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Goud voor herstel van SLM  

“Nergens in de wereld zijn kleinschalige 

vliegmaatschappijen winstgevend!” 
 

“Wederom, gooien wij onze schaarse 

middelen in een bodemloze put!” 

Een kritische beschouwing van de Reçufraude zaak 

Waarden en Normen als Fundering  
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e afgelopen dagen zijn er in de media diverse berichten 

verschenen dat de goudvoorraad van Grassalco ingezet 

gaat worden voor de financiering van het Herstelplan van 

zowel de SLM als Grassalco. Daar is uit verschillende hoeken 

kritiek op geleverd en er zijn vele vragen gesteld. Terwijl 

Grassalco zwijgt als het graf vond de SLM het nodig om 

publiekelijk boos te reageren. “Het beschikbaar gestelde goud 

van Grassalco, omgezet in een termijndeposito, is slechts 

bedoeld als dekking voor de commercieel aan te trekken 

financieringsfaciliteit ten behoeve van ons herstelplan”. 

 

Deze poging van de SLM om de burger de indruk te geven dat 

men niet komt aan de goudreserves heeft de VES bijzonder 

verontrust. De meeste burgers weten wat een (waar)borg of 

dekking betekent, sommige hebben het aan de lijve gevoeld. 

Wanneer de hooggeschoolde leiding van de SLM praat over 

“slechts een dekking” weten ze drommels goed dat bij deze 

constructie de gemeenschap haar goudreserves sowieso kwijt 

is. Maar bij een tegenvallende realisatie van het Herstelplan is 

de gemeenschap ook de reserve in de vorm van een 

dollardeposito kwijt. 

 

Geen verdienste van Grassalco  

Grassalco bezit 10.768 troy ounce aan goud welke is 

opgeslagen bij de Royal Canadian Mint. Dit goud is afkomstig 

van de geaccumuleerde royalty afdrachten door Iamgold. Dit is 

geen verdienste van Grassalco, maar de betaling door Iamgold 

voor het uitputten van onze natuurlijke hulpbron goud. Deze 

hulpbron komt nooit meer terug. Door de politiek zijn deze 

royalties bij het Staatsbedrijf Grassalco ondergebracht.  

 

Volgens het CDS zal de goudvoorraad op de internationale 

markt worden verkocht. Het goud heeft bij een goudprijs van 

US$ 1700 een marktwaarde van circa USD 18 miljoen.  

 

De opbrengst zal worden aangewend voor de financiering van 

2 Staatsbedrijven. Beide bedrijven zijn op dit moment 

noodlijdend en hebben een Herstelplan ingediend bij de 

regering, waarvoor financiering nodig is. Grassalco zal ca US$ 4 

miljoen voor zichzelf gebruiken en ca US$ 14 miljoen 

doorlenen aan de SLM voor een periode van 8 jaar en een rente 

van 4.8% per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaat uit het persbericht van de 

Communicatiedienst Suriname: 

“Het oplossingsmodel houdt in dat de 

goudvoorraad van Grassalco op de 

internationale markt zal worden verkocht. De 

opbrengst zal worden aangewend voor de 

financiering van de twee Herstelplannen”  
Bron:  

http://cds.gov.sr/de-boodschap/grassalco-mag-

goudvoorraden-inzetten-voor-herstel-slm/ 

 

 

De SLM stelt “Met een gedegen uitvoering van ons herstelplan, 

gaan wij ervan uit dat geen aanspraak zal hoeven worden 

gemaakt op de verschafte dekking”. Daarbij wordt er op geen 

enkele manier aannemelijk gemaakt dat deze dekking niet zal 

worden aangesproken. Op grond waarvan zegt de SLM dat ze 

de lening van Grassalco ad US$ 14 miljoen tegen een rente van 

4,8 procent, in die acht jaar kan terugbetalen. De rente en 

aflossing bedraagt meer dan US$ 2,5 miljoen elk jaar. 

Daarnaast zal ook de terugbetaling van de geaccumuleerde 

oude schulden zelfs bij een gunstige herschikking minimaal 

US$ 5 miljoen per jaar bedragen.   

 

Structureel Verlieslatend 

De SLM, onze national carrier, is structureel verlieslatend, en 

nimmer winstgevend geweest. Het is publiek geheim dat de 

politieke partij(en) de Staatsbedrijven beschouwen als 

beloning voor het winnen van de verkiezingen. Zij mogen dan 

naar eigen inzicht RvC en directie aanwijzen, hetgeen 

doorgaans op loyaliteit geschiedt. Dit levert niet vaak de meest 

competente en integere managers op met de daaruit 

voorvloeiende vriendjespolitiek, regelarij en corruptie als 

gevolg. Dat hebben zowel de Minister als de President recent 

nog in DNA belicht.  

