 

4. Personeelsstop: Ontheffing alleen na publicatie en open interne sollicitatie 

5. Vermogens toppers en hun directe relaties formeel vastleggen 

6. Onverenigbaarheid functies/belangenverstrengeling (vb. DNA-lid en ambtenaar, of DNA en RvC lid parastataal) 

7. Speciale Anti-corruptie unit bij PG met specifiek mandaat. Verzoeken PG tav verdachte ambtsdragers direct honoreren (clean 

government) 

8. Parastatalen (geheel of in aandelen) privatiseren/ verkopen  

9. Niet-essentiële diensten afstoten (Vuilophaal- en verwerking, Rijbewijzen, Schoonmaak, Tuinonderhoud etc.) 

III. Fiscaal; A. Inkomsten verhogen:  

1. Van OB naar BTW;  

2. Solidariteitsheffing (10% max 2 jaar);  

3. Voer- en Rijtuigenbelasting;  

4. Government Take op brandstof verhogen (pompprijs iets onder Frans Guyana);  

5. Alle administratie kosten/ leges etc. overheidsdiensten aanpassen naar gangbare internationale prijzen;  

6. Belastingdienst/Douane versterken m.n. Task force Informele sector (incl. kleingoudmijnbouw);  

7. Concessierechten/retributies op goud, hout, klei mijnbouw (zand, grint, etc.) fors verhogen;  

8. Grondhuur canon fors verhogen; 

 
III. Fiscaal; B. Uitgaven verlagen:  

1. Zie bestuur;  

2. Inventarisatie betalingsachterstanden/ omzetten in leningen; 

3. Nieuwe differentiële tarieven EBS en SWM ter verlaging subsidies;  

4. Stopzetten niet dringende reeds lopende projecten;  

5. Uitstellen van nog niet gestarte projecten (m.u.v. direct productie verhogende);  

6. Valreep- / wurg contracten direct formeel stoppen (Top Juridisch team nodig);  

7. Doorlichting en afbouw subsidies SZF (on- en min vermogenden via sociaal vangnet) brandstofleveranties binnenland etc.; 

V. Monetair 

1.Unificatie wisselkoers (naar gewogen gemiddelde koers, daarna managed float) 

2.Overschot Betalingsbalans/ opbouw deviezenreserve ca. US$ 500 mln (3 mnd) 

3.Herfinanciering/ herschikking buitenlandse valuta leningen (aflossing- én renteverplichting) in het bijzonder de high interest 

(bad) loans 

4.CBVS jaarverslagen publiceren 

II. Productieverhoging 

1.Heractivering en optopping AKF 

2.Besluitvorming FAI 

3.Heronderhandeling AIP (LR Group) 

IV. Sociaal 

1.Versterk ABS met prioriteit op Armoedegrens/Food poverty 

2.Opzet databestand subjectsubsidie / sociaal vangnet 
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De Prioriteitsacties die in Urgentiefase van het Regeerakkoord 
gedurende 9 maanden zouden worden gerealiseerd blijken 
echter moeilijk te evalueren. Dit omdat het een mix is van 
Activiteiten, Resultaten en Effecten op de samenleving, 
waarbij de objectief verifieerbare Indicatoren ontbreken.  
Het Regeeraccoord beslaat 5 jaren en is opgedeeld in drie 
fasen, namelijk: 

 
1 Score is op basis van een scorelat van 1 t/m 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
a. Een Urgentiefase van 9 maanden, waarin de directe en 

meest noodzakelijke maatregelen worden getroffen;  
b. Een stabilisatiefase van 24 maanden, waarin de economie 

weer in evenwicht wordt gebracht;  
c. De ontwikkelings- en moderniseringsfase waarin de 

economie weer duurzaam op het positief groeipad wordt 
gebracht.  

Nr.  Evaluatie Urgentiefase: Prioriteitsacties Status / Opmerkingen Score1 

1 Vanwege de COVID-19 omstandigheden en de algemene 
gezondheidssituatie zal er op de meest korte termijn een 
(hopelijk tijdelijke) nieuwe en verantwoorde wijze van 
samenleven moeten worden vastgesteld.  
 

Het Covid-beleid is wisselvallig en niet consistent. 
De opgestelde protocollen kwamen laat op gang en 
worden niet consequent nageleefd en selectief 
gesanctioneerd. 
 
Het opgezette vaccinatieprogramma begint  wel 
goed op gang te komen, waarvoor de Regering een 
pluimpje verdient. 
 

6 

2 Voeren van een rechtvaardig, apolitiek en effectief 
sociaal beschermingsbeleid met als gevolg het instellen 
van een aangepast sociaal vangnet. Onderdeel hiervan is 
de reorganisatie en uitwerking van het COVID-19 
noodfonds. 
 

Er is nog steeds geen adequaat “sociaal vangnet” 
ingesteld voor de diverse kwetsbare groepen. De 
losse maatregelen ter versterking van de 
koopkracht van bepaalde groepen (ambtenaren, 
AOV-ers etc.) en de voortzetting van de willekeurige 
verdeling van pakketten, heeft niet tot versterking 
van hun koopkracht geleid. Door de diverse 
maatregelen van de Regering is de gemiddelde 
koopkracht van de burger verder uitgehold. De 
besteding van het COVID-19 noodfonds, welke 
monetair mag worden gefinancierd, blijkt niet 
transparant. 
 

