
 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kanttekeningen VES: meerjaren ontwikkelingsplan 2022 – 2026: 

“Het MOP 2022-2026 is complex beschreven welke voor een niet- 

academisch geschoolde persoon erg moeilijk leesbaar en begrijpbaar is.  

Met haar 233 pagina’s, is het een literair hoogstandje geworden.” 

Nieuw VES BESTUUR 

CBvS rente naar 92.3%  
Coutinho: “De uitvoering is belangrijk!” 

Bousaid: “Men kan niet zomaar komen met een instrument in een 

markt die niet goed werkt.” 

Santokhi: “We begrijpen het niet!” 

Ramautarsing: “Dit is compleet uit de hand gelopen”. 
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I. Algemeen 

De VES heeft de directie van het Planbureau tijdens een 

consultatie met uitdrukkelijk geïnformeerd over onze lange 

ervaring met overambitieus geformuleerde eerdere 

(meerjaren) ontwikkelingsplannen, doorgaans gevolgd door 

een slechte uitvoering.   

 

De VES heeft derhalve het Planbureau geadviseerd om anno 

2021, mede vanwege de huidige extreem zwakke 

uitvoeringscapaciteit bij de overheid, de onbetaalbare 

schuldaflossings- en rentebetalingsverplichtingen en het 

gigantische Begrotingstekort, dit plan te beperken tot een 

kerndocument.  

 

De VES is van mening dat dit MOP 2022-

2026, binnen de bestaande en verder 

realistisch verwachtbare financiële en 

capaciteitsbeperkingen, duidelijke keuzes 

moeten maken voor slechts die 

realiseerbare kernactiviteiten die op de 

meest efficiënte manier de sociale en 

economische doelen zal kunnen realiseren.   

 

Met genoegen hebben wij het concept 

MOP 2022-2026 mogen doornemen. Het is 

in zijn algemeenheid een bijzonder 

informatief document met vele literaire hoogstandjes, enkele 

scherpe analyses, tabellen en grafieken en een bruikbare 

hoeveelheid economisch cijfermateriaal.  

 

Dat is tevens één van de zwakke zijdes van het plan aangezien 

het dermate complex is beschreven welke voor een niet-

academisch geschoolde persoon erg moeilijk leesbaar en 

begrijpbaar is. Hierdoor is het risico levensgroot dat het plan, 

net als vele van haar voorgangers, wel zal worden goedgekeurd 

door een coöperatieve DNA-coalitie, maar geen leidraad zal 

worden voor het te voeren ontwikkelingsbeleid en in de 

boekenkast zal worden weggezet. 

Aangezien er niet gekozen is voor een beknopt en realistisch 

MOP, maar één die zowat alle problemen van het land wil  

 
1 Het document omvat een enorme hoeveelheid type- taal en 

formuleerfouten, naast een aantal veels te lange samengestelde 
volzinnen. Daarenboven is het document doorspect van diverse 

 

 

 

 

 

aanpakken beperken wij, anders dan op vorige MOP’s, onze 

kanttekeningen deze keer slechts tot de hoofdlijnen.   

 

II. Specifieke kanttekeningen op hoofdlijnen 1: 

 

1. Evaluatie OP 2017-2021: Het MOP 2021-2026 is niet 

gestoeld op een diepgaande evaluatie van de formulering 

noch de uitvoering van het laatstelijk uitgevoerde MOP 

2017-2021, waarvan er nauwelijks iets van is gerealiseerd. 

Dit is een fundamentele omissie. Als we moedwillig niet 

willen leren van de mogelijke successen en evidente 

fouten (ook al zijn deze van de vorige regering), dan 

plannen we om wederom te falen.  

 

Onder de kop “B2. Ontwikkelingsplannen: 

Leermomenten” op pagina 191 wordt er 

een poging tot Lessons learnt uit eerdere 

MOPs ondernomen. Helaas blijkt dat ook 

deze (nieuwe) auteurs van het 

Planbureau niet hebben geleerd van de 

46 jaar ervaring met het schrijven, 

toepassen en evalueren van 

ontwikkelingsplannen. 

 

2. Jaarplan 2022: Hoewel het niet 

expliciet is aangegeven lijkt het er op dat 

het opstellen van aparte Jaarplannen 

door het Planbureau per 1 oktober 2021 is afgeschaft. De 

Minister van Financiën stelt in het Voorwoord van het 

“Financieel Jaarplan 2022” zonder adequate argumentatie 

dat dit jaar besloten is om de Financiële Nota 2022 en het 

Jaarplan 2022 samen te voegen in één document. 

 

Onder de kop “Actiepunten uit het MOP 2022-2026 voor 

het jaar 2022” worden per ministerie activiteiten belicht. 

Een Jaarplan omvat echter aanzienlijk meer dan 

actiepunten. Onzes inziens dient een jaarplan een 

gedetailleerde lijst van activiteiten (projecten, wettelijke 

en bestuurlijke maatregelen, capaciteitsversterking etc) te 

omvatten die elk duidelijk concrete resultaten laten zien 

plaatjes, foto’s, tabellen en grafieken waarvan de meeste te klein 
geprint zijn, geen duidelijke kop hebben, legenda en bronvermelding 
ontbreken en mede daardoor hun doel compleet voorbij schieten. 

Het risico is levensgroot dat 

het plan, net als vele van haar 

voorgangers, wel zal worden 

goedgekeurd, maar geen 

leidraad zal worden voor het 

te voeren ontwikkelingsbeleid 

en in de boekenkast zal 

worden weggezet. 

KANTTEKENINGEN VAN DE 

VERENIGING VAN ECONOMISTEN IN SURINAME (VES) 

BIJ HET MEERJAREN ONTWIKKELINGSPLAN 2022 – 2026 
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die (bijdragen aan) het bereiken van de in het 

Meerjarenplan aangegeven beleidsdoelen. 

 

3. Het MOP 2022-2026 is, met haar 233 pagina’s, een literair 

hoogstandje geworden. Formuleringen die zo mooi 

klinken maar waarvan de inhoud alleen begrijpelijk is voor 

hooggeschoolden. Als voorbeeld moge dienen de zinsnede 

in de Management Samenvatting op page vii:  

 

“Uit een analyse (opgenomen in dit plan) blijkt dat 92% 

van de opgenomen actiepunten uitgevoerd moeten 

worden2, ongeacht mondiale veranderingen (bijvoorbeeld 

veranderde olieprijzen, de komst van baanbrekende 

technologie, het veranderende klimaat, een pandemie 

etc.) en ongeacht de regering die in het zadel zit”.  

Het gaat verder: ”Aan de ene kant vormt dit document dan 

ook een zgn. robuste strategie (de strategie is valide 

ongeacht de toekomst) ……” 

  

Mogelijk dat DNA-leden wel begrijpen wat dit echt 

betekent. 

 

4. Het MOP 2022-2026 hanteert een methodologie die zelfs 

voor hoger geschoolden een doolhof is. De in figuur A.1.2. 

aangegeven volgorde van lezen van hoofdstukken, 

conform de gehanteerde methodologie, is mogelijk knap 

uitgedacht maar moeilijk te volgen.  

 

5. Het MOP 2022-2026 gaat op page 5 gemakkelijk voorbij 

aan het ontbreken van een Regeringsverklaring en 

probeert provisorisch deze evidente tekortkoming te 

verbloemen met een dooddoener als “….expliciet maken 

van een visie gestoeld op waarden en normen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Het zou goed zijn om de realisatiegraad van eerdere MOPs, 
voor zover meetbaar, te vermelden zodat de auteurs, maar ook 
de goedkeurende (w.o. DNA) en uitvoerende instanties weer 
met beide benen op de grond terug kunnen komen.  

6. Het MOP 2022-2026 wekt de indruk dat het “nationaal 

planapparaat” functioneert3. De indruk wordt gewekt dat 

er op elk ministerie een functionerende PlanUnit actief is, 

welke ook over de capaciteit en motivatie beschikt om de 

haar toebedeelde taken uit te kunnen voeren. Niks is 

minder waar. Dit blijkt mede uit de recente ervaring met 

de uitvoering van de verschillende maatregelen/projecten 

van het Herstelplan, die maar (nagenoeg) geen 

vooruitgang boeken. Zelfs de projecten waar de 

financiering gegarandeerd beschikbaar is en/of die onder 

het management van internationale organisaties (IICA/ 

FAO/ LR etc.) zijn geplaatst vertonen nauwelijks vordering. 

7. Zoals eerder gemeld gaan wij deze keer niet in op de 

geplande strategieën/detailactiviteiten. De VES van 

mening dat in dit tijdsgewricht en de situatie van ons land 

van de zo vele strategieën de belangrijkste bestuurlijke 

accenten en financiële middelen vanaf dag 1 moeten 

worden gelegd op:  

1. de sanering/herstructurering van het 

ambtenarenapparaat (inclusief privatisering 

parastatalen, versterking kerninstituten als 

Belastingdienst, Douane, GMD, SBB) en; 

2. de facilitering van de private 

sector/ondernemerschap en het investeringsklimaat 

(DBI).  

 

Alle andere genoemde strategieën zullen daarvan enorm 

profiteren of anders gezegd: zonder significante zichtbare 

verbeteringen op deze 2 gebieden, zullen de andere 

strategieën niet succesvol zijn. 

 

8. De financiering van het MOP 2022-2026, de harde kern 

van elk serieus ontwikkelingsplan, roept de meest 

fundamentele vragen op. Uit de Tabel op Page viii wordt 

geïndiceerd dat de Investeringen in 2022 rond de US$ 800 

miljoen zal bedragen oplopend naar US$ 1,1 miljard in 

2026. Daarbij staat vermeld dat “iets meer dan 50%” van 

de uitgaven komt uit de Overheidsbegroting.  

 

Maar een vergelijking van deze Investeringen met de 

“Kapitaaluitgaven” uit de Medium Termijn 

Overheidsfinanciën Raamwerk op page 30 van het 

Financiële Jaarplan 2022 levert compleet andere cijfers op 

voor de Begroting 2022 en de projecties voor 2023 -2025. 

 

 

3 De vorige OP 2017-2021 van hetzelfde Planbureau schreef 

letterlijk “het planapparaat is vrijwel volledig geërodeerd”. 

De indruk wordt gewekt dat er op elk 

ministerie een functionerende PlanUnit 

actief is, welke ook over de capaciteit en 

motivatie beschikt om de haar 

toebedeelde taken uit te kunnen 

voeren. Niks is minder waar. 
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Daarenboven blijkt in paragraaf “A7.Financiering” op page 

157 van het MOP naar de beschikbare budgetruimte op de 

begroting van de ministeries en de leenruimte op 

jaarbasis, grofweg US$ 150-200 miljoen op jaarbasis te 

bedragen. Het is van belang hierover duidelijkheid te 

hebben, niet alleen wat het op jaarbasis gaat kosten, maar 

ook waaruit het zal worden gefinancierd. 

 

9. Het is niet duidelijk waar die 

overige “iets minder dan 50%” 

vandaan zal komen en op welke 

berekening deze is gebaseerd. 

Het gaat om 

Investeringsbedragen tussen de 

US$ 400 en US$ 550. Hier wordt 

de indruk gewekt dat ook 

investeringen van de private 

sector onderdeel van het plan 

zouden zijn, maar in het verdere 

verloop van het MOP wordt dit 

niet uitgewerkt.  

 

10. De samenhang tussen het 

Herstelplan 2020-2022 en het 

MOP 2022-2026 is niet duidelijk. Het geheel wordt verdere 

verwarrend in figuur A.1.1. als blijkt dat ook, het nog niet 

door IMF goedgekeurde Extended Fund Facility gepland 

voor 2021-2023 reeds heeft geïntegreerd.  

 

Vanwege de vertraging in de goedkeuring van de EFF zal 

deze nu de periode 2022-2024 beslaan en is de 

“Memorandum of Economic and Financial Policies” per 8 

december 2022 gewijzigd. De wijzigingen zullen dan 

alsnog geïntegreerd dienen te worden in een “bijgestelde 

MOP 2022-2026”.  

 

11. De VES is van mening dat een evenwichtige realistische 

MOP 2022-2026 wel een basisvoorwaarde is, maar niet 

voldoende voorwaarde voor economische ontwikkeling.  

 

Het volledige succes wordt sterk bepaald door de kwaliteit 

van de uitvoering. Of je nou 5 jaar of 46 jaar eerlijk 

terugkijkt naar de kwaliteit van de uitvoering van onze 

meerjaren ontwikkelingsplannen en projecten dan is de 

conclusie dat wij, ongeacht de Regering, iets structureel 

verkeerd doen. Als we het op dezelfde manier gaan doen 

dan hoeven we niet te verwachten dat de situatie dan 

beter zal worden dan die waar we nu in beland zijn.  

 

De planvoorbereiding, aanbestedingen, monitoring en 

evaluatie zal geheel transparant moeten plaatsvinden en 

in handen moeten worden gesteld van onafhankelijke 

professionals, die periodiek publiekelijk rapporteren. 

 

III. Conclusies en Aanbeveling 

 

1. Het MOP 2022-2026 

vertoont enige verbetering ten 

opzichte van de vorige. Maar 

vertoont zoals hierboven duidelijk 

aangegeven diverse manco’s. 

 

2. De benodigde 

investeringen voor de komende 5 

jaren aangegeven in het MOP dienen 

volledig te matchen met de door 

DNA nog goed te keuren 

Jaarbegroting 2022 en de 

daaropvolgende jaren. Op de korte 

termijn lijkt dit onrealistisch, in een 

tijd van economische crisis met grote 

begrotingstekorten.   

 

3. De investeringen welke in het MOP kennelijk door de 

private sector zullen worden opgebracht geraamd op ca. 

US 4 miljard in 2022 is eveneens niet realistisch, gezien de 

economische crisis, de verdere bezuinigingen die met het 

IMF-EFF gepaard gaan w.o. de toenemende rente voor 

bedrijfsleningen. 

