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et driedaagse Agri Investment Forum and Expo 

dat van 19 tot 21 mei in Guyana is gehouden had 

als thema: “Invest in Vision 25 by 2025”. Deze Vision is 

een initiatief van President Dr. Irfaan Ali, die voortbouwt 

op het "Jagdeo-initiatief" gepresenteerd in 2005 toen 

Jagdeo nog president van Guyana was.  

 

Politieke Committment  

De regionale leiders hebben het initiatief van de Guyanese 

leider geprezen en omarmd. Aangezien ze dat indertijd ook 

hadden gedaan met het Jagdeo-plan is het niet voldoende 

garantie voor daadwerkelijke realisatie. De Vision heeft alleen 

waarde als er een onomkeerbare commitment van alle 

staatshoofden is om dit initiatief ook te implementeren. Het 

betekent tussenkomst van en actieve leiding geven door de 

presidenten en premiers van de regio. Dit ambitieus plan kan 

niet door de ministeries van Landbouw worden aangestuurd, 

omdat er zoveel horizontale problemen zijn die moeten 

worden aangepakt die niet door de ministeries van Landbouw 

alleen kunnen worden aangepakt. Dit proces kan niet anders 

dan van boven worden aangedreven, middels een zware 

politieke interventie van de regeringsleiders.  

 

Dit kan niet vanuit hun airco kantoren worden aangestuurd. De 

staatshoofden moeten zelf de laarzen aantrekken en het veld 

ingaan om de mensen te ontmoeten en niet in de kantoren en 

ministeries blijven, anders kan niet worden ingespeeld op de 

behoeften van de mensen die de productie in de meest brede 

zin moeten realiseren.  

 

De regering moet de mensen bereiken en hen uitleggen dat het 

geld dat wordt besteed aan het importeren van voedsel welke 

ook lokaal kan worden geproduceerd, niet goed is voor de 

welvaart van het land. Dat geld zou elders kunnen worden 

besteed, zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. 

Maar dit zal politieke wil vergen. 

 

Van Lippendienst naar echte samenwerking 

De leiders erkenden dat ze moeten samenwerken om ervoor 

te zorgen dat deze visie werkelijkheid wordt en niet nog weer 

een gemiste kans voor de regio. Het Jagdeo-initiatief om 

voedselzekerheid en regionale handel te bevorderen is 

indertijd ook enthousiast ontvangen door de Staatshoofden, 

maar nimmer uitgevoerd. Op vele Heads of Government  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vergaderingen hebben ze mekaar toezeggingen gedaan 

hierover, maar wanneer men weer thuis is gaat men over tot 

de orde van de dag. De zwakke implementatie is kenmerkend 

voor de Caricom. Reeds in 1992 had de Shridath Ramphal 

commissie in hun rapport “Time for Action” hierop gewezen en 

voorgesteld een Coördinerend Uitvoeringsorgaan in te stellen, 

met verregaande bevoegdheden. Dit is echter nooit 

uitgevoerd. 

 

Minder praten, en meer Actie  

Minder gepraat en meer tastbaar werk aan realistisch haalbare 

doelen is wat nodig is als de regio wil voldoen aan dit '25% in 

2025' voedselimportverminderingsdoel. Hoewel het doel 

overambitieus en onrealistisch is moeten we er wel nu aan 

beginnen. We mogen dit momentum niet verliezen.  

 

Toen Suriname in 1995 lid werd van de Caricom bedroeg de 

Food import bill US$ 1 miljard per jaar. Er werd toen expliciet 

aangegeven dat met Suriname erbij dat bedrag zou afnemen. 

Alle lippendienst aan “Suriname als Voedselschuur” ten spijt, 

de realiteit gebiedt dat deze food import bill nu is toegenomen 

tot ruim boven de US$ 5 miljard per jaar. Als regio en als land 

kunnen we niet doorgaan met het importeren van miljarden 

dollars aan producten die we hier lokaal kunnen produceren. 

 

Tussen US$ 7 en 14 miljard aan nieuwe Investeringen nodig 

De verlaging van de importen met 25%, zullen worden 

vervangen door verhoging c.q. uitbreiding van de huidige 

agrarische productieniveau met ca. US$ 1.4 miljard op 

jaarbasis. De kost gaat echter voor de baat. Voor deze 

productiegroei is, bij een minimale kapitaalcoëfficiënt van 5, 

een additionele investering nodig van US$ 7 miljard nodig. 

Aangezien er voor deze forse uitbreiding erg veel 

infrastructurele werken nodig zullen zijn, is het aannemelijker 

dat de kapitaalcoëfficiënt rond de 10 ligt waardoor de 

benodigde Investeringen eerder US$ 14 miljard kunnen 

bedragen.  

 

Waar komt dit kapitaal vandaan 

De recente investeringsconferentie in Guyana was een 

noodzakelijke eerste stap om het doel te bereiken, omdat de 

landen zonder de nodige financiering de boeren niet kunnen 

helpen de productie te verhogen. De Trinidadiaanse Republic 

Bank heeft aangeboden om via de CARICOM Sustainability 

Agriculture Credit Facility tot US$ 100 miljoen aan 

landbouwprojecten te financieren tegen een lage rente.  

H 

Vision 25 by 2025 
25% voedselimportreductie in 2025 is sympathiek, maar niet 

haalbaar 
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Hieronder vallen de ontwikkeling van prioritaire gewassen, 

kapitaalgoederen voor landbouw, aanvoerwegen om toegang 

te bieden tot bouwland, bulkopslag voor gewassen, 

verwerkingsfabrieken en kassenteelt. De financiering van de 

Republic Bank wordt effectief aangeboden aan de regeringen, 

maar zal deels worden aangewend om private producenten in 

staat te stellen te groeien. De nationale private sector en de 

regionale private sector zullen uiteindelijk die 

investeringsbeslissingen nemen die ons in staat zullen stellen 

om deze doelstelling van 25 op 2025 te bereiken. Slechts een 

deel zal uit hun eigen vermogen kunnen worden gefinancierd. 

Het is overduidelijk dat een fors deel uit de 

ontwikkelingsbudgetten van de lidlanden zal moeten komen. 

Daarnaast zullen de lidlanden ook fiscale en andere benodigde 

faciliteiten beschikbaar stellen. Zeker in de aanloopfase zijn 

deze faciliteiten noodzakelijk om concurrerend te kunnen 

produceren. Dit vraagt nationale draagvlak aangezien de 

agrarische budgetten, niet alleen in Suriname, momenteel erg 

laag zijn. 

 

Ontwikkelingstijd  

De forse productiegroei vereist een sterke politieke wil voor de 

aanpak van een complexiteit van problemen, variërend van 

oogstverzekering, sanitaire en fytosanitaire belemmeringen 

tot investering in scheepvaart. De verwachting om tegen 2025 

de voedselreductiedoelstelling van 25% te halen zal niet 

haalbaar blijken vanwege de complexiteit waarvoor een 

geïntegreerde, snelle aanpak nodig is. Ook de ontwikkeltijd van 

drie en een half jaar is veels te kort. Agrarische productie blijkt, 

anders dan de industrie, een veel langere aanloop- en 

leerperiode nodig te hebben alvorens op volle productie te 

komen.  

Ook het mobiliseren van minimaal US$ 7 miljard dollar aan 

risicodragende investeringen zal vele jaren vergen. Het 

ontbreekt niet aan goede en minder goede ideeën maar 

slechts weinigen hiervan hebben reeds beproefde bancable 

projectdossiers.  

 

Ook Versterking en Facilitering Bedrijfsleven nodig 

Ook de capaciteiten op bedrijfsniveau dienen verder te 

worden uitgebreid. Het Caribisch gebied zal de internationale 

hulp en leningen moet inzetten voor capaciteitsopbouw voor 

ondernemingen als landen de export willen vergroten. 

Internationale hulp komt naar de regering, waardoor 

capaciteit wordt opgebouwd bij overheidsinstanties die geen 

relatie hebben de groei van de bedrijven en soms zelf een rem 

zijn op ontwikkeling.  

 

Externe omgeving steeds competitiever 

De beoogde productiegroei voltrekt zich binnen de realiteit 

van het wereldwijde handels- en  

 

 

 

ontwikkelingsinancieringskader, dat niet gunstig is voor kleine 

landen zoals de onze. De grote landen die zeggen ons te willen 

helpen geven leningen of kleine schenkingen, maar verdienen 

dat in de handel ruim terug. Dat is de realiteit. Er kan geen 

concurrerende handel op basis van wederkerigheid zijn tussen 

een kleine Caribische natie en de Verenigde Staten. Het blijft 

een uphill battle, waarbij het niet aannemelijk is dat er op korte 

termijn gunstigere handelskaders zullen komen. 

 

 

 

De regionale regeringen dienen met hun nationale 

producenten samen te werken en zich concentreren op 

specifieke producten die competitive kunnen worden 

geproduceerd ter vervanging van de bestaande importen en 

om eventueel de exportmarkt competitief te kunnen betreden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauwelijks vooruitgang geboekt in 17 jaar 

De ambitieuze doelstelling van "25% tegen 2025" zal een grote 

hoeveelheid investeringen vergen, zowel van de private als de 

publieke sector. Een investering van de particuliere sector, in 

combinatie met investeringen van de publieke sector in 

wegen, drainage en irrigatie, onderzoekscapaciteit, etc zijn 

allemaal essentieel voor het succes van het initiatief. Maar de 

regio is nog ver verwijderd van het mobiliseren van deze 

middelen die nodig zijn om dit te bereiken. Het gaat hierbij om 

prioriteiten stellen, dus de middelen zullen aan een andere 

economische activiteit onttrokken worden. 

 

Een deel vereist misschien geen grote kapitaalinvesteringen 

maar wel geheel ander beleid en goede coördinatie, w.o. de 

kwestie van handelsbelemmeringen. Deze moeten op 

individuele landenniveau worden aangepakt. De politieke wil 

om bepaalde monopolies en privileges in de regio te 

doorbreken die handelsbelemmeringen in het Caribisch gebied 

veroorzaken is hierbij noodzakelijk. Om de handel open te 

stellen, moeten we bepaalde monopolies doorbreken en dat 

zal niet gemakkelijk zijn. Achter de regeringen, niet alleen in 

Suriname, staan vaak personen en groepen uit de particuliere 

sector die de besluitvorming kunnen duwen of afremmen.  

 

De 10 belangrijke beperkingen voor de landbouwgroei in 

het Caribisch gebied die zo'n 17 jaar geleden in een 

regionale strategie werden geïdentificeerd omvatten:  

1. Beperkte en ontoereikende financiering;  

2. Verouderde en inefficiënte landbouw- en 

gezondheidssystemen voor voedselveiligheid; 

3. Onvoldoende onderzoek;  

4. Een gefragmenteerde particuliere sector; 

5. Inefficiëntie van land- en waterdistributiesystemen;  

6. Gebrekkige en ongecoördineerde 

risicobeheersystemen;  

7. Onvoldoende vervoer;  

8. Zwakke geïntegreerde informatie-intelligentie; 

9. Zwakke marketingrelaties en’ 

10. Een gebrek aan human resources. 

Het Jagdeo Initiatief 
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Een van die politieke problemen is de facilitering. De 

landbouwsector bevindt zich meestal in de onderste keten van 

industrieën die bepaalde faciliteiten genieten. Als er geen 

eenduidige door de samenleving gedragen prioriteit is voor de 

landbouwsector, zullen de ministeries van Financiën, NH, 

EZOTI en LVV op dezelfde manier blijven opereren als in het 

verleden en de faciliteiten verschaffen alleen aan die sectoren 

met de grootste lobbykracht. Op de eilandstaten zijn het 

doorgaans de toerismebelangen, terwijl op het vasteland de 

mijnbouwbelangen domineren. De boeren hebben vaak niet 

die lobbykracht en daarom hebben ze een consistente 

onomkeerbare steun van de regering nodig. 