 

Maar zelfs met competente en integere managers blijkt de 

kleinschaligheid een cruciale beperkende factor. Nergens in de 

wereld zijn kleinschalige vliegmaatschappijen winstgevend. 

Het hebben van een kleinschalige “nationale trots” wordt in de 

 

 

 

 

SLM: “Goudvoorraad Grassalco is 

slechts bedoeld als dekking” 
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meeste landen, met name die van toerisme afhankelijk zijn, op 

basis van een eerlijke publieke discussie gesubsidieerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuld 

De schuld van USD 75 miljoen hangt als het zwaard van 

Damocles boven de SLM. Dit is het resultaat van een jarenlange 

structureel verlieslatende operatie. Voor alle duidelijkheid: de 

werkelijke schuld is eigenlijk het veelvoudige, aangezien de 

geaccumuleerde schuld bestaat uit lokale valuta schulden en 

vreemde valuta schulden. Door opeenvolgende rondes van 

devaluatie van de Surinaamse munt gedurende de afgelopen 

40 jaar is iedere keer de lokale schuld uitgedrukt in US-dollars 

verlaagd.  Vanwege de duurzame verlieslatendheid van onze 

piepkleine airline, is deze schuld desondanks op dit 

onbeheersbaar niveau beland. Het terugbrengen van deze 

schuld naar beheersbare proporties zal bij een gunstige 

herschikking minimaal US$ 5 miljoen per jaar bedragen. 

 

N.V. Havenbeheer weigert 

De regering heeft meer dan een jaar samen met de bedrijven 

gewerkt aan oplossings-modellen en heeft een formeel besluit 

genomen over het financieringsmodel. Aanvankelijk was het 

model om de N.V. Havenbeheer die over wat reserves beschikt 

de financiering van het verlieslatende SLM te laten verzorgen. 

Het is niet duidelijk waarom N.V. Havenbeheer keihard heeft 

geweigerd om het collega Staatsbedrijf een helpende hand te 

bieden. Mogelijk hadden die ook geen vertrouwen in een 

Herstelplan die niet goed onderbouwd en extern getoetst is.  

 

Grote Successen 

De Haan geeft aan: “Er zijn al grote successen geboekt. Met 

een aantal grote schuldeisers zijn er bijvoorbeeld afspraken 

gemaakt over de grace periode en de betalingsregeling”. Om 

het noodgedwongen vooruitschuiven van je 

betalingsverplichtingen naar de toekomst als “grote 

successen” te presenteren helpt het vertrouwen niet terug te 

brengen.  

 

 

De Haan legt uit dat de huur van het nieuwe vliegtuig het 

eerste deel is van het Herstelplan van de SLM. Hij benadrukt 

dat niemand aan Surinam Airways wilden leasen, maar 

uiteindelijk is er toch een bedrijf bereid gevonden voor 6 

maanden. “In de zes maanden tijd waarin het nieuwe vliegtuig 

zal worden gebruikt, zal SLM ook uitkijken naar het beste 

vliegtuig voor de SLM”. Deze onzekerheid geeft weinig reden 

tot vertrouwen. 

 

De juiste routes en het juiste vliegtuig  

De bezorgdheid stijgt ten top wanneer de directeur zegt dat er 

een afdeling Netwerk en Planning, die nog niet eens is opgezet, 

zal moeten nagaan of het netwerk van het staatsbedrijf de 

juiste is. “Deze afdeling zal worden uitbesteed. SLM wil met 

deze afdeling ook weten hoe frequent zij met haar nieuwe 

vliegtuig zal moeten vliegen. En hoe met de concurrentie zal 

worden omgegaan”. Hoe betrouwbaar zijn dan de aannames 

in het Herstelplan? 

 

Aan de hand van de stoelen die beschikbaar zijn en de 

bestemming waarnaar de SLM zal vliegen, zal bepaald worden 

hoeveel een ticket zal kosten. Hierbij zal er ook rekening 

gehouden moeten worden met de brandstofprijs, die 

beïnvloed is geworden door de oorlog tussen Rusland en 

Oekraïne. Aan de belangrijkste factor gaat de SLM echter 

voorbij en dat is de concurrentie, m.n. op de mid-Atlantische 

route, die tegen een lagere kostprijs opereert. 