 

 

 

Aanbeveling: Op basis van de huidige economische 

situatie, de vooruitzichten voor de komende 4 jaar, 

beveelt de VES aan om het MOP fundamenteel te 

vereenvoudigen. Dit betekent het focussen op een 

beperkt aantal belangrijke zaken op basis van 

realistisch ingeschatte budgetten en realistisch 

ingeschatte administratieve- en 

uitvoeringscapaciteiten.  

 

 

 

 

 

 

Of je nou 5 jaar of 46 jaar terugkijkt 

naar de kwaliteit van de uitvoering van 

onze meerjaren ontwikkelingsplannen 

en projecten dan is de conclusie dat wij, 

ongeacht de Regering, iets structureel 

verkeerd doen.  

Als we het op dezelfde manier gaan 

doen dan hoeven we niet te 

verwachten dat de situatie dan beter 

zal worden dan die waar we nu in 

beland zijn. 
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Inleiding 

In mei 2019 werd het Project Management Team Nationale 

Risk Assessment geïnstalleerd. De opdracht was het uitvoeren 

van de Nationale Risk Assessment (hierna te noemen: NRA) en 

deze te verwoorden in een rapport welke de grondslag zal 

vormen voor een nationale strategie ter voorkoming en 

bestrijding van Money Laundering (hierna te noemen: ML), 

Terrorism Financing (hierna te noemen: TF), Proliferatie 

(hierna te noemen: P) en Corruptie (hierna te noemen: C). De 

Financial Action Task Force (hierna te noemen: FATF) is het 

traject van de 4e Mutual Evaluation enige jaren geleden 

gestart. De evaluatie is gebaseerd op de Nationale Risk 

Assessment gedaan door de landen zelf. De evaluatie van de 

FATF is dus een risico gebaseerde benadering waarbij de 

landen zelf hun risico’s dienen te identificeren. De 4e Mutual 

evaluation zal bepalen wat de status van het betrokken land 

wordt. Daarbij is een van de belangrijkste parameters voor de 

Mutual evaluation het oordeel over het rapport van de NRA. 

Uit het rapport van de Nationale Risk Assessment zal de 

volgende Quote van de FATF moeten blijken: “know your risk, 

acknowledge your risk accept your risk and mitigate your risk”. 

Hieruit blijkt dat het rapport van de Nationale Risk Assessment 

niets anders dan de waarheid dient te bevatten. De juiste 

maatregelen dienen ook voorgesteld te worden om de 

kwetsbaarheden, dreigingen en risico’s te mitigeren. Op grond 

van de bevindingen van de kwantitatieve en kwalitatieve 

analyse van de sectoren (Financiële sector, de Publieke sector 

en de Designated non Financial Business and Professions 

(hierna te noemen: DNFBP)) zijn de Technical Compliance 

(hierna te noemen: TC), en de Effectiviteit & Risico analyse 

gedaan. De laatstgenoemde analyses hebben geleid tot het 

verkrijgen van inzicht in de risico rate van het land. Voor een 

goed begrip geef ik hierbij aan wat de vorenstaande analyses 

inhouden:  

a. Technical Compliance Analyse: inventarisatie en toetsing 

van de bestaande wetgeving aan de FATF-aanbevelingen.  

 

b. Effectiveness analyse:  

1. Toetsing in welke mate maatregelen, procedures en 

systemen zijn ontwikkeld bij de toezichthouders en de 

sectoren zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Toetsing in welke mate maatregelen, procedures en 

systemen zijn geïmplementeerd. 

3. Toetsing of de maatregelen, procedures en systemen 

in voldoende mate beschermen tegen de dreigingen. 

 

c. Risico is de beoordeling in hoeverre het Anti Money 

Laundering/Counter Financing Terrorism (hierna te 

noemen: AML/CFT) beleid, de wet- en regelgeving, de 

administratieve en strafrechtelijke handhaving, en de 

processen en procedures effectief zijn om de ML/TF/P/C 

dreigingen op te vangen. 

 

Het doel van de NRA is om naast het beoordelen of het 

bestaand AML/CFT regime voldoet aan de door het FATF 

uitgevaardigde aanbevelingen ter bestrijding van ML/TF/P/C 

en tevens om het nationaal risicoprofiel vast te stellen.  

 

Technical Compliance Analyse 

Deze analyse kent de volgende stappen:  

1. Inventarisatie van het nationaal wettelijke en 

regelgevingskader 

2. Inventarisatie van bestaande wetgeving per aanbeveling. 

3. Toetsing van het wettelijke kader op volledigheid, 

gebaseerd op de 40 FATF aanbevelingen. 

4. Technische samenvatting van de bevindingen uit de 

toetsing. 

5. Toekennen van een TC – Rating inclusief melding van 

onderliggende factoren.  

 

Het bovenstaande geeft aan dat de TC-analyse nagaat of de 

specifieke vereisten van de FATF aanbevelingen in voldoende 

mate geïmplementeerd zijn in de wet- en regelgeving en als de 

bevoegde autoriteiten voldoende toegerust zijn om de 

handhaving en controle uit te oefenen op de diverse sectoren. 

Met andere woorden de beoordeling van de Technische 

Conformiteit (Technical Compliance) maakt duidelijk of de 

juridische en Institutionele grondslagen van een effectief 

AML/CFT – systeem in  aanwezig zijn. De FATF heeft 40 

minimale hoofd aanbevelingen geformuleerd die lid landen 

dienen toe te passen in de strijd tegen ML, TF, P en C: er zijn 

enkele honderden sub – aanbevelingen.  

Know your risk, acknowledge your risk, accept 

your risk and mitigate your risk 
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De volgende onderwerpen zijn de highlights uit de 40 

aanbevelingen:  

1. Een op risico gebaseerde benadering (hierna te noemen: 

RBA) 

2. Aangewezen categorieën van strafbare feiten. 

3. Financiering van terrorisme (inclusief de financiering van 

een individuele terrorist) en van proliferatie. 

4. Wetenschap en strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

5. Customer Due Diligence (hierna te noemen: CDD) of 

clienten onderzoek. 

6. Enhanced Customer Due Diligence (hierna te noemen: 

ECCD) of verscherpt clienten onderzoek bij specifieke 

clienten en activiteiten (bv bij Politically Exposed Persons 

(PEP) en grensoverschrijdende correspondent banking etc. 

etc.) 

7. Suspicious Transaction Report (hierna te noemen:STR) en 

Suspicious Activity Report (hierna te noemen: SAR) 

verdachte transacties en / of activiteiten 

rapportages/meldingen. 

8. Uitbreiding van dekking van industrieën (casino’s, 

vastgoed, goudhandelaren, advocaten, notarissen, 

accountants, onafhankelijke juridische dienstverleners, 

Trust- en bedrijfsdienstverleners). 

9. Transparantie van de uiteindelijke eigenaren en 

beslissingsbevoegden van entiteiten en juridische 

arrangementen.  

10. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

competente autoriteiten (Centrale Bank van Suriname 

(CBVS), Financial Intelligence Unit (FIU) en Gaming Board). 

11. Internationale samenwerkingen. 

 

Belangrijke geconstateerde tekortkomingen naar aanleiding 

van de TC-analyse: 

 

• Er is geen databescherming – en privacywetgeving in 

Suriname. 

• Er is onduidelijkheid en inconsistentie over de vervolging 

van ML en TF in relatie tot de gronddelicten voor ML en TF. 

• Er is geen geïntegreerde AML/CFT wet waarin alle 

aspecten in hoofdstukken en subafdelingen grondig zijn 

gereguleerd. 

• De strafbaarstelling van financiering van terrorisme heeft 

hiaten. 

• De wet op internationale sancties voldoet niet aan de 

vereisten voor recommendation 6.2 en recommendation 

6.3. 

• Er is geen risicoanalyse gemaakt van de ngo’s in Suriname 

en er zijn ook geen data beschikbaar. 

• De wettelijke definitie van wie een PEP is voldoet niet aan 

de definitie die FATF hanteert voor een PEP.  

• Er is geen wetgeving met betrekking tot virtuele 

betaalmiddelen (bv bitcoin). 

• Er is onvoldoende wettelijk geregeld hoe om te gaan met 

juridische arrangementen en de vereiste due diligence op 

deze arrangementen. 

• Er is geen transparant en gereguleerd Ultimate Beneficial 

Ownership (UBO) registerecommendation 

• De FIU dient autonoom te kunnen handelen en dient 

wettelijk meer bevoegdheden toegekend te worden. 

 

Ratings bij de Technical Compliance: 

C = compliant: (er zijn geen tekortkomingen) 

Lc = largely compliant (er zijn slechts minieme tekortkomingen) 

Pc = partially compliant (er zijn matige tekortkomingen) 

Nc = non – compliance (er zijn grote tekortkomingen) 

Na = not applicable (een vereiste is niet van toepassing 

vanwege de structurele, juridische of institutionele kenmerken 

van een land) 

 

Randvoorwaarde TC-analyse bij de Mutual Evaluation:  

• Als het land 8 of meer NC / PC ratings in haar technical 

compliance analyse heeft dan zal er geen positieve 

beoordeling uit voortvloeien. 

 

• Suriname scoort nu voor 22 aanbevelingen PC en voor 11 

aanbevelingen NC. Dat betekent dat Suriname de score 

van 26 van deze aanbevelingen inbegrepen 

Recommendations 3, 5, 10, 11 en 20 moet zien op te 

schroeven naar minimaal LC.  

 

 

Effectiviteit analyse 

Bij de effectiviteit analyse gaat het om toetsing van de interne 

beheersmaatregelen: 

• Toetsen in welke mate maatregelen, procedures en 

systemen zijn ontwikkeld bij toezichthouder en de sector 

zelf. 

• Toetsen in welke mate maatregelen, procedures en 

systemen zijn geïmplementeerd. 

 

De volgende stappen zijn ondernomen om tot een oordeel te 

komen: 

• Per sub sector van de Financiële en de DNFBP  en Publieke 

sector een beoordeling toekennen per ontwikkelde 

indicator, waarbij een rating wordt gebruikt variërend van 

0 tot 1. 
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• Het toekennen van gewichten aan de verschillende sub 

sectoren op basis van hun aandeel binnen die sector en 

hun impact op ML/TF. 

• Het uitvoeren van de sensitiviteitsanalyses. 

• Het vaststellen van de eindbeoordeling, manco’s en 

voorstellen voor het verbetertraject. 

 

Enkele tekortkomingen 

a. Publieke sector 

1. Suriname ontbeert echter nog een op schrift gesteld 

nationaal AML/CFT strategisch beleidsdocument 

en/of -programma.  

2. Hoewel er een wettelijke basis is voor de 

implementatie van TFS (‘targeted financial sanctions’) 

met betrekking tot TF, zijn er nog fundamentele 

hiaten zoals gebrek aan overzichtelijke en 

transparante procedures voor aanwijzing.  

3. Er zijn nog fundamentele tekortkomingen die maken 

dat de FIU onvoldoende effectief haar taken kan 

uitoefenen. 

4. Met betrekking tot de capaciteit en middelen voor 

onderzoeken naar financiële criminaliteit, is komen 

vast te staan dat er sprake is van zware 

onderbezetting en afwezigheid van procedures om 

parallelle financiële onderzoeken uit te voeren door 

onderzoek autoriteiten, het ontbreken van een 

regeling om bij een vermoeden van een ML- en TF-

misdrijf op voorhand tegoeden en bezittingen te 

bevriezen alvorens de vervolging wordt gestart, 

alsmede het ontbreken van statistieken. 

5. Over de integriteit en onafhankelijkheid van financiële 

criminaliteit onderzoekers, is de kans reëel aanwezig 

dat (politieke) invloed wordt aangewend om 

onderzoek naar predicaat strafbare feiten te 

beïnvloeden.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Over de capaciteit en middelen voor vervolgingen van 

financiële criminaliteit, valt op te merken dat naast 

het ontbreken van een specifieke rechter of officier 

voor ML/TF processen, er nog beperkingen zijn in de 

verzorgingsstructuur. Er is een grote mate van 

afhankelijkheid van de overheid voor budget en er zijn 

geen fulltime deskundigen beschikbaar.  

7. In het kader van de integriteit en onafhankelijkheid 

van aanklagers van financiële criminaliteit, kan niet 

met zekerheid worden bepaald dat de vervolging van 

witwassen zonder inmenging van politieke en sociale 

druk plaatsvindt. Uit de werkgroepen blijkt echter dat 

het niet ondenkbaar is dat (politieke) invloed wordt 

aangewend om vervolging te beïnvloeden. 

8. De capaciteit en middelen voor gerechtelijke 

processen worden beïnvloed door het ontbreken van 

speciaal voor ML/TF zaken opgeleide rechters en het 

tekort aan rechters. In de wet zijn er geen 

maatregelen opgenomen om de integriteit te 

waarborgen. De rechters hebben wel een code of 

conduct, maar die heeft geen sancties en ‘Checks and 

Balance’ systeem. 

9. De kwaliteit van de grenscontroles is kwetsbaar, 

aangezien er open grenzen zijn en de grenscontrole 

hierdoor zwak is, hetgeen bevorderlijk is voor het 

plegen van grensoverschrijdende misdrijven. De 

kustwacht is zeer zwak gefaciliteerd, er is geen 

radarsysteem voor het binnenlands vliegverkeer en er 

zijn geen statistieken met informatie over smokkel.  

