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Uitstellen invoering BTW slaat
gapend gat in de begroting
O
p 9 juni werd bekendgemaakt dat de invoering van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) wederom
met een half jaar is vooruitgeschoven van 1 juli 2022 naar 1
januari 2023. Tot 19 mei j.l. hield de Regering nog vast aan de
deze datum, hetgeen blijkt uit de op door DNA goedgekeurde
Staatsbegroting 2022. Tot op dat moment ging het Ministerie
van Financiën en Planning uit van een opbrengst van SRD 1,4
miljard voor dit jaar als gevolg van BTW-inning, oftewel 25%
van de totale indirecte belastingen. Door de btw-inning zouden
de overheidsinkomsten oplopen tot SRD 20,7 miljard en het
begrotingstekort uitkomen op -7,4% van het BBP.

Het is derhalve van belang dat de Regering met meer
inspanning en toewijding de met het IMF overeengekomen
doelen punctueel nakomt. Herhaald uitblijven van de
financiële steun vanuit het IMF zou kunnen worden opgevat als
onvoldoende commitering van de Regering om de economie
weer gezond te krijgen. Ons land kan zich geen breuk in
vertrouwen met dit Fonds veroorloven. Het debacle uit 2016
toen de toenmalige Regering al snel na de start van het IMFprogramma de samenwerking met het Fonds stopte, mag zich
nimmer herhalen.

Met het doorschuiven van de invoering van
BTW naar 2023 wordt een gapend gat geslagen
in de overheidsfinanciën 2022, die slechts ten
dele kan worden opgevangen met het
doortrekken van OB-inning voor de 2de helft van
dit jaar. Dat de toename van het
begrotingstekort die hieruit voortvloeit niet
goed valt bij het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) is af te leiden uit de mededeling van
President Santokhi op 29 juni j.l. dat de 3e
tranche van de lening van het IMF door hun is
aangehouden. Het gevaar van het niet
ontvangen van de begroting financiële
assistentie door het IMF door het missen van in
het ‘IMF-plan’ overeengekomen targets is een
continue reële dreiging, die door de Regering
aan den lijve wordt ondervonden. De pijnlijke
les die hieruit geleerd moet worden is dat het
nakomen en naleven van gemaakte afspraken in
de grote wereld, met name met het IMF, niet
vrijblivend is.
Uit de regio leren wij dat invoering van BTW
alleen door een goede organisatie samen met
alle stakeholders een succes wordt. Dit vergt
niet alleen tijd, maar ook assistentie en training
van de ondernemers die verantwoordelijk
zullen zijn voor de BT*W-inning. Indien de
Regering vasthoudt aan een BTW tarief welke
nu op 15% is gesteld, terwijl de huidige OB een
12% tarief heeft zal BTW een inflatoir effect
hebben en hiermee de koopkracht negatief
beïnvloeden. De uitdaging ook bij de uitgestelde
invoering van BTW per januari 2023, blijft
onverkort groot.
4|P a g e

INZICHT #29 – Juli 2022

Verval van Normen en Waarden;
Moreel kompas van belang voor economisch herstel?
Nationaal Conferentie Normen en Waarden in 2019
van de VHP:

E

conomisch beleid waarbij alle burgers gevraagd worden
om offers te brengen, zal alleen effectief zijn indien elke
burger overtuigd is dat haar leiders ook de noodzakelijke offers
brengen. De VES constateert dat terwijl de samenleving elke
dag offers brengt de verarming verder toeneemt, en onze
leiders in alle weelde genieten met de middelen van de Staat.
Men schroomt daarbij niet om zichzelf ten koste van het volk te
te verrijken en met drogreden het Volk te misleiden. Daarbij zijn
de Normen en Waarden zoek !
Dat er economisch herstel moet plaatsvinden voor
wederopbouw van onze economie met offers van een ieder,
zijn we ons als samenleving van bewust. Daarvoor moeten
onze leiders wel het goede voorbeeld geven. Onze leiders
genieten van de rijkdommen van de samenleving, leiden een
luxe leven, reizen de wereld rond met riante dag- en
kledinggelden van de bevolking. Dit gebrek aan het besef van
hun verantwoordelijkheden en Normen en Waarden uit zich in
het niet nakomen van afspraken, het uitblijven van het
noodzakelijke beleid en verder diverse onacceptabele
uitspraken, handelingen en gedragingen van onze leiders.
In de afgelopen weken kunnen o.a. genoemd worden:
1. Het niet goedkeuren van de wet BTW in De Nationale
Assemblee: Terwijl men de wereld afreist vertoont men
grove nalatigheid in het nakomen van de afspraken met
het IMF tot herstel van de economie. Hierdoor is Suriname
de 3e tranche van USD 53 miljoen van het IMF misgelopen
aan betalingsbalanssteun en begrotingsondersteuning.
Het nakomen van afspraken is vitaal onderdeel van de
eigen Normen en Waarden en toont het respect dat je
opbrengt voor de partner waarmee je afspraken hebt,
maar meer nog de commitment die de Regering heeft naar
de samenleving toe. Hierdoor zal de samenleving nog
verder verarmen.
2. Het “Sabaku schandaal”: dit kan getypeerd worden als
een dieptepunt van graaiende politici die belastinggelden
van de gemeenschap gebruiken om gronden aan te kopen
om deze in het grootste geheim te verdelen onder
vrienden, familie, loyalisten en sponsoren, al dan niet
verborgen achter Stichtingen. Deze vorm van criminele
handelingen in georganiseerd verband geeft aan dat de
Normen en Waarden bij deze politici tot een dieptepunt is
gedaald en vertoond een absolute minachting naar de
samenleving toe. De President heeft bijna 2 weken terug
aan de Minister van GBB gevraagd naar de lijst met namen
van de personen / entiteiten die een perceel hebben
gekregen. Tot aan de publicatie van INZICHT was deze lijst
nog niet gepresenteerd. Dit toont een gebrek aan het
besef van Normen en Waarden om te rapporteren naar
het hoogste gezag. Wanneer deze handelingen ook nog

In 2019 heeft de VHP een Nationale Conferentie gehouden over
Normen, Waarden en Moraal”. De VHP constateerde dat er
afbraak was van Normen en Waarden, een goed initiatief in 2019,
zeker gezien de financieel-economische omstandigheid van ons
land in die periode.
Status 2022:
In 2022, na 2 jaar nieuw leiderschap is de situatie verslechterd.
De algehele problematiek is veel ernstiger en Normvervaging,
Moreel verval en Decadent gedrag lijkt tot norm te zijn verheven.
Dit getij dient gekeerd te worden!
De President van ons land dient leiderschap te tonen en zorg te
dragen voor de correcties. De samenleving rekent daarop!

3.

door autoriteiten, waaronder de VP en DNA leden worden
verdedigd, dan zijn Normen en waarden zoek!
Voormalig President Bouterse verklaard de Regering de
oorlog: De NDP voorzitter heeft op een partijbijeenkomst
de Regering Santokhi de oorlog verklaard tegen de
armoede. De NDP gaat zich buigen over de te volgen
strategieën om "de regering weg te jagen”. Is de exPresident vergeten dat zijn wanbeleid van de periode 2010
– 2010 gezorgd heeft voor de afbraak en vernietiging van
de Surinaamse economie, welke de basis is voor de
heersende armoede. Het zou de ex-President en de NDP
sieren als zij hun schuld erkennen voor de economische
crisis waar zij ons moedwillig in hebben geduwd. Het
gebrek aan Normen en Waarden was de basis van de
economische catastrofe die veroorzaakt is door de NDP
Regering en de bedreigingen geuit op 11 juni j.l. getuigen
des te meer het gebrek aan Normen en Waarden.