 

Het ligt in de bedoeling dat het vliegtuig van SLM zeven dagen 

per week gaat vliegen. “En als we twee hebben, dan gaan twee 

vliegtuigen zeven dagen per week vliegen”, ook al weet hij nog 

niet waar naar toe. 

 

Forensische accountant inhuren 

Hij stelt dat SLM een forensische accountant wil inhuren voor 

zaken die zijn misgelopen in het bedrijf de afgelopen jaren. “Er 

moet dan een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld, om 

te kijken waar er sprake is geweest van malversaties. Het 

onderzoek zal moeten uitwijzen of er zaken zijn gebeurd die 

niet mochten en/of die strafbaar zijn. Als dat zo is zal het 

Openbaar Ministerie erbij worden betrokken”. Op zich goed, 

maar dit is een doekje voor het bloeden aangezien het de 

winstgevendheid van het bedrijf niet zal verbeteren. 

Bovendien is het de vraag of indien de accountant corruptie 

kan vaststellen het Openbaar Ministerie ook tot vervolging en 

veroordeling van invloedrijke personen zal overgaan. 

 

Nieuwe N.V. nieuwe vragen  

De Haan erkent dat er een nieuwe N.V. is opgericht en vindt 

het jammer dat de informatie hierover zonder context naar 

buiten is gebracht. Maar als je zelf verzaakt om informatie te 

verschaffen en in alle geheim zaken doet mag je niet zo  

 

 

CEO SLM Paul De Haan 

https://i0.wp.com/keynews.sr/wp-content/uploads/2022/07/de-haan.jpeg?fit=1600%2C900&ssl=1
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verontwaardigd doen. Het gaat om gemeenschapsgelden. De 

aantijgingen die publiekelijk zijn geuit over de N.V., hinderen 

volgens de Haan ook de onderhandelingen die het bedrijf moet 

voeren met investeerders. Ook hier verzuimt hij aan te geven 

om welke investeerders het gaat. Hiermee voedt hij de 

speculaties dat men in alle stilte de SLM wil privatiseren. Ook 

de mededeling dat een holdingstructuur het bedrijf beschermt 

voor problemen, zonder die te benoemen, roept vragen op. De 

heldere vraag of het geld in de huidige SLM wordt gestopt of 

in een nieuwe airline wordt ook niet beantwoord. 

 

Why it will work this time?  

Elk (Herstel)plan is gebaseerd op aannames over de toekomst. 

Dit wordt doorgaans intern in kleine kamers bedacht op basis 

van de eigen ervaring. Zonder externe onafhankelijke toetsing 

van deze aannames en de daaruit voortvloeiende resultaten 

blijft het bij wenselijkheden van de leiding van het moment. 

Opvallend dat de leiding wel een onafhankelijke accountant wil 

inhuren maar het Herstelplan niet door externe professionals 

wil laten toetsen.  

 

Gezien het gebrek aan ervaring met het gezond maken van 

structureel verlieslatende bedrijven is transparantie in de 

besluitvorming een noodzaak. Anders dan bij private bedrijven 

voelen de besluitvormers een eventuele mislukking niet in hun 

zak. Politici komen en gaan, ook bestuurders van 

staatsbedrijven. Doorgaans gaan ze met een gouden handdruk 

weg, en blijft de gemeenschap opgezadeld met de rekening. 

Het gaat hier om gemeenschapsmiddelen.  

 

Voor de politieke en maatschappelijke ondersteuning voor de 

keuze om goud te verkopen en de opbrengst aan te wenden 

voor de een mogelijk herstel van de verlieslatende SLM en 

Grassalco boven andere bestaande noden is een brede 

toetsing en discussie gewenst. Wat we met alle opgebouwde 

ervaring en kennis moeten voorkomen is dat wij wederom 

onze schaarse middelen in een bodemloze put gooien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

https://www.srherald.com/wp-content/uploads/2020/03/6ab71fc3-bb87-9cad-f028-a31572739996.jpg
mailto:inzicht@ves.sr
mailto:info@ves.sr
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e stichting Wi Tru Sranan is opgericht in juli 2021 en aan 

de samenleving gepresenteerd tijdens een bijeenkomst 

met de media op 24 januari 2022 de internationale dag van 

educatie. Aanleiding voor oprichting van de stichting is een 

oriënterend gesprek geweest over een webinar over 

leiderschap waarmee een grote impact werd beoogd. 