5 

3 In samenwerking met het bedrijfsleven en deskundigen 
op COVID-19 gebied wordt de activering van de door 
COVID-19 verzwakte economische bedrijvigheid 
aangepakt, met inachtneming van de COVID-19 
veiligheidsvoorschriften. Tevens wordt een programma 
opgesteld voor integrale stimulering van Micro, Kleine, en 
Middelgrote Ondernemingen (MKMO).  
 

De “activering” van de verzwakte bedrijvigheid is 
niet gebleken. Ook het Stimuleringsprogramma 
voor MKMO’s is uitgebleven.  

4 

4 Onmiddellijke introductie van een level playing field voor 
alle lokale ondernemers, waardoor bevoordelingen en 
benadelingen worden voorkomen, waardoor alle 
ondernemers in een eerlijke concurrerende markt 
opereren. Onderdelen hiervan zijn: gelijke invoerrechten 
voor gelijke producte, in de aannemerij en bij aanschaf 
van goederen en diensten van groot volume gaat het om 
openbare inschrijvingen en bij kleinere aanschaffingen en 
diensten om vergelijking van tenminste 3 offertes. 
 

De “eerlijke behandeling” van lokale ondernemers 
ten opzichte van buitenlandse investeerders is niet 
gebleken. Het investeringsklimaat voor lokale 
ondernemers is niet verbeterd. De openbare 
inschrijvingen zijn meer uitzondering dan regel. 

4 

Het geheel zou in een samenhangend Structureel Aanpassings- of Hervormings- Program (SAP) worden gegoten welke met IMF 

steun, mede als conditie voor Schulden saneren, zou worden uitgevoerd.  

Conclusie: Er is helaas weinig van het VES - hoofdlijnen programma uitgevoerd ! 

Evaluatie Urgentiefase Regeeraccoord 2020 - 2025 
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2 Score is op basis van een scorelat van 1 t/m 10  

Nr.  Evaluatie Urgentiefase: Prioriteitsacties Status / Opmerkingen Score2 

5 Vaststelling van de werkelijke schuldpositie, bespreking 
en vaststelling van het plan tot sanering en herschikking 
van schulden met binnenlandse en buitenlandse 
schuldeisers.  
 

De vaststelling van de Staatsschuld is aan wijziging 
onderhevig, mede vanwege een gebrekkige 
administratie. Dit lijkt een zaak van lange adem, te 
worden, aangezien de autoriteiten aangeven dat er 
zich nog nieuwe schuldeisers aanmelden. 
Herschikking van de Staatsschuld is nog niet 
gerealiseerd en men gaat door met “opgeschorte” 
leningen te activeren. 
 

5 

6 Aanpassing c.q. wijziging van de wet op de Staatsschuld. Niet gerealiseerd. 
 

1 

7 Wetswijziging tot herstel van de onafhankelijke positie 
van de Centrale Bank van Suriname. 
 

Niet gerealiseerd. 1 

8 Het onmiddellijk intrekken van de valutawet. 
 

Niet gerealiseerd. 1 

9 Aanpassing van de wisselkoers als onderdeel van een 
integraal economisch beleid, met een flankerend sociaal 
beleid. Toepassing van de regels zodat de wisselkoers 
daadwerkelijk een reflectie is van het marktmechanisme, 
zoals dat hoort te zijn.  
Besprekingen met banken en cambio’s voor de ordening 
van het valutaverkeer, waardoor transacties kunnen 
worden gepleegd zonder stagnaties, en zonder onnodige 
kosten en onzekerheden. 
 

Na enkele tussentijdse “schijnunificaties” heeft de 
CBvS per begin juni een flexibel wisselkoerssysteem 
geadopteerd.  
De beoogde valutatransacties “zonder stagnaties en 
zonder onnodige kosten en onzekerheden” zijn niet 
waargemaakt. 

6 

10 Het evalueren en waar nodig bijstellen van directe en 
indirecte belastingheffingen. Aanpassing van de 
belastingschijven zodanig dat de onterechte extra 
belastingen door de inflatie teruggedraaid worden en 
waardoor vooral de lagere inkomens groepen  
meer financiële- en bestedingsruimte overhouden.  
 

De aanpassing van de belastingschijven is 
vooruitgeschoven naar medio 2022, het moment 
van de invoering van de Belasting Toegevoegde 
Waarde (BTW). 

5 

11 De randvoorwaarden creëren voor het onmiddellijk in 
werking doen treden van de anti-corruptiewet. 

De anti-corruptiewet is niet in werking gesteld. 
Hiertoe is er begin augustus 2020 een 
“Presidentiele-Commissie Anti-corruptiewet” 
ingesteld voor de benodigde uitvoeringsbesluiten, 
bemensing en effectuering van de Anti-corruptie 
commissie binnen 6 maanden. De resultaten zijn 
vooralsnog niet bekend. 
 

1 

12 Instelling van een commissie voor de inventarisatie van 
illegale of duistere handelingen, corruptieonderzoek en 
terughalen van corruptiegelden, in samenwerking met 
het Openbaar Ministerie en met de steun van 
internationale instellingen. Deze en andere maatregelen 
worden ook getroffen in de context van het National Risk 
Assessment. 
 