Praten over Normen en Waarden is niet voldoende. Afkeuren
van wangedrag, bedreigingen, incorrect handelen, grof
taalgebruik en overige ontoelaatbare uitingen zijn essentieel in
het debat. De grenzen van het toelaatbare moet duidelijk en
helder zijn. President Santokhi heeft een paar weken terug
aangegeven dat er een commissie komt die zich zal
bezighouden met het vraagstuk van Normen en Waarden. De
VES hoopt dat het een brede maatschappelijke
vertegenwoordiging heeft met een sterke inbreng van de
Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en alle relevante
maatschappelijke groepen. Het roer moet dringend om. Het
respect voor de medemens en instituten is aan het
afbrokkelen. Dit moet worden afgeremd en richting positiviteit
worden geduwd. Dit zal ook de katalysator zijn voor FinancieelEconomisch herstel. Uiteindelijk is de hele samenleving
verantwoordelijk voor het in stand houden van Normen en
Waarden, Fatsoen en Respect waarbij de samenleving geleidt
dient te worden door integere, betrouwbare, deskundige
leiders die het menen met ons Land en Volk.
5|P a g e

INZICHT #29 – Juli 2022

Regeerakkoord moet worden gerealiseerd
Commissie Herziening Grondwet en Kiesstelsel instellen

O

p 16 juli a.s. staat de Regering Santokhi-Brunswijk 2 jaar
aan het roer. INZICHT heeft al vaker gememoreerd de 26
acties uit het Regeerakkoord welke in de Urgentiefase met de
hoogste prioriteit (al in de eerste 9 maanden) door de coalitie
zouden worden gerealiseerd.
De pijnlijke conclusie is echter dat zelf na 24 maanden nog
maar minder dan de helft van de Prioriteitsacties gerealiseerd
zijn. De coalitie Regering gaat steeds verder achterlopen op
haar eigen Regeerakkoord welke de 4 leiders plechtig hebben
ondertekend op 14 juli 2020, met de tekst: "De coalitiepartijen
verklaren het eens te zijn met de bovengenoemde
uitgangspunten, de hoofdlijnen van het beleid en de
prioriteitsacties”
Een van deze acties waar alle 4 leiders het over eens waren is
Prioriteitsactie nummer 20: “Instelling commissie evaluatie
en, indien noodzakelijk, herziening van de Grondwet en het
kiesstelsel. Het eindproduct zal in een referendum aan het
Surinaamse Volk worden voorgelegd”.

Regeerakkoord is meer dan een Verkiezingsbelofte
Op 8 juli 2020 schreef de VES reeds aan de 4 coalitieleiders over
het belang van een voor alle 4 partijen aanvaardbaar
Regeerakkoord: “Aangezien deze partijen, die samen 33 zetels
van de kiezers hebben gekregen, straks niet meer beoordeeld
zullen worden op hun eigen partij/verkiezingsprogramma maar
op wat ze in het gezamenlijk opgestelde Regeerakkoord
daarvan hebben kunnen afspreken c.q. afdwingen”. De VES
deed een beroep op de leiders om: “vooral expliciet de heikele
beleidskeuzes waar we voor staan goed vooraf te regelen en
verifieerbaar vast te leggen”.
Democratuur
In de media is melding gemaakt dat de Vice-President op een
vergadering van zijn partij ontoelaatbare uitspraken heeft
gedaan en bedreigingen heeft geuit aan personen en het
Constitutioneel Hof over een eventuele wijziging van de
kiesregeling. De uitspraken en bedreigingen passen in
algemene zin niet in een democratische rechtstaat en in het
bijzonder is het afkeurenswaardig dat ze gedaan zijn door de
tweede hoogste autoriteit van de uitvoerende macht. Dit
getuigd van een onderschatting van de functie, rol en
verantwoordelijkheid die de VP binnen de leer van de Trias
Politica.
Daarenboven wordt het vertrouwen in de politiek en politici
nog verder geschaad. Op één moment plechtig beloven dat er
een Grondwetscommissie moet komen en eventueel de
kiesregeling moet worden gewijzigd en dat het volk in een
Referendum zal mogen beslissen hierover staat haaks op de
recente bedreigingen. Deze dictatoriale bedreiging past niet in
een democratie. Wij rekenen er dan ook op dat de 3 andere
coalitieleiders hun verantwoordelijkheid nemen en deze leider
publiekelijk ter verantwoording roepen voor deze
onacceptabele inbreuk op het gezamenlijk Regeerakkoord
2020-2025.
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Voorspelbaarheid van beleid:
VES vraagt om Openbare Discussie Beleid Buitenlandse Vestigingen

E

en prudent uitgavenbeleid van elke Regering, met name in
tijden van dramatische economische verarming van de
bevolking, houdt in dat elke uitgavenpost verantwoord moet
zijn. De VES heeft de coalitiepartners al in juli 2020 gevraagd
om een evaluatie van kosten en baten van onze Ambassades.
Aangezien wij onze schulden aan de wereld niet kunnen betalen
en we doorgaan met het lenen van SRD 5.7 miljard in 2022 om
het begrotingstekort te dekken is het van belang dat de
Regering tijdelijk of permanent een aantal niet noodzakelijke
buitenlandse posten sluit.