 

Zonder jongeren geen agri-sector in de toekomst  

Dat jongeren betrokken moeten worden bij de besluitvorming, 

zodat ze kunnen bijdragen aan oplossingen in de versnelde 

ontwikkeling van de landbouw op nationaal en regionaal 

niveau is het intrappen van een open deur. De landbouw heeft 

een negatieve status, wordt geassocieerd met vuil, zwaar en 

laagbetaald werk, een beeld dat haaks staat op de ambities van 

veel jonge mensen voor een aantrekkelijker arbeidsleven dan 

die van hun (voor)ouders. Ook die ouders stimuleerden de 

kinderen om vooral te studeren, niet in de 

landbouwwetenschappen, maar om buiten de landbouw te 

kunnen werken. Ook de toegang tot kennis, land, financiën en 

afzetmarkten zijn enkele van de zaken die de toegang van 

jongeren tot de landbouw belemmeren. De uitdagingen zijn 

complex en met elkaar verweven, maar het kan en moet vooral 

anders.  

 

De ambitieuze moderne landbouw die de regio voor ogen 

heeft, kan worden gedaan met een vergrijzende bevolking.  

De vergrijzing in de sector is in alle landen van de regio 

zichtbaar. Het transformeren van de manier waarop jongeren 

naar de landbouwsector kijken en ermee bezig zijn, is de 

sleutel tot het aanzienlijk vergroten van de werkgelegenheid, 

het verbeteren van het levensonderhoud en het opbouwen 

van plattelandseconomieën die meegroeien met de stedelijke 

centra. Leiders hebben dus een cruciale taak om onze jongeren 

in de landbouw te stimuleren door van landbouw een 

aantrekkelijke sector voor jongeren te maken.  

 

Infusie van technologie 

De infusie van technologie en kapitaal kan een enorm verschil 

kan maken. Jonge mensen moeten profiteren van de 

technologie die nu beschikbaar is op het gebied van landbouw. 

Daarin staan mechanisatie, digitalisering en robotisering 

centraal Landbouw gaat veel verder dan alleen de 

veldproductie, het omvat de gehele waardeketen vanaf de 

inputvoorziening tot aan de consument hier of in het 

buitenland. Zo vergt het een breed scala aan expertise en biedt 

daardoor een ruime variatie aan werkgelegenheid. Het leent 

zich voor zelfstandig ondernemerschap en eigen baas worden. 

Jonge mensen worden gedreven door technologie hetgeen 

dwingt tot de infusie van technologie en kapitaal in de sector. 

Het is cruciaal dat jongeren toegang hebben tot de juiste 

informatie, op maat gesneden opleidingen voor de moderne 

gemechaniseerde landbouw; moderne informatie- en 

communicatietechnologieën en effectieve organisaties. 

Jongeren-specifieke projecten en programma's kunnen 

effectief zijn om jongeren het extra duwtje in de rug te geven 

dat nodig is om de landbouwsector te betreden. Dit is 

essentieel.  

 

Gendergelijkheid cruciaal voor het bereiken van 

landbouwdoelen  

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen overal ter wereld te 

maken hebben met grote obstakels die voor gender 

ongelijkheid in de landbouw zorgen, waaronder: toegang tot 

landrechten, productiemiddelen en inspraak bij de 

besluitvorming. Een studie van Food and Agriculture 

Organization (FAO) heeft voorgerekend dat indien vrouwen 

dezelfde toegang tot de productieve hulpbronnen hadden als 

mannen, hun agrarische productie met 20 tot 30 procent zou 

kunnen toenemen. Met gerichte aandacht voor genderimpact 

in ons agrarisch beleid kunnen we de remmende beperkingen 

voor vrouwen aanpakken. Gendergelijkheid zal niet per geluk 

worden bereikt, maar vergt weloverwogen actie om dit 

mogelijk te maken. Het hoog percentage vrouwen in de 

landbouwsector dwingt ook tot fatsoenlijke 

werkomstandigheden in de landbouw. We gaan geen nieuwe 

mensen in de landbouw aantrekken als de 

arbeidsomstandigheden niet fatsoenlijk zijn.  

  

Economic Quotes:  

“Juist aan het voor de hand liggende 

wordt het minst gedacht.” 

 

 

 

 

 

 

Duitse Econoom, Geschiedkundige en 

Socioloog 1864 – 1920 

– Max Weber  
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e VES delegatie die geparticipeerd heeft aan het 

driedaagse Agri Investment Forum and Expo van 

19 tot 21 mei in Guyana heeft met ondersteuning van het 

Ministerie van Agriculture van Guyana op zaterdag 21 

mei jl. een ontmoeting gehad met de heer Kuldip 

Ragnauth, Deputy Manager en mevrouw Marsha 

Hohenkirk, Quality Control Manager van de Guyana Rice 

Development Board. 

 

Introductie in GRDB 

The Guyana Rice Development Board (GRDB) is in 1995 op 

basis van de Guyana Rice Development Board wet van 1994 

opgericht. De doelstellingen van de GRDB zijn: 

1. Het ontwikkelen van de rijstindustrie in Guyana en het 

bevorderen van de uitbreiding van de exporthandel; 

2. Het opzetten van faciliteiten voor het uitvoeren van 

onderzoek met betrekking tot rijst en het bereiken van 

de rijstboeren via een gevestigd systeem, die nut kunnen 

ontlenen aan de voordelen die uit dergelijk onderzoek 

voortvloeien; 

3. De mogelijkheid voor alle relevante stakeholders om deel 

te nemen aan productie, marketing en 

ontwikkelingsactiviteiten voor de ontwikkeling van de 

rijstindustrie.  

 

De GRDB is de centrale actor in de waardeketen van de 

Guyanese rijstindustrie. Alle stakeholders zijn verenigd in de 

GRDB, waarbij alle neuzen gericht zijn op de ontwikkeling van 

de rijstsector en waarbij alle belanghebbenden een inkomen 

verwerven uit de sector. De GRDB bestaat uit verschillende 

departementen die allen ondersteuning bieden aan de 

belanghebbenden in de rijstsector. Enkele departementen zijn: 

1. Research departement: hier houdt men zich 

voornamelijk bezig met onderzoek naar de rijst 

variëteiten en goed zaaizaad. Toepassing van de juiste 

teelttechnieken en gebruik van diverse inputs 

(meststoffen en diverse chemicaliën). 

2. Extension departement: de focus ligt bij het zo 

breedvoerig informeren en voorlichting geven aan de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boeren in de diverse facetten van de rijstproductie (zeer 

praktisch gericht in een Farmers Field School). 

3. Quality control departement: de focus ligt op de 

certificering van alle rijstproducten die worden 

geëxporteerd. Verder ook de certificering van de 

rijstverwerkingsbedrijven. Op basis van de certificaten 

krijgt men toestemming om rijst te verwerken en te 

exporteren. Dit geldt ook voor rijst dat op de Guyanese 

markt wordt afgezet. 

4. Marketing departement: hierbij geeft men assistentie 

aan rijstexporteurs, bijvoorbeeld bij onderhandelingen 

en dat de belangen van de exporteurs optimaal worden 

behartigd. 

 

De rijstproductie is een belangrijke sector in Guyana. Met meer 

dan 6000 padiboeren,  43 gelicenseerde pelmolens en 22 

geregistreerde exporteurs is het gewas goed voor meer dan 3% 

van BBP. De rijstsector is een private activiteit. Het zijn geen 

overheidsbedrijven, maar particulieren die investeren in de 

rijstsector. De GRDB ontvangt geen subsidie van de Guyanese 

overheid. Over de geproduceerde padi en export van rijst dient 

er over elke ton een verplichte bijdrage te worden gestort ten 

behoeve van GRDB. De GRDB heeft tot doel gesteld dat over 5 

jaren de productie met 100% dient te zijn verhoogd.  

 

 

 

 

 

 

 

Government support 

De GRDB fungeert als platform voor de publieke- en private 

sector die betrokken zijn in de rijstsector. De rijstproductie 

heeft onder toezicht van de GRDB ongekende hoogte bereikt. 

In 2015 is er een record productie bereikt van 1 miljoen ton 

padi. Dit is alleen mogelijk geweest door de rol die GRDB speelt 

en het vertrouwen die de padi producenten, verwerkers en 

exporteurs hebben in de GRDB.  

 

 

 

 

VES adviseert de Regering om een kijkje te nemen bij GRDB 
“De tijd van pappen en nathouden in de rijstsector dient voorbij te zijn” 

 

D 
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Ragnauth benadrukte dat met de GRDB nog niet alle 

problemen zijn opgelost, maar een sterke organisatie, die 

gedragen wordt door de sector, is wel een voorwaarde 

hiervoor. Dat het succes van GRDB mede mogelijk is vanwege 

de consistente “Government Support” is duidelijk aangegeven 

door de heer Ragnauth. De Overheid geeft ondersteuning aan: 

1. Trainingen en capaciteitsopbouw aan boeren en overige 

stakeholders. 

2. Afschaffing van alle belastingen op machines en inputs 

die gebruikt worden in de rijstsector. 

3. Beleid gericht op de ontwikkeling van de rijstsector.  

 

Naast Government support zijn er andere voorwaarden die 

zorgdragen voor het succes, namelijk:  

1. Optimale beschikbaarheid van water. Beheersstructuren 

van water zijn democratisch. 

2. Onderzoek en ontwikkeling van rijst variëteiten. 

3. Training aan boeren in het veld. 

4. Optimale opbrengst van 8 – 9 ton padi per hectare. 

 

Minister van Agriculture grijpt in voor het nationaal belang 

In Suriname is bij elke oogstseizoen de discussie tussen padi-

producenten en opkopers / verwerkers over de opkoopprijs 

van een baal (79 kg) natte padi. Het prijsverschil tussen wat de 

opkopers bieden ligt lager dan wat de boeren wensen om uit 

de productiekosten te komen. We kennen nog de protesten 

van Nickeriaanse boeren bij de Henarbrug eind maart 2022. 

Toen dit zich een paar jaren terug in Guyana heeft voorgedaan 

heeft de Minister van landbouw op basis van 

kostprijscalculaties van GRDB de verwerkers aangemaand om 

de padi-producenten een hoger bedrag te betalen, hetgeen 

ook is opgevolgd door de verwerkers. De verwerkers zorgen 

ook voor voorfinanciering van de padi producenten in de  

aanschaf van inputs. De verwerkers nemen hiervoor 2-3% 

rente, terwijl de commerciële rente ligt rond de 10%. De GRDB 

ziet erop toe dat de verwerkers gunstige rentetarieven 

hanteren en geen onredelijke rentetarieven, zodat de 

productie geen belemmering hiervan ondervindt. 