10.  De Douane focust zich sec op belastinginning in plaats 

van op het detecteren van gronddelicten voor 

ML/TF/PF/C. Er zijn in de wetgeving geen passende 

sancties indien er valse verklaringen worden 

overgelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Installatie Project Management National Risk Assessment  



INZICHT #23 - Januari 2022 

   

       9 | P a g e  
 

11.  Ten aanzien van de doeltreffendheid van de 

douanecontrole zijn er nog hiaten in onder andere de 

Scheepvaartwet (GB 1908 no. 63, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij SB 1994 no. 61) en de Wet Tarief van 

Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111) om ML- en TF-

activiteiten op te sporen. Op basis van het feit dat de 

reiziger of passagier zelf aangifte moet doen en er 

slechts steekproefsgewijs controle is, kan gesteld 

worden dat de Douane het hier bovenstaande niet 

effectief kan handhaven. De procedures zijn niet 

volledig, apparatuur voor screening is er niet en er is 

onvoldoende menselijke capaciteit om ML/TF 

gronddelicten op te sporen. De Douane houdt geen 

statistieken bij.  

12. De effectiviteit van de binnenlandse samenwerking is 

laag, omdat er geen gestructureerde institutionele 

samenwerking tussen de diverse instituten is en er is 

geen wettelijk kader om gezamenlijk onderzoek 

mogelijk te maken. Uit de statistieken blijkt dat er 

nauwelijks vervolgd en opgespoord wordt inzake 

ML/TF/P/C.  

13. De stakeholders merkten in de werkgroep op dat er 

geen effectief mechanisme is dat ervoor zorgt dat 

gegevensbescherming en privacyregels opgeheven 

worden in overeenstemming met AML/CFT vereisten.  

14.  Het spanningsveld tussen privacybescherming en de 

richtlijnen van FATF is door adequate wetgeving niet 

opgeheven. 

15. De publieke sector en de publiekrechtelijke 

instellingen worden gecontroleerd door de Centrale 

Landsaccountantsdienst (CLAD) en de Rekenkamer. 

Uit de wetgeving en de werkgroep sessies blijkt dat 

het onafhankelijk functioneren van de CLAD wordt 

bemoeilijkt vanwege politieke inmenging en 

afhankelijkheid van de overheid. Dit blijkt onder meer 

bij de benoeming van leidinggevenden, beschikbaar 

gestelde budgetten en capaciteit. 

16. Er is een grote achterstand in controle van aangiften 

zoals belastingaangiften en er is geen deugdelijke en 

hoge mate van fiscale transparantie. Sancties 

ontbreken in geval van financiële misdrijven waardoor 

het financieel integriteitsniveau laag is. 

17.  Het nationaal AML/CFT sanctieregime is 

onvoldoende efficiënt te noemen, in die zin dat de 

sancties niet als afschrikwekkend bestempeld kunnen 

worden en de handhaving niet effectief is. 

18. Door verschillende omstandigheden in ons land, 

waaronder een lage regelgevende en 

rechtshandhavingscapaciteit, beperkte economische 

regelgeving, hoge niveaus van sociale uitsluiting en/of 

fiscale overwegingen, kunnen sommige economische 

activiteiten niet geregistreerd waardoor ze in de 

informele sector blijven.  

19. Het ontbreken van een Centraal beheerd UBO 

register. 

20. Doordat er sprake is van een geïnstitutionaliseerde 

vorm van Corruptie, wordt de publieke sector ernstig 

bemoeilijkt om efficiënt ML/TF/P aan te pakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Toezichthouders: CBVS/FIU/Gaming Board 

• De CBVS doet geen risk assessments conform de FATF-

methodologie, op basis van welk resultaat de CBVS een 

RBA-beleid formuleert en steeds bijschaaft. Het opmaken 

van risicoprofielen van de onder haar supervisie vallende 

dienstverleners is hier eveneens cruciaal; 

• De CBVS ziet er niet danwel in onvoldoende mate op toe 

dat de onder haar AML-supervisie vallende 

dienstverleners op deugdelijke wijze voldoen aan de 

vereisten van r1 en voldoet daarom niet aan r1.9; 

• De AML-audits vanwege de CBVS dienen mede erop 

toegespitst te zijn om te doorgronden waar de 

tekortkomingen van de individuele dienstverlener in 

liggen en ten aanzien hiervan expliciete maatregelen te 

treffen alsook de dienstverlener te begeleiden in het 

naleven van de AML/CFT compliance regels; 

• Er is geen duidelijke samenwerkingsmechanisme tussen 

de toezichthouders onderling en met andere competente 

autoriteiten m.b.t. het delen van informatie, data en 

terzake het ontwikkelen van AML/CFT beleid en 

activiteiten; 

• De toezichthouders dienen een gedetailleerd strategisch 

AML/CFT programma te hebben, waarin alle 

werkprocessen zijn opgenomen ten aanzien van het 

uitvoeren van haar AML/CFT supervisie en het begeleiden 

van de onder haar supervisie vallende dienstverleners, 
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welke op reguliere basis naar aanleiding van de sectorale 

risicoanalyses wordt geëvalueerd en bijgestuurd; 

• Alhoewel de CBVS in haar AML-richtlijn wel een ruimere 

definitie hanteert ten aanzien van de definitie van een 

PEP, is er ten aanzien van de te hanteren richtlijn terzake 

het doen van ECDD bij een PEP nog niet voldaan aan de 

FATF-aanbevelingen. FATF schrijft namelijk in beginsel 

voor ‘once a PEP, always a PEP’; 

• Toezicht op geld verzend/transactie kantoren is 

onvoldoende. Voorts is het niet duidelijk als de CBVS haar 

toezicht eveneens uitstrekt naar de agenten van de geld 

verzend – en transactiekantoren; 

• Ten aanzien van dienstverleners die levensverzekeringen 

aanbieden zijn de richtlijnen van de CBVS onvoldoende in 

conformiteit met de FATF-aanbevelingen (o.a. 

recommendation.12.4) terzake; 

• Er is geen duidelijkheid als de CBVS ook bij dienstverleners 

die levensverzekeringen aanbieden AML on- en offsite 

audits plegen; 

• Er is geen gericht AML-toezicht programma voor virtueel 

vermogen en de handel daarin. De bepalingen opgenomen 

in de richtlijn van de CBVS zijn onvoldoende; 

• Hoewel de AML/CFT CBVS richtlijn d.d. 13 oktober 2016 

vereisten voor interne controles, bevat het compliance 

programma geen vereiste dat er rekening moet worden 

gehouden met ML/TF risico’s en de omvang van het 

bedrijf. Ook zijn er geen specifieke vereisten voor 

financiële instellingen om te voldoen aan de vereisten van 

recommendation18; 

• Een toezichthouder dient wettelijk de bevoegdheid te 

hebben om op basis van AML/CFT on- en offsite inspecties 

te doen en op basis van de resultaten die maatregelen te 

treffen die bevorderlijk zijn voor het AML/CFT beleid; 

 

 

 

 

Vanwege het feit dat artikel 23 Wet MOT van toepassing is op 

alle toezichthouders regardeert dit artikel ook de CBVS. Dit 

artikel heeft tot gevolg dat de toezichthouders uit hoofde van 

de Wet MOT niet bevoegd zijn om bij de financiële instellingen 

informatie op te vragen zo vaak als zij zulks nodig achten, in 

tegenstelling tot de DNFBP’s en evenmin kunnen zij op basis 

van hun bevindingen en hun informatie verkregen bij 

inspecties financiële instellingen verplichten tot het treffen van 

die maatregelen die noodzakelijk worden geacht voor het 

bevorderen van een adequaat regiem ter bestrijding van 

money laundering en terrorisme financiering. Dit artikel levert 

een wettelijke beperking op voor de CBVS die conform de wet 

is aangewezen als de AML-supervisor voor financiële 

instellingen, omdat er dan geen wettelijke basis is om op grond 

AML-toezicht inspecties te doen bij financiële instellingen. 

B. Gaming Board 

•  De Gaming Board heeft geen AML/TF, corruptie, 

proliferatie toezicht op de gaming sector. 

• De Gaming Board is formeel geen toezichthoudend orgaan 

op de totale gaming sector 

•  De exploitatievergunningen hebben geen speciale 

AML/CTF regelingen. 

C. FIU (meldpunt ongebruikelijke transacties) 

• Het ontbreken van een zelfstandige structuur bij de FIU; 

• Het ontbreken van transparante en doelmatige 

werkprocessen en procedures en onvolledige regelgeving; 

• Het niet doen van strategische analyses op basis waarvan 

adviezen gegeven kunnen worden aan bevoegde 

instanties; 

• Het niet grondig en tijdig onderzoeken van verdachte 

meldingen die binnenkomen; 

• De beperkingen in de disseminatiebevoegdheid van 

informatie; 

• Het niet deugdelijk begeleiden van de onder de FIU 

vallende dienstverleners in het naleven van de Wet 

Melding Ongebruikelijke Transacties en de Wet 

Identificatieplicht Dienstverleners; 

• Het gebrek aan voldoende vak deskundigen bij de FIU;  

• De FIU opereert onafhankelijk in de dataverzameling, 

onderzoek en analyse en er kan van uitgegaan worden dat 

de FIU evenals het Openbaar Ministerie, vrij van politieke, 

overheids- of welke invloed dan ook, haar taken uitvoert. 

Uit de besprekingen in de werkgroepen is niet naar voren 

gekomen dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van 

afhankelijkheid en politieke bemoeienis. Het besluit om 

verder onderzoek te doen in een verdachte case en 

eventuele vervolging ligt echter bij de Procureur-Generaal 

(PG). Nader onderzoek kan ook overgenomen worden 

door het Korps Politie Suriname (KPS), doch alleen in 

opdracht van de PG. Ten aanzien van verzoeken uit het 

buitenland is toestemming van de PG nodig. De FIU 

rapporteert conform de wet aan de PG. Deze mate van 

afhankelijkheid aan de PG werkt belemmerend voor het 

effectief functioneren van FIU. 
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Conclusie  

Geconcludeerd kan worden dat bij de publieke sector, waar de 

handhavende-, toezichthoudende- of regulerende actoren 

actief zijn, er sprake is van:  

• Het ontbreken van goede samenwerking tussen 

toezichthouders en handhavers,  

• Zwak georganiseerde controlemechanismen,  

• Het uitblijven van feedback naar de stakeholders en 

onderling tussen de autoriteiten,  

• Infiltratie mogelijkheid door criminelen in autoriteiten/ 

instituten is aanwezig,  

• De ineffectiviteit van autoriteiten en instituten is merkbaar 

door de matige resultaten die behaald worden.  

• Hiermede kan gesteld worden dat de dreiging voor de 

gronddelicten die hierboven uitvoerig zijn behandeld 

(drugs, corruptie en omkoping, illegale vreemdelingen 

/mensenhandel, smokkel, en belastingontduiking), hoog 

tot zeer hoog is. 

• Voor de overige gronddelicten, die minder vaak 

voorkomen, zijn de dreiging laag tot zeer laag.  

 

Vervolgtraject na NRA: naar de Mutual Evaluation (ME) toe. 

 

1. Aanbieding Survey aan de CFATF:  

Suriname dient vooruitlopend op de ME in maart 2022, 

de technical survey    grondig in te vullen en naar de 

CFATF toe sturen. Ik neem aan dat het gebeurd is. 

 

2. Door het uitstel van de ME van maart 2022 is aanbevolen 

aan de regering een aanvullende NRA te doen over de 

periode 2e helft 2020 tot en met eind 3e kwartaal 2021 

omdat het huidig rapport tot eind 1e helft van 2020 loopt. 

 

3. De aanbevelingen van het rapport uitwerken zodat de 

overheid kan aantonen dat zij bereid is de risico’s te 

mitigeren. 

 

Mutual Evaluation Ultimo maart 2022 

Wat houdt de ME in? 

• ’Peer reviews’ door FATF member states 

• Diepgaand onderzoek naar effectiviteit en conformiteit 

van het AML/CFT regelgevend kader en beheerssystemen 

 

Wat moet Suriname aan informatie en documenten ready 

hebben? 

• Effectiviteits analyse 

• Technische compliance analyse 

• Risico analyse 

• Strategisch AML/CFT plan (Nationaal); hier zal de overheid 

ook moeten onderbouwen hoe zij ook de andere sectoren 

heeft bijgestaan de geconstateerde deficiënties weg te 

werken.   

• Bestaande wetgeving en (voorgestelde) amendementen 

tot op het moment van de ME. 

• Aanvullende Risico Analyse 2020 naar medio 2021 

• Blacklisting’ is de term die gehanteerd wordt wanneer 

door CFATF/FATF een land als niet coöperatief wordt 

aangemerkt en ernstige strategische deficiënties heeft in 

hun landelijk systeem en dus als een zeer hoog 

risicogebied wordt aangemerkt voor Money Laundering, 

Terrorisme Financiering, Proliferatie en Corruptie.  

• FATF/CFATF publiceert jaarlijks in de openbare verklaring 

de door FATF/CFATF geïdentificeerde: 

1. Landen of rechtsgebieden met strategische 

tekortkomingen die zo ernstig zijn dat de FATF/CFATF 

een beroep doet op haar leden en niet-leden om 

tegenmaatregelen toe te passen.  

2. Landen of rechtsgebieden waarvoor de FATF haar 

leden oproept om verscherpte 

zorgvuldigheidsmaatregelen toe te passen die in 

verhouding staan tot de risico's die voortvloeien uit 

de tekortkomingen waarmee het land is verbonden.  

FATF identificeert ook ‘jurisdictions under increased 

monitoring’. Deze lijst wordt de greylist genoemd. 

FATF/CFATF identificeert, landen of rechtsgebieden 

met strategische zwakheden in AML/CFT-

maatregelen, maar die zich op hoog niveau hebben 

gecommitteerd aan een actieplan dat is ontwikkeld 

met de FATF. 

 

• De FATF/CFATF moedigt dan zijn leden aan om de 

strategische tekortkomingen die binnen deze 

rechtsgebieden worden vastgesteld, in overweging te 

nemen. Dit advies is dus dat de leden alert zijn op de status 

van het land en de risico’s die dit met zich meebrengt. 