Dat de Regering geen boodschap heeft aan adviezen van
burgerorganisaties uit het maatschappelijk middenveld als de
Het Wederopbouwplan 2020- VES is op zich al
verwerpelijk, maar dat ze
2025 van de VHP:
het
eigen
“Maar wat hebben deze nieuwe tegen
Wederopbouwplan
van
partnerschappen
Suriname
opgeleverd? Helaas heeft het de leidende partij in deze
gevoerde buitenlands beleid coalitie regering in gaat is
van
deze
regering,
dat verkiezingsbedrog. In haar
hoofdzakelijk gestoeld was op Wederopbouwplan heeft
presidentiele en economische de VHP zich afgezet tegen
diplomatie, weinig resultaat de nieuwe buitenlandse
opgeleverd. Daarnaast kosten posten van de vorige
de buitenlandse posten en de Regering. In plaats van
vele dienstreizen de Staat een grondige evaluatie en
Suriname heel veel deviezen een daaruit voortvloeienzonder dat er sprake is van een de inkrimping van het
geleverde meerwaarde. Kortom aantal posten gaat de
de zogenoemde successen in Regering nog een stap
het buitenlands beleid van deze verder met a-la-dol nog
diplomatieke
regering hebben niet het meer
posten
te
openen.
nationaal belang gediend van
de Surinaamse natie”.
Naast de aankondiging
van de opening van een extra Ambassade en een Consulaat in
Marokko is er in de door DNA goedgekeurde Begroting 2022
een extra Ambassade aangekondigd in “Saoedi-Arabië of in de
Verenigde Arabische Emiraten”. Daarmee komen we op maar
liefst 21 buitenlandse vestigingen.
Wat van belang is, is dat BIBIS de samenleving komt uitleggen
wat de te verwachten meerwaarde is. 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. De economische
argumentatie voor de 21e buitenpost in Ryad of Dubai 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 mee brengen voor wat betreft
de Zuid-Zuid samenwerking”.
Het is duidelijk dat het uitbreiden van het aantal ambassades
in geen enkel Verkiezingsprogramma van geen der
coalitiepartijen, noch in het Regeerakkoord 2020-2025 of het
Herstelprogramma 2020-2022 of het IMF programma 20222024 heeft gestaan. De Regering heeft geen enkel mandaat om
naar willekeur de samenleving op te zadelen met onnodige
kosten, die het sociaal-economisch herstel ongetwijfeld
vertragen. Een politieke keuze met grote economische
gevolgen voor de gemeenschap.
Ambassade Israel niet goedgekeurd door DNA
Daarenboven heeft de Regering bij monde van de Minister van
BIBIS recentelijk met de Staat Israel, zonder enige evaluatie van
de voordelen versus
kosten, afgesproken nog
een
Ambassade
te
openen. Geheel uit het
niets kwam er een 22e
buitenlandse vestiging,
een extra Ambassade in
Israel, uit de lucht vallen.
Deze 22e Ambassade is
zelfs bij de doorgaans
kritiekloos meewerkende
Coalitiegenoten als een
bom ingeslagen. Het
buitenlands beleid ligt bij
de President, maar kan
niet op ad hoc basis in een
onderonsje
van
de
President en de Minister
van BIBIS naar willekeur worden bepaald. In een democratie
bespreek je deze beslissingen, ook als je over ruime middelen
zou beschikken, met de Nationale Assemblee, die dan ook de
financiële middelen hiervoor moet goedkeuren.
Voor de VES staat dit geheel los van de geopolitieke
gevoeligheid en mogelijke nadelige gevolgen van de
7|P a g e

INZICHT #29 – Juli 2022

aangekondigde vestiging in Jeruzalem, terwijl alle andere
ambassades in Tel Aviv zijn gevestigd. Dit willekeurig
buitenlands beleid is nimmer in de coalitietop besproken en
goedgekeurd, en er heeft ook geen grondige afweging van de
mogelijke consequenties plaatsgevonden. Dit is in strijd met
alle beginselen van Goed Bestuur.

het economisch belang welke de ineens zo noodzakelijke
Ambassade moet gaan realiseren.
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 in deze tijd van offers
brengen door de gemeenschap een openbare discussie over
het buitenlands beleid en de rechtvaardiging van de
buitenlandse vestigingen op zijn plaats zou zijn.

11 juli World
Population Day;
en wereld van 8 miljard: Op weg naar een
veerkrachtige toekomst voor iedereen - Kansen
benutten en rechten en keuzes voor iedereen
waarborgen.

E

Onvoorspelbaar Beleid
Voor elk land in de wereld, maar vooral voor kleine landen, is
het van belang om een betrouwbare en voorspelbare partner
in het internationaal verkeer te zijn. Uiteraard kunnen
beleidsprioriteiten veranderen naarmate er een andere
Regering wordt gekozen. Dat geldt ook voor Suriname. De 3
projecten die de LR-Group uit Israel in opdracht van de vorige
Regering bezig was uit te voeren werden door de Regering
Santokhi-Brunswijk direct stopgezet. Dit terwijl de LR-Group
vertegenwoordiger ook de honorair consul van Suriname in
Israel is. Het betreft:
1. het Agrarisch Industrieel Park (AIP) met het Ministerie van
LVV;
2. het ICT-project met het Ministerie van Volksgezondheid en;
3. het Adek-campus project met het Ministerie van Onderwijs.
In het geval van het AIP lukte het de Minister van LVV om met
de LR-Group het project zodanig aan te passen dat het paste in
het nieuwe beleid van deze Regering. Het is hem echter tot op
heden niet gelukt om zijn hogere bazen ervan te overtuigen dat
dit project prioriteit verdiende.
Het was dan ook voor een ieder een geheel onverwachte
verassing dat er ineens een Ambassade in Israel werd
aangekondigd. Deze onvoorspelbare ommekeer in het
buitenlands beleid vraagt om een gedegen onderbouwing van

Dat is het thema van de Wereldbevolkingsdag 2022. Deze dag
wordt sinds 1990 elk jaar op 11 juli gevierd om het bewustzijn
van de problematiek van de wereldbevolking te vergroten. De
dag is vastgesteld door de Verenigde Naties, geïnspireerd door
de publieke belangstelling toen de wereldbevolking op de dag
11 juli 1987 de 5 miljard burgers bereikte.

Wereldbevolkingsdag heeft tot doel de burgerij bewust te
maken van verschillende bevolkingskwesties waaronder
overgroeiende bevolking en maatregelen om deze te
beheersen, het belang van gezinsplanning, gendergelijkheid,
armoede, de gezondheid van moeders, mensenrechten, enz.
De
vooruitgang in
de gezondheid
heeft
de
levensduur
van de burger
verlengd en de
moederen
kindersterfte
verminderd. De wereldbevolking groeit daardoor erg snel en is
nu al de 7,7 miljard gepasseerd. De bevolking zal naar
verwachting in 2026 de 8 miljard bereiken.
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VES over ……..

Nieuwe Bankwet biedt ruimte voor Monetaire Financiering

H

oewel de VES in duidelijke woorden heeft
aangegeven dat Monetaire financiering
onder geen enkel beding in de wet mocht
worden toegestaan, heeft de meerderheid van de
Nationale Assemblee dit ongewijzigd goedgekeurd.
Door de Staat de ruimte te bieden om onder
“buitengewone omstandigheden” toch weer een
beroep te kunnen doen op de kredietfaciliteiten van
de Centrale Bank is de deur geopend voor de
volgende economische crisis.

De VES heeft de concept Centrale Bankwet 2022 en
de daarbij behorende Memorie van Toelichting
(MvT) bestudeerd en haar waardering voor de opzet
uitgesproken. Voor een goed functionerend
financieel-economisch systeem dient er in de
formulering de nodige zorgvuldigheid worden
betracht. De VES heeft in haar 7-pagina’s commentaar
duidelijke adviezen voor verbetering aangegeven. Wij kennen
immers, en hebben pijnlijk ondervonden, de desastreuze
gevolgen van het gebruikmaken van vergelijkbare passages in
de vigerende Bankwet. Ons verzoek om in de wet nadrukkelijk
en beargumenteerd de ruimte voor monetaire financiering
geheel en onvoorwaardelijk te dichten is door de meerderheid
in DNA helaas genegeerd.

Monetaire Financiering heeft altijd tot verarming geleid
Hoewel de Minister van Financiën en de Governor van de CBvS
zijn overeengekomen niet aan monetaire financiering te zullen
doen, geldt dit slechts voor de periode van het EFF 2022-2024
met het IMF. Zodra dit programma is afgelopen kan deze
overeenkomst tussen de twee monetaire autoriteiten
overboord worden gegooid, onder het mom van een
noodsituatie. Dit is niet denkbeeldig aangezien elke crisis die
wij in Suriname hebben meegemaakt, is voorafgegaan door
een beroep op de kredietfaciliteiten van de CBvS. Door
monetaire financiering worden niet bestaande SRD’s in de
samenleving in omloop gebracht, welke tot verstoring van de
economie leidt. Het drukken van geld door de CBvS, welke
vooral in de periodes vóór de verkiezing heeft plaatsgevonden,
heeft telkenmale tot forse verarming van de bevolking geleidt.
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Samen werken aan de implementatie van Duurzaam Bosbeheer

I

n een vierdelige serie zal Conservation International
Suriname ingaan op diverse themas gerelateerd aan
duurzame houtkap, duurzaam bosbeheer, duurzaam
natuurbeheer, onbenutte potenties voor NTFP en
Eco/Natuurtoerisme, en het genereren van Carbon Credits
(koolstofkredieten) in Suriname, waarbij de uitwisselingstrip
van de ‘High Level’ Missie naar Gabon in maart 2020, de
aanleiding kan zijn om onze inzichten m.b.t. deze thema’s te
verdiepen.