De instelling van de bedoelde “Anti-corruptie 
commissie” is niet bekend. De resultaten van de 
“vliegende brigade” zijn niet bekend. Het eind mei 
aangekondigde “projectplan van de vliegende 
brigade” is uitgebleven. 

5 

13 Het wijzigen van de Wet vervolging (voormalige) 
ambtsdragers, zodat ze te allen tijde ter verantwoording 
geroepen kunnen worden, ook al zou dat door de 
rechterlijke macht geschieden. 
 

Niet gerealiseerd. 1 
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3 Score is op basis van een scorelat van 1 t/m 10  

 

Nr.  Evaluatie Urgentiefase: Prioriteitsacties Status / Opmerkingen Score3 

14 Instellen van een ethische code voor ambtenaren en 
staatsdiensten, terwijl de richtlijnen c.q. wetgeving 
waaraan contracten moeten voldoen zullen worden 
bijgesteld en aangescherpt. 
 

Niet gerealiseerd. 1 

15 Evaluatie en waar nodig reorganisatie van instituten voor 
effectief bestuur waaronder: de belastingdienst, de 
douane, de CLAD, de Rekenkamer, de CBvS, de MAS, de 
TAS, het ABS, de SPS en strategische staatsbedrijven (z.a. 
EBS, SWM, Telesur, SZF). De vlotte benoeming van de 
leden van de SER.  
 

De benoeming van de SER-leden is gerealiseerd.  
De top van de meeste van de genoemde instituten 
is vervangen. De evaluatie en/of reorganisatie van 
geen dezer  instituten is gerealiseerd.  

5 

16 Reorganisatie van de EBS met als belangrijke onderdelen, 
de uitvoering van het plan tot verbetering van de 
efficiëntie van het bedrijf en de geleidelijke afbouwing 
van de subsidies. 
 

De EBS is niet gereorganiseerd. De efficiëntie is niet 
verbeterd. Wel is een tariefsverhoging per medio 
juli doorgevoerd, waardoor mogelijk de subsidie 
kan worden verminderd.  

5 

17 Reorganisatie van de instellingen voor de 
gezondheidszorg, i.h.b. SZF tot directe verbetering van de 
effectiviteit en de financiën in de gezondheidssector. 
Zekerstelling van medicijnen- en hulpmiddelen-
voorziening en urgente vervangingsinvesteringen. 
 

Bij SZF is directie en RvC vervangen. De “directe 
verbetering van de effectiviteit en de financiën in de 
gezondheidssector” is niet waargemaakt. Zie de 
noodkreet van de hartspecialisten van het AZP. De 
zekerstelling van medicijnen- en hulpmiddelen 
voorziening en urgente vervangingsinvesteringen” 
is over de gehele linie verslechterd.  
 

5 

18 Herstel diplomatieke relaties met Nederland op 
ambassadeursniveau. 
 

Gerealiseerd. 10 

19 Verbetering van de terugroepwet zodat die effectief is Niet gerealiseerd. 1 
20 Instelling commissie evaluatie en, indien noodzakelijk, 

herziening van de grondwet en het kiesstelsel. Het 
eindproduct zal in een referendum aan het Surinaamse 
volk worden voorgelegd. 

Niet gerealiseerd. 1 

21 Een gedegen evaluatie van de veiligheidsvoorzieningen 
en waar nodig maatregelen treffen om de veiligheid van 
de burgers en van buurten te bevorderen. Evaluatie en 
samenwerking met security bedrijven en buurtwachten. 

De evaluatie is niet gemaakt en ook de maatregelen 
zijn uitgebleven. Ook van enige samenwerking is er 
niets bekend. Het veiligheidsgevoel bij de 
samenleving is ook niet toegenomen, mede gezien 
de uitwassen van de zware criminaliteit. 

5 

22 Onmiddellijke reorganisatie van bestuur en uitvoering 
van de dienstverlening van communicatie-instellingen 
van de Staat w.o. NII, STVS en SRS. Het accent van de 
staatsmedia zal niet liggen op propaganda en ook niet op 
de commercie, maar op het open en eerlijk voorzien van 
informatie en publieke dienstverlening aan de bevolking. 
 

De leiding van de staatsmedia is vervangen. De 
eenzijdige berichtgeving is merkbaar verminderd. 
Positief is ook het instellen van een toegewijde 
“Communicatieraad Herstelplan” bij het ministerie 
van Financiën en Planning.  

9 

23 Onder andere op basis van de hearings zullen ministeries 
op hun beleidsgebied, voor zover mogelijk ook in 
financieel opzicht, maatregelen treffen om conflicten en 
aandachtspunten, die om een directe oplossing vragen, 
aan te pakken. Van alle ministeries zal een QuickScan 
worden gemaakt om de knelpunten bij de beleidsvoering 
tijdig te identificeren en de inefficiëntie weg te werken 
om zodoende realisatiegraad op te voeren of te 
verhogen. 

De QuickScans van de ministeries zijn niet 
gerealiseerd. Ook de realisatiegraad van de 
ministeries is niet verbeterd.  