• Als een land niet voldoende of niet tijdig vooruitgang 

boekt, kan de FATF/CFATF de druk op het land om zinvolle 

vooruitgang te boeken verhogen door het over te brengen 

naar de openbare verklaring. Het gevolg hiervan is dat ook 

de landen die nog geen lid zijn van de organisatie hierdoor 

geïnformeerd worden en dat de internationale 

gemeenschap het land waakzaam blijft volgen en de 

nodige afschermende maatregelen treft tegen de risico’s 

die het beoordeelde land met zich meebrengt. 

• Instanties en landen die de FATF-lijsten volgen en/of 

overnemen kunnen economische sancties ondernemen 

tegen deze landen. Deze hebben negatieve gevolgen op 

financiële-, handels-, diplomatieke betrekkingen die de 

landen die op de lijsten voorkomen en/of personen en/of 

bedrijven die uit deze landen komen hebben. 
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De assessors van de ME zullen het strategisch actieplan 

beoordelen en toetsen of de overheid de risico’s heeft 

geaccepteerd en gemitigeerd. 

Het is noodzakelijk in verband met een positieve ME 

beoordeling dat het strategisch plan minstens het navolgende 

moet prioriteren:  

• 7 recommendations met een score van NC of PC bij de TC- 

analyse 

• 3 effectiviteit uitkomsten met een score van LOW 

• 6 effectiviteitsuitkomsten met een score van MEDIUM 

• Op middellang termijn zal het plan erop gestoeld moeten 

zijn om de resterende tekortkomingen weg te werken. 

 

Uit het NRA-rapport is gebleken dat corruptie niet alleen een 

gevolg is van maar in de meeste gevallen de oorzaak is van de 

risico’s en dreigingen waar Suriname aan is blootgesteld. Het is 

daarom ook van eminent belang dat ten aanzien van corruptie 

en de bestrijding daarvan niet alleen de politieke commitment 

wordt gemaakt maar dat hiervoor breed aandacht wordt 

besteed in het strategisch actieplan en ook minutieus wordt 

uitgedacht hoe dit effectief te bestrijden met meetbare korte 

termijn, middellang en langere termijn resultaten. 

 

Er is in het rapport een hoofdstuk “Recommended Actions” 

opgenomen welke als goede basis dient voor het te formuleren 

strategisch document dat de overheid moet formuleren. 

 

Ik hoop dat ik met het bovenstaande een inzichtelijk beeld heb 

geschetst over de uitvoering van de Nationale Risk Assessment 

en de komende Mutual Evaluation. Echter vrees ik dat de 

publieke versie te laat is uitgekomen voor de stakeholders van  

de private sector (FB en DNFPB). Ik hoop dat alle sectoren de 

aanbiedingen ter harte nemen en iedere sector of sub sector 

haar eigen strategisch document met actiepunten formuleert 

waaruit zal blijken dat ze risico’s hebben geaccepteerd en 

wensen te mitigeren. 

 

Paramaribo, 31 December 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Dr. Jennifer van Dijk – Silos 

Legal Consultant / advisor 

Voorzitter Project Management Team NRA 

 

 

  

Wortoe d'e tan abra 

Sjaki 

waarom ben je naar een nieuwe woning 

ben je moe van de petroleum 

of is de afstand naar de kraan te groot 

een geasfalteerde straat met néonlicht 

is voor ons geen brood 

of vlucht je voor de kakkerlakken 

Sjaki 

gedenk ons als je in de Staten zit 

rijd zo nu en dan als het je schikt 

met je mustang langs 

maar verwen de kinderen niet met watrakan 

breng ook voor Jaja niet veel tabak 

zeg aan de voorzitter 

ik ben mijn bimba zat 

zeg dat de lekken in het dak 

reeds alle emmers vullen 

en dat Mevrouw mij wil ontslaan 

om een verhoging van vijf gulle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dobru, (afgeleid van de dubbele R in de naam Robin Ravales) 

pseudoniem van Robin Ewald Ravales, geboren in Paramaribo 

op 29 maart 1935 en overleden op 17 november 1983, 

schrijver en politicus is ongetwijfeld een van de kleurrijkste 

figuren uit de Surinaamse literaire wereld. 

“Wortoe d'e tan abra” 

Bloemlezing uit de Surinaamse poëzie tussen 1957 en 1970, 

samengesteld en ingeleid door Shrinivāsi.  

INZICHT heeft voor U een selectie gemaakt uit deze bloemlezing en zal 

elke maand onder de naam: “Wortoe d'e tan abra” een gedicht 

publiceren.  

Onze dank gaat uit naar alle dichters waarvan de meeste er niet meer 

zijn maar het land prachtige boodschappen hebben nagelaten.  
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Op initiatief van de politieke partij DOE, met 

deelname van A-20, Palu, DA-91 en Gonini Peoples 

Party, is er op 20 december 2021 een zoomdiscussie 

georganiseerd over de National Risk Assessment 

(NRA). De inleiders waren Drs. Winston Wilson en Ir. 

Winston Ramautarsing, de toenmalige voorzitter 

van de VES.  

 

Als eerste inleider ging Wilson uitgebreid in op de bevindingen 

van het NRA-rapport en de verschillende risico factoren voor 

witwassen en corruptie (Terrorisme financiering is voor ons 

land van verwaarloosbare betekenis). Opvallend is dat, anders 

dan gedacht, de banken er qua risico het minst slecht vanaf 

komen. De hoogste risico’s liggen binnen de 

kleingoudmijnbouw, de kansspelen, de casino’s en de 2e-

handse autohandel.  

 

Uit dit NRA-rapport moet Suriname een Actieprogramma 

opstellen en uitvoeren die deze risico’s significant moeten 

verminderen. Enkele aanbevolen acties in de NRA die kunnen 

worden genoemd zijn: 

• Verwijdering van corrupte ambtenaren bij JusPol en 

Financiën; 

• Deviezencommissie bemensen met terzake 

deskundigen; 

• Opzetten controlemechanismen tegen Institutionele 

corruptie; 

• Aanpak Belastingontduiking; 

• Verbetering imago van de leidinggevenden middels 

zware sancties tegen corruptie. 

 

Politieke Partijen ook Hoge Risicogroep 

Inleider Ramautarsing complimenteerde de 

buitenparlementaire partijen met het organiseren van de 

discussie over dit belangrijke onderwerp en adviseerde hun dat 

regelmatig te doen over alle relevante bestuurlijke 

vraagstukken.  

 

Hij gooide direct de knuppel in het hoenderhok door de 

politieke partijen uit te dagen middels een stelling: “Aan de lijst 

van hoge risicogroepen in NRA moet worden toegevoegd de 

politieke partijen”. Hij hoopte dat de stelling zou worden 

weerlegd en vroeg de partijen zich daarbij af te vragen welk 

deel van hun uitgaven gedekt werd door contributies van de 

 

 

 

 

 

leden en welk deel door sponsoren, in hoeverre doen de 

partijen navraag naar de oorsprong van de middelen en in 

hoeverre heeft men ooit een donatie geweigerd omdat men 

het verdacht vond. Tevens vroeg hij de aanwezige partijen of 

zij hun financiële verslagen altijd waarheidsgetrouw en 

conform de wet publiceren. Helaas kon de stelling in de 

discussieronde niet hard worden weerlegd. 

 

VES is ingenomen met NRA-rapport 

DE VES is, hoewel de publieke versie helaas pas na 8 maanden 

later beschikbaar komt, ingenomen met de inhoud van het 

NRA-rapport. Het rapport legt soms pijnlijk onze 

tekortkomingen in zowel de financiële als de niet-financiële 

sector bloot. Met ca. 50 pagina’s aan aanbevelingen ter 

verbetering benadrukt het de zware opgave waar ons land de 

komende tijd voor staat. 

 

Hij vervolgde zijn betoog met de constatering dat het 

bewustzijn ten aanzien van de gevaren van crimineel geld 

(inclusief corruptiegeld) in de Surinaamse samenleving veels te 

zwak ontwikkeld is. Terwijl haast eenieder faliekant dieven, 

rovers, messentrekkers veroordeeld worden mensen waarvan 

er een redelijk vermoeden bestaat dat ze bij corruptie, 

drugsdoorvoer en witwasserij betrokken zijn in mindere mate 

als criminelen behandeld. Sterker nog, we kunnen er misschien 

ook een graantje van meepikken. Het is van belang dat het 

bewustzijn van de negatieve effecten van drugsdoorvoer, 

witwassen en corruptie zowel nationaal als internationaal 

wordt verhoogd. Alleen met draagvlak in de samenleving zal 

money laundering en corruptie effectief kunnen worden 

bestreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politieke Partijen bespreken NRA 
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Crimineel geld is een wezenlijk deel van de nationale economie 

geworden. Het NRA-rapport spreekt van een informele sector 

(not observed economy) van 54% van het BBP.  Dit omvat 

zowel de “onschuldige” informaliteit (vb. de automonteur die 

onder het huis werkt, de huisvlijter die koekjes, sappen of 

worst produceren) als de criminele sector. Ruw geschat, 

aangezien er per definitie geen statistieken hierover bestaan, 

bestaat ongeveer een-kwart van de economie uit crimineel 

verdiend geld. In de meeste landen ligt dat ver onder de 5%. 

 

Veel woorden, weinig resultaten 

In het Nawoord van de publieke versie van het NRA-rapport 

geeft President Santokhi in 9 pagina’s aan de verschillende 

goede voornemens van de Regering.  

 

In een poging de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) 

te imponeren begint hij in zijn Inleiding te stellen dat zijn 

Regering er in is geslaagd om “ .. binnen 1 jaar na overname 

evenwicht te brengen in het nationaal budget …” hetgeen met 

een Begrotingstekort van SRD 7.5 miljard voor 2022 

aantoonbaar onwaar is. Hij gaat verder met te stellen dat zijn 

Regering er in is geslaagd om “.. een 

herstructureringsprogramma op te stellen voor schulden met 

officiële en commerciële crediteuren”, hetgeen ook 

aantoonbaar nog verre van afgerond is.  

 

Hij vervolgt met het opsommen van een stortvloed van 

instanties die betrokken zijn bij het anti-money laundering 

regime in Suriname w.o.: De Anti Money Laundering Steering 

Council (ASC) onder leiding van de President, de Project 

Implementation Unit (PIU), de Nationale Anti Money 

Laundering Commissie (NAMLAC), de Raad voor Internationale 

Sancties (RIS), de Financial Intelligence Unit (FIU), de Gaming 

Board en de Presidentiele Anti-Corruptie Commissie. Hij 

vervolgt met een stortvloed aan goede voornemens, 

concepten gemaakt, commissies benoemd, MoU’s getekend, 

samenwerkingen gestart etc. Met zoveel commitment zou er 

geen witwasserij en/of corruptie meer mogen bestaan.  

Hij verkeert kennelijk in de veronderstelling dat de CFATF-

beoordelaars op goede aanzetten of goede voornemens 

oordelen en niet op de resultaten. Dat geeft wel reden tot 

ongerustheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFATF eind februari 2022 

Ondanks de zwakke aanpak van de risicofactoren tot nog toe 

verwacht Ramautarsing geen algehele blacklisting. Hij 

verwacht wel een kritische beoordeling door het CFATF-team 

met een aantal gele kaarten, oftewel dringende 

verbeterpunten, welke wij bij een goede aanpak binnen een 

redelijke tijdsperiode (vb. 6 maanden) kunnen invullen.  

 

  

Economic Quotes:  

“Het meest waardevolle 
kapitaal is het kapitaal dat in 
mensen is geïnvesteerd.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brits Econoom 1842-1924  – 

Alfred Marshall 
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• De IMF Executive Board heeft een nieuw arrangement van 

36 maanden onder de Extended Fund Facility voor een 

bedrag equivalent aan SDR 472,8 miljoen (ongeveer US$ 

688 miljoen of 366,8 procent van het quota) voor Suriname 

goedgekeurd. Het besluit maakt een onmiddellijke 

uitkering gelijk aan SDR 39,4 miljoen (ongeveer US$ 55,1 

miljoen) mogelijk.  

• Het f financiële arrangement van het IMF zal het door de 

regering van Suriname ontwikkelde econmisch plan 

ondersteunen met als doel om de fiscale duurzaamheid te 

herstellen en tegelijkertijd de kwetsbaren te beschermen 

door onderdelen van het sociale vangnet uit te breiden. Het 

arrangement zal ook helpen om de publieke schuld te 

verlagen, het monetaire- en wisselkoersbeleidsraamwerk 

te verbeteren, het financiële stelsel te stabiliseren en de 

institutionele capaciteit te versterken om corruptie en 

witwassen aan te pakken en de governance te verbeteren.  

Washington, DC – [December 22, 2021]: De Executive Board 

van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een 

arrangement van 36 maanden onder de Extended Fund Facility 

(EFF) voor een bedrag equivalent aan SRD 472,8 miljoen 

(ongeveer US$ 688 miljoen of 366,8 procent van het quota) 

voor Suriname goedgekeurd. Het besluit van de Board maakt 

een onmiddellijke uitkering gelijk aan SDR 39,4 miljoen 

(ongeveer US$ 55,1 miljoen) mogelijk.  

Het financiële arrangement van het IMF zal het door de 

regering van Suriname ontwikkelde econmisch plan 

ondersteunen met als doel de fiscale duurzaamheid te 

herstellen door een discretionaire fiscale consolidatie van 10 

procent van het BBP in de periode 2021-2024, en tegelijkertijd 

de kwetsbaren te beschermen door onderdelen van het sociale 

vangnet uit te breiden. Het door het IMF ondersteunde 

programma zal ook helpen om de publieke schuld te verlagen, 

het monetaire- en wisselkoersbeleidsraamwerk te verbeteren, 

het financiële stelsel te stabiliseren en de institutionele 

capaciteit te versterken om corruptie en witwassen aan te 

pakken en de governance te verbeteren.  