Deel 3 - Natuurtoerisme: Nóg een duurzaam model voor
duurzaam bosbeheer.
CI-Suriname spant zich al tientallen jaren in om duurzaam
toerisme en ontwikkeling van levensonderhoud te koppelen
aan natuurbehoud. Zij probeert ook invulling te geven aan de
grote behoefte om de door de gemeenschap aangestuurde
ontwikkeling van toerisme te implementeren zodat lokale
bewoners echt kunnen delen in de voordelen die voortvloeien
uit meer toeristenbezoek.
(In deze uitzetting zullen we geen onderscheid maken tussen
natuurtoerisme en ecotoerisme. Beiden zijn echter gebaseerd
op duurzaam toerisme).
Wat houdt duurzaam toerisme in?
In het rapport van 2015 van ‘Sustainable Travel International’
en andere essays over ‘Duurzaam Toerisme’, is reizen een van
de meest effectieve natuurbeschermingsstrategieën voor het
behoud van de ecologische integriteit op afgelegen,
natuurrijke plaatsen.
Natuurtoerisme is geprioriteerd als een belangrijke pijler van
zelfvoorziening, gericht op het uitbreiden van kansen voor de

toerisme-industrie, met name gericht op de particuliere sector.
Hierbij zal de participatie van de lokale gemeenschap positieve
gevolgen hebben voor onze economie. STINASU, onze
overheidsstichting, is in Suriname een belangrijk instrument en
verantwoordelijk voor het beheer van toeristische activiteiten
in beschermde gebieden. Zij houdt toezicht op, en exploiteert
de toeristische voorzieningen in Raleighvallen, Brownsberg en
andere beschermde gebieden.
Er zijn verschillende strategieën voor toerisme toepasbaar
maar tijdens de reis naar Gabon van onze beleidsmakers,
hebben zij kunnen ervaren hoe daar de transformatie van de
bosbouwsector
heeft
geleid
tot
nieuwe
bosbouwfinancieringsopties, waarbij de waardeketens van
onder andere de NTFP’s (non timber forest products),
ecoysteemdiensten en natuurtoerisme opgeschaald werden.
Door deze waardetoevoeging aan natuurproducten, worden
voordelen gecreëerd, niet alleen voor de lokale gemeenschap
maar voor de natie als geheel.
Natuurtoerismesector in Gabon - enkele cijfers:
Reflecterend op de Gabontrip, blijkt uit Gabon’s cijfers dat de
natuurtoerisme sector 10-15% is van het totale toerisme in het
land. De bijdrage aan het BBP van eco/natuurtoerisme in
Gabon is geschat op 40-60 miljoen USD bestaande uit
touroperators, het Nationale Park Agentschap (overheid),
luchtvaartmaatschappijen, infrastructuur, hotelaccommodatie, transport, voedsel, etc. Het Nationale Park Agentschap
heeft een jaarlijks budget van 10 miljoen USD.
Er zijn 13 Nationale Parken (3 miljoen hectare) met
uitgewerkte beheerplannen.
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De visie van de Nationale parken in Gabon is:
verdubbeling/verdrievoudiging van bruto-inkomsten voor
natuurtoerisme en nationale parken door: • Modelparken te
creëren, • Beleidshervorming, • Infrastructuur te creëren, •
Personeel op te leiden en • Marketingstrategie.
Hoe kunnen wij onze beschermde gebieden inzetten als
belangrijke bron van inkomsten?

natuurbeschermingswet voor díe tijd (jaren 50), één van de
beste wetgevingsproducten was, is het toe aan vernieuwing. In
de goedgekeurde Milieuraamwet van 2020 zijn weliswaar
aspecten van de wet Duurzaam natuurbeheer opgenomen,
wat onzes inziens een stap in de goede richting is. Maar dit is
niet voldoende. Het toerisme in Suriname is het afgelopen
decennium gestaag gegroeid (m.u.v. de COVID periode en de
nasleep ervan), maar heeft los daarvan over het algemeen zijn
volledige potentieel nog niet gemaximaliseerd.
Draft Wetsvoorstel Duurzaam Natuurbeheer (2018), project
‘Onze Natuur op1’ (PONO). Dit voorstel is na een intensief 2jarig proces met gemeenschappen en stakeholders tot stand
gekomen en is nog steeds relevant. CI-Suriname wacht op de
verdere behandeling van dit wetsvoorstel

Suriname beschikt over 16 beschermde gebieden met een
hoge biodiversiteit die bij uitstek de natuurtoerismepotentie
kunnen vergroten.
Maar waarom verdienen we nauwelijks aan de 2.1. miljoen
ha beschermde gebieden in tegenstelling tot wat in andere
landen gebeurt, zoals Gabon, Costa Rica, etc.?
Het antwoord is dat de huidige (verouderde) wet uit 1954,
ervoor zorgt dat 2.1 miljoen ha niet structureel economisch
benut kan worden. Er is nu een zorgplicht voor de 2.1. miljoen
ha in plaats van kansen om te verdienen. Hoewel deze

Met een nieuwe moderne wetgeving zou Raleighvallen
ongeveer USD 9 miljoen p/jaar kunnen genereren (i.p.v. de
geschatte US$ 71.000 p/jaar) vanuit de op natuurtoerisme
gebaseerde
Public
Private
People
Partnershiphaalbaarheidsstudie van CI (2015). Voor de 16 beschermde
gebieden zou dat neerkomen op 16 x 1.9. miljoen/p.j. = US$
30.4 miljoen/p/jaar maar daarvoor is nieuwe wetgeving nodig.
Welke bedrijfsmodellen kunnen we toepassen voor (natuur-)
toerisme?
De huidige bedrijfsmodellen voor toerisme vertalen zich niet in
de
economische
voordelen
voor
de
overheid,
gemeenschappen en natuurbehoud die kunnen worden
verwacht. Een van de meest gebruikte modellen is het PPPPmodel (Public-Private-People-Partnership) in toerisme, in
vooral beschermde gebieden. Bij dit concessiemodel gaat het

Verschil oude en nieuwe wetsvoortel:
Wet natuurbescherming 1954

Draft Wetsvoorstel Duurzaam Natuurbeheer (2018),
project ‘Onze Natuur op1’ (PONO). Dit voorstel is na
een intensief, 2-jarig proces met gemeenschappen en
stakeholders tot stand gekomen en is nog steeds
relevant. CIS wacht op de verdere behandeling van
dit wetsvoorstel

Zware zorgplicht overheid

Maximale inkomsten/minder druk op overheid

Inkomstenderving (Brownsberg & Raleighvallen)
Focust strikt op bescherming
Formuleert verboden