1 
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4 Score is op basis van een scorelat van 1 t/m 10  

Nr.  Evaluatie Urgentiefase: Prioriteitsacties Status / Opmerkingen Score4 

24 Het initiëren van een arbeidsmarktonderzoek om 
mogelijkheden en knelpunten op de arbeidsmarkt te 
identificeren. 

Niet gerealiseerd. 1 

25 Aanzet tot sanering van de staatsfinanciën om een 
duurzaam begrotingsevenwicht te realiseren. 
 

De beoogde “Sanering van de Staatsfinancien” is 
uitgebleven. De Regering heeft van DNA zelfs een 
begroting goedgekeurd gekregen met een nog 
hoger begrotingstekort van SRD 7.7 miljard.  

1 

26 Inventarisatie van de infrastructurele voorzieningen m.n. 
energie, water en wegen. 
 

De inventarisatie is niet gerealiseerd. 1 

Gemiddelde Score: 91 / 26 = 3,5 

CONCLUDEREND: 

Een objectieve vergelijking van het gerealiseerde beleid van de Regering Santokhi-Brunswijk in het eerste 

jaar met de eigen beleidsvoornemens in het Regeeraccoord leert dat de realisatie verre van voldoende is. 

Het gaat daarbij niet zozeer om de score, maar wel om de boodschap die hieruit komt rollen. Van belang is 

dat wij kritisch kijken naar de gemaakte fouten en daarvan leren en de opgedane kennis inzetten om het 

tweede jaar veel betere beleidsresultaten te bereiken. Het moet bete ! Dat heeft men beloofd en dat is men 

verplicht naar de samenleving. 

 

Plaats hier uw advertentie! 

 

Voor tarieven mail  

naar 

vessuriname@gmail.com  

of info@ves.sr 

Bron: Dagblad Suriname 

mailto:vessuriname@gmail.com
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ver 3 maanden zal COP26, de VN-klimaattop in 2021 

worden gehouden. Deze evenementen zijn jaarlijks 

(hoewel COVID-19 2020 een uitzondering maakte), 

maar sommige hebben meer uitstraling dan andere - en COP26 

is bedoeld als pittig. Het Verenigd Koninkrijk (Engeland) is 

gastland van de 26e Climate Change Conference of Parties 

(COP26) van de Verenigde Naties in Glasgow van 31 oktober 

tot 12 november a.s. Het is de deadline voor regeringen om 

hun plannen te presenteren om de uitstoot in het komende 

cruciale decennium te verminderen. 

 

De in 2015 gesloten VN-overeenkomst van Parijs is zeer 

ambitieus. De doelstelling van Parijs om de opwarming van de 

aarde te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau 

is dat zeker. Maar daar is er ook een hele goede reden voor. 

Het wereldwijde gemiddelde temperatuur ligt volgens de 

Wereld Meteorologische Organisatie al 1,2 °C boven het pre-

industriële niveau. Tel daarbij op dat de temperaturen met 

ongeveer 0,2-0,25 °C per decennium stijgen, dan steekt het 

gevaar al snel de kop op. In het beste geval heeft de wereld nog 

twee decennia te gaan; in het slechtste geval minder dan één.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het meer tolerante doel van Parijs, om de opwarming te 

beperken tot “ruim onder de 2°C”, wordt over het algemeen 

geïnterpreteerd als ergens in de buurt van 1,8°C. Rekening 

houdend met een brede foutmarge in deze metingen en 

projecties, zal dat niveau tegen het midden van de eeuw 

worden bereikt als emissies niet snel worden teruggedrongen. 

Vandaar het belang van COP26 en de verschillende 

bijeenkomsten, bilaterale en multilaterale bijeenkomsten die 

eraan voorafgaan.  

 

Ministeriele Voorbereiding 

De bijeenkomst van vorige week van de ministers van Milieu 

van de G20 stelde op dit front teleur en illustreerde de 

uitdagingen duidelijk. De hoop dat de groep zou instemmen 

met het geleidelijk afschaffen van het gebruik van steenkool en 

het beëindigen van subsidies voor fossiele brandstoffen werd 

verijdeld door oppositie uit China, India, Rusland en Saoedi-

Arabië.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gepraat weinig resultaat 

Het is van belang om de druk op de ketel te houden, maar 

volgens critici is er van vooruitgang geen sprake. De COP 

Het belang  

van COP26 
 

O 
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Advertentie 

 

overeenkomst is namelijk vrijwillig, het zijn goede voornemens 

van landen t.a.v. het tegengaan van climate change maar geen 

bindende afdwingbare spelregels. De tijd van vrijblijvendheid 

is nu wel voorbij. Het daadwerkelijk bestrijden van global 

warming kan alleen werken met internationale wetgeving via 

een climate change verdrag. 

 

Het huidige beleid - het beleid dat al bestaat, niet de losse 

politieke beloften die op de klimaattop worden gedaan - geeft 

volgens de onderzoeksgroep “Climate Action Tracker” meer 

dan een kans van twee op drie op een opwarming van tussen 

de 2°C en 4°C. Wat klimaatonderzoek ons vertelt over hoe zo'n 

wereld eruit zal zien en voelt, is erg ongemakkelijk. 