 

Suriname kiest voor Platform voor de rijstsector 

Wat doet men in Suriname bij een situatie van een prijsverschil 

tussen producenten en opkopers. In Suriname richt men een 

platform op met vertegenwoordigers van de diverse 

stakeholders, maar het probleem is na ruim 2 maanden nog 

niet opgelost. Het platform richt zich op het ontwikkelen van 

een gemeenschappelijke visie. “Pappen en nathouden” is de 

Surinaamse formule. Het probleem wordt niet opgelost maar 

vooruitgeschoven. Deze formule brengt de rijstsector verder 

de afgrond in ! 

 

Wet op de Productschappen 

Minister Sewdien van LVV heeft tijdens de 

begrotingsbehandeling in DNA verklaard dat de Regering het 

wetsontwerp Productschappen heeft ingediend bij DNA. De 

minister heeft daarenboven in DNA op 17 mei j.l. beweerd dat 

na instelling van het productschap rijst 80% van de problemen 

in de sector zullen zijn opgelost. Jammer dat bij deze bewering 

van de minister er geen enkele onderzoek en argument ten 

grondslag ligt. Let wel: de Wet op de Productschappen is een 

algemene wet welke nog lang geen realisatie inhoud van het 

Productschap Rijst.  
 

In maart j.l. heeft de VES haar 7-pagina’s kanttekeningen 

inzake het “wetsontwerp houdende regels ter instelling van 

Productschappen” aan DNA kenbaar gemaakt. Hoewel de VES 

voorstaander is van een Productschap Rijst blijkt helaas dat het 

een ondeugdelijk wetsontwerp is. De oorspronkelijke opzet 

van een onafhankelijk functionerend Productschap blijkt 

geheel verminkt te zijn door het Ministerie van LVV. In het bij 

DNA ingediende wetsontwerp blijkt een Productschap, heel 

anders dan de GRDB, te zijn vervormd tot een politiek gestuurd 

orgaan. “A naai woko”. 

Platform Rijst 

In april 2022 werd door President Santokhi 

het Platform Rijst, als voorloper op de wet 

Productschap, ingesteld met een 

uitgebreide vertegenwoordiging van 

stakeholders. Het doel is een permanente 

dialoog en constructieve communicatie 

tussen alle stakeholders in de sector te 

bevorderen teneinde gemeenschappelijke 

visie te ontwikkelen ten behoeve van de 

rijstsector. 

 

Bron: Samen verder bouwen aan welvaart 

en welzijn, Regering Santokhi-Brunswijk 

2020 - 25 mei-2022, pagina 85. 
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Advies VES 
 

De VES adviseert de Regering dringend om een kijkje te nemen bij GRDB in Guyana en de positieve zaken over te 

nemen en naar hun model een orgaan net als GRDB op te zetten in Suriname en te stoppen met het praatclubje als 

het Platform, welke de groei van de rijstsector niet zal bevorderen. 

 

 

 

De VES delegatie op bezoek bij GRDB. In het midden de heer Kuldip Ragnauth, Deputy Manager GRDB

  

 ITN  I IN 
               

                             
                               

                            
                 

                           
                  

                          
                             

Voor onze interne organisatie doen wij U het verzoek Uw 
aanwezigheid te bevestigen via info@ves.sr.

Vereniging van Economisten
in Suriname
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De VES delegatie op bezoek bij de Surinaamse Ambassadeur in Guyana H.E. Liselle Blankendal 

 

 
Minister Steven Mc Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken tijdens de conferentie.  LVV schitterde van afwezigheid 

tijdens de presentaties en de debatten. Links van de Minister de Premier van Trinidad and Tobago Keith Rowley
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In een vierdelige serie zal Conservation International 

Suriname ingaan op diverse thema’s gerelateerd 

aan duurzaam bosbeheer en natuurbeleid: 

Duurzame Houtkap en Duurzaam bosbeheer, 

Duurzaam Natuurbeheer, Onbenutte potenties voor 

NTFP en Ecotoerisme en het genereren van Carbon 

Credits in Suriname, waarbij de uitwisselingstrip van 

de ‘High Level’ Missie naar Gabon in maart jl. de 

inzichten van alle betrokkenen kan verscherpen. 
 

Deel 2: ‘Houtsector 2.0. door toevoeging meer banen en 

inkomsten’: thema VES paneldiscussie 16 mei 2022 in 

Torarica.  

 

Op 16 mei jl. vond er een paneldiscussie plaats, georganiseerd 

door de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). De 

inleider was John Goedschalk, directeur Conservation 

International Suriname. De panelleden waren Rewie Matai van 

Stg. Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Benito Chin Ten Fung van 

de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Herman Fraser 

van de Associatie Surinaamse Houtunie (ASHU). 

 

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk, 

benadrukte in haar openingstoespraak haar steun aan het 

transformeren van de houtsector. Het huidig beleid van GBB 

 

 

richt zich in dit verband onder meer op het vergroten van de 

verdiencapaciteit van de houtsector, de export van rondhout 

gefaseerd te doen afnemen en haar instituten te versterken 

voor een beter bosbeheer. De SBB zal in dat proces moeten 

worden getransformeerd naar een bosautoriteit. En daarvoor 

is wetgeving nodig (upgrading van de Boswet van 1992). De 

minister gaf verder aan dat de productie van rondhout sinds 

2010 is toegenomen van 250,000 m3 tot meer dan 1,200,000 

m3 in 2018 en 2019. Daarvan wordt de helft geëxporteerd met 

als exportbestemming voornamelijk oosterse landen (zie 

tabel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is volgens de directeur van CI-Suriname bij vrijwel geen 

enkele stakeholder ter discussie dat de bossector in Suriname 

getransformeerd dient te worden tot meer verdiencapaciteit 

in het land i.p.v. 

rondhoutexport, maar over 

het hoe en wanneer, moet 

overeenstemming worden 

bereikt. Feit is dat 

momenteel onze bossen 

ondergewaardeerd zijn met 

een lage toegevoegde 

waarde. Er is nu een totale 

bruto omzet van ‘maar’ US 

180 mln. per jaar: zijnde 

houtkap 140 mln., Non 

Timber Forest Products 

(NTFP’s) 30 mln., 

Natuurtoerisme 10 mln. en 

zero inkomsten uit ‘forest 

carbon’.  

 

Samenwerken aan de implementatie van 

Duurzaam Bosbeheer 
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Hoe het anders kan, heeft de high level missie van Suriname in 

maart 2022 in Gabon, West-Afrika, kunnen ervaren. Het doel 

van de Gabon missie was om meer inzichten op te doen ter 

ondersteuning van een beter bos- en natuurbeheer. In Gabon 

is in 2010 een totaal verbod van de rondhoutexport ingezet 

nadat de gefaseerde afbouw niet leek te werken vanwege 

tegenstand van de private houtexploitanten.  

 

Deze rigoureuze maatregel, had tot resultaat dat de bijdrage 

van de houtsector aan de totale economie verdubbelde (USD 

500 mln. naar USD 1 bln). Het aantal banen in de sector ging 

van 10.000 in 2010 naar 25.000 banen anno 2022 (en 

groeiende).  Na een dip en chaos (vanwege de weerstand 

ervoor van de private sector), zette zich een overweldigende 

groei in. Dit alles zette Z.E. dhr. Lee White van Gabon, minister 

van Water, Bossen, Zee en Milieu, en belast met 

Klimaatverandering, ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) 

en Land-gebruiksplanning’, in een videoboodschap uiteen.  

 

In de presentaties werd ook duidelijk dat de clustering van 

beleid (‘alles onder één dak), het beleid in Gabon efficiënter 

heeft gemaakt. (Bij ons valt het bos- en milieubeleid onder NH, 

ROM, GBB, ROS, etc.). 

 

John Goedschalk vroeg zich af hoe we meer van de winst hier 

kunnen houden als de rondhoutexport stopt, hoe we meer 

banen kunnen creëren hierdoor, hoe we de 

sociaaleconomische zone kunnen inrichten en meer animo 

voor deze sector kunnen kweken bij de jongere generatie. Hij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Deel Surinaamse missie in Gabon  

 

stelde de retorische vraag hoe het komt dat in dit meest 

beboste land ter wereld er zo weinig animo onder studenten 

is voor de studie ‘Bosbouw’? Dat is iets wat samen met de 

sector en de universiteit onderzocht zal moeten worden. 

 

Als we onze bosbijproducten goed ontwikkelen, stelt hij, 

inclusief Natuurtoerisme kunnen ze samen meer opbrengen 

dan de gehele bosbouwsector. Uit de casestudies van onder 

andere de Mauriti palm blijkt dat de cijfers zelfs bij de laagste 

schatting de verwachtingen overtreffen. Volgens een  FAO 

studie in Suriname (2021), kunnen er met nieuwe 

productmixen nieuwe markten en schaalvergroting van de 

inkomsten van NTFP’s mogelijk zijn. Door Natuurtoerisme en 

‘Ecosystem Services’ (ondermeer Carbon Credits), zouden 

meer inkomsten worden gegenereerd, alsook met de hout-

waardeketen waarbij de voordelen volledig worden benut. 

Deze prognoses zijn in de presentatie uitgewerkt. Zie link 

https://youtube.com/watch?v=WE3hpRujYQs&feature=share  

 

Een ander aspect voor een verbeterde bosbouw, is de 

introductie van de klimaat-slimme bosbouwmethode 

genaamd, de ‘Climate Smart Forestry’ om de houtkapschade te 

beperken. De pilot wordt nu uitgevoerd in 2 

gemeenschapsbossen, een te Matawai en een te Bigi Poika.  

 

Rewie Matai (SBB) vertelde hoe thans een groot percentage 

van de gevelde bomen onbenut blijft liggen. Op locatie blijft 

zeker 51% liggen en het percentage wordt hoger naarmate 

hetproces vordert. Zie daar de verspilling en inefficiëntie. De 

transformatie vereist een gezamenlijke aanpak, met simultaan 

de capaciteitsversterking, het benutten van resthout en kijken 

naar financieel haalbare businesscases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=WE3hpRujYQs&feature=share
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Benito Chin Ten Fung (VSB) zei dat de voorgaande inleidingen 

perfect aansluiten bij wat de VSB al jaren doet. Hij stelt dat het 

ministerie van GBB, via de minister in een recent artikel 

aangegeven heeft dat de impact van mijnbouw vele malen 

groter is op ons 93% bos. In 2016 presenteerde VSB een 

bosbeleidsdocument in samenwerking met de verschillende 

instituten en FAO, waarin ze stelde dat de export van rondhout 

omlaag moet en lokale productie omhoog moet. Het gebied 

van Paranam kan (zo stelde ook CI Suriname) als industriële 

zone gekenmerkt worden vanwege de centrale ligging. Hij 

verzekerde dat VSB, regeringen zal blijven ondersteunen in 

hun plannen, acties en concrete voorstellen naar een beter 

bosbouwbeleid. 