Inkomsten verbeteren/optimaliseren
Gaat over duurzaam bosbeheer (nu wél inkomsten genereren)
biedt mogelijkheden/modellen voor duurzame inkomsten

Voldoet onvoldoende aan moderne inzichten en
internationale ontwikkelingen
International vastgelegde rechten voor inheemse en
tribale volkeren zijn niet gegarandeerd

Voldoet wel aan moderne inzichten natuurbeheer
Uitganspunt is waarde voor de natuur en respect voor de rechten van
Tribale en inheemse volkeren
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om een particuliere toerismeconcessie in een overeenkomst
die is gesloten tussen een particulier bedrijf (“concessionaris”)
en een (overheids-) instantie voor beschermde gebieden (z.a.
STINASU) om een toeristisch bedrijf te exploiteren binnen een
gedefinieerd beschermd gebied, voor een bepaalde periode.
De onderstaande grafiek toont de contractuele structuur van
een typische concessie, inclusief de leenovereenkomsten en
partnerschapsovereenkomsten voor eigendom, activiteiten en
branding. Elke concessie zal enige variatie van deze
contractuele structuur met zich meebrengen, afhankelijk van
de specifieke vereisten.
Het identificeren en selecteren van geschikte partners uit de
particuliere sector is van cruciaal belang voor het algehele
succes van het PPPP-model. Een van deze uitdagingen van dit
model is de toegang tot kapitaal, aangezien deze ‘op de natuur
gebaseerde’ toeristische ondernemingen door financierders
worden gezien als een markt met een hoog risico.

Figuur: een voorbeeldmodel voor de contractuele structuur van PPPP's
in beschermde gebieden.

Deze bevindingen wijzen op de noodzaak van een robuust
‘due-diligence’ proces dat partners identificeert die een solide
staat van dienst hebben in het beheren van toeristische
voorzieningen in afgelegen natuurgebieden, een groene
benadering hebben en toegang hebben tot kapitaal uit
meerdere bronnen.

de concessiehouder biedt en van de commerciële
winstgevendheid van de toeristische voorzieningen.
Individuele ondernemers in deze branche zullen alleen
succesvol zijn als ze een gedegen kennis hebben van zaken,
lokale constructie gebruiken, kwaliteit voorstaan (certificering
waar mogelijk), de natuurlijke/omgevingshistorie kennen en
verder instaan voor gemeenschapsontwikkeling.
Regelgeving (een toerismewet) en certificering in (natuur-)
toerisme, een must!
Er
zijn
verschillende
soorten
wetten
en
certificeringsstandaarden in de reis- en toerismesector.
Suriname behoeft al jaren een eigen certificeringsmodel.
Wat is in elk geval belangrijk als uitgangspunten bij
regelgeving?
Juridische verantwoordelijkheden van horeca-uitbaters
tegenover gasten is één. In vele landen zijn sinds de jaren
zestig de belangrijkste wetgevingen op het gebied van reizen
en toerisme in place. In Suriname is dat nog niet geregeld.
Iedereen kan een toerismebedrijf opzetten, zonder verdere
voorwaarden en controle op de kwaliteit. Het ministerie van
TCT heeft daarin een belangrijke taak!
Met CI-Suriname’s opkomende samenwerking met het
marktleidende,
in
Europa
gevestigde
iTravel
(www.itravel.com), willen we natuurtoerisme voor Suriname
helpen herdefiniëren. Samen met deze en andere lokale en
buitenlandse stakeholders, ontwikkelt CI-Suriname een
“Toerisme voor Behoud Natuur”-programma, dat de natuur zal
beschermen, meer levensonderhoudsmogelijkheden zal
helpen creëren voor lokale gemeenschappen en de
broodnodige financiering zal helpen aanboren voor de
beschermde gebieden in Suriname. ITravel is een marktleider
in duurzaam reizen op maat, en met hun status als National
Geographic-reispartner, zullen we Suriname kunnen
positioneren als de favoriete bestemming voor
natuurtoerisme. In oktober 2022 zullen de eerste gasten
arriveren, die bereid zijn grof te betalen voor onze mooie
natuur.
In het laatste artikel van deze serie, zullen we ingaan op de
koolstofkredieten-marktmechanismen en de mogelijkheden
voor Suriname.

Het PPPP-model biedt de overheid de mogelijkheid om
gebruik te maken van de bestaande, op de natuur gebaseerde
toeristische voorzieningen om meer inkomsten te genereren,
ook voor de omliggende gemeenschappen en om fondsen te
genereren die nodig zijn om elk natuurgebied te beschermen
en in stand te houden. Het succes van het PPPP-model zal
afhangen van de mate van ondersteuning die de overheid aan
13 | P a g e
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Economische Vrijhandelszones internationaal succesvol

D

e 8e jaarlijkse vergadering van Wereld Vrijhandelszones
Organisatie (WFZO) vond plaats van 13-17 juni in
Montego Bay, Jamaica. Jamaica mocht het evenement
dit jaar organiseren, aangezien het land niet alleen bekend
staat als wereldleider in de toeristische sector, maar ook hoog
wordt gerangschikt door de Wereldbank vanwege de “Ease of
Doing Business”. Het gemak van zakendoen is grotendeels te
danken aan de inspanningen van Jamaica's Special Economic
Zone.
Jamaica verkoopt meer dan zon, zand en zee
Vrijhandelszones zijn meestal geografisch afgebakende
gebieden gebieden waar goederen kunnen worden
geproduceerd, opgeslagen en ontvangen met een verlaging
van de bijbehorende vergoedingen door de lokale autoriteiten.
Ze genieten veelal vrijstelling van vermogensbelasting,
inkomstenbelasting, belastingen op winst, dividenden,
invoerrechten en andere financiële prikkels. Bovendien
profiteren ze vaak van vereenvoudigde administratieve
procedures en hoogwaardige infrastructuur.
Deze zones hebben een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren
aan de sociale en economische ontwikkeling van Jamaica door
het creëren van banen en een achterwaartse koppeling met de
binnenlandse economie. Die investeerders komen met nieuwe
technologieën, leiden de lokale bevolking op, waardoor
vaardigheden worden overgedragen van de buitenlandse
investeerders naar de lokale arbeiders. Het stelt de
universiteiten in staat om de juiste afgestudeerden te
produceren voor deze bedrijven die verschillende producten
maken.

• De economische amusementszone Xanadu; ontworpen als
een media- en amusementscentrum, met een grote
filmstudio, de grootste geplande productiefaciliteit in de
bredere Caribische regio.
• De West 77° Technopolis; welke een cluster voor onderzoek
en ontwikkeling, bedrijven en incubators, universiteiten,
erfgoed- en recreatieve rondleidingen biedt.
• De economische zone van Pandora; een cluster voor bioonderzoek en productie van farmaceutische producten,
waarbij gebruik wordt gemaakt van het enorme aantal
geneeskrachtige planten en mineralen in Jamaica.
De Veerkracht van de Supply Chain
Tijdens de conferentie kwam naar voren dat de pandemie in
2020 en 2021 en de negatieve impact ervan op de
wereldhandel verschillende zwakke punten aan het licht
hebben gebracht. De wereld is met name op zoek naar betere,
betrouwbaardere toeleveringsketens die toekomstige
schokken beter kunnen weerstaan. Daarnaast heeft de
pandemie geleid tot een enorme versnelling in e-commerce,
waarvan de omzet wereldwijd wordt geschat op US$ 5 miljard.
Naarmate de internetpenetratie en -toegankelijkheid
wereldwijd toenemen, kunnen meer mensen profiteren van de
meeste onlinediensten, waaronder e-commerce. Digitalisering
heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan het
belastingstelsel, vooral voor de wereldhandel en
grensoverschrijdende investeringen.