Ondertussen toont de recente aanval van buitengewone 

weersomstandigheden aan dat de meeste regio's dringende 

aanpassingsmaatregelen moeten uitrollen, zoals nieuwe 

opties voor stormbescherming, waterkeringen en 

airconditioning. Dit biedt zowel kansen als enorme risico's. 

 

Ook de rol van het bedrijfsleven hierin moet worden versterkt. 

Er gebeurt al veel op dit gebied, maar de grote internationale 

bedrijven, die de grote vervuilers zijn, dienen daden te stellen 

en zich niet achter hun overheden te verschuilen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 State of the Climate Report: Suriname 
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ecentelijk heeft de Inter-Amerikaanse          

Ontwikkelingsbank (IDB) een uitgebreide studie 

gedaan naar de mogelijke veranderingen in het klimaat 

van Suriname. Opvallend is dat in het team van 6 

deskundigen Chiquita Resomardono aan het rapport 

heeft meegewerkt. De studie bevat een aantal opvallende 

conclusies waar het beleid op in zou moeten spelen.  

 

Hun modelmatige projecties, op basis van trends uit het 

verleden, geven aan dat voor de korte termijn toekomst (2020-

2044) de gemiddelde maar ook de maximum en minimum 

temperaturen lichtelijk gaat stijgen, welke sterker zal zijn in het 

zuiden van het land.  

 

Temperaturen stijgen in de loop van de tijd constant en 

bereiken een opwarming tot 6°C in de zuidelijke regio voor de 

lange termijn (2060-2094). De stijgingen zijn vooral sterk 

tijdens het droge seizoen, wanneer de maximum 

temperaturen worden bereikt. Tegen het einde van de eeuw is 

de kans op koude nachten of dagen in Suriname zeer klein. 

Zoals te verwachten, wijzen de gegevens op een omgekeerd 

evenredige toename van warme dagen en nachten. De 

verwachting is dat de geaccumuleerde neerslag zal afnemen, 

sterker in het zuidwesten en de kuststreek dan in het midden 

van het land.  

 

Het droge seizoen zal naar verwachting natter worden aan de 

kust, terwijl het regenseizoen droger wordt. In het binnenland 

kan het korte droge seizoen veel droger worden, terwijl het 

regenseizoen op korte termijn aanzienlijk natter wordt. Deze 

verandering in de seizoen gebondenheid van regen kan 

verband houden met de veranderingen in de Inter Tropische 

Convergentie Zone-seizoen cyclus, die minder tijd over 

Suriname doorbrengt. Het meest voor de hand liggende gevolg 

is dat de neerslagverdeling in Zuid-Suriname minder 

gelijkmatig wordt, waarbij de regen zich in minder maanden 

concentreert. Het aantal regendagen neemt sterk af, meer aan 

de kust, terwijl perioden van extreme neerslag sterk 

toenemen, op sommige locaties bijna verdrievoudigd op lange 

termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zeespiegel zal naar verwachting ook geleidelijk stijgen met 

ongeveer 1 cm per decennium, tot bijna een meter op de lange 

termijn. De zeespiegelstijging zou 2,5 keer zo snel gaan en in 

de verre toekomst 25 cm per decennium bereiken. De 

onzekerheid rond deze variabele is echter groot, dus hoewel 

de algemene trend robuust is, is de concrete anomalie op 

zeeniveau die zal worden bereikt niet zo duidelijk.  

 

Zeespiegelstijging en kustrisico vereisen een diepere analyse. 

Verwacht wordt dat de droogte die gepaard gaat met positieve 

El Niño-episodes in Suriname zal toenemen, terwijl de 

overmatige neerslag en overstromingen als gevolg van La Niña 

vaker zullen voorkomen naarmate het klimaat warmer wordt.  

 

Het klimaat in Paramaribo wordt naar verwachting warmer. 

Verwacht wordt dat de gemiddelde temperatuur, historisch 

27,3°C, tegen het midden van de eeuw zal stijgen tot 28,9°C en 

tegen het einde van de eeuw tot 29,4°C. Bijgevolg wordt 

verwacht dat hete dagen en nachten tegen het einde van de 

eeuw zullen toenemen tot respectievelijk 295 en 364 per jaar. 

Koude dagen en nachten verdwijnen helemaal. De effecten van 

klimaatverandering op de gemiddelde temperatuur zouden al 

in de nabije toekomst voelbaar zijn, met stijgende gemiddelde 

temperaturen van 0,9°C ten opzichte van de historische 

periode.  

R  
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De veranderingen in het klimaat van Albina voor de 

eenentwintigste eeuw lijken erg op die in Paramaribo. 

Verwacht wordt dat de gemiddelde temperatuur in de nabije 

toekomst zal stijgen van 27,5°C tot 28,5°C, en op lange termijn 

tot 29,7°C. Koude nachten en dagen zullen naar verwachting in 

alle gevallen verdwijnen en op korte termijn zeer zeldzaam 

worden. Warme dagen en nachten zullen dienovereenkomstig 

toenemen. De verwachting is dat de neerslag zal afnemen en 

heviger zal worden naarmate het minder dagen valt, met een 

toename van 10% van de maximale dagelijkse neerslag tegen 

het einde van de eeuw in alle scenario's. Bigi Pan MUMA bootst 

Paramaribo en Albina na. In alle seizoenen valt er minder 

regen, met sterkere neerslagperioden en hogere gemiddelde 

temperatuur. Brokopondo vertoont een afname van de totale 

opgehoopte regen, maar vooral een verschuiving in het 

seizoensregime. De geaccumuleerde neerslag tijdens het 

regenseizoen neemt licht af, maar neemt toe in het droge 

seizoen en valt abrupt in het korte droge seizoen. De 

gemiddelde temperatuur stijgt van 27,6°C in het verleden tot 

28,7°C in de nabije toekomst en stijgt gestaag tot 31,9°C. 