Tijdens de af ronding van de discussie in de Executive Board 

heeft mevrouw Kristalina Georgieva, Managing Director en 

Voorzitter de volgende verklaring uitgebracht:  

“Suriname ziet zich geconfronteerd met systemische fiscale en 

externe onevenwichtigheden als gevolg van vele jaren van  

 

 

 

 

 

 

economisch mismanagement. Deze ontwikkelingen, 

gecombineerd met de COVID -19 pandemie, hebben gezorgd 

voor substantiële fiscale en externe tekorten op de lopende 

rekening, een niet-houdbare overheidsschuld, uitputting van 

reserves, economische neergang en hoge inflatie. De 

afgelopen maanden zijn de autoriteiten gestart met een 

uitgebreid economisch hervormingsprogramma om de 

uitdagingen van Suriname te adresseren. In dat kader zijn zij 

onder meer gestart met het aanscherpen van het fiscale beleid.  

“De belangrijkste doelstellingen van het programma van de 

autoriteiten zijn om macro-economische stabiliteit en 

vertrouwen terug te brengen en om een weg te banen naar 

economisch herstel waarbij de meest kwetsbaren worden 

beschermd tijdens de aanpassingen. Fiscale consolidatie is een 

duidelijk en essentieel ingrediënt van het programma om de 

fiscale en externe stabiliteit te herstellen. De fiscale 

hervormingen ontworpen door de autoriteiten bevatten de 

eliminatie van kostbare en ongerichte subsidies ten aanzien 

van elektriciteitsprijzen en de introductie van belasting over de 

toegevoegde waarde (BTW), hetgeen een efficiënte bron van 

niet-minerale inkomsten creëert. Om de negatieve impact op 

de meest kwetsbaren te verzachten benadrukt de agenda van 

de autoriteiten het versterken van het sociale vangnet. Om 

schuldhoudbaarheid te realiseren, onderhandelen de 

autoriteiten met private en officiële crediteuren over een 

schuldherstructurering in lijn met de parameters van het 

programma.  

“Het programma heeft als doel om de buitenlandse reserves 

van Suriname op te bouwen. Het besluit van de autoriteiten 

om over te gaan op een door de markt bepaalde wisselkoers 

zal de weerbaarheid van de economie tegen externe schokken 

versterken. Deze stap, samen met het katalyserende effect van 

het programma op externe financiering, zal ex terne 

onevenwichtigheden adresseren en bijdragen aan een 

verhoging van de buitenlandse reserves tot een prudent 

niveau.  

“Om inflatie te verlagen bevat het programma stappen om de 

liquiditeitssituatie te verengen. Het toepassen van het reserve 

money targeting raamwerk en het uitrollen van open markt 

operaties zal het doel om inflatie terug te brengen tot in de 

enkele cijfers ondersteunen. De Centrale Bank van Suriname 

dient ook de groeiende risico’s in de bankensector te 

adresseren, onder meer vanwege een verschuiving in de 

wisselkoers.  

IMF Executive Board keurt Extended Arrangement onder de Extended 

Fund Facility voor Suriname goed  
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“Het implementeren van de structurele hervormingsagenda is 

essentieel voor een meer welvarende toekomst voor 

Suriname. De hervormingen zullen de institutionele capaciteit 

verbeteren voor macro-economisch beleid, het waarborgen 

van stabiliteit van de financiële sector, het aanpakken van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corruptie, witwassen, terrorismefinanciering en de 

governance. Deze hervormingen zullen worden ondersteund 

door technische assistentie van ontwikkelingspartners 

waaronder het IMF, de Inter-American Development Bank en 

de Wereldbank Groep.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: www.imf.org 

 

http://www.imf.org/
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Op 4 december heeft de Associatie van Surinaamse 

Fabrikanten een discussie avond gehouden met betrekking tot 

een bericht dat in de pers verschenen is over voorgenomen 

drastische renteverhogingen van de handelsbanken. De heer 

Steven Coutinho, Directeur van de De Surinaamsche Bank 

(DSB) en voorzitter van de bankiersvereniging was als special 

gast aanwezig. Hij heeft een presentatie gehouden.  De 

discussie avond was bedoeld om vragen te beantwoorden en 

discussie op gang te brengen zodat de private sector beter 

voorbereid is op de noodzakelijke beleidsmaatregelen die 

nodig zijn om de economie te stabiliseren en uiteindelijk te 

doen groeien.  

 

De heer Coutinho heeft met name de achtergrond van de 

drastische rente verhogingen geschetst en de mogelijke 

maatregelen. Hij schetst 2 situaties. De eerste is een overhitte 

economie waar de rentes hoog zijn, er minder wordt 

uitgeleend, er minder liquiditeit is en daardoor ook minder 

vraag. In deze economie is er minder inflatie. De tweede 

situatie is een economie met een lage groei waarbij de rentes 

laag zijn, er meer wordt uitgeleend, er meer liquiditeit is en dus 

ook meer vraag. In deze economie is de inflatie hoog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens hem zijn de Open Market Operations terecht omdat 

dit een internationale standaard is om de nominale rente te 

beïnvloeden in een economie. Echter is de uitvoering ook 

belangrijk. Hij geeft aan dat dit theoretisch positief is, echter 

hoe zal dat zich vertalen? Hij vindt dat beleidsveranderingen 

soms pijnlijk zijn, maar ook vaak noodzakelijk. Dat vergt de 

nodige dialoog en dat proces is gaande. Hij geeft aan dat we 

allemaal in de zelfde boot zitten en wij dus allen zijn gebaat bij 

hetzelfde nl. een stabiele economie die klaar is voor groei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Discussie avond van de Associatie van 

Surinaamse Fabrikanten  

Gast spreker: Steven Coutinho  

Onderwerp: Rente verhogingen handelsbanken 
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Op 13 december 2021 was de heer Jim Bousaid in het radio 

programma van ABC “Aktueel”. Dit programma werd 

gepresenteerd door de heer Glen Truidenman. Hij belde de 

heer Boussaid om te praten over het onderwerp: De Centrale 

Bank die  wilt dat de overige handelsbanken hun rente tarieven 

dienen te verhogen naar meer dan 60% werd genoemd.  

 

De heer Bousaid vertelde dat de prijs van geld één van de 

belangrijkste prijzen is in de economie. De afgelopen tijd is 

gezien dat het monetaire beleid van de Centrale Bank is 

aangescherpt, waaronder ook het rente beleid. Hierbij is een 

bericht geweest van de Centrale Bank dat er in het kader van 

open markt operaties, kort lopende termijn deposito’s kunnen 

worden geplaatst bij de Centrale Bank. Deze korte termijn 

deposito’s zijn in korte tijd gestegen van een gemiddelde 

beleggingsrente van onder de 20% naar ruim boven 60%. Dit 

betekend dat een rente verhoging op krediet aanstaande is.  

 

Banken staan niet te springen om de krediet rente te verhogen. 

Dit is namelijk riskant voor de banken, omdat dit kan leiden tot 

een verslechtering in de kredietportefeuille. Bij verhoging van 

de kredietrentes, gaan de rente kosten omhoog en dus ook de 

aflossingen. Het bedrijfsleven heeft het al moeilijk vanwege de 

pandemie, hoe gaan zij dan hun aflossingen doen? Ook zal 

verhoging van de kredietrentes de positie van de banken 

aantasten, omdat cliënten vanwege de pandemie ook minder 

goed kunnen aflossen. Dit gaat ten koste van de banken hun 

rendement doordat er voorzieningen dienen te worden 

getroffen. Het treffen van voorzieningen  is weer een gevaar 

voor de solvabiliteit voor het bankwezen die al verslechterd is. 

De banken hebben al een solvabiliteit die onder de norm is, 

waardoor ze de afgelopen jaren geen dividend konden 

uitkeren.  

 

De heer Bousaid geeft aan te hebben begrepen dat er grote 

zorgen zijn in regeringskringen. Dit is met name omdat er 

stabilisatie maatregelen zijn getroffen waarbij we nu naar de 

groei fase dienen te gaan. In 2022 zal de nadruk gelegd worden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

op het beleid van groei en herstel. Dit dient ondersteund te 

worden door investeringen en dan is een hoge rente een bottle 

neck. De beleidsmakers kijken ook met een bezorgd gezicht 

hiernaar.  

 

Reële rente 

Op de hele wereld, en ook bij onze Centrale Bank, speelt de 

discussie over wat de optimale rente is vanwege de 

toenemende inflatie. De optimale rente is een rente stand 

waarbij de reële rente positief is. De reële rente is het verschil 

tussen nominale rente en het inflatie percentage. In Suriname 

hebben we een year on year inflatie van rond de 60%, dus dan 

moet de nominale rente, in een geordende maatschappij, ook 

boven de 60% zijn. Vandaar dat de Centrale Bank dit wilt de 

krediet rente naar dit niveau wilt verhogen. De heer Boussaid 

vermoed dat het IMF hier achter zit. Theoretisch is dit helemaal 

correct, omdat als de reële rente negatief is, krijg je een 

overmatige krediet vraag, waardoor een overmatige deviezen 

vraag komt en een kapitaalvlucht. Bij een negatieve rente 

hebben mensen de neiging hun geld om te zetten in valuta of 

te vluchten naar een ander land.  

 

Theorie en empirisch onderzoek 

In Suriname en in het Caraïbisch gebied, heeft onderzoek 

aangetoond dat een positieve reële rente in het Caraïbisch 

gebied niet nodig is. Dat komt omdat mensen nominaal 

denken, en dan hoeft de rente niet naar zo een hoog  niveau. 

Er is ook empirisch bewijs hiervan met name tijdens de periode 

van Wijdenbosch toen een inflatie was van tegen de 300%. De 

heer Bousaid geeft aan dat hij toen, als bankier, ook de rente 

moest aanpassen en kwam op een percentage van 35% 

beleggingsrente en 41% leenrente. Dat was een evenwicht. Het 

was dus niet nodig om de rente op te stuwen. Er wordt gezegd 

dat het een open markt operatie is, echter vindt hij dat; 

voordat er een markt instrument op de markt wordt gezet, 

moet je je eerst goed afvragen of die markt goed werkt. De 

markt is een belangrijke institutie, maar het typische van onder 

ontwikkelde landen is dat ze onder ontwikkelde instituties 

hebben, dus ook onder ontwikkelde markt systemen. Men kan 

In gesprek met Jim Bousaid 

over de verhoging van  

de rente tarieven 

                     

ABC Radio Programma AKTUEEL  
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dus niet zomaar komen met een instrument in een markt die 

niet goed werkt. Naar zijn mening had de rente al vanaf het 

begin van het jaar iteratief moeten worden verhoogd en een 

evenwicht gezocht moeten worden. Er is nu al een stabiliteit 

bereikt. De betalingsbalans waar de transacties met het 

buitenland worden geadministreerd, vertoond op de lopende 

rekening een aardig overschot. Dit betekend dat er vanuit de 

vraag zijde van de economie, de macro economische vraag, er 

geen verstoring plaatsvindt, waardoor nu een verdere 

verstrakking van het monetair beleid dient plaats te vinden. Er 

was een charmantere manier om dit op te lossen door met de 

banken te praten. De Centrale Bank heeft de rente niet 

verlaagd. Het is ook voor de Centrale Bank een risico omdat de 

rente betaald moet worden. De Centrale Bank heeft al een 

zwakke financiële positie, en dit moet gerepareerd worden. 

Bousaid geeft aan dat hij in het verleden vaak botsingen heeft 

gehad, samen met meneer Gersie tegen de IMF teams. Het IMF 

kwam ook in het verleden met theoretische handeling en hij en 

meneer Gersie wezen ze op de empirische historie. In zijn visie 

is ook onvoldoende onderhandeld met het IMF.  

 

Invoering van de maatregelen 

De maatregelen die genomen hadden moeten worden hadden 

begin van het jaar al genomen moeten worden. De ellende die 

we meemaken komt door de overmatig macro-economische 

krediet vraag, vooral vanuit de zijde van de overheid De 

Minister van Financiën heeft bezuinigingsmaatregelen 

genomen, echter is het monetair beleid onvoldoende in lijn 

daarmee is verstrakt. De verstrakking kwam pas midden van 

het jaar. Als de rente begin van het jaar was verhoogd dan zou 

nu het moment van stabilisatie zijn waarbij het beleid 

versoepeld kon worden om groei en herstel beleid te 

faciliteren. De heer Bousaid geeft aan hiervoor te hebben 

gewaarschuwd en geeft zelfs aan dat als de synchronisatie 

goed was doorgevoerd was de wisselkoers waarschijnlijk nu 

rond de SRD14 en SRD 15 zou zijn.  

 

Bron:  

https://soundcloud.com/abcradiosuriname/aktueel-ma13-

dec2021 
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De rente van de wekelijkse Termijn Deposito (TD) veilingen zijn 
te ver doorgeschoten en de Centrale Bank van Suriname, CBvS, 
moet onmiddellijk ingrijpen. Dit vindt Winston Ramautarsing, 
voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname 
(VES). 
 
Ook president Chandrikapersad Santokhi vindt de rente die 
ondertussen de afgelopen week de exorbitante hoogte van 
80.4 procent heeft bereikt niet helemaal goed te snappen. In 
het  radioprogramma Welingelichte kringen op ABC afgelopen 
zondag, toonde Santokhi zich duidelijk gepikeerd over deze 
ontwikkelingen met de rente van de wekelijkse TD veilingen 
van de CBvS. Hij kondigde aan, dat hij zich vandaag, dinsdag 21 
december, op zijn kabinet omstandig zal laten informeren door 
CBvS-governor Maurice Roemer en diens financiële 
deskundigen en staf. 
 