In zijn toespraak benadrukte de kersverse minister van
Industrie, Investeringen en Handel Aubyn Hill: "Onze regering
erkent Jamaica's SEZ als een zeer belangrijke faciliteit om de
investeringen van ons land te bevorderen, het scheppen van
banen te stimuleren en, belangrijker nog, de economie in het
algemeen te stimuleren door middel van investeringen en
opleiding. Investeringen zijn cruciaal voor de voortdurende
ontwikkeling en groei van onze economieën”. Hij verklaarde
dat Jamaica investeerders zoekt voor verschillende speciale
economische zones voor een Silicon Valley-achtig project met
zakelijke en educatieve clusters w.o.:
• De Olympus Sports City; die atletische faciliteiten en
infrastructuur van wereldklasse zal bieden om het hele jaar
door training en coaching en atletische ontwikkeling te
bieden, terwijl het ook sporttoerisme en gerelateerde
investeringen naar Jamaica trekt.
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punten in het nationale ondernemingsklimaat te
compenseren. Speciale Economische Zones zijn vooral
wijdverbreid in Azië, waar ze de motor van de exportgerichte
groei van de afgelopen decennia zijn, maar deze zijn er ook in
geïndustrialiseerde landen. De Verenigde Staten herbergen
bijvoorbeeld meer dan 250 Vrijhandelszones.
Ministerie van EZOTI
In de rij van meer dan 100 landen ontbrak Suriname op deze
conferentie. Hoewel er in Suriname vaker gesproken over het
opzetten van Vrijhandelszones ter stimulering van de nationale
productie, is van enig gericht industriebeleid niets terecht
gekomen.
Minister Aubyn Hill
Dr. Samir Hamrouni, CEO van de WFZO, legde uit dat zijn
organisatie aanwezig is in meer dan 140 landen. Er zijn
wereldwijd meer dan 5.000 Speciale Economische Zones en de
trend neemt toe. Volgens de OESO zijn de Free Zones
verantwoordelijk voor een export ter waarde van ten minste
3.500 miljard per jaar, wat overeenkomt met ongeveer 20
procent van de wereldhandel in goederen. Hij beschreef vrije
zones als enclaves van uitmuntendheid, een veelgebruikt
instrument voor economisch beleid, vooral in opkomende en
ontwikkelingslanden, gericht op het creëren van aantrekkelijke
investeringsvoorwaarden voor bedrijven en om zo zwakke

Ook de huidige Regering belooft regelmatig aan de
ondernemers een stimulerend en faciliterend industriebeleid.
Met de naamswijziging van het Ministerie van Handel en
Industrie (HI) in die van Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) in
2020 werd de verwachting gewekt dat er iets zou gaan
veranderen. Helaas is er nog niks merkbaars uit het Ministerie
gekomen. EZOTI zou op zijn minst kunnen beginnen met het
simpelweg creëren van Industrieparken rondom de havens,
luchthavens, grensposten of belangrijke waterwegen. Dit zou
al een behoorlijke stimulans zijn voor het nationaal
bedrijfsleven, met name voor het Midden- en Klein Bedrijf
(MKB).
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eeds in de April 2022 editie van INZICHT (nummer
22) vroeg de VES onder de kop “Pompen of
Verzuipen; Een kwestie van prioriteiten” aandacht voor
een adequate waterbeheersing van zowel binnenland als
van de kustvlakte. “Vele dorpen in het binnenland van
Suriname staan blank. De Regering doet haar best om de
acute nood te lenigen. De ondersteuning met drinkwater,
medicamenten, voeding, tenten etc. komt langzaam op
gang. Ook in de kustvlakte beginnen hele buurten onder
te lopen. Regeringsautoriteiten betuigen hun medeleven,
maar structureel wordt er niets gedaan.

19 pompen ter waarde van US$ 13 miljoen opgeslagen
Op 29 januari 2019 sloot de Regering Bouterse-Adhin namens
de Staat Suriname een Buyer’s Credit Agreement met de
Export-Import Bank of India voor het bedrag van US$
15.000.000. Het doel hiervan was het financieren van “Design,
Manufacture, supply, Supervision, installation and
commissioning of 19 vertical axis pumps with electric motor,
gear box, control panel, lubrication system, couplings and sets
of special tools and commissioning spares” te leveren door
Kirloskar Brothers Limited India. De 19 pompen zouden
worden geplaatst op 10 door Suriname aangegeven locaties
t.w.:
• In Commewijne: Marienburg, Montresoir en Zorgvliet;
• In Nickerie: Djakartaweg, Henar en Rotterdam;
• in Saramacca: Bombay Kanaal, Jankie Kanaal, La Poule en
Zondervankanaal.
De pompen zijn speciaal op maat van Suriname gemaakt en
geleverd, ten bedrage van maar liefst US$ 12.6 miljoen maar
de Regering Bouterse-Adhin heeft er niks mee gedaan. Bij het
aantreden van de Regering Santokhi-Brunswijk werden de
installatie van deze pompen opgevoerd als 1 van de 185
maatregelen van het Herstelplan 2020-2022.

De ministers Mathoera en Ramadhin in gesprek met
getroffen bewoners.

Suriname hoort tot de meest kwetsbare landen in de wereld.
Dat de neerslag in bepaalde periodes gaat toenemen en het
zeewater zal stijgen is niet te vermijden. Wat wel mogelijk en
noodzakelijk is, betreft het treffen van beschermende
maatregelen en het bouwen van infrastructurele werken die
deze grillige natuur in goede banen kunnen leiden.”
De Regering blijft beloven, maar structurele maatregelen
blijven nog steeds uit
Uit de problemen en de beleidsreactie van de
Regeringsautoriteiten kan worden geconcludeerd dat de
Regeringsautoriteiten de getroffenen “veel sterkte toewenst”
en beloven dat “er structurele maatregelen getroffen zullen
worden” of dat ze “deze kwestie zullen bespreken binnen de
regering”. Tegelijkertijd vraagt de bevolking om duurzame
oplossingen en geen voedselpakketten.