 

Brokopondo vertoont een afname van de totale hoeveelheid 

regen, maar vooral een verschuiving in het seizoensregime. De 

geaccumuleerde neerslag tijdens het regenseizoen neemt in 

beide perioden licht af, maar neemt toe in het droge seizoen 

en valt abrupt in het korte droge seizoen. De gemiddelde 

temperatuur stijgt van 27,6 °C historisch tot 28,7 °C in de nabije 

toekomst, en stijgt gestaag tot 31,9°C tegen het einde van de 

eeuw. De maximale windsnelheden verdubbelen op korte 

termijn (van 14,6 km/u naar 30 km/u) en blijven zo tot het 

einde van de eeuw. Regendagen nemen af van 190 per jaar tot 

ongeveer 170 per jaar terwijl de maximale neerslag op lange 

termijn met 185 mm toeneemt. In het centrum en het zuiden  

 

 

 

 

 

van het land, in plaatsen zoals Kwamalasamutu, is de 

verschuiving in seizoensregen zeer duidelijk, aangezien het 

regime verandert in slechts twee seizoenen. Een regenseizoen 

en een droog seizoen. De totale neerslag neemt af en richt zich 

op het regenseizoen, terwijl de andere drie seizoenen veel 

minder neerslag krijgen. De maximumtemperatuur zal naar 

verwachting tegen het einde van de eeuw met 6,2°C stijgen, 

waarbij op korte termijn al een sterke verandering plaatsvindt 

(1,9°C). De minimum- en gemiddelde temperatuur zullen naar 

verwachting ook stijgen, zij het langzamer. Het aantal 

regendagen zal naar verwachting licht afnemen van 196 dagen 

per jaar in de historische periode tot ongeveer 190 tegen het 

midden van de eeuw. 

  

Paramaribo, Sipaliwini, en Wanica zijn de districten met de 

meeste risico’s, en Coronie en Nickerie het minst. In het 

verleden hadden Paramaribo en Wanica de meeste 

klimaatrisico’s, voor de komende periode zal Sipaliwini zich 

daarbij voegen. Anderzijds had in het verleden Nickerie het 

minst klimaatsgevaar voor de komende periode zal Coronie 

zich ook daarbij voegen. In Paramaribo en Wanica moeten 

infrastructuurvoorzieningen zoals wegen en bruggen, en de 

bevolking, worden beschermd tegen klimaatrisico's, met name 

zeespiegelstijging, intense neerslag en overstromingen. In 

Sipaliwini en Brokopondo moet de infrastructuur worden 

verbeterd zodat de overheid haar burgers meer goederen en 

diensten kan aanbieden, zoals onderwijs, wegen en bruggen. 

Op deze manier kunnen ze toegang krijgen tot alternatieve 

middelen van bestaan, een hoger inkomen genereren en hun 

levensstandaard verbeteren. In Commewijne moeten 

landbouwgronden en vee, en de mensen wier 

levensonderhoud daarvan afhankelijk is, worden beschermd 

tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering.  

 

In het September nummer van INZICHT gaan wij in op de 

aanbevolen benodigde Acties. 

 
 

 

 

Economic Quotes:  

“Er is nog niet een systeem uitgevonden waarbij een samenleving 
op de lange termijn meer kan consumeren dan het produceert.”  
 

Econoom en politicus Helmut Schmidt  
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Waar de COVID pandemie allemaal niet goed voor is... 

anaf de COVID-19-pandemie hard toesloeg zijn er in 

alle landen diverse noodmaatregelen getroffen. De 

meeste betroffen beperkingen op de vrijheden van burgers 

die alles, behalve leuk waren. In de Verenigde Staten heeft 

het een leuke bijkomstige maatregel opgeleverd. Door vele 

deelstaatregeringen in Amerika is er één opvallende en 

vrolijke maatregel getroffen: een wetswijziging om bars en 

restaurants toe te staan cocktails-to-go te verkopen. Binnen 

enkele weken liepen Amerikanen lege bars uit met drankjes 

die hen herinnerden aan verloren genoegens. Bij de bekende 

bar Barmini in Washington DC, is de grootste hit de 

Polynesian Vacation, een mix van citruswodka, fruit en gele 

chartreuse.  