 

Herman Fraser (AHSU) gaf aan dat zijn organisatie zich al zeker 

60 jaar  bezig houdt met duurzame houtverwerking, hoewel de 

werkwijze is veranderd in de afgelopen jaren. Vroeger 

gebeurde alles op een houtzagerij (zagen, verwerking). Hij brak 

verder een lans voor het op termijn uitfaseren van de export 

van rondhout en de voordelen die het zou opleveren voor de 

sector en de economie. Voor het implementeren van de hele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformatie, zal de overheid extra handvatten moeten 

krijgen om deze forest policy uit te werken en de lokale 

industrie (houtverwerking) te stimuleren. De (legale) 

houtsector doet niet aan kaalkap verzekerde hij maar aan 

gereguleerde kap. Maar het e.e.a. moet dieper uitgewerkt 

worden. Er zijn kansen maar ook uitdagingen omdat het de 

sector aan behoorlijk wat kennis ontbreekt. 

 

Volgens John Goedschalk is ‘uitfaseren de key!” Maar……zijn 

we klaar als land om de export van rondhout te stoppen en 2) 

willen we er een datum aan vastplakken?”.  

 

CI-Suriname concludeert dat er geen andere keus is dan het 

stoppen van de export van rondhout maar als we geen datum 

kiezen zal het blijven voortsudderen. 

 

In de volgende edities (deel 3 en 4) zal CI verder ingaan 

op de onderwerpen, zoals in deze inleiding aangegeven 

en op wat stellingen die in de presentatie naar voren zijn 

gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ging de transformatie 

in Gabon en wat zijn de 

prognoses voor Suriname?  

Overzicht van de 

bossector in Suriname. 
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President Santokhi van 

Suriname zal deze maand wel deelnemen aan de 9e Summit of 

the Americas. Vele Staatshoofden hebben ernstige kritiek 

geleverd op het feit dat de President Biden van de VS, die deze 

keer de vergadering in Los Angeles mag organiseren, nog 

steeds 3 landen in de regio niet heeft uitgenodigd. Cuba, 

Venezuela en Nicaragua hebben van het organiserend land om 

politieke redenen (nog) geen uitnodiging ontvangen. Minister 

Ramdin had eerder publiekelijk bekendgemaakt dat Suriname, 

ondanks principiele bezwaren tegen het uitsluiten van 

genoemde landen door de VS, niet meedoet aan de boycot.  

 

De Summits of the Americas zijn meetings van Staatshoofden 

van landen op het Westelijk Halfrond. De leiders bespreken 

doorgaans gezamenlijke beleidskwesties en committeren zich 

aan gezamenlijke acties op nationaal en regionaal niveau 

teneinde lopende en nieuwe uitdagingen van de landen in de 

Americas aan te pakken. 

Aan de Summit gaan een aantal voorbereidende activiteiten 

vooraf, w.o. discussies in subregionale thematische groepen 

die eind mei hebben geresulteerd in aanbevelingen per 

thematische groep.  

De 5 sub-regio’s op ons halfrond zijn: Canada, de USA, Midden-

America, Zuid America en de Caribbean. Het voorbereidend 

werk is gericht op de 5 thematische pillaren van deze IX 

Summit w.o.: Health and Resilience, Green Future, Accelerating 

Clean Energy Transition, Digital Transformation, en Democratic 

Governance.  

Op 6 en 7 juni vindt de Civil Society Forumdiscussie plaats en 

op 8 juni de Dialoog tussen Civil Society, Sociale Actoren, en 

High-Level Overheidsvertegenwoordigers. Op 9 en 10 juni 

vindt dan de echte Staatshoofden Summit plaats. 

Minister Ramdin van Suriname adviseert de landen die kritiek 

hebben andere opties van protest, w.o. “bijwonen onder 

protest”, of “sturen van vertegenwoordigers op een lager 

niveau. Hij stelt “voor Suriname geldt het eigen belang, 

waardoor je het je niet kunt veroorloven om niet te gaan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EERDERE SUMMITS: 

 

 

  

 

VIII SUMMIT, Lima, Peru 2018 

 
VII SUMMIT, Panama City, 

Panama 2015 

 
VI SUMMIT, Cartagena, 

Colombia 2012 

 
V SUMMIT, Port of Spain, 

Trinidad and Tobago 2009 

 
IV SUMMIT, Mar del Plata, 

Argentina 2005 

 
SPECIAL SUMMIT, Monterrey, 

Mexico 2004 

 
III SUMMIT, Quebec City, 

Canada 2001 

 
II SUMMIT, Santiago, Chile 

1998 

 SUMMIT ON SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, Santa Cruz, 

Bolivia 1996 

 

I SUMMIT, Miami, USA 1994 

Principes of Eigen Belang 

https://viiicumbreperu.summit-americas.org/us/welcome/
http://www.summit-americas.org/vii/docs_en.htm
http://www.summit-americas.org/vii/docs_en.htm
http://www.summit-americas.org/vi_summit.html
http://www.summit-americas.org/vi_summit.html
http://www.summit-americas.org/v_summit.html
http://www.summit-americas.org/v_summit.html
http://www.summit-americas.org/iv_summit.html
http://www.summit-americas.org/iv_summit.html
http://www.summit-americas.org/sp_summit.html
http://www.summit-americas.org/sp_summit.html
http://www.summit-americas.org/iii_summit.html
http://www.summit-americas.org/iii_summit.html
http://www.summit-americas.org/ii_summit.html
http://www.summit-americas.org/ii_summit.html
https://viiicumbreperu.summit-americas.org/us/welcome/
http://www.summit-americas.org/vi_summit.html
http://www.summit-americas.org/v_summit.html
http://www.summit-americas.org/iv_summit.html
http://www.summit-americas.org/sp_summit.html
http://www.summit-americas.org/iii_summit.html
http://www.summit-americas.org/ii_summit.html
http://www.summit-americas.org/summit_sd.html
http://www.summit-americas.org/i_summit.html
http://www.summit-americas.org/vii/docs_en.htm
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e Summit of the Americas, die van 8 tot 10 juni in 

Los Angeles zal plaatsvinden, moet door alle 

regeringsleiders worden beschouwd als een gouden kans 

om de vele uitdagingen 

waarmee het halfrond wordt 

geconfronteerd, aan te pakken.  

 

 

De impact van de huidige 

mondiale omgeving op de 

economieën, de gezondheid en de 

mensen vraagt om collectieve 

aandacht op het hoogste 

niveau. Van cruciaal belang zijn: de bedreiging voor de 

wereldvrede en stabiliteit, gevormd door de militaire agressie 

van Rusland in Oekraïne; de economische gevolgen van de 

oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen 

Rusland die de wereldwijde voedsel- en olievoorziening 

hebben verstoord, met hoge kosten en toenemende inflatie 

tot gevolg; economisch herstel van de rampzalige gevolgen van 

de COVID-19-pandemie en planning voor toekomstige 

pandemieën; de urgentie van actie om de klimaatverandering 

een halt toe te roepen, die als een dolk in het hart van elk land 

blijft, met name kleine eilandstaten; en het behoud van de 

democratie, met inbegrip van mensenrechten, burgerrechten 

en politieke rechten.  

 

Maar de gouden kans gaat verloren. De top dreigt slecht 

bezocht te worden. Regeringen van verschillende Latijns-

Amerikaanse en Caraïbische staten beschouwen een officiële 

verklaring van de Amerikaanse regering, op 27 april afgelegd 

door assistent-staatssecretaris Brian Nichols, dat Cuba, 

Nicaragua en Venezuela niet zouden worden uitgenodigd, als 

uitsluitingsgrond.  

 

“Nog geen uitnodigingen verstuurd” 

 De landen hebben aangegeven terughoudend te zijn om 

aanwezig te zijn als de drie regeringen worden afgewezen. 

Sinds de verklaring van Nichols en de reactie van deze 

regeringen, zei de perssecretaris van president Biden, Jen 

Psaki, op 10 mei: "We hebben nog geen beslissing genomen 

over wie zal worden uitgenodigd en er zijn nog geen 

uitnodigingen verstuurd". Dit kan een indicatie zijn dat er in het 

Witte Huis opnieuw wordt nagedacht en dat de plannen die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eerder werden nagestreefd en waar Nichols inzicht in heeft 

gegeven, kunnen worden gewijzigd. We moeten hopen dat dat 

het geval is.  

 

President Biden staat onder zware binnenlandse politieke 

druk  

Maar president Biden staat onder zware binnenlandse 

politieke druk om Cuba, Nicaragua en Venezuela uit te sluiten, 

terwijl hij ook wordt aangespoord om Juan Guaidó uit te 

nodigen als de “interim-president” van Venezuela. Dit laatste 

is een farce, begonnen onder Donald Trump, waarmee de 

regering-Biden is doorgegaan, ook al heeft Guaidó geen 

controle over iets in Venezuela. Dit is stilzwijgend erkend door 

de Amerikaanse autoriteiten toen ze op 7 maart een 

hooggeplaatste team naar Caracas stuurden om de 

mogelijkheid te onderzoeken dat de regering van Nicolás 

Maduro meer olie pompt, om de effecten van sancties op de 

Russische olieverkoop te compenseren. Biden zou misschien 

de plannen om Guaidó uit te nodigen kunnen laten vallen en 

zo enkele regeringen tevreden te stellen, die hem standvastig 

niet als president van Venezuela hebben erkend. In het huidige 

politieke klimaat in de VS zal het moeilijk zijn om Cuba, 

Nicaragua en de Maduro-regering, zelfs als hij dat zou willen, 

uit te nodigen. De druk op Biden komt van een aantal bronnen, 

waaronder Amerikaanse commentatoren en meer in het 

bijzonder congresleden, zoals Marco Rubio en Bob Menendez, 

die een harde lijn hebben gevolgd tegen de regeringen in Cuba 

en Venezuela. Er zijn net zoveel congresvertegenwoordigers 

van de Democratische Partij als van de Republikeinse partij die 

er hetzelfde over denken. Een commentator heeft 

gesuggereerd dat Biden degenen die suggereren dat ze de Top 

niet zullen bijwonen, moet vertellen: "Als je de kant van deze 

dictaturen wilt kiezen in plaats van hun slachtoffers, mag je 

thuisblijven."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

Sir Ronald Michael Sanders 

De Summit of the Americas –  

Wijze koppen moeten zegevieren 
Door: Sir Ronald Sanders 
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Het is geen “Amerikaanse top”  

Dit alles plaatst president Biden in een moeilijke situatie. Zowel 

hij als zijn adviseurs zijn zich ervan bewust dat de top een "Top 

van de Americas" is en geen “Amerikaanse top”. De VS zitten 

de top voor omdat ze hebben gevraagd deze te organiseren. 

Maar geeft het hosten van de vergadering de voorzitter het 

recht om de aanwezigheid van andere regeringsleiders te 

diskwalificeren? Het is duidelijk dat de Amerikaanse regering – 

en vele andere regeringen – zich zorgen maken over de 

schendingen van democratische beginselen en praktijken en 

van de mensenrechten in sommige hemisferische staten.  