Misleidende Monitoring
In het voortgangsmonitoring rapport van het Herstelplan van
december 2021 is door het Ministerie van Financiën valselijk
aangegeven dat het project reeds voor “84% gerealiseerd” is,
met de aantekening “reeds geleverd en opgeslagen”. De
waarheid is dat deze Regering er niks van heeft “gerealiseerd”,
ze liggen allemaal nog in originele verpakking in een door de
Regering tegen een fors bedrag in US-dollars gehuurde loods
van Kuldipsing opgeslagen.
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Begin mei 2022 vroeg de VES aan de Regering om alvast deze
pompen zo snel als mogelijk met prioriteit op de 10 locaties te
plaatsen. Het kans is anders groot dat wanneer die gebieden
de volgende keer weer onder water komen te staan en de
politiek hun gezicht laat zien, de gemeenschappen ze gaan
wegjagen.
Productievernietigend beleid
Opeenvolgende Regeringen en DNA’s hebben het belang van
goed waterbeheer in woord en geschrift gepredikt. Toch
functioneren geen van de zovele waterschappen in Nickerie en
zijn de aangekondigde nieuwe waterschappen nooit
gerealiseerd. Terwijl de ministeries van LVV, OW en RO
bakkeleien over wie het beleid voor de waterschappen mag
bepalen blijft modern waterbeheer achterwege en lopen
woonbuurten en landbouwproductiegebieden met regelmaat
onder water. Ondertussen liggen die 19 grote pompen in een
loods mogelijk te verroesten, terwijl de rente op de lening van
India aantikt. Terwijl de schade in de ondergelopen gebieden
toeneemt weigert ook deze Regering deze pompen te
plaatsen. Dit beleid, dat weliswaar onder de vorige Regering is
begonnen maar ook door deze Regering de afgelopen 23
maanden is voortgezet, is een productie vernietigend beleid.

Geen geld: een kwestie van prioriteiten
In de recent door DNA goedgekeurde Begroting 2022 is er
maar liefst SRD 155 miljoen voor het Ministerie van LVV
uitgetrokken voor waterbeheersing. In de toelichting wordt
aangegeven dat per eind 2021 ‘’Aannemers aangetrokken voor
de uitvoering van civiel technische werkzaamheden” en per
eind 2022 zal zijn “Aangevangen
met de installatie van 19 pompen”. Hoe kan er geen geld zijn?
Onder de kop “Buyers Credit Agreement Pumpingstations” is
aangegeven “In het begrotingsjaar wordt een deel van de
opslagkosten van de pompen betaald”. Aangezien hiervoor is
een bedrag van SRD 155.000.000 is uitgetrokken kan worden
geconcludeerd dat dit onmogelijk de opslagkosten alleen kan
betreffen. Indien dit bedrag niet voldoende blijkt te zijn om die
pompen te gaan benutten dan dient dit bedrag te worden
verhoogd door elders op de begroting te besparen teneinde de
voorkeur te geven aan de ontwatering. Te bedenken dat op
dezelfde begroting van LVV de kosten voor 2
Landaanwinningsprojecten te Wayambo (10.000 ha) en de
rechteroever Nickerie (6.000 ha) juist werden verhoogd van
SRD 13 miljoen naar SRD 70.2 miljoen.
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PACC 2030:
VS biedt Caribisch Gebied strategische ondersteuning aan in de strijd tegen
klimaat crisis
e Amerikaanse Vicepresident Kamala Harris lanceerde
op 9 juni j.l. tijdens de negende Summit of the Americas,
het "US-Caribbean Partnership to Address the Climate
Crisis 2030" (PACC 2030), voor een intensieve samenwerking
tussen de Verenigde Staten en Caribische landen op het gebied
van klimaatadaptatie en de versterking van energiezekerheid.
PACC 2030 biedt Caribische landen betere toegang tot
financiering in de strijd tegen klimaatverandering, naast
investeringen in projecten voor schone energie. Om deze
doelstellingen te bereiken, zal PACC 2030 zijn activiteiten en
programma's organiseren onder vier pijlers: het verbeteren
van de toegang tot ontwikkelingsfinanciering, het faciliteren
van de ontwikkeling en investeringen van schone
energieprojecten,
het
versterken
van
lokale
capaciteitsopbouw en het verdiepen van de samenwerking
met Caribische partners.
Deze aanpak erkent dat alle landen in de regio kwetsbaar zijn
voor klimaatverandering en extreme weersomstandigheden
en ondersteuning nodig hebben om deze uitdagingen aan te
gaan. Het Caribisch gebied bevindt zich in de frontlinie van de
klimaatcrisis, waarbij energiezekerheid van cruciaal belang is
voor de overgang van de regio naar schone, betrouwbare
doelstellingen. Dit omvat het verbeteren van de veerkracht
van de energiesystemen van de regio tegen zowel natuurlijke
als door de mens veroorzaakte schokken, van orkanen tot
pieken in de olieprijs. Samenwerking met bestaande
initiatieven zoals de Caribbean Disaster Emergency
Management Agency, het Caribbean Sustainable Energy
Forum en het Regional Security System moeten verder
versterkt worden.

John Kerry, speciaal presidentieel gezant van de VS voor
klimaat stelt: “Dankzij verwoestende werking van Moeder
Natuur en ernstige waarschuwingen van alle grote
wetenschappelijke instanties, weten we dat we momenteel
niet op schema liggen om de ergste gevolgen van de
klimaatcrisis te vermijden. We hebben nog steeds de tijd om
op het juiste spoor te komen en een gezondere, schonere en
veiligere planeet voor ons allemaal veilig te stellen. Om onze
doelen te bereiken, moeten we allemaal - als regeringen,
bedrijven, activisten, investeerders en anderen - meer doen en
het sneller doen, vooral in dit beslissende decennium”.
Door de productieve en betekenisvolle rol van de particuliere
sector in dit programma te erkennen, beloofde de
Amerikaanse vicepresident dat haar regering met
investeerders zal samenwerken. "Als we de overgang naar
schone energie versnellen," zei ze, "denk ik dat we allemaal
geloven dat we grote economische kansen voor de hele regio
ontsluiten. Als we samenwerken om deze urgente dreiging aan
te pakken, komt dat de gehele bevolking van de regio ten
goede”, aldus VP Harris.
Het nieuwe partnerschap komt op het moment dat Caribische
en Latijns-Amerikaanse landen nog steeds herstellen van de
onevenredige
impact
van
de
Covid-19-pandemie.
Verschillende Caribische leiders hebben de noodzaak van
collectieve acties herhaald op de Summit. De premier van
Barbados, Mia Mottley, prees het partnerschap als een 'reële
mogelijkheid van hoop'. Het PACC 2030-initiatief wordt
algemeen gezien als nieuwe toezeggingen voor - en integratie
van - programma's voor klimaataanpassing en veerkracht en
schone energie in het Caribisch gebied.

De Amerikaanse vice-president Kamala Harris (midden) poseert voor een foto met Caribische staatshoofden op de IX Summit
.of the Americas
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DE EXPERTS AAN
HET WOORD OVER:
“In tijden van economische crisis is uitbreiden van
diplomatieke posten geen prioriteit”
“Versterking van onze economische groei, imago en respect op wereldniveau bepaalt het succes
van het buitenlands beleid. Openen van nieuwe ambassades lost geen economische crisis op.
Vereist is een slanke en strategisch deskundig ingerichte diplomatieke dienst. Gerichte inzet van
de moderne technologie, virtuele ambassades, niet-residerende ambassadeurs, Honorair Consuls
en mede-accreditatie van onze ambassades. Multilaterale vertegenwoordigingen met specifieke
deskundigheid/leiderschap voor een zinvolle participatie wereldwijd. Investeerders komen niet
naar ons omdat er een ambassade in hun land is. Noodzakelijk zijn een duidelijke beleidsvisie,
geloofwaardig leiderschap en een professioneel diplomatiek apparaat dat grenzeloos opereert.”
Angelic del Castilho is agrarisch ingenieur en voormalige Ambassadeur voor
de Republiek Suriname in Indonesie