 

Cocktails-to-go 

In Amerika gelden “open-containerwetten” die buiten drinken verbieden. Nu hebben veel mensen een nieuwe 

avondgewoonte (wandelen en drinken). Deze verandering in de alcoholwetten in die staten wordt door de National 

Restaurant Association, een industrielobby "misschien wel de grootste sinds het einde van de drooglegging in 1933" 

genoemd. Het lijkt erop dat het ook na COVID zal blijven duren. Ten minste 35 staten hebben afhaalmaaltijden 

gelegaliseerd (sommige mogen ook het afhalen en bezorgen van glazen wijnporties) en zestien hebben wetten 

aangenomen die de verandering permanent maken. Nog eens 

twaalf hebben het voor minstens een jaar verlengd. Zonder 

de pandemie zou deze liberalisering volgens de lobbygroep 

minstens een decennium hebben geduurd.  

 

Proost  

Heel populair is de "Fauci Pouchy" cocktail, een frisse cocktail 

voor tijden van het Coronavirus. De Amerikanen zijn creatief 

en hebben van de nood een deugd gemaakt. Dr. Anthony 

Fauci is de epidemioloog die het Witte Huis adviseert over de 

coronavirus crisis in Amerika. De dokter is een sympathieke 

figuur geworden voor Amerikanen, tot het punt dat ze een 

aantal items hebben gemaakt, zoals T-shirts en games, zelfs 

cocktails in zijn naam.  

De Faucy Pouchy-cocktail is dus een Espresso-Martini die 

wordt verkocht in verpakkingen met het gezicht van Anthony 

Fauci erop. Fauci Pouchy wordt geleverd in een zakje en kan 

thuis bezorgd of afgehaald worden. 

  

V  
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Op 11 augustus 2020 is Jermay 

Rampersad als eerste student 

afgestudeerd aan de Anton de 

Kom Universiteit van Suriname 

voor de Master opleiding 

Accountancy. Hij verdedigde met 

succes zijn thesis getiteld: 

‘Relationship between firm 

features and corporate political 

donations’. Een onderzoek waarin is nagegaan welke 

factoren binnen de fortune 500 bedrijven in de VS de 

keuze om geld aan politieke partijen te doneren 

beïnvloeden. 
 

Corporate political donations is veel gebruikte term over 

de wereld. Het betreft donaties aan politieke partijen. 

Aangezien 2020 ook het verkiezingsjaar was in Suriname 

ontstond toen de drang om na te gaan hoe de politieke 

partijen aan de gelden komen om campagnes te voeren, 

gelet op het feit dat zij geen primaire inkomstenbron 

hebben. Na vooronderzoek gedaan te hebben bleek dat 

een heel groot deel van de donaties aan politieke partijen 

afkomstig zijn van grote / middelgrote bedrijven.  
 

Op basis van deze bevindingen is de volgende 

probleemstelling voor het onderzoek tot stand gekomen: 

Do firm features affect the choice of the fortune 500 

firms to make corporate political donations. Middels 

deze probleemstelling werd getracht om de factoren die 

binnen de fortune 500 bedrijven in de VS invloed hebben 

op de keuze van het bedrijf om geld te doneren aan 

politieke partijen in kaart te brengen. Vermeldenswaard 

is dat het onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika 

is uitgevoerd, omdat er daar duidelijke wet en 

regelgeving is ten aanzien van donaties aan politieke 

partijen. Bovendien beschikken zijn ook over een 

onafhankelijke autoriteit die de donaties aan politieke 

partijen regelmatig bijhoudt. In Suriname beschikken wij 

nog niet hierover waardoor de data verzameling vrij 

onmogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksmodel 

CPDC= β0+ β1 BOARDCOMP + β2 BOARDSIZE + β3 FIRMLEV+ 

β4 LIQUIDITY + β5 CORPDIV + CONTROLS + E 
 

Het bovenstaande  model is ontwikkeld voor de 

variabelen firm features en corporate political donations. 

Deze variabelen zijn verder als volgt gecodeerd en 

omschreven: BOARDCOMP: richt zich op de gender 

waaruit de RVC van een Fortune 500 bedrijf bestaat. 

BOARDSIZE:  is het aantal leden de RVC van een Fortune 

500. FIRMLEV: houdt in de mate waarin een Fortune 500 

bedrijf grote schulden heeft. LIQUIDITY: is de mate 

waarin een Fortune 500 bedrijf  in staat is aan haar kort 

termijn betalingsverplichtingen te voldoen. CORPDIV:  

richt zich op het aantal sectoren waarin een  Fortune 500 

bedrijf actief is. CONTROLS: zijn de controle variabelen. 

β0 is de constante term en de E staat voor eventuele 

fouten.  

Resultaten 

Uit het onderzoek is gebleken dat drie van de vijf 

onafhankelijke variabelen een positief effect vertonen op 

de keuze van de Fortune 500 bedrijven om gedurende de 

periode 2004-2018 te doneren aan politieke partijen. 

Deze variabelen zijn Board composition, Boardsize en 

Firm leverage.  Dit betekent dat de RVC’s die meer 

mannen dan vrouwen hebben en uit meer dan 10 

personen bestaan veel meer doneren aan politieke 

partijen. Verder is ook gebleken dat de fortune 500 

bedrijven die een grotere schuldenlast hebben ook in 

grotere mate doneren aan politieke partijen.   
 

Aanbeveling voor toekomstige onderzoek in Suriname 

Voor toekomstige onderzoekers in Suriname is het 

raadzaam om een soort gelijk onderzoek in Suriname uit 

voeren, nadat de wet en regelgeving in Suriname ten 

aanzien van politieke donaties is verscherpt. Dit zal een 

duidelijk beeld geven van de belangen die bedrijven 

hebben bij politieke partijen.  
 