Vorige week woensdag had het staatshoofd reeds een 
werkontmoeting gehad met de Centrale Bank governor. 
Daarbij kreeg de president een presentatie over enkele issues 
waaronder de mogelijke uitgifte van obligaties, het afromen 
van overliquiditeit  en dat de CBvS het rentetarief wil verhogen 
naar 80%. “Dat begrijp ik niet. Er waren zoveel indringende 
vragen. Ik neem daar geen genoegen mee, het is IMF”, aldus 
de president. In dit verband verwijst Santokhi naar een gesprek 
met deskundigen van het IMF, Internationaal Monetair Fonds, 
die hem heeft gezegd dat “deze zaken niet in steen staan 
geschreven”. Dus volgens het staatshoofd is er dynamiek 
mogelijk. Er zijn aanpassingen mogelijk. Dus hij heeft voor 
vandaag, dinsdag 21 december, de CBvS governor en zijn 
financiële deskundigen en staf uitgenodigd om in een bredere 
setting het een en ander nader uit te leggen. “Want we 
begrijpen het niet!”, aldus de president. 
 
Te ver geschoten vindt VES  
VES-voorzitter Ramautarsing verklaarde desgevraagd aan 
Dagblad Suriname, dat de kwestie van de hoge OMO-rente 
(rente TD veilingen) ook met het IMF te maken heeft. IMF geeft 
aan dat als de inflatie 60% is, de bankrente moeilijk rond de 10 
procent kan blijven. Er is dan per saldo sprake van een 
negatieve rente. Want het geld ontwaard met 60 procent, en 
je ontvangt er maar 10 procent voor. “Wie zou nog zo gek zijn 
om dan nog te gaan sparen? Wil je de mensen laten sparen, en 
ze niet alles laten consumeren wat ze verdienen, dan moet de 
rente omhoog gebracht worden. En dit doet de CBvS met haar 
Open Markt Operatie (OMO), middels het houden van 
wekelijkse Termijn Deposito’s veilingen.” 
 
Wat volgens de VES voorzitter fout gaat is, dat de zaak te ver is 
doorgeschoten. De rente op de veilingen mocht nooit de 
richting van 80% hebben bereikt. De bedoeling was om de  
 

 
 
 
 
 
 
rente in de buurt van 25% te brengen. Daarmee zou men 
dichter bij de inflatie van 60% komen en hopen dat deze ook 
richting de 25% zal dalen. Volgens Ramautarsing is dit 
compleet uit de hand gelopen en moet de CBvS zo snel als 
mogelijk dit corrigeren. De rente kan nooit zo hoog komen te 
liggen. Niet alleen het consumptief krediet wordt hiermee 
afgeremd, maar ook de productie wordt afgeremd. De 
bedrijven zullen niet meer kunnen lenen. “En dat is precies wat 
niet moet gebeuren, omdat de bedrijven juist in staat gesteld 
moeten worden om te groeien. Alleen zo kunnen we uit de 
problemen geraken”, aldus de VES voorzitter. 
 
De CBvS legde in een uitgegeven communiqué uit dat de bank 
de Open Markt Operaties (OMO) middels haar wekelijkse 
veiling van termijndeposito’s (TD’s) zal continueren. “Het doel 
hiervan is om overtollige liquiditeiten in het bankensysteem af 
te romen teneinde de inflatie neerwaarts te beïnvloeden.  CbvS 
gaat dus onverkort door met dit instrument voor 
geldverkrappend beleid.  
 
Oudjaarskado van 92.3% 
Het OMO-veilingvolume was voor 31 december 2021 bepaald 
op SRD 1.2 miljard. Opmerkelijk was dat er deze keer geen 
minimum rente is gesteld voor  de veiling. Vorige week stelde 
de CBvS nog een minimumrente van 75% vast. Het resultaat 
was 5 biedingen voor in totaal SRD 1.05 miljard. De gewogen 
gemiddelde toegewezen rente bedroeg maar liefst 92,3%.  
 
Ondanks diverse vragen ook in DNA is het monetaire beleid 
ondoorzichtig. Hoe kan het technisch failliette CBvS, die sinds 
2016 geen verantwoording kan afleggen over haar Financiele 
staat, zulke riante bonussen aan de banken uitdelen. De 
belangrijkste vraag is natuurlijk wie dit gaat betalen….. de 
huidige President had toch beloofd dat het volk er niet voor zou 
opdraaiien. Wie dan wel? CBvS: Quo Vadis ? 
 
  

VES en President Santokhi spreken zich uit over 

hoogte rente TD veilingen 

Bron: https://www.dbsuriname.com/2021/12/21/ves-en-president-
santokhi-spreken-zich-uit-over-hoogte-rente-td-veilingen/  

 

https://www.dbsuriname.com/2021/12/21/ves-en-president-santokhi-spreken-zich-uit-over-hoogte-rente-td-veilingen/
https://www.dbsuriname.com/2021/12/21/ves-en-president-santokhi-spreken-zich-uit-over-hoogte-rente-td-veilingen/


INZICHT #23 - Januari 2022 

   

       21 | P a g e  
 

  

 

 

 

 

 

Aan: De Minister van Economische Zaken, 

Ondernemerschap en Technologische 

Innovatie 

 Mw. Saskia Walden 

 

Paramaribo, 15 december 2021 

 

Betreft: doorstart SBF 

 

Open Brief 

 

Geachte Minister, 

 

De Vereniging van Economisten (VES) heeft positief 

gereageerd op Uw herhaald verzoek ter participatie in het 

bestuur van het Surinaams Business Forum (SBF). De 

VES is bereid een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de 

dialoog binnen de “business environment” en heeft 

daartoe per brief d.d. 7 juli 2021 twee vertegenwoordigers 

afgevaardigd om zitting te nemen in het bestuur als lid en 

plaatsvervangend lid.  

 

Hierbij heeft de VES, vanwege de ervaring met het SBF 

in de afgelopen bijna 2 decennia, een goede 

voorbereiding als voorwaarde gesteld:  
 

“Alvorens tot de benoeming van de bestuursleden over te 

gaan heeft de VES  behoefte aan een bespreking met de 

in het Bestuur van het SBF betrokken 

stakeholders/organisaties teneinde alle neuzen in één 

richting te krijgen. Hierbij kunnen we de juiste lessen 

trekken uit het verleden en werkbare en niet voor 

tweeërlei uitleg vatbare afspraken voor de toekomst 

maken. Voor een goede doorstart is het van belang het 

SBF/SBC ook van de nodige budgettaire en personele 

tools te voorzien zodat deze vanaf de dag van aanvang 

ook effectief kan functioneren. Indien dat niet duidelijk én 

vooraf, goed wordt geregeld zal het beoogde resultaat 

uitblijven.” 

 

In tweede instantie heeft de VES op 17 oktober 2021 

bovenstaand verzoek herhaald.  

 

In derde instantie heeft de VES op 3 november 2021 dan 

ook geconcludeerd: “Het niet willen bespreken van de  

 

 

 

 

 

 

 

 

succesfactoren voor een functionerend SBF betekent dat 

U deze willens en wetens tot een tandeloze tijger wil 

maken, hetgeen wij erg zouden betreuren”. 

 

Het tot 3 maal toe negeren van een organisatie uit het 

maatschappelijk middenveld is een minister van dit land 

onwaardig en daarmee heeft U de door de Regering 

Santokhi-Brunswijk zo vaak beleden “behoorlijk bestuur” 

tot een farce gemaakt.  

 

Aangezien U zichzelf heeft uitgesloten van de discussie 

over de precieze richting van het SBF heeft de VES 

besloten de discussie met U te beëindigen". Vanwege het 

groter belang om het SBF wel te laten functioneren 

conform haar doelstellingen voor de economische 

ontwikkeling van ons land heeft de VES besloten deze 

discussie binnen het SBF-bestuur te voeren.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Winston Ramautarsing 

(voorzitter) 

 

CC: de deelnemende organisaties aan het SBF 

 

 

KANTTEKENINGEN VAN DE 

VERENIGING VAN 

ECONOMISTEN IN SURINAME 

(VES) 

BIJ HET MEERJAREN 

ONTWIKKELINGSPLAN 2022 –  

 

2026 

V
E

S
 b

ri
e
f 

a
a
n

: 

Update VES: 

De VES had positief gereageerd op het verzoek van Minister Walden 

van EZOTI om zitting te nemen in het bestuur van het SBF onder de 

voorwaarde dat ze eerst een gesprek wilde hebben met de minister 

en de participerende organisaties. Naast een evaluatie van het SBF 

sinds haar oprichting, een beleidsplan voor de komende periode ook 

een beschikbare budget om de activiteiten uit te voeren. Deze wens 

van de VES is in 2 afzonderlijke brieven aan de minister van EZOTI aan 

de orde gesteld. Helaas, heeft de VES geen antwoord ontvangen. Op 

basis hiervan bleef de VES afwezig bij de installatie van het SBF 

bestuur. Vanwege een herhaald beroep van diverse organisaties en 

personen heeft de VES gemeend toch te participeren in het bestuur 

van SBF en zal bij de komende vergaderingen de bovenstaande 

punten bespreekbaar maken. 
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Nieuw VES Bestuur 
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft 
conform artikel 18 van de statuten van de vereniging op 23 
december 2021 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
(ALV) gehouden. Op deze ALV is Steven Debipersad, bij 
acclamatie, gekozen tot voorzitter van de vereniging.  
 
Nieuw in het bestuur zijn Lucinda Lie-A-Ling en Roy King, terwijl 
Winston Ramautarsing en Swami Girdhari zijn herkozen. Het 
bestuur zal in haar dagelijkse werkzaamheden ondersteuning 
krijgen van Lunice Heuvel, John Goedschalk en Satcha Jabbar. 
Verder werden de scheidende bestuursleden Naomi Blijd en 
Peggyta Bruinhart bedankt voor hun inzet in de afgelopen 
periode. 
 
Vanwege de COVID-19 pandemie heeft er geen ALV kunnen 
plaatsvinden in 2020. Op 23 december zijn daarom de 
opeenvolgend de ALV’s van 2019 en van 2020 gehouden. De 
jaarverslagen van de verenigingsjaren 2019 en 2020 
gepresenteerd inclusief de financiële verslagen.  
 
De afgelopen twee jaren waren zeer bewogen, met name het 
verkiezingsjaar 2020. De VES heeft in dat jaar in samenwerking 
met Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en ICT-Associatie “De 
Economische Dialoog” gehouden met diverse virtuele 
verkiezingsdebatten, waaraan 14 politieke partijen hebben 
geparticipeerd. Het hoogtepunt van 2020 was “Het VES 
Economisch Debat”, waar de vier politieke partijen die het 
hoogst scoorden gelet op de peilingen, werden uitgenodigd. De 
VHP, ABOP en NPS namen uiteindelijk deel, terwijl de NDP zich 
op het laatste moment terugtrok. Voorafgaand aan de 
debatten zijn intensieve trainingen verzorgd aan journalisten in 
zowel Paramaribo als Nickerie en aan ‘toekomstige’ 
beleidmakers. Onder de deelnemers horen enkele huidige 
volksvertegenwoordigers en beleidsmakers. 
 
In 2019 is de economen vereniging gestart met het uitgeven 
van digitaal blad onder de naam “INZICHT -Het Surinaams 
Economisten blad”,  om economische actualiteiten diepgaand 
te belichten. INZICHT komt inmiddels maandelijks uit. Het 
abonnement hierop is vooralsnog gratis. In 2020 werd een  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aanvang gemaakt met een eigen televisieproductie onder de 
naam Econotori. Alle afleveringen van het VES tv-programma 
zijn te vinden op YouTube. 
 
De activiteiten tezamen hebben de vereniging in 2019 SRD 
69.681,44 en in 2020 SRD 106.182,34 gekost. Deze lasten 
werden gedekt door de maandelijkse contributies van de 
leden. In de afgelopen twee jaren samen werden 23 nieuwe 
leden verwelkomd in de vereniging.  
 
Tevreden met het goede resultaat van het bestuur, en 
goedkeurend advies van de verificatiecommissie, werd door de 
ALV goedkeuring verleend aan het gevoerde beleid alsmede de 
financiële verantwoording. Verder werd er een speciale dank 
uitgesproken aan de aftredende voorzitter, Winston 
Ramautarsing, die leidinggegeven heeft aan de vereniging 
sinds 2016. Een periode van financieel-economische crisis, 
waarbij met veel takt en inzet het financieel-economisch 
wanbeleid van de toenmalige Regering werd bekritiseerd. 
Dezelfde houding heeft de VES voortgezet na de verkiezingen 
van mei 2020. Het kritisch beoordelen van het economisch 
beleid is wat vanuit de samenleving ook verwacht wordt. 
 
De Vereniging van Economisten zal als organisatie behorend 
tot het maatschappelijk middenveld, een bijdrage blijven 
leveren aan economische vraagstukken door het aangaan van 
een constructieve dialoog met de belangrijkste actoren om die 
duurzame welvaart te bewerkstelligen die onze samenleving 
verdient. Vooral in deze sociaal- en financieel-economisch 
moeilijke periode, waarbij het beleid van de regering zich richt 
op de implementatie van het Herstelplan blijft de economen 
vereniging de vinger aan de pols houden. Ook de offers die 
gebracht moeten worden om de steun van het Internationaal 
Monetair Fonds te garanderen hebben eveneens de aandacht. 

 

Het VES-bestuur per 23 december 2021. Van links naar rechts: W. Ramautarsing, S. Debipersad, L. Lie-A-Ling, S. Girdhari en R. King. 
 

Steven Debipersad heeft per 23 december 2021 bedankt 

als lid van de redactie van INZICHT. Hij wordt hartelijk 

bedankt voor zijn inzet vanaf de start van INZICHT en de 

redactie wenst hem veel succes toe in zijn nieuwe 

functie als voorzitter van de VES. 
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Steven Debipersad is sinds 2014 actief in het bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij 

studeerde in 2003 af aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren actief te zijn 

geweest bij bloedbank Sanquin en de Arbo Unie in Utrecht, startte hij zijn eigen consultancy in Paramaribo. In 

2013 behaalde Debipersad de graad van Master of Science in Macro-Economic Analysis and Policy aan het 

Institute for Graduate Studies and Research (IGSR). Vanaf dat moment heeft hij bij zowel het IGSR als het 

Planbureau bijgestaan met het macro-modelleren. In 2015 trad hij in dienst van de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname, eerst deeltijds en sinds 2017 voltijds. Tegenwoordig is Debipersad een van de coördinatoren van de 

masteropleiding Research Methods. Op verschillende momenten zijn door hem openbare presentaties verzorgd. 