“Als we momenteel niet genoeg geld voor Ambassades hebben, moeten we geen extra
bilaterale Ambassade posten opzetten in het buitenland. We kunnen kijken naar het model
van IJsland. Ze hebben minder inwoners dan Suriname (c.a. 370 duizend inwoners) en c.a.
200 consulaten wereldwijd. Consulaten zijn diplomatieke diensten waar ons land zonder
veel geld uit te geven aardig aan zou kunnen verdienen, indien de juiste personen in het
gastland geselecteerd worden. Waar we spoedig een permanente missie moeten opzetten
is te Geneve, Switzerland. Die Regering ondersteunt ontwikkelingslanden bij het opzetten
van een missie. Indien je een Ambassade opzet, moet het jouw Ambassade of permanente
missie zijn. Je moet het zelf doen, en als je het niet kan dan plaats je een honorair consul,
een sterke zakenvrouw of -man. IJsland had in 2017 in de VS alleen, 20 honorair consuls.
Goede honorair Consuls zorgen voor uitstekende handelsbetrekkingen tussen het thuis- en
gastland”.
Henry Mac Donald is Master in Law en voormalige Permanente Vertegenwoordiger en
Ambassadeur van de Republiek Suriname bij de Verenigde Naties.

“Het buitenlands beleid is onderdeel van het totaal macro-economisch beleid van de Overheid.
“Transparantie” en “Goed Bestuur” en “Accountability” zijn sleutelwoorden voor vertrouwen en
zeer noodzakelijk, vooral in tijden van negatieve liquiditeitspositie van de Staat. In de “publieke
uitgaven” moet er altijd sprake zijn van positieve balans tussen activiteiten ter stimulering van
werkgelegenheid en het nalaten van overmatige (niet-noodzakelijke) publieke uitgaven. Deze
kosten/baten analyse van “(nieuwe)buitenlandse posten” is te allen tijde een noodzakelijke
vereiste.
Wonnie Boedhoe is Econoom en oud Minister van Financiën en oud directeur van de NOB
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Economic Quotes:
“De staat is een enorm kunstmatig
instituut via welke iedereen probeert
te leven op andermans kosten.”

Frans Econoom en Politicus,
1801 - 1850
– Frédéric Bastiat
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Rekeningnummers bij de Hakrinbank N.V.:
SRD 20.548.12.01
USD 26.812.39.26
EUR 26.692.26.51

Heeft u uw VES Lidmaatschap
Contributie al betaald?
Zie hier onze bankrekeningnummers

Mail voor meer info naar:

Wij doen u hierbij het vriendelijk verzoek uw
naam te vermelden in de omschrijving bij de
storting of overmaking naar de VESrekening.

Donaties zijn ook welkom.

inzicht@ves.sr of info@ves.sr

FATU
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……………Nawoord van de redactie ………………..
Staatsmiddelen voor politieke doeleinden?
In INZICHT editie 27 van mei 2022 staat onder de kop Staatsmiddelen voor politieke doeleinden?: “De Minister van BIBIS stelt
dat geconstateerd is dat sommige activiteiten waarvoor er betaling wordt gevraagd, niet van de Staat zijn maar van een (of
meer) politieke partij(en)”. De VES typeerde dit als “zeer ernstig en de samenleving heeft recht op opheldering. Dit is een vorm
van corruptie, indien Staatsmiddelen worden aangewend voor partijbelangen. Aangezien de Vice-President deze ernstige
aantijging niet heeft ontkend en weerlegd, blijft wellicht de indruk hangen dat de Vice-President zich schuldig maakt aan
corruptie”. In een publieke reactie in SR Herald d.d. 6 mei 2022 heeft de ABOP gesteld dat: “Van de VES wordt verwacht, dat zij
als gerespecteerde organisatie ons verder adviseert met betrekking tot ons sociaaleconomisch beleid dan slechts een analyse
gebaseerd op suggesties”. De VES laat zich al 50 jaar zeker niet leiden door suggesties, maar verwijst in deze naar de
veelzeggende duidelijke uitspraken van de Minister van BIBIS. Het is jammer dat de ABOP niet durft om aan de Minister van
BIBIS duidelijkheid te vragen, want de ABOP-toppers hebben drommels goed de uitspraken van de Minister gehoord.
Het Sabaku schandaal
De ABOP stelt in SR Herald van 6 mei 2022: “Het is deze regering waarin de ABOP medeverantwoordelijkheid draagt menens,
om het geld van de belastingbetaler op een juiste, doelmatige en rechtmatige alsook correcte manier te besteden”. In het
“Sabaku schandaal” heeft de Overheid volgens zeggen voor US$ 12 miljoen aan gemeenschapsgelden een terrein opgekocht die
daarna in het diepste geheim door de huidige machthebbers in grondhuurkavels is verdeeld onder friends, family, sponsoren en
loyalisten, waarbij er opvallend veel ABOP-kopstukken en loyalisten betrokken zijn. Dit is op zijn minst moedwillig misbruik
maken van gemeenschapsgelden ter verrijking van een beperkt aantal nauwkeurig geselecteerde personen.
Het kwaad van Friends & Family
Het faciliteren van Friends, Family, Sponsoren en Loyalisten is sinds het aantreden in juli 2020 het waarmerk van de Regering
Santokhi-Brunswijk. De autoriteiten blijven ongevoelig voor de brede en herhaalde kritieken van de samenleving op dit beleid.
Ondanks de belofte van de President in het Nederlandse TV programma “College Tour” om na terugkomst in Suriname het beleid
te evalueren en waarnodig te corrigeren, zien we dit steeds ergere vormen aannemen en komen er diverse schandalen boven
drijven. Wanneer de Friends, Family, Sponsoren en Loyalisten, zowel zichtbaar op naam als verborgen achter Stichtingen,
openlijk fors worden verrijkt en deze handelingen ook nog door regeringsautoriteiten en DNA leden worden verdedigd is de
conclusie dat de Normen en Waarden in ons land zoek zijn! Dit beleid knaagt aan de morele integriteit van de samenleving en
verlamt alle creativiteit van die burgers die niet tot selecte geprivilegieerde groep behoren. This is not Right, this is Wrong !
Door bestuurlijke wanprestatie loopt Suriname US$ 53 miljoen IMF-steun mis
Terwijl zowel de President als vele ministers en DNA-leden de wereld aan het rondreizen zijn laten ze na om de zelf
geformuleerde noodzakelijke beleidsmaatregelen uit te voeren om deze gemeenschap uit de sociaaleconomische misère te
halen. Met de prachtige volzinnen over hoe men Suriname weer op de kaart heeft gezet en de geweldige voordelen die er iedere
keer weer zijn binnengehaald kan men delen van deze gemeenschap nog wel op het verkeerde been zetten, maar de economen
van het IMF laten zich niet belazeren. Door de amateuristische aanpak van de elektriciteitstarieven en de zwakke voorbereiding
van de invoering van de BTW heeft Suriname de afspraken met het IMF geschonden. Naast de gemiste Begrotingssteun van
meer dan SRD 1 miljard zal de Staat ook bijkans SRD 0.5 miljard aan belastingen mislopen. Mooie sier maken in de Caricom is
leuk maar de povere beleidsuitvoering thuis, ondanks diverse adviezen ter verbetering, zal het economisch herstel ongetwijfeld
vertragen.

INZICHT # 30 verschijnt in de eerste week van Augustus 2022
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