 

Tijd voor een openhartige discussie door iedereen 

Biedt deze Top daarom niet de gelegenheid voor een 

openhartige discussie door iedereen, inclusief de regeringen 

van Cuba, Nicaragua en Venezuela, over deze kwesties? Het 

kon degenen die een volledig inclusieve top willen niet zijn 

ontgaan om te erkennen dat een dergelijke discussie zou 

moeten plaatsvinden. Het risico zou zijn dat het de top zou 

domineren, die rancuneus zou kunnen worden en die cruciale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwesties die besproken zouden moeten worden niet zou 

behandelen. Met andere woorden, de top zou het gevaar 

lopen te imploderen en niets anders te bereiken dan het 

creëren van een zeer verdeeld halfrond. Alle landen zouden 

goed moeten nadenken over de onmiddellijke en de lange 

termijn effecten van een dergelijke ontwikkeling, aangezien 

ongetwijfeld de meeste landen in Zuid- en Midden-Amerika de 

kant van de VS zullen kiezen. Ze zullen tenslotte zeer bezorgd 

zijn over hun eigen nationale belangen, waaronder handel, 

transportverbindingen, investeringen en ontwikkelingshulp. 

 

(Sanders is Antigua and Barbuda’s Ambassador to the 

United States of America and the Organization of 

American States. He is also a Senior Fellow at the Institute 

of Commonwealth Studies, University of London and 

Massey College in the University of Toronto, Responses 

and previous commentaries: www.sirronaldsanders.com) 
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Op Maandag 16 mei 2022 is er een paneldiscussie 

georganiseerd door de Vereniging van Economisten in 

Suriname. Het betrof een live uitzending vanuit de 

Communicatie Dienst Suriname (CDS).  Het onderwerp 

van de paneldiscussie betrof de waarde toevoeging van 

de houtsector, waaronder meer banen en inkomsten in 

Suriname.  

 

Inleider: John Goedschalk (directeur CI Suriname) 

De panelleden waren: 

- Rewi Matai - Stichting bosbeheer en bostoezicht (SBB) 

- Benito Chin Ten Fung - Verenging Surinaams Bedrijfsleven 

(VSB) 

- Herman Fraser - Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU) 

De MC was Lucinda Lie A Ling. 

 

De Minster van GBB, mevrouw Dinotha Vorswijk kwam het 

eerst aan het woord en noemde de doelen van de regering met 

betrekking tot de houtsector. Er werd aangegeven dat het 

beleid van de regering Santokhi- Brunswijk erop gericht is de 

verdiencapaciteit te vergoten. Het streven is om de export van 

rondhout stop te zetten. Hierbij is de verwachting dat door het 

stopzetten van rondhout, er meer werkgelegenheid kan 

worden gecreëerd. Uit de statistieken blijkt dat er vanaf 2010 

in vergelijking met 2018 een stijging is van de productie van 

rondhout, de stijging is tevens te merken in de export van 

rondhout. Voor de stimulering van de rondhout verwerking in 

Suriname wordt er een rondhout export belasting geheven. De 

exporten uit deze sector worden geschat op circa SRD 250 

miljoen. De minister geeft verder aan dat het belangrijk is om 

tot het volgende over te gaan om de internationale trends bij 

te kunnen benen: 

- Certificeren van bosexploitatie 

- SBB transformeren Bosbouw autoriteit 

- Het stopzetten van rondhout 

- Het Bestemmen van een geografische locatie voor 

houtverwerkingsbedrijven 

- Het stimuleren non timber forest products 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabon en Suriname 

Directeur van Conservation International, de heer John 

Goedschalk hield de inleiding en legde de situatie en aanpak 

met betrekking tot de houtsector uit en bracht deze in relatie 

tot Suriname. Verschillende beleidsmakers van Suriname zijn 

vetrokken naar Gabon met als doel om onder meer met de 

inzichten die zijn vergaart bepaalde fouten in Suriname te 

voorkomen, maar ook versneld bepaalde zaken uit te voeren. 

Gabon is door een transformatie proces gegaan namelijk het 

omzetten van rondhout naar eindproduct. Volgens de 

directeur is de bruto omzet momenteel gesteld op USD 180 

miljoen. De focus is op duurzame bosbouw, natuurtoerisme en 

het genereren van corban credits (supplement, geen 

vervanger). 

Enkele punten waaraan Suriname zou kunnen werken: 

- Het opstellen van een nationale landsgebruik planning 

- Het hebben van een permanent bostermijn 

- Klimaatbossen dienen niet over zovele ministeries te zijn 

verdeeld, dat maakt het alleen maar complexer. 

- Verhoogde bosproductie  

- We hebben geen centraal punt 

- We hebben te maken met wetgeving van 1992 dat 

aangescherpt kan worden  

- Climate change finance is onvoldoende op de nationale 

agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De input van de private sector kan bestaan uit het stimuleren, 

motiveren en interesseren van studenten om zich te scholen 

op het gebied van bosbouw. Momenteel is kennis over  

John Goedschalk – Directeur CI 

Paneldiscussie 
Houtsector 2.0: Door waarde toevoeging  

meer banen en inkomsten 
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bosbouw zoek. Ook op de universiteit zijn er minder 

aanmeldingen voor de studierichting. Daarnaast is het ook 

belangrijk dat infrastructuur wordt onderhouden. Als dat er 

niet is kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. 

Vanwege de export, is er een gebrek aan goede stammen voor 

de lokale verwerking. Het is ook belangrijk dat investeerders 

worden aangetrokken, er is gebrek aan financiering, omdat de 

rentes momenteel veel te hoog liggen. Andere problemen 

waarmee er momenteel te kampen is, is dat er teveel afval 

blijft rotten en de corruptie bij export producten. 

 

Overige inkomstenbronnen: 

- Bosbijproducten 

(Mauritipalm) mauriti olie, kost circa  USD 130 op de 

markt, John Goedschalk geeft hierbij aan dat als wij tot 

de productie hiervan overgaan wij minimaal circa USD 5 

miljoen per jaar aan verdiensten kunnen vergaren. De 

heer Herman Fraser, voorzitter algemene hout Unie gaf 

ook aan dat er meer kansen zijn ontstaan voor het 

exploreren van de houtverwerking, omdat we nu 

meerdere houtsoorten kennen. 

- Natuurtoerisme 

Met betrekking tot natuurtoerisme is er een paar jaar 

terug een studie gedaan dat uitwees dat er met de juiste 

businessmodel en geringe investeringen van raleigh 

vallen circa minimaal USD 2 miljoen gegeneerd kan 

worden per jaar. 

- Carbon credits 

- Het is belangrijk om klimaatvriendelijk aan bosbouw te 

doen, om zodoende de houtkap schade te bereken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Matai van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht gaf 

aan dat de houtsector een duurzame sector is, maar dat er 51%  

van de houtkap blijft liggen de rest wordt vervoerd van de 

velling naar lending (opslagplaats). Hij gaf verder aan dat de  

technische inzichten er wel zijn om het hout te benutten, maar 

er moet ook worden gekeken of deze financieel haalbaar zijn. 

De heer Chin Ten Fung van de Vereniging Surinaams 

bedrijfsleven vult hierbij aan dat de SBB meer ondersteuning 

verdient en dat wij moeten komen tot een nationaal beleid 

over het bos en niet over de houtsector. De heer Fraser van 

Algemene Surinaamse Hout Unie gaf aan dat het op termijn 

uitfaseren van de export van rondhout voordelen die zal 

opleveren voor de sector en de economie. Er zijn kansen maar 

ook uitdagingen omdat het de sector aan behoorlijk wat kennis 

ontbreekt. 

  

Concrete stappen voor de overheid: 

1. Kies een datum voor uitfasering rondhout export 

2. Maak de benodigde wet en regelgeving voor stimulans en 

houtverwerking sector 

3. Stel een speciale economische zone in bij Paranam voor 

centrale verwerking van hout 

4. Stel uzelf open voor constructief dialoog met de sector en 

stel duidelijke doelen, ondersteunt met zowel primair als 

flankerend beleid 

5. Neem de Wet Duurzaam Natuurbeheer in behandeling en 

neem die aan om de toerisme, bosbijproducten en carbon 

credit sectoren te stimuleren. 

 

Zoals gebruikelijk werden de aanwezigen in de gelegenheid 

gesteld om vragen te stellen en zodoende de discussie met de 

panelleden voort te zetten Voor de uitgebreide uiteenzetting 

van de vragen, wordt verwezen naar de herhaling van de 

paneldiscussie via de link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WE3hpRujYQs  

Op het YouTube kanaal van de CDS. 

  
Rewie Matai 

SBB 

Herman Fraser 

ASHU 

Benito Chin Ten Fung 

VSB 

https://www.youtube.com/watch?v=WE3hpRujYQs
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 e staatshoofden van de CARICOM hebben zich ertoe 

verbonden om de voedselimportrekening van meer 

dan US$ 5 miljard met 25 procent te verminderen tegen 

2025. Premier Mottley vond tijdens het Agri-Investment 

Forum and Expo in mei j.l. een verbeterde 

toeleveringsketen en het wegnemen van 

handelsbelemmeringen cruciaal om dit doel te bereiken. 

Een efficiënte toeleveringsketen zal lagere exportkosten 

mogelijk maken tussen de CARICOM-zusterstaten.   

 

  

Volgens Mottley wordt er geïnvesteerd in het opzetten van een 

Guyana-Barbados-terminal die de vlotte verplaatsing van 

specifieke producten zal vergemakkelijken. Maar er moeten 

nog steeds systemen worden ingevoerd om een soepel en 

efficiënt transport te garanderen om de investeringen van 

producenten te beschermen. “De belemmeringen zijn 

aanzienlijk geweest, althans er zijn te veel verhalen over 

containers met producten die in havens worden achtergelaten 

om te bederven of beperkingen vanwege allerlei soorten niet-

naleving van sanitaire en fytosanitaire voorwaarden. We 

moeten nu praktisch zijn. We kunnen producten niet van land 

naar land verplaatsen als mensen hun investering gaan 

verliezen. Geen enkele boer zal zijn lemmetjes en citroenen 

naar een ander Caribisch land sturen om daar in de haven te 

rotten.”  

 

Ze wil praten met verschillende financiële instellingen voor 

gemakkelijke en betaalbare toegang tot kapitaal om 

staatsentiteiten of particuliere bedrijven te helpen de 

productie uit te breiden en de logistiek op zich te nemen. 

Mottley merkte op dat de Caribbean Development Bank (CDB) 

heeft toegezegd om samen met andere landen het 

transportprobleem van producten aan te pakken. Ook de 

levensvatbaarheid van het luchtvervoer, met name voor 

bederfelijke goederen, dient te worden aangepakt.  

 

In termen van industriebeleid zal het wegnemen van 

handelsbelemmeringen en het verbeteren van de 

toeleveringsketen verder worden uitgewerkt tijdens de 

vergadering van de regeringsleiders begin juli in Suriname. 