De volledige thesis is terug te vinden in de bibliotheek 

van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 

Surinaamse Wetenschap:  

“Relationship between firm features and corporate 

political donations” – Jermay Rampersad 
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Evaluatie Regeerbeleid 

Voor de verkiezingen van mei 2020 had de VES aangegeven 

dat zij met regelmaat het Overheidsbeleid zal evalueren. In 

dit nummer heeft u de conclusies van de 

evaluatiecommissie gezien waarbij het beleid van de 

Regering in het eerste jaar is vergeleken met wat men zelf 

in de Urgentiefase aan beleid hadden geformuleerd. Let 

wel: dit is niet bedoeld om schoolmeester te spelen of 

schuldigen aan te wijzen. Het is van belang dat we duidelijk 

aangeven wat we niet goed hebben gedaan en in de 

komende periode beter moeten gaan doen. Uiteraard geldt 

dat wat we niet weten we niet kunnen beoordelen, hetgeen 

weer het belang van transparant beleid en eerlijke 

voorlichting benadrukt. 

 

Monitoring Herstelplan 

De komende periode zal enorm veel aandacht gaan naar de 

Uitvoering van het Herstelplan, althans wat daarvan nog 

valide is. Zo kloppen vanwege het tempo de door DNA 

goedgekeurde tijdschema’s al lang niet meer. Ook kloppen 

de meeste bedragen, vanwege de achterhaalde 

wisselkoers, ook niet meer. Door het monitoren van de 

uitvoering van het Herstelplan, samen met partners in het 

maatschappelijk middenveld, kan de gemeenschap 

onafhankelijk worden geïnformeerd over de vorderingen. 

Hoewel de monitoring geheel onafhankelijk is, wensen wij 

dat in nauwe samenspraak met de Regeringsautoriteiten te 

doen. Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit en het 

tempo van de uitvoering ten goede zal komen.  

 

Het goede nieuws van een nieuwe Olievondst 

De maand Juli eindigt met mooi nieuws voor ons land met 

de vijfde olievondst in de Sapakara South-1 put met een fors 

oliereservoir met olie van goede kwaliteit. Deze 

ontwikkeling zal op termijn de verdiencapaciteit van ons 

land enorm verhogen. Maar, zijn we als samenleving ready 

om deze economische ontwikkeling duurzaam in te richten? 

Indien niet, dan dienen wij in relatief korte tijd met 

buitengewone inspanning ons klaar te maken om daar een 

bijdrage aan te leveren. De buitenlanders gaan de olie 

alleen weghalen, de rest moeten wij zelf doen. Dat zal niet 

automatisch gaan. Daar is integer en faciliterend 

leiderschap vanuit de Regering voor nodig.  

 

 

Dat zal het juiste kader creëren waarbinnen ons lokaal 

ondernemerschap de gecreëerde kansen optimaal kan 

benutten. 

 

Friend, Family en Sponsoren 

Naast het mooie nieuws wordt de samenleving 

geconfronteerd met de voorzetting van het “Family, Friends 

en Sponsoren” faciliteringsbeleid. Wat de Regeringsleiders 

met de mond beloven wordt in de praktijk terzijde gelegd. 

In de zoombespreking met de Coalitieleiders meer dan 1 

jaar geleden heeft de VES, het voorkomen van dubbele 

banen aangegeven. Het is niet onschuldig, het is 

lastenverzwarend voor de gemeenschap die voor alles meer 

moet betalen. Het is ook verlammend voor de ambtenarij 

en degenen die wel een professionele job willen en kunnen 

doen. Maar belangrijker nog werkt het demotiverend naar 

de gemeenschap toe, in een tijd dat we met zijn allen nog 

meer offers moeten brengen om uit de crisis te komen. Het 

vertrouwen dat broodnodig is voor de uitvoering van het 

Herstelplan ebt zichtbaar en hoorbaar weg. 

 

IMF huiswerk niet af 

Triomfantelijk werd eind juli door de Regering aangegeven 

dat Suriname heeft voldaan aan alle gestelde eisen en dat 

binnen enkele weken een goedkeuring werd verwacht. Nu 

heeft de IMF Executive Board de aanvraag afgewezen, 

omdat Suriname haar huiswerk naar de bilaterale 

schuldeisers toe niet (goed) heeft gedaan.  Het zou goed zijn 

als de beleidsmakers de samenleving eerlijker zou 

informeren. Dit schept vertrouwen en creëert draagvlak. 

 

Productie 

Alleen stimulering en groei van de productie en verhoging 

van de export zal uiteindelijk Suriname uit de crisis brengen. 

Het beloofde productiestimuleringsbeleid is uitgebleven. Er 

zijn zelfs diverse maatregelen getroffen die de productie en 

export zwaar treffen, zonder de direct betrokken 

stakeholders rechtstreeks te betrekken. In het 2e 

beleidsjaar zal keihard moeten worden gewerkt aan een 

gunstig investeringsklimaat gericht op productie, 

importvervanging, exportbevordering en uiteindelijk 

vergroting van de verdiencapaciteit.
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