In december 2016 bij het seminar Foreign Currency Markets van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), in 

augustus 2017 bij de Ronde Tafel Conferentie Productiviteit en Economische Groei van het Ministerie van Handel 

en Industrie, in oktober 2018 bij de VES in verband met de verjaardag van de Vereniging en in november 2019 bij 

het seminar Monetary Policy and Financial Market Development van de CBvS. In de maanden september en 

oktober 2019 en februari 2020 was Debipersad voor zijn specialisatiegebieden monetair- en fiscaalbeleid 

betrokken bij trainingen verzorgd door de VES voor journalisten en politieke vertegenwoordigers. Met ingang van 

september 2021 is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Hakrinbank N.V. 

VES BESTUUR 2015 VES BESTUUR 2016 

VES BESTUUR 2019 VES BESTUUR PER 23 DECEMBER 2021 

Verkorte Curriculum Vitae Steven Debipersad, 

Voorzitter Vereniging van Economisten in Suriname 
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Het is maart 2016. Voorzitter drs. Waddy Sowma, die vanaf 

2012 leiding geeft aan de VES, vindt dat hij vanwege andere 

verplichtingen de voorzittershamer wil overdragen. Sowma 

heeft zijn geschikte opvolger al in het vizier. Het gaat om Ir. 

Winston Ramautarsing, die op meerdere momenten trouw zijn 

krachten heeft gegeven aan de Vereniging, zowel in eerdere 

besturen als bij het verkiezingsdebat van 2015. Zoals dat gaat 

bij de economen vereniging; als je wordt benaderd door de 

Voorzitter kan je niet weigeren. En zo geschiedde het, 

Ramautarsing nam op 30 maart 2016 de voorzittershamer over 

van Sowma op een goed bezochte ALV. Wat aanvankelijk in het 

achterhoofd van de nieuwe VES-voorman een kort 

voorzitterschap zou zijn, duurde maar liefst ruim vijf en een 

drie-kwart jaar.   

 

In het eerste jaar van zijn voorzitterschap, werd Ramautarsing 

geconfronteerd met de vele misstanden in de Surinaamse 

economie, die in juni 2016 resulteerde in een Stand by 

Arrangement (SBA) met het Internationaal Monetair Fonds 

(IMF), voor 24 maanden.  

 

De VES die de noodzaak van de ondersteuning vanuit het IMF 

voor onze economie eveneens inzag, constateerde al kort na 

juni 2016 dat het aanpakken van bepaalde misstanden op 

politieke weerstand zou stuiten. Hiermee zou de uitvoering van 

het SBA in gedrang zou komen. Het risico dat hieruit 

voortvloeide was dat de IMF al kort na de start abrupt zou 

stoppen en economische misstanden niet alleen zouden 

voortduren, maar vooral met de tijd zouden verergeren. De 

druk op de schouders van Ramautarsing, als VES-voorman, 

nam hiermee aanzienlijk toe. Op meerdere manieren ging hij 

de discussie aan om de Regering op het pad van herstel te 

houden. Het mocht echter niet baten en al vroeg in 2017 werd 

door de Regering definitief de samenwerking met het IMF 

beëindigd.  

 

De jaren die hierna volgden lieten in toenemende mate de 

ernst van de misstanden in onze economie zien, die door de 

Ramautarsing grondig en consequent bij elke 

Nieuwjaarsboodschap werden blootgelegd voor het gehoor. 

Vragen over de staatsbegrotingen, begrotingstekorten en de 

vele binnen- en buitenlandse leningen vonden echter geen 

gehoor bij de Regering. In tegendeel, op meerdere momenten 

werd de spot gedreven door regeringsfunctionarissen over de  

 

 

 

 

 

serieuze boodschap van de VES en werd ‘op de man’ gespeeld 

in bepaalde, door de overheid betaalde programma’s. De VES 

is vooral ook om zijn standvastigheid, trots op Voorzitter 

Ramautarsing en dat hij ondanks de persoonlijke aanvallen op 

hem, zijn rol steeds goed heeft weten in te vullen. Jammer is 

daarom ook de constatering, dat de crisis waarin Suriname nu 

verkeerd en die het volk ernstig heeft verarmd, volledig 

voorkomen had kunnen worden bij integer leiderschap. In 

Januari 2019 sprak hij in zijn nieuwjaarsboodschap de 

waarschuwende woorden uit: “Bij voorzetting van dir beleid 

worden we regelrecht in de armen geduwd van het IMF”.  

Helaas heeft men het niey willen begrijpen. 

 

Voor zijn “wetenschappelijk kritische analyses over de 

sociaaleconomische, monetaire en financiële situatie in 

Suriname” ontving Ir. Winston Ramautarsing daarom op 4 

januari 2021 de Award “Suriname Person of the Year 2020” van 

de Stichting Herstel Democratie. 

 

Ramautarsing heeft zich in de achterliggende periode ook 

ingespannen voor de journalistiek. Zo wordt er met andere 

stakeholders gewerkt aan een fonds voor 

onderzoeksjournalistiek. Ook is er onder supervisie van de VES 

in 2020 een masterclass voor columnisten gehouden door 

mevrouw Sheila Sitalsingh. Hiernaast zijn er van september tot 

en met november 2019 trainingen in economische thema’s 

zorgt door de economisten aan mediawerkers in zowel 

Paramaribo als Nickerie. Geen interview was voor 

Ramautarsing te veel. Met veel passie en geduld beantwoorde 

hij elk vraag van zowel Surinaamse als buitenlandse 

programmamakers, mediawerkers en interviewers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan Winston Ramautarsing  

VES voorzitter in de periode 2016-2021 
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Hij legde sterk de nadruk op het informeren van de 

samenleving. Onder voorzitterschap van Ramautarsing werd 

de boodschap van de Vereniging verruimd door de uitgifte van 

het verenigingsblad INZICHT – Het Surinaams Economistenblad 

en met het televisieprogramma Econotori. INZICHT beleefde in 

december 2021 haar derde jaardag en in november 2021 was 

de zevende Econotori een feit.  

 

Ondanks de Covid-beperkingen ging ook in mei 2020 het 

traditionele VES Economisch Debat door. Voor een bredere 

informatievoorziening is onder zijn leiding ook geintroduceerd  

de debattenserie “De Economische Dialoog. Hierbij werden alle 

deelnemende politieke partijen aan de tand gevoeld door de 

VES over hun economische inzichten en hun voorgenomen 

beleid met die in 5 afleveringen live op TV, via Zoom en 

Facebook etc. te volgen was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winston Ramautarsing heeft in zijn voorzittersrol de 

Vereniging standvastig gestuurd door een zeer onstuimige 

periode en laat een financiële gezonde en breed georiënteerde 

organisatie achter voor de nieuwbakken voorzitter. Hij blijft 

gelukkig wel aan in de rol van ondervoorzitter, zodat de 

Vereniging kan groeien naar grotere hoogten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COVID-19  Vaccinatieoproep 

Het VES-bestuur roept haar leden en de 

gehele samenleving nogmaals 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. 

De redactie van INZICHT bedankt de oud-voorzitter van de 
VES Winston Ramautarsing voor zijn ondersteuning aan de 
redactie van INZICHT en in het bijzonder de vrijheid die de 
redactie had bij het selecteren en schrijven van artikelen.  
 
Zijn devies was:  
“De redactie is verantwoordelijk, ik bepaal niet” 

Plaats hier uw advertentie! 

 
Voor tarieven mail naar vessuriname@gmail.com 

of info@ves.sr 

http://www.covid-19.sr/
mailto:vessuriname@gmail.com
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Global Innovation Index 2021 
De Global Innovation Index  is een internationale 

rangschikking van landen, waarbij hun innovatie graad wordt 

gemeten. De rangschikking wordt elk jaar opgesteld door de 

World Intellectual Property Organization (WIPO). De WIPO is 

een organisatie welke valt onder de Verenigde Naties en richt 

zich op de bescherming van de Intellectuele Eigendom. 

Suriname is sinds 1975 lid van de WIPO. 

 

Bij de Global Innovation Index (GII) van 2021 zijn de 

economieën van 132 landen geanalyseerd op basis van een 

aantal indicatoren. De score van een land wordt berekend op 

basis ven meerdere criteria waaronder aangevraagde 

patenten, R&D uitgaven, mate van onderwijs en onderzoek, 

wetenschappelijke publicaties, afgestudeerde in 

wetenschappelijke richtingen, technologische ontwikkeling, 

energieverbruik, samenwerkingsverbanden tussen onderwijs 

(universiteiten) en het bedrijfsleven, kwaliteit van de 

infrastructuur, bestaande wetgeving, status van de 

kapitaalmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk is te zien dat de top van de ranglijst bestaat uit landen 

met een hoog inkomen. Landen die de mogelijkheid hebben 

om budget beschikbaar te stellen voor onderwijs, onderzoek 

en innovatie.  

 

Suriname 

Suriname komt niet voor op de GII index. Uit de CARICOM staat 

Jamaica op nummer 74 en Trinidad and Tobago op nummer 97. 

Waaraan ligt het dat Suriname niet voorkomt? Geven we wel 

input aan de onderzoekers? Voor onze eigen ontwikkeling is 

het noodzakelijk dat we een nationaal innovatie 

beleidsraamwerk opstellen met duidelijk geformuleerde 

doelen gekoppeld aan een uitvoeringstijdpad. Vanwege de 

financieel-economische crisis van ons land en de beperkte 

budgetmogelijkheden en de kleinschaligheid van onze 

economie is het moeilijk te concurreren met de top 50 van de 

ranglijst. Ons doel dient te zijn om een innovatiebeleid te 

ontwikkelen en dit samen uit te voeren met de private sector 

en bevriende landen. Het innovatiebeleid dient gericht te zijn 

op de economische ontwikkeling van de sectoren gericht op 

duurzame ontwikkeling, namelijk: landbouw, mijnbouw, 

toerisme, kennis, ICT, onderwijs en dienstverlening. Het 

innovatiebeleid dient samen te gaan met het “ease of doing 

business” beleid. Op de “ease of doing business” index staat 

Suriname op plek nummer 162 van de 190 landen. De VES heeft 

vaker hierop gehamerd wat het nadeel is van een lage notering 

op deze index voor het ondernemersklimaat, het bevorderen 

van lokaal ondernemerschap en het aantrekken van 

investeerders. In augustus 2020 heeft de VES een notitie 

overhandigd aan de minister van EZOTI met aanbevelingen 

voor het verbeteren van de “ease of doing business” score. 

Helaas zijn de daden tot nu toe uitgebleven. 

 

Samenwerking met Nederland 

Nederland staat op de zesde plaats van de GII index. Wat 

kunnen we meepikken van Nederland om een positie te 

bemachtigen op de GII index en een  betere notering op de 

ease of doing business index. Deze regering heeft 

zorggedragen voor het herstel van de bilaterale relatie met 

Nederland. Hier ligt de kans voor kennisuitwisseling en beleid 

te ontwikkelen voor het bovenstaande. Nederland is het 

tweede exportland ter wereld van agrarische producten, 

equipment en technologie (food business). Tijdens het bezoek 

van de President vorig jaar september aan Nederland heeft hij 

een bezoek gebracht aan Wageningen Universiteit. Dit is een 

goede eerste stap, maar hopelijk blijft het niet hierbij. Wat zijn 

de vervolgacties? Er dient een platform te worden ingesteld 

bestaande uit het Ministerie van LVV, EZOTI met de private 

sector voor beleidsformulering,- ontwikkeling en 

implementatie.  

 

  

    Wereld nieuws  
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Het “Sterk Leiderschap” van Dubai 
 

Onze Regering is met een feestdelegatie in november j.l. onder 

leiding van President Santokhi naar Dubai geweest. Bij 

terugkomst gaf hij aan dat Suriname misschien geen tweede 

Dubai zou worden, zoals anderen eerder hadden beweerd, 

maar dat we wel enkele trekken van Dubai zouden vertonen. 

Met name het Sterke leiderschap van Dubai werd door velen 

geprezen. Maar er is een keerzijde aan die medaille. 

 

Dubai is geen land 

Dubai is een emiraat, een van de 7 districten die samen het 

land de Verenigde Arabische Emiraten vormen. Het BBP per 

capita is ongeveer 10 maal die van Suriname. Niet slecht voor 

een district die ongeveer zo groot is als Coronie. Dubai heeft 

toegang tot een van de grootste olievoorraden in de wereld, 

maar die draagt niet meer dan 6% bij aan het BBP. De 

oliereserves worden dus verstandig met mondjesmaat benut. 

De meeste inkomsten genereert het district met andere 

economische activiteiten waaronder toerisme. Met ca. 20 

miljoen toeristen die Dubai jaarlijks bezoeken zijn de hotels het 

gehele jaar door voor ca. 85% bezet. 

 

Dubai heeft dus het geheim gevonden om haar economie te 

diversifiëren, waardoor zij nauwelijks afhankelijk is van de olie. 

Volgens sommige Surinaamse politici kunnen wij een 

voorbeeld aan Dubai nemen. Maar is het ontwikkelingsmodel 

van Dubai wel iets wat Suriname zou kunnen overnemen? 

 

Sterk Leiderschap voor het leven 

Naast de President hebben meerdere personen uit de 

Surinaamse delegatie het Sterke leiderschap van Dubai volop 

geprezen. Het is goed om te weten dat het presidentschap en 

het premierschap van de VAE zijn toegewezen aan 

respectievelijk de Al Nahyan-stam van Abu Dhabi en de Al 

Maktoem-stam van Dubai. Staatshoofd en president voor het 

leven is Khalifa bin Zayed Al Nahayan (sinds 2004). 