 

Guyana en Barbados timmeren aan de weg; wij zijn met 

verkiezingspropaganda bezig 

President Irfaan Ali van Guyana heeft samen met premier Mia 

Amor Mottley op zaterdag 28 mei samen met de minister van 

Landbouw, Voedsel- en Voedingszekerheid van Barbados, 

Indar Weir een bezoek gebracht aan de site voor de 

voedselterminal Guyana/Barbados. Barbados heeft 3 hectare 

land bestemd voor de bouw van de Guyana-Barbados Food 

Terminal in Lears, St. Michael, Barbados. Eenmaal voltooid, zal 

de terminal meer dan 40 containers met voedsel opslaan en zal 

worden uitgerust met een verwerkings- en verpakkingsfabriek, 

evenals koelopslagfaciliteiten voor agrarische en visproducten 

en verpakkings- en verwerkingsfabrieken 

Foto: Premier Mia Mottley en President Irfaan Ali bezochten de 

locatie van de Food Terminal  

D 

Verbeterde toeleveringsketen en wegnemen van 

handelsbelemmeringen cruciaal 
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Advertentie 
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“In het tropisch regenwoud van Suriname zijn er aanzienlijke houtvoorraden. Een product dat 

continu in waarde stijgt maar die tegelijkertijd ook zeldzamer aan het worden is. De grotere vraag is 

terug te zien in de rondhout exporten uit Suriname en in de laatste twee decennia kunnen we een 

stijging van 1.500% waarnemen. Door onbeperkt rondhout te exporteren limiteren we de kansen 

voor het ontwikkelen van een houtindustrie en verkwisten we een steeds schaarser wordende 

hulpbron.”. –  

Giani Razab-Sekh, Tropische bosbouwer met ervaring in verantwoord bosbeheer, houtteeltkundig 

onderzoek en boscertificering 

“Het is zondermeer duidelijk dat de rondhoutexport afgebouwd moet worden. De houtsoorten die 

als gezaagd/geprofileerd hout in het buitenland zeer gevraagd zijn moeten voor een belangrijk deel 

hier in het land achter gehouden worden voor de verwerking en export. Op termijn zullen er 

nieuwe verwerkingsfaciliteiten moeten komen. Maar met de bestaande zagerijen kan binnen een 

jaar de productie sterk verhoogd worden, mits de Overheid bereid is de heersende obstakels weg 

te werken. De potentie hiertoe is zeker wel aanwezig, waarvan de expertise voor de verwerking bij 

de bestaande zagerijen zit. Twee voornaamste obstakels zijn: Oud machinepark, c.q. oude 

verwerkingsmachines en er is een enorm te kort aan arbeiders”. –  
     Sitin Soekhoe  -  General Manager Soekhoe and Sons Ltd 

“Een exportverbod op rondhout afkondigen lijkt simpel, maar kan niet zonder gelijktijdig 

andere samenhangende maatregelen te nemen. Zo is opleiden van eigen vakmensen, op 

diverse gebieden, broodnodig nodig om het theoretisch, maar ook het praktische kader te 

vormen en te kunnen concurreren op prijs en kwaliteit. Betere salariëring en 

carrièrekansen, betere werkomgevingen moet om de mensen te lokken en te behouden. 

De olie- en gasindustrie zal sterk aan het technische talent trekken.–  

Erik Botter, Houttechnoloog - CELOS  

 

“Rondhoutexport zou inderdaad ontmoedigd moeten worden. Surinaamse ondernemers 
hebben  reeds bewezen in staat te zijn kwaliteitsproducten te leveren. Denk zelfs aan 
eindproducten als vloerhout, deuren, etc., alsook aan de veelgevraagde plaatmaterialen die  
ook naar het Caraïbisch gebied geëxporteerd zijn. Bij een grotere schaal van verwerking zijn 
echter additionele investeringen nodig voor aanschaf van moderne verwerkingsmachines, 
training van arbeidskrachten en marketing. Het zou een flinke boost betekenen voor onze 
nationale industrie”. –  
Maureen Playfair – Bouwbouwdeskundige, Docent FTW, ADEKUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 “Exportverbod op rondhout moet de ontwikkeling 

van de verwerkende houtindustrie stimuleren”  

DE EXPERTS AAN HET 

WOORD OVER:  
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n het mei nummer van Inzicht (nr.27) herinnerde de VES de 

Regering aan haar advies d.d. 8 juli 2020 waarin de VES 

vroeg om de evaluatie van en het sluiten van een aantal 

Ambassades. Terwijl wij onze schulden niet kunnen betalen en 

we doorgaan met het lenen van SRD 5.5 miljard in 2022 om het 

begrotingstekort te dekken gaat de Regering Santokhi-

Brunswijk het aantal ambassades zonder enige evaluatie van de 

voordelen versus kosten, nog verder uitbreiden.  

 

Suriname had onder de vorige Regering al 18 

vertegenwoordigingen in het buitenland met een totaal 

personeelsbestand van 160. Nu zijn daar nog 13 medewerkers 

voor Marokko (in 19e Rabat en 20e Dakhla) bij gekomen. Alleen 

voor de “Voortgang met de kantoorinrichting en volledige 

bemensing van de Ambassade in Rabat (7 man) en Consulaat in 

Dakhla (6 man) in het Koninkrijk Marokko” is er US$ 140.000 

uitgetrokken. Het enige argument van BIBIS voor het openen 

van deze 2 buitenposten dat de Regering van Marokko een deel 

van de huur van de gebouwen gaat betalen slaat nergens. Wat 

van belang is, is dat BIBIS de samenleving komt uitleggen wat de 

te verwachten voordelen zijn.  Alleen dat kan de extra kosten 

die de al sterk verarmde gemeenschap moet opbrengen 

rechtvaardigen. Je kan de vorige Regering heel veel verwijten, 

maar dit buitensporig uitgavenbeleid van BIBIS is geheel voor 

rekening van de Regering Santokhi-Brunswijk.  

 

Nog een Ambassade in Saoedi-Arabië of de Arabische Emiraten 

op de Begroting 

Naast de 2 nieuwe vestigingen in Marokko is voor het opzetten 

van nieuwe ambassades additioneel SRD 4 miljoen opgebracht. 

Bovendien stopt het daar niet bij want voor 2023 t/m 2026 

wordt er elk jaar elk jaar weer SRD 2.5 miljoen begroot voor 

“Het opzetten van een diplomatieke vertegenwoordiging van 

Suriname in het Midden-Oosten. Daarbij zal nog worden 

gekozen tussen de Verenigde Arabische Emiraten of Saoedi-

Arabië. De economische argumentatie voor de 21e buitenpost 

komt niet verder dan dat die Ambassade “zal zeker zorgdragen 

voor het aantrekken van Foreign Direct Investment, door o.a. 

effectieve handelspartnerschappen aan te gaan. Met het 

opzetten van een Ambassade in genoemde regio, kan een 

positieve spin-off effect met zich 

meebrengen voor wat betreft de 

Zuid-Zuid samenwerking”. 

 

Ambassade Israël niet 

goedgekeurd door DNA 

Geheel uit het niets komt dan een 

22e buitenlandse vestiging, de 

extra Ambassade in Israël, uit de 

lucht vallen. In een democratie 

bespreek je deze beslissingen, ook 

als je over ruime middelen zou 

beschikken, met het Parlement, 

die er dan ook middelen voor vrijmaakt. Dit staat geheel los van 

de gevoeligheid en mogelijke gevolgen van de aangekondigde 

vestiging in Jeruzalem, terwijl alle andere ambassades in Tel 

Aviv zijn gevestigd. Wanneer is dit buitenlands beleid besproken 

en goedgekeurd, en zijn de consequenties wel goed afgewogen, 

of is de Minister op solotoer. 

De conclusie is duidelijk. Niet alleen wordt het advies van de VES 

straal genegeerd, er wordt onverantwoord met miljoenen 

gesmeten in de buitenlandse dienst zonder dat er enig zichtbaar 

resultaat wordt geproduceerd. Daar komt nu ook nog een risico 

factor bij kijken. Wij denken dat een openbare discussie 

hierover op zijn plaats zou zijn. 

  

Money is not the Problem: 

BIBIS opent 2 buitenlandse vestigingen in Marokko en 

binnenkort nog een Ambassade in Israël 

De aankondiging van de opening van een Ambassade in Israël is zelfs voor Coalitiegenoten een complete 

verassing. Het staat nergens in de Begroting van 2022 en is ook niet voor de jaren daarna opgevoerd. Wel 

staat er een extra Ambassade aangekondigd in Saoedi-Arabië of in de Arabische Emiraten. 

I 
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er gelegenheid van de verkiezingen van een nieuw 

bestuur bij de politieke partij de VHP heeft de President 

op 29 mei j.l. een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan die 

mogelijk ook de niet-econoom de tenen heeft doen krommen. 

Het nieuwe beleid om de voorthollende inflatie te bestrijden 

is nog meer VHP-pakketten aan de bevolking te verkopen 

totdat de handel de prijzen structureel heeft verlaagd.  

 

De President zei daarbij letterlijk: “De prijs van de producten in 

de winkel zijn sky-high. Het blijkt dat er schakels zijn die zorgen 

voor woekerwinsten. Daarom heb ik als President de VHP 

uitgenodigd en hun gevraagd om te zorgen dat producten 

rechtstreeks van importeur gebracht worden naar de 

consument. U ziet wat er gebeurt de prijzen kunnen met méér 

dan 50% omlaag. Het begint nu al impact te hebben op de 

daling van de prijzen van vele producten in de winkel. 

Winkeliers en heel wat importeurs gaan misschien boos 

worden, als de prijzen niet structureel gaan dalen dan gaan wij 

als VHP ervoor zorgdragen dat we niet alleen de komende 

weken, of maanden maar de komende jaren constant onze 

producten aan de man gaan brengen tegen goedkope prijzen 

totdat alles omlaaggaat. Ik roep eenieder op om mee te werken 

aan sociale rechtvaardigheid en solidariteit”. 

Een niet-econoom vroeg aan INZICHT of dit wel de goede 

manier is om aan de Verkiezingsbelofte om de prijzen te 

verlagen te voldoen. 

 Fact Check: 

• De prijs van de producten in de winkel zijn sky-high.  

Feit: Dit is historisch wel correct, maar gaat volgens het 

door de President zelf ondertekende EFF met het IMF 

gedurende dit jaar 2022 “sky-higher” worden. 

• Het blijkt dat er schakels zijn die zorgen voor 

woekerwinsten.  

Feit: Dit is een ernstige beschuldiging van overtreding van 

de wet economische delicten waar serieuze straffen op 

staan. Dit is nergens bewezen nog aannemelijk gemaakt. 

• Ik heb als President de VHP uitgenodigd en gevraagd.  

Feit: Deze formulering suggereert dat er een fysieke 

bespreking heeft plaatsgevonden. Dit is niet 

waarschijnlijk, het komt alleen voor in goede 

toneelstukken. Heeft een dergelijk gesprek echt 

plaatsgevonden, of heeft die bespreking voor de spiegel 

plaatsgevonden. 

• VHP is gevraagd om te zorgen dat producten 

rechtstreeks van importeur worden gebracht naar de 

consument. Feit: Het is niet duidelijk of de VHP hiervoor 

een winkelvergunning heeft en aan de eisen daarvan 

voldoet omdat het de regerende partij is. Het is ook niet 

duidelijk of de locatie(s) voldoen aan de wet, of de 

producten op vervaldatum en gewicht zijn gecontroleerd, 

en de apparaten zijn geijkt. 

• U ziet dat de prijzen met meer dan 50% omlaag kunnen.  

Feit: Er is nooit een duidelijke vergelijkbare 

prijsvergelijking op deugdelijke economische 

grondslagen van de VHP-pakketten met die van een 

representatieve supermarket gemaakt, Het is in elk geval 

niet gepubliceerd. Voorts is het de vraag of er een goede 

vergelijking mogelijk is omdat de werkzaamheden 

rondom het klaarmaken en verkoop van de VHP-

pakketten grotendeels gedaan worden door mensen die 

niks kosten omdat ze reeds in hun ambtelijke en/of 

politieke functie door de belastingbetaler betaald 

worden. 