Gedurende de discussies die volgden na dit gesprek kwamen 

we tot de conclusie dat voor het hebben van een grote impact 

je eenieder zou moeten raken. Hoewel we als groep later als 

bestuur de mening deelden dat leiderschap heel erg belangrijk 

is voor ontwikkeling van de samenleving waren we het erover 

eens dat waarden en normen wel aan de basis liggen van 

leiderschap. Onze definitie over leiderschap is dat eenieder 

leider behoort te zijn beginnend met het leiden van je eigen 

leven. De visie van onze stichting is: “Een saamhorige 

Surinaamse samenleving met collectieve waarden en normen, 

die door eenieder worden beleefd en die welvaart, welzijn en 

ontwikkeling van iedere burger ondersteunen.” Waarden en 

normen zien wij als de fundering voor eenieder, voor het gezin, 

voor iedere organisatie en ook voor ons land Suriname. Wat 

ons sterkte om door te gaan zijn de vele artikelen die in de 

media verschenen over waarden en normen. Waarden en 

normen helpen ons de juiste keuzes te maken. In relatie tot 

anderen dragen ze bij aan onderlinge verbondenheid. Het is 

daarom wel van belang om waarden en normen binnen een 

groep te bespreken om gezamenlijk tot collectief gedragen 

waarden en normen te komen en elkaar ook aan te spreken als 

iemand van de groep zich niet houdt aan de afspraken 

daarover. Onze werkgroep Dialoog heeft tot doel om met 

diverse groepen in dialoog te treden om zoveel als mogelijk alle 

inzichten en meningen mee te nemen bij de selectie van 

collectieve waarden normen. Onze werkgroep educatie 

voorziet ons van educatief materiaal over waarden en normen 

en werkt nu aan een lesbrief voor scholen met het doel de 

bespreking van waarden en normen ook nadrukkelijker in het 

curriculum van het onderwijs op te nemen. Onze werkgroep 

communicatie zorgt ervoor dat onze website 

www.witrusranan.sr steeds alle actuele informatie bevat en 

ontwikkelt en deelt materiaal over waarden en normen op 

onze social mediakanalen. We zijn de media erkentelijk dat we 

in de gelegenheid zijn onze activiteiten te delen met de 

samenleving. We oriënteren ons ook op samenwerking met 

internationale organisaties en zijn in dit verband in contact met 

de organisatie “world values day”, welke ieder jaar een dag 

uitroept tot wereld waardendag. Op 20 oktober 2022 wordt 

wereldwijd World Values Day gevierd; voor nadere informatie 

bekijk de website www.worldvaluesday.com. We roepen 

eenieder op om binnen de eigen organisaties en netwerken 

het gesprek aan te gaan over het belang van waarden en 

normen; kom tot overeenstemming welke waarden en normen 

leidend zullen zijn. We roepen alle bedrijven, die al “corporate 

values” hebben, op om met ons als stichting te partneren en 

een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven die dat nog niet 

hebben. We zijn te bereiken op info@witrusranan.sr . Wij 

roepen allen op deel te nemen aan de dialoog over waarden 

en normen. Het doel is om beter en op elkaar afgestemd 

samen te werken aan een samenleving die welvaart en welzijn 

voor iedere Surinamer centraal stelt. Een ethisch kompas 

waarin collectieve waarden en normen afgesproken zijn en 

beleefd worden zal richting helpen geven aan ons denken, 

onze intenties en ons handelen. Dit traject is geen 100 meter 

sprint maar een marathon. Maar de marathon kan je pas 

eindigen na het zetten van de eerste stap. Alleen kan je snel 

vooruit maar samen kunnen we veel verder komen. 

STICHTING WI TRU SRANAN 
WAARDEN EN NORMEN ALS FUNDERING VOOR IEDER INDIVIDU, GEZIN, 

ORGANISATIE EN OOK DE SAMENLEVING 

D 
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Het Compliance landschap verandert razendsnel! Het 
onderwerp is gecompliceerd en de belangen zijn groot. De 
trend is heel duidelijk dat wet- en regelgeving toe blijft nemen 
en dat mondiaal regelgeving wordt samengevoegd. 
Internationaal gaat de grote verschuiving in de regelgeving, 
over de Non-Financial Reporting Directive (richtlijn niet-
financiële rapportage). Het Integriteitsrisico Maatschappelijk 
betamelijk gedrag krijgt een prominentere plek binnen het 
toezicht en wordt gevraagd het mee te nemen in de 
risicobeoordeling. Het gaat over de handelingen van 
organisaties of haar medewerkers (doen of nalaten) die niet 
specifiek in relevante wet- en regelgeving als ge- of verbod zijn 
opgenomen, maar waarvan redelijkerwijs wel verwacht kan 
worden dat deze in het maatschappelijk verkeer tot ophef 
(kunnen) leiden. Maar hoe vertaal je deze doelstellingen naar 
afrekenbare grootheden om vervolgens het beleid op aan te 
passen? 
 