Regeringsleider en vice-president en premier voor het leven is 

Mohammed bin Rasjid Al Maktoem (sinds 2006), de emir van 

Dubai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubai… een paradijs op aarde ? 

Het succes van Dubai is gebaseerd op de uitbuiting van 

gastarbeiders: In Dubai wonen ongeveer 3 miljoen mensen. 

Van die groep bestaat 85-90% uit arbeidsmigranten. Zij hebben 

en krijgen niet de nationaliteit van de Verenigde Arabische 

Emiraten (VAE), maar slechts een contract om er te mogen 

werken. Ze hebben dus beperkte rechten. In Dubai zal je 200 

verschillende nationaliteiten tegenkomen van mensen die er 

werken; ook enkele Surinamers. Het grootste deel van de 

mensen komt uit India, Pakistan en Bangladesh en ze leven 

onder niet rooskleurige omstandigheden. Dat is het geheim 

van Dubai: de uitbuiting van gastarbeiders. Daarom bestaat ca. 

75% van de bevolking in Dubai uit mannen, buitenlanders die 

er 12 uur per dag 7 dagen in de week werken. 

 

Vakbondsrechten: Er bestaan ook geen vakbonden. Wie teveel 

praat over arbeidsrechten wordt monddood gemaakt. Ja, 

mensen hebben het geprobeerd en zijn van een koude kermis 

thuisgekomen. De regering en de staat erkennen deze vorm 

van “slavenarbeid” en doen er alles aan om dit nationaal en 

internationaal goed te praten. Willen wij dat overnemen van 

Dubai? Ja, alleen met slavernij heeft men wereldwonderen als 

de Piramides in Egypte kunnen bewerkstelligen, zo ook de 

wonderen die zich in Dubai voltrekken, maar dit is niet bepaald 

het juiste voorbeeld voor Suriname. Dat ontwikkelingsmodel 

van Dubai is NIET wat wij in Suriname begeren. 

 

Vrijheid in Dubai 2020: De Verenigde Arabische Emiraten 

scoorde in 2020 slechts 5 van de 40 politieke rechten en 12 van 

de 60 burgerlijke vrijheden. Met een totaal van 17 van de 100 

wordt het land aangemerkt als NIET VRIJ, niet bepaald een 

voorbeeld die wij zouden willen volgen.  In maart 2021 bracht 

het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een 

rapport uit over de mensenrechtenpraktijken in de VAE. Hierin 

werd gemeld dat er in 2020 diverse gevallen waren van 

marteling, willekeurige detenties, misbruik, bedreigingen met 

verkrachting en afranselingen.  

 

Persvrijheid in Dubai: De VAE staat op de 119e plaats in de 

World Press Freedom Index, wat het land classificeert als een 

land waar de vrijheid van meningsuiting ernstig wordt 

onderdrukt. Het is in Dubai niet toegestaan om op enigerlei 

wijze kritisch te zijn op de overheid, overheidsfunctionarissen, 

politie en de koninklijke families. Deze beperkingen gelden 

zowel voor critici als voor gewone gebruikers van sociale 

media.  

 

Hoewel journalisten niet langer gevangen kunnen worden 

gezet voor het doen van hun werk, kunnen er andere juridische 

stappen tegen hen worden ondernomen. De Expo 2020 Dubai 

die in november 2021 door de Surinaamse Regeringsdelegatie 

werd bezocht is door de heerser van Dubai gebruikt als 

dekmantel om het publieke imago van het land op te schonen 

op het wereldwijde platform. Freedom House verklaart: 

    Ingezonden:  

De heerser Maktoum 

in 2016 
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"Extreme vormen van zelfcensuur worden op grote schaal 

toegepast, met name met betrekking tot kwesties zoals de 

koninklijke familie, lokale politiek, cultuur, religie of elk ander 

onderwerp dat de regering politiek of cultureel gevoelig acht.  

 

De wet in de VAE is 

gebaseerd op een duaal 

systeem van de Sharia en 

civiele rechtbanken. 

Volgens de wet van 

Dubai mag een man ook 

zijn kinderen en vrouw 

slaan. De Dubaise wet 

verbieden homo-

seksualiteit en travestie 

met straffen variërend 

van dood, levenslange 

gevangenisstraf, 

geseling, boetes, 

deportatie, chemische 

castratie, eerwraak, 

afranselingen, ge-

dwongen anale onder-

zoeken, gedwongen 

hormooninjecties en marteling. Volgens Human Rights Watch 

zijn de berichten over gedwongen verdwijning en marteling in 

de VAE zorgwekkend. Positief is dat in november 2020 de 

Verenigde Arabische Emiraten hun rechtssysteem hebben 

herzien om onder meer de beperkingen op alcoholgebruik te 

versoepelen, samenwonen toe te staan en de straf voor 

eerwraak te verhogen. 

 

Geen democratie: Alle uitvoerende, wetgevende en 

rechterlijke macht berust bij de zeven erfelijke heersers. De 

Federale Hoge Raad, bestaande uit de 7 dynastieke heersers 

van de zeven emiraten, is het hoogste uitvoerende orgaan van 

het land. VAE kent geen algemeen kiesrecht. Politieke partijen 

zijn verboden. De niet-gekozen Federale Hoge Raad wordt 

geadviseerd door de 40-leden tellende Federale Nationale 

Raad (FNC), die voorgestelde wetten kan herzien en ministers 

van de regering kan ondervragen. Het heeft slechts een 

adviserende rol. Sinds 2006 wordt de helft van de leden van de 

FNC (20) op individuele basis voor vier jaar gekozen door een 

kiescollege dat is gekozen door de heersers van elk emiraat, 

terwijl de regering de andere 20 rechtstreeks benoemt.  

 

Positief is de duidelijke regels, orde, discipline en veiligheid die 

de heerser weet te handhaven. Dat maakt het land niet alleen 

aantrekkelijk voor toeristen, maar ook voor diverse 

multinationals om zich er te vestigen. De VAE wordt 

beschouwd als een van de minst corrupte landen in het 

Midden-Oosten. Desalniettemin zijn er geen onafhankelijke 

anticorruptie mechanismen, en hooggeplaatste leden van de 

heersende families zijn in staat zichzelf te beschermen tegen 

publieke controle. De ineenstorting van de private-equity firma 

Abraaj Group in 2018 bracht de tekortkomingen in het toezicht 

in de financiële sector in Dubai aan het licht. 

 

De VAE heeft de afgelopen jaren hervormingen doorgevoerd 

om de procedures voor het opzetten en exploiteren van 

bedrijven te vergemakkelijken. De regering en heersende 

families oefenen echter sterke invloed uit op de economie en 

zijn betrokken bij veel van de belangrijkste economische 

initiatieven van het land, waardoor de ruimte voor echt 

particuliere zakelijke activiteiten wordt beperkt. In 2019 

stonden de autoriteiten op emiraatniveau in Abu Dhabi 

buitenlanders voor het eerst toe om eigendom te bezitten, 

maar Dubai stond buitenlanders al sinds 2001 toe eigendom te 

bezitten in aangewezen zones.  

 

De conclusie moet dan ook zijn dat onze delegatieleden zich bij 

hun bezoek aan Dubai heeft laten verblinden door de orde en 

netheid, en de schoonheid van de imposante gebouwen en 

infrastructuur van Dubai. Het “Sterk Leiderschap” en het 

succes van Dubai is echter gebaseerd op dictatuur en met 

harde hand onderdrukking van zijn eigen volk in kombinatie 

met de uitbuiting van de gastarbeiders uit arme landen. Dit is 

zeker niet het ontwikkelingsmodel voor Suriname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam en telefoonnummer van de schrijver zijn bij de redactie 

bekend. 

 

PS: De redactie behoudt het recht Ingezonden stukken niet te 

plaatsen, indien deze niet aan de algemene normen van 

fatsoen en ethiek voldoen.   

De Emir Maktoum:  

De emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid al-

Maktoum (72), moet van een Britse rechtbank zijn 6e ex-

vrouw Haya Bint al-Hoessein (47) en haar twee kinderen 

645 miljoen euro alimentatie betalen. Drie jaar geleden 

vluchtte ze met hun dochtertje en zoontje naar het Verenigd 

Koninkrijk. Het grootste deel is bedoeld voor maatregelen 

om Haya en hun kinderen (14 en 9) tegen de dictatoriale 

emir te beschermen. Met gepantserde auto’s  zouden ze 

veiliger over straat kunnen. 

 

De sterke leider Maktoum heeft een slechte reputatie. Hij 

zijn dochter  Prinses Shamsa die hij met een van zijn andere 

vrouwen had in het Britse Cambridge ontvoerd en naar 

Dubai  teruggevlogen. Ze is nooit meer in het openbaar 

gezien.  

Haar zus Latifa vluchtte in 2018, maar zou door 

commando's van haar vader uit India naar Dubai te zijn 

teruggehaald. In februari stuurde ze een videoboodschap 

naar vrienden, waarin ze zei dat haar vader haar gevangen 

houdt in een villa die continu wordt bewaakt. 
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De VES heeft op 14 december 2021 onderstaande 
persbericht uitgebracht. Dit naar aanleiding van de 
mishandeling van de journalist Jason Pinas door 
beveiligers van de Vice-President voor het DNA gebouw. 
Dit gebeurde onder het oog van de Vice-President en 
nadat de Vice-President kort had “gesproken” met de 
journalist in aanwezigheid van burgers en notabene 
terwijl een openbare DNA vergadering gaande was.  
 
Dit gedrag van de tweede belangrijkste autoriteit van ons 
land past totaal niet in de hedendaagse democratie en is 
een ondermijning van onze Grondwet en aantasting van 
de fundamenten van de samenleving. 
 

Persbericht: 

VES keurt mishandeling van DWT journalist ten 
strengste af 

De Vereniging van Economisten (VES) heeft met afschuw 
kennisgenomen van de flagrante schending van de 
persvrijheid.  
 
De mishandeling van journalist Jason Pinas door beveiligers van 
de Vice-President kan worden getypeerd als barbaars en hoort 
niet thuis in onze democratie waar de vrije pers een onmisbare 
deel is. Dit gebeuren doet geweld aan onze democratie en 
rechtstaat. De pers vervult een belangrijke rol in de 
informatieverschaffing naar de samenleving toe. Deze rol dient 
gekoesterd te worden. Autoriteiten dienen de 
persmedewerkers alle ruimte te bieden, zodat ze hun werk 
naar behoren kunnen doen naar eer en geweten.  
 
Het gedrag van de Vice-President, alsmede zijn verklaring t.a.v. 
het voorval in DNA, is verre van wat verwacht mag worden van 
een door het volk gekozen leider die onder alle 
omstandigheden het goede voorbeeld moet geven. Hij hoort te 
weten wat in de Grondwet staat m.b.t. persvrijheid. 
 
Er is een tijd in onze geschiedenis geweest dat wij 
noodgedwongen onze mond hebben moeten laten snoeren. 
Die tijd mag nooit meer terugkomen.  
 
De VES roept de Regering en DNA op om het gedrag van de 
Vice-President en zijn beveiligers in kwestie te veroordelen en 
verzoekt de daartoe verantwoordelijke autoriteiten op om een 
grondig onderzoek in te stellen en waar er strafbare feiten zijn 
gepleegd de daders te vervolgen en te bestraffen. 
 
Persdienst VES 
Paramaribo, 14 December 2021 

 

 

 

 

 

Grondrechten 
Het maatschappelijk middenveld, waaronder 
organisaties als de VES, kunnen actief participeren aan 
het maatschappelijk proces en debat, indien er sprake is 
van persvrijheid en vrije meningsuiting. Dit dient 
beschermd te worden door de autoriteiten die door het 
Volk gekozen zijn, en niet juist door de gekozenen te 
worden beschadigd en vertrapt. In het bijzonder de Vice-
President waaronder het mediabeleid valt. De 
activiteiten van de VES zijn alleen mogelijk binnen een 
democratische rechtstaat met waarborging van de 
persoonlijke rechten en vrijheden, als onderdeeel van de 
Grondrechten. De artikelen 19 en 20 van onze Grondwet 
zijn heel duidelijk hierover. 
 
De VES heeft tijdens de vorige regeerperiode vaker haar 
stem laten horen over het financieel-economisch 
wanbeleid. Het wanbeleid dat ons land financieel-
economisch in ellende heeft gestort met hoge inflatie, 
afname koopkracht, waardevermindering van de SRD, 
stijging wisselkoers (straatkoers), toename van de 
nationale en internationale schulden, enz.. De kritiek van 
de VES op het beleid was alleen mogelijk, vanwege de 
verankering en beleving van persvrijheid en de vrijheid 
van meningsuiting. Kunnen de huidige machthebbers 
zich een situatie indenken als er geen sprake zou zijn van 
de beleving van de Grondrechten in de vorige 
regeerperiode, en hoe het dan zou aflopen met de 
economie?  
Ook onder deze Regering is de VES kritisch. Hun “friends, 
family en sponsoren” beleid houdt de samenleving in een 
wurggreep en knaagt aan het vertrouwen van de 
samenleving in de huidige machthebbers. Verder wordt 
het niet doen wat men beloofd heeft om de economie op 
spoor te krijgen aan de kaak gesteld. Dit is alleen mogelijk 
in een democratie met eerbiediging van de 
Grondrechten. De kritiek op de Regering zal alleen maar 
toenemen vanuit het maatschappelijk middenveld als zij 
niet de juiste maatregelen treft ter herstel van de 
economie, onder toezicht van het IMF die meekijkt en 
beslist over het vrijkomen van de volgende tranches.  
 
Tot slot doet de VES een dringend beroep op de 
President, de Vice-President, overige Regeringslieden en 
overige relevante organisaties en entiteiten, waaronder 
het Openbaar Ministerie om kordaat en corrigerend op 
te treden waar het noodzakelijk is voor de bescherming 
van de persoonlijke rechten van burgers. Wij willen niet 
de mooie woorden maar de concrete daden. 
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