• Het begint nu al impact te hebben op de daling van de 

prijzen van vele producten in de winkel.  

Feit: Het is niet duidelijk welke producten in prijs zijn 

gedaald. In zijn algemeenheid is dit verifieerbaar onjuist 

aangezien het ABS heeft berekend dat het prijsniveau in 

de maand april niet is gedaald, integendeel is het 

gemiddeld alleen in die maand al met 1.9% gestegen. 

• Als de prijzen niet structureel gaan dalen worden gaat 

de VHP de komende weken, maanden en jaren constant 

onze producten aan de man brengen. 

Feit: De President is niet van plan het probleem 

structureel op te lossen, in plaats daarvan denkt hij het 

op deze manier op te lossen. 

• Oproep aan eenieder op basis van sociale 

rechtvaardigheid en solidariteit. 

Feit: Woekerwinsten worden op de meeste plaatsen in de 

wereld afgestraft, wetsovertreders moeten, zeker in een 

tijd waar grote delen van de samenleving elke maand 

meetbaar armer wordt, niet op hun sociaal gevoel 

worden aangesproken, maar financieel worden bestraft 

of opgesloten. 

  

  Fact Check 
President gaat woekerwinsten tegen met VHP-

pakketten 

T 

Waarom Fact Check 

Vanwege de vele onjuistheden die er op het gebied van 
Economie en Bestuur in de gemeenschap op gezette 
tijden de ronde doen lijkt het goed deze beweringen op 
zijn correctheid te toetsen en de feiten aan de 
gemeenschap te presenteren. Indien nodig zal dit een 
vaker terugkerende rubriek in INZICHT moeten worden. 
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FATU 

 

 

 

Vanessa Ledesma, waarnemend CEO van de Caribbean Hotel 

and Tourism Association (CHTA), deelde een positief rapport 

over Caribisch toerisme tijdens de recente Caribbean Hotel & 

Resort Investment Summit (CHRIS) in Zuid-Florida.  
 

Hier zijn enkele hoogtepunten van haar presentatie:  

- Terwijl in de gehele wereld het toerisme bijna geheel stil lag  

in 2021 geven de statistieken van de UN World Tourism 

Organization (UNWTO) aan dat dat het Caribisch gebied de 

best presterende regio ter wereld was. Met 15 miljoen 

aankomsten boekte het toch nog 57% van de 26,3 miljoen 

die het in het jaar voor Covid (2019) ontving.  
 

- De internationale toeristenaankomsten naar het Caribisch 

gebied in het eerste kwartaal van 2022 overtreffen die van 

de rest van de wereld.  De cijfers geven aan dat Aruba, 

Curaçao, Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek en de 

Turks- en Caicoseilanden al meer dan 80 procent van hun 

aankomsten in 2019 bereikten. Voor de Amerikaanse 

Maagdeneilanden overtreffen de cijfers van het eerste 

kwartaal zelfs die van 2019.  

- De Caraïben en Latijns-Amerika lopen voorop in de 

zomervooruitzichten wat betreft de terugkeer van 

vakantiereizen. Costa Rica, Aruba, Jamaica, Dominicaanse 

Republiek en de Bahama's behoren tot de "meest 

veerkrachtige" bestemmingen op basis van bevestigde 

aankomsten voor de zomer.  

 

Toerisme in de Caribbean 

vertoont robuust herstel  
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Risicomanagement, Compliance en 

Integriteit: #Wees je eigen voorzitter! 
Het strategisch adviesbureau AethiQs organiseerde samen met 

Interpoint Caribbean, Skills Academy BV en het CRO Institute 

de International Conference Financial Industry, gericht op 

financiële professionals bij 

pensioenfondsen, verzekeraars, 

banken en toezichthouders in 

Suriname en het Caraïbisch gebied. 

Vanuit Suriname en het Caraïbisch 

was er een brede vertegen-

woordiging aanwezig van banken, 

verzekeraars en pensioenfondsen 

in de Ballroom van het Torarica 

Resort te Paramaribo, mei jl. 

 

Drie doelen van de conferentie 

In het teken stond de dialoog over hoe risicomanagement & 

compliance een bijdrage kan leveren aan het versterken van de 

besluitvorming in de financiële sector (1) en (2) het versterken 

van een integere bestuurscultuur door checks & balances in 

organisaties geïmplementeerd te hebben die er echt toe doen 

en (3) het belang van een goede risicocultuur. In de sessie werd 

aandacht besteed aan de verschillende fasen van 

volwassenheid die organisaties doorlopen, hoe men de 

implementatie van risicomanagement & compliance het beste 

kan toepassen en vanuit welke perspectieven het vak 

risicomanagement in ontwikkeling is. 
 

Perspectieven voor risicomanagement 

Drie perspectieven zijn: 

1: Conformance perspectief: richtlijnen en eisen vanuit wet- en 

regelgeving 

2: Performance perspectief: eigen richtlijnen en ambitie 

3: Socialformance perspectief: maatschappelijke eisen en 

wensen, omdat financiële instellingen (vooral) ook 

maatschappelijk relevant zijn. 

Hierbij werd ook gerefereerd aan de NRA, dat meer een 

conformance perspectief biedt en riep de spreker op om vooral 

ook na te denken vanuit de andere twee perspectieven: eigen 

visie en maatschappelijk rol, respectievelijk performance en 

socialformance. Wees je eigen voorzitter zei hij. 
 

Niet eendimensionaal denken 

Verder werd aandacht besteed aan de menskant en 

systeemkant van de inrichting van risicomanagement & 

compliance. Tijdens de sessie werd vooral stilgestaan bij de 

menskant van het risicomanagement en het belang van risico- 

en rendementsdenken, dat begint bij de zogenaamde 

risicohouding van de bestuurders, vervolgt Gangadin. De 

risicohouding, ook wel de grondhouding genoemd, is 

essentieel in het expliciteren van risico’s en rendement 

(kansen). In de ogen van Gangadin is risicomanagement 

namelijk nooit eendimensionaal. Namelijk alléén maar kijken 

en denken over risico’s. Het gaat altijd over de trade-off tussen 

Risk & Reward. Door de risicohouding te expliciteren, maakt 

men inzichtelijk of men bij een te nemen besluit risicozoekend, 

risicomijdend of wat dan ‘gebalanceerd’ heet is. Met andere 

woorden, men bekijkt per casus of men iets meer rendement 

wenst (risicozoekend) of risicomijdend is, ook al is er 

rendement het gaat in eerste aanleg over het managen van 

risico’s. Dit is de primaire gedachte van professionals die deze 

inslag hebben. Hierbij mag niet vergeten worden dat er naast 

een algemene grondhouding ten aanzien van risico- en 

rendement ook altijd een verschil kan zijn naar domeinen, dus 

andere thema’s waarlangs besluitvorming plaatsvindt. In het 

RAVC-denk- en werkmodel dat gehanteerd wordt om een sterk 

fundament te realiseren voor risicomanagement en 

compliance, worden vijf thema’s (domeinen) aangereikt 

waarbij er een verschil kan zijn ten opzichte van de algemene 

risicohouding van een bestuurder c.q. professional. Deze vijf 

domeinen zijn in willekeurige volgorde: Kapitaalmanagement, 

Reputatie, Besturingsfilosofie, Technologie en Uitvoering. In de 

wetenschappelijke literatuur wordt hier gerefereerd naar de 

zgn. DOSPERT-methodologie, dat gaat over domein specifieke 

risico’s nemen.  

Domain Specific Risk Taking: DOSPERT is een psychometrische 

schaal. Analoog aan deze wijze van denken zijn er domeinen 

ontwikkeld in het RAVC-denk en werkmodel. 

Alle deelnemers van de conferentie werden gevraagd om een 

eigen assessment te doen, wat is uw risicohouding? Naast deze 

menskant is er ook aandacht besteed aan de systeemkant door 

presentaties van professionals uit de sector zelf. Zij deelden 

hun ervaringen met de aanwezige deelnemers.  Door de grote 

belangstelling en uit evaluatie blijkt dat de aanwezige 

deelnemers graag nog meer en langer met elkaar van gedachte 

willen wisselen over het vak en de ontwikkelingen. AethiQs 

heeft voor haar tweede editie aangegeven een tweedaagse te 

organiseren, waarbij er ook themamiddagen zullen zijn per 

deelsector. De dagen zijn in mei 2023. Meer informatie is te 

verkrijgen door een mail te sturen naar Hallo@AethiQs.nl of 

download het e-book over risicomanagement geschreven door 

Dr. Gangadin:https://aethiqs.nl/wp-content/uploads/AethiQs-

Risicomanagement-symphatien-e-book2.pdf 
 

Het goede doen en dat goed doen, Remain Relevant! 

   INGEZONDEN 
                                   

 

Dr. Vijay Gangadin MBA 
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p vrijdag 27 mei werd door vakcentrale C47 in 

samenwerking met Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven een seminar gehouden over BTW. 

Gastspreker Stanley Esajas hield na zijn inleiding de 

aanwezigen bezig met thema opdrachten aangaande de 

invoering van BTW. De regering is drukdoende om de 

Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) per 1 

juli ter goedkeuring aan te bieden aan De Nationale 

Assemblee. Met de invoering van BTW als algemene 

verbruiksbelasting denkt de regering meer inkomsten te 

genereren om haar beleidsdoelen te realiseren. 

 

Belastingen 

De inning van belastingen in Suriname heeft een 

grondwettelijke basis (artikel 155 van de Grondwet). In 

hoofdlijnen wordt een onderscheid gemaakt in directe 

belastingen (waaronder loonbelasting, 

inkomstenbelasting, winstbelasting, dividendbelasting 

etc.) en indirecte belastingen (waaronder 

omzetbelasting, accijnzen, douanetarieven etc.). De 

directe belastingen leveren in de regel meer inkomsten 

voor de overheid op. De wereldwijde trend is evenwel 

een verschuiving naar de indirecte belastingen als 

belangrijkste inkomstenbron van de overheid. Het 

Internationaal Monetair Fonds deed verschillende 

studies naar de belastinginning in het Caribisch Gebied. 

De studies toonden aan dat de gemiddelde belastingdruk 

bij de landen in de regio gemiddeld tussen de 25% - 30% 

ligt. Driekwart van de landen in de regio presteert beter 

dan Suriname als het gaat om de organisatie van 

belastingen. Gemiddeld genomen bedragen de 

belastinginkomsten in het Caribisch Gebied rond de 15% 

van het BBP. In Suriname liggen de gerealiseerde 

belastinginkomsten ruim onder de 10% van het BBP. 

 

Waarom BTW in plaats van OB 

Op dit moment wordt een Omzetbelasting (OB) tarief van 

12% door de Surinaamse overheid gehanteerd. De 

huidige OB en de accijnzen werken in de praktijk meer 

verzwarend op kostprijs van exportproducten dan van 

importproducten. Bij correcte invoering van BTW zal dit 

niet meer het geval zijn. Hiernaast geeft Esajas in zijn 

inleiding aan dat bij de invoering van BTW ook de 

toerisme bezoekers meer aan verbruiksbelasting zullen 

betalen. BTW zou volgens de inleider net als een 

brutowinst gezien kunnen worden daar hierin reeds zijn 

meegenomen de operationele kosten, algemene kosten  

 

en winst. De invoering van de BTW past in de wereldwijd 

reeds decennia geleden ingezette trend om een 

verschuiving te doen plaatsvinden van de directe naar de 

indirecte belastingen. De meeste landen beschikken 

reeds over een btw-heffing, vaker bekend als Value 

Added Taks (VAT). De BTW als algemene 

BTW SEMINAR C47/VSB: BTW, PRIJZEN & INKOMEN: REËLE 

VERWACHTINGEN EN RANDVOORWAARDEN VOOR SUCCES 
 

O 
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consumptiebelasting biedt het voordeel dat de 

opbrengsten ten opzichte van de inkomstenbelasting 

stabieler zijn. De huidige heffing van omzetbelasting zal 

met de introductie van de BTW komen te vervallen. 

 

Werking BTW 

Belasting over Toegevoegde Waarde houdt de 

belastingdruk gelijk aan het wettelijk tarief op de prijzen, 

ongeacht op welk niveau de transactie plaatsvindt. De 

toegevoegde waarde wordt indirect belast in de 

factuur/credit methode. Iedere verkoop wordt belast en 

de OB op inkopen voor zakelijk gebruik (voorbelasting) 

wordt teruggegeven. Andere btw-methoden belasten de 

toegevoegde waarde rechtstreeks (bijvoorbeeld de 

winstmarge of de cashflow). Zulke technieken worden 

ook wel gebruikt in een factuur/credit stelsel voor 

selectieve problemen/gebieden. Alleen een BTW kan 

garanderen dat goederen en diensten dezelfde 

belastingdruk hebben, ongeacht waar zij worden 

geproduceerd. De kern van de BTW is tweevoudig, alle 

economische activiteiten moeten binnen de 

werkingssfeer van de belasting vallen. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat alle ondernemers geregistreerd moeten 

zijn voor de BTW, alle voorbelasting voor zakelijk gebruik 

moet worden teruggegeven aan de ondernemers. 

Inbreuken op deze principes veroorzaken cumulatie in 

het systeem. Soms is dat praktisch of noodzakelijk. Soms  

 
 

is dat oneigenlijk en onnodig verstorend. Cumulatie kan 

ook in een slecht gestructureerde “BTW” voorkomen. 

 

 

Valkuilen BTW 

In een cumulatief system werkt de belasting door in de 

prijzen (kolom “verkoop”). Dat verstoort concurrentie. In 

een btw-system zijn nettoprijzen (kolom “verkoop”) niet 

veranderd door de belasting. In een cumulatief systeem 

krijgt de ondernemer de OB op inkopen (voorbelasting) 

niet terug van de belastingdienst. In een zuiver btw-

systeem krijgt de ondernemer alle zakelijke voorbelasting 

terug van de belastingdienst. 

 

Kritieke noot 

Wil de regering een succesvolle implementatie hebben 

van BTW vanaf 1 juli 2022, zal niet alleen de goedkeuring 

door het parlement essentieel zijn. Een gedegen 

voorbereiding vanaf de kant van de overheid moet 

hieraan ten grondslag liggen beginnend bij de versterking 

van de dienst der Belastingen met name in verband met 

declaraties. Daar de btw-inhouding zal geschieden in de 

kassa’s/boekhouding van de verkoper van een goed of 

dienst is adequate training en ondersteuning vanuit de 

overheid geen luxe in deze. Verstandig is om een speciale 

helpdesk van het Ministerie van Financiën en Planning in 

te richten ter ondersteuning van ondernemers 

gedurende een half jaar na invoering van BTW. Dit BTW 

seminar benadrukte nog eens de vele vraagstukken 

rondom de invoering van Belasting over Toegevoegde 

Waarde in ons land met als reel risico dat de regering 

minder inkomsten kan genereren een jaar na de 

invoering dan bij OB het geval is. Ook de vermoedens van 

een inflatoire werking als gevolg van BTW zijn bij dit 

seminar niet weggenomen. 
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 ring  resi Wakti Siki 

In INZICHT # 27 zijn we al uitgebreid ingegaan op de problematiek van de wateroverlast. Het probleem is 

alleen maar groter geworden en het is helaas nog niet onder controle. Erger nog, volgens het Caribisch 

Instituut voor Meteorologie en Hydrologie (CIHM) wordt dit orkaanseizoen een erg nat seizoen.  

Het regen- en orkaanseizoen begint officieel jaarlijks op 1 juni en eindigt op 30 november. De hoge tropische 

cycloonactiviteit en overmatige regenval met eventuele zware windstoten wordt versterkt door een onverwacht 

langere La Niña. Volgens de Colorado State University, kunnen er in deze grote Regentijd wel 9 orkanen, 

waarvan 4 ernstige voorkomen. Ook bestaat er volgens CIMH de mogelijkheid van een extreme hittepiek 

tussen augustus en oktober. Ondanks de onzekerheid is er alle reden om deze waarschuwingen serieus te 

nemen en stappen te ondernemen om mensenlevens, bezittingen, volksgezondheid en veiligheid te 

beschermen alsmede noodplanning om snel en effectief op rampen te kunnen inspelen.  

De overheid en andere besluitvormers moeten zich de komende tijd klaarmaken voor overstromingen en alle 

sociale en economische verstoringen van dien. De negatieve ervaring nu vooral in het Brokopondogebied kan 

zich verder uitbreiden naar andere delen van het binnenland en vanwege de gebrekkige afwatering zal 

mogelijk ook de kustvlakte niet worden ontzien. Ondanks de crisis zullen we middelen moeten reserveren c.q. 

een fonds dienen te creëren om slachtoffers tegemoet te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u uw VES Lidmaatschap 

Contributie al betaald? 

Zie hieronder onze bankrekeningnummers 

Rekeningnummers bij de Hakrinbank N.V.: 

SRD 20.548.12.01 

USD 26.812.39.26 

EUR 26.692.26.51 

Wij doen u hierbij het vriendelijk verzoek uw naam 

te vermelden in de omschrijving bij de storting of 

overmaking op de VES SRD rekening. 

Donaties zijn ook welkom. 

Mail voor meer info naar: 

inzicht@ves.sr of info@ves.sr  

Bron: Dagblad Suriname 

mailto:inzicht@ves.sr
mailto:info@ves.sr
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“Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”: fictie of leugen? 
Op 25 mei 2020 heeft de regering het Booklet “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” gepresenteerd over de 
Resultaten van de Regering in de periode 25 mei 2020 tot en met 25 mei 2022. In het document staat op pagina 18: “De 
hersteloperatie in de begroting is zo succesvol dat het Begrotingstekort van 18,1% in 2020 in 2022 al is teruggebracht naar 0,8%, 
dat is ruim binnen de norm van 3%”. 
 
Dit is volstrekt niet waar en moet met stelligheid worden weerlegd. De VES heeft de Regering Bouterse en nu de Regering 
Santokhi meerdere keren gewezen op deze misvatting. In de Nota van Wijziging Begroting 2022 dat door DNA is goedgekeurd is 
het Begrotingstekort SRD 5.7 miljard. Dit is nog steeds economisch onverantwoord, gezien de reeds onbetaalbare hoogte van 
de nationale schuld. 
 
Opvallend is dat het Begrotingstekort voor 2022 na een half jaar doorrekenen slechts met SRD 1.8 miljard kon worden verlaagd 
door SRD 1.6 miljard minder aan rente te betalen en schulden af te lossen. Daarbij blijkt dat ook voor 2022 de nieuwe leningen 
de aflossingen overtreffen. Het doorgaan met meer te lenen dan af te lossen maakt de schuldenberg alleen maar groter en niet 
kleiner. Het aanbod van de VES aan de Regering om samen met haar deskundigen met een stofkam door de Begrorting te gaan 
is door de Regering genegeerd. Het ontbreekt duidelijk aan politieke wil om te snijden in de overbodige uitgaven van de politieke- 
en ambtelijke top. 
 
Bij de Regering is het kwartje toch nog niet gevallen 
Leningen kunnen niet geboekt worden als verdiensten. De VES had op 20 oktober 2021 President Santokhi en Minister 
Achaibersing in een 20 pagina’s commentaar reeds gewezen op deze ernstige dwaling. Als je de Totale Uitgaven plaatst naast 
de Totale Inkomsten (Directe + Indirecte Belastingen en Niet-Belasting Inkomsten) krijg je het Begrotingstekort. Dat Tekort kan 
je dekken door Leningen.  
 
Volgens de Minister van Financiën was het nonsens, want ze hadden al harde afspraken dat het grootste deel van het Tekort 
zou worden gedekt door leningen. Leningen werden volgens Financiën, onder de versluierende term “Trekkingen”, gezien als 
verdiensten. In de Nota van Wijziging (NvW) is de Regering gestopt met het boeken van de Leningen als verdiensten, maar in 
het Booklet “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” staat op pagina 18: dat het Begrotingstekort is teruggebracht naar 
0,8%, terwijl het 7,4% is. De Regering strooit zand in de ogen van het Volk met deze grove misleiding. 
 
62% nog niet gerealiseerd 
In tegenstelling tot het Booklet concludeert de VES dat na 22 maanden van het Regeerakkoord maar liefst 16 van de 26 
activiteiten (62%) die volgens de Regering prioriteit verdienden nog steeds niet gerealiseerd zijn. De Regering loopt dus erg ver 
achter op haar eigen Regeerakkoord. Aangezien het hier niet om onbelangrijke zaken gaat is de verhoging van het 
prestatieniveau van groot belang. 
 
Wijziging Grondwet en Kiesstelsel niet op basis van Koehandel 
Een van de 26 prioriteitsactiviteiten in de Urgentiefase van het Regeerakkoord 2020-2025 om binnen de eerste 9 maanden te 
realiseren is: “Instelling Commissie evaluatie en, indien noodzakelijk, herziening van de grondwet en het kiesstelsel. Het 
eindproduct zal in een referendum aan het Surinaamse volk worden voorgelegd”. 
 
Na meer dan 22 maanden heeft de Regering zo een eenvoudige activiteit van het bemensen van een Commissie niet kunnen (of 
willen) uitvoeren. Reeds na 12 maanden had de VES publiekelijk aan de Regering gevraagd waarom dat nog niet is gerealiseerd, 
hetgeen zoals gebruikelijk niet is beantwoord. Verantwoording afleggen is voor de Regering kennelijk een moeilijke opgave 
aangezien nu zelfs na 22 maanden in het Jubileumboek: “Booklet 2 Jaar Regering Santokhi-Brunswijk” op dit punt letterlijk geen 
woord staat. Niet eens dat er een aanzet is gedaan of een reden is opgegeven waarom er vertraging is opgelopen.  
 
Ondertussen horen we politici over en weer praten over gesprekken c.q. onderhandelingen tussen politieke partijen over welke 
veranderingen wel of niet ondersteund worden. Wij adviseren dit niet in de achterkamertjes te bedisselen maar, conform de 
geest van het Regeerakkoord, een niet-partijpolitieke Commissie van deskundigen samen te stellen die de verbeteringen t.a.v. 
de manco’s in Grondwet en Kiesregeling kunnen concipiëren voor de Regering, die het dan kan voorleggen aan de bevolking.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………Nawoord van de redactie ………………..  

INZICHT # 29 verschijnt in de eerste week van juli 2022 