STATUS NATIONAL RISK ASSESSMENT  
Suriname heeft als CFATF lidland in 2019 tot medio 2020 een 
National Risk Assessment (NRA) uitgevoerd, zijnde een (1) van 
de Financial Action Task Force (FATF) 40 aanbevelingen 
(recommendations), die worden erkend als internationale 
norm voor de bestrijding van witwassen en de financiering van 
terrorisme, proliferatie en corruptie. De lidlanden worden op 
basis van deze aanbevelingen geëvalueerd. 
 
Nadat het uitgebreid rapport op 1 maart 2021 is opgeleverd 
aan de Overheid, heeft zij op 15 november 2021 een publieke 
versie van het NRA rapport vrijgegeven, bedoeld om de private 
sector, de publiek sector en de toezichthouders te informeren 
omtrent de risico’s van money laundering en terrorisme 
financiering in Suriname. 
 
In Maart 2022 heeft de Caribbean Financial Action Task Force 
(CFATF) de 4th Mutual Evaluation uitgevoerd om na te gaan in  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hoeverre de Surinaamse Overheid en de aangewezen private 
sectoren voldoende, toepasselijke en duurzame maatregelen 
hebben getroffen om de risico’s, dreigingen en 
kwetsbaarheden van ML (Money Laundering), FT (Financiering 
van Terrorisme), PF (Proliferatie) en C (Corruptie) tegen te 
gaan en te voorkomen, mede op basis van de aanbevelingen 
opgenomen in het NRA-rapport. Wat zal 6 maanden na dato 
de conclusie van het CFATF zijn? 
 
BLACK- OF GREY-LISTING? 
Geen van beide is wenselijk voor ons land! Beide zullen vrijwel 
op alle fronten een internationale boycot voor ons betekenen 
met grote en vergaande economische en maatschappelijke 
gevolgen voor een ieder in Suriname! 

Bij Black-listing zal Suriname als non-coöperatief kunnen 
worden aangemerkt en en dus als een zeer hoog risicogebied 
worden aangemerkt voor Money Laundering, Terrorisme 
Financiering, Proliferatie en Corruptie. We worden dan o.a. 
zonder pardon geheel geïsoleerd van het internationaal 
financieel systeem  en zouden daar a.g.v. niet kunnen 
exporteren of importeren, correspondentbankrelaties zouden 
mogelijkwijs verbroken worden en bonafide buitenlandse 
investeerders kunnen wegblijven. 

 
Bij Grey-listing kunnen zware economische sancties opgelegd 
worden door bijv. het IMF en de Wereldbank, ook kunnen 
buitenlandse organisaties met heel strenge regels 
geconfronteerd worden voor zaken doen met ons land, verder 
kan Suriname ook nadelige gevolgen ondervinden in het 
financieel verkeer en de handel. 
 
SURINAME ACTUEEL  
In afwachting van de uitkomst van de 4th Mutual Evaluation 
ziin we in Suriname in een tijd van economische crisis,  
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volksprotesten en hebben we te maken met het IMF, terwijl er 

juist nu steeds meer Integriteitsschendingen, c.q. –schandalen 

aan het licht komen (z.a. witwassen, corruptie, fraude, 

nepotisme, sexueel molest, human-trafficking & migrant 

smuggling,  deelname aan georganiseerde misdaad, 

grondschandalen en milieu-criminaliteit). Welke impact zal dit  

hebben op de uitkomst? Wat betekent dit voor Suriname? Wat 

betekent dit voor het bedrijfsleven? Wat is de impact op ons 

dagelijks leven?  Hoe nu verder? 

 

BCF2022 

TABTO Group NV organiseert voor de allereerste keer het 

Business Compliance Forum (BCF2022) op donderdag 18 

augustus 2022 voor de Business sociëteit in Suriname.  

Het belooft zonder meer een bijzondere avond te worden; 

BCF2022 is een bron aan actualiteiten, praktische inzichten en 

best practices door toonaangevende Compliance-experts. 

Niet alleen interessant voor de financiële dienstverleners, z.a. 

banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, 

cambio’s, geld overmakingskantoren, maar ook voor de niet-

financiële dienstverleners z.a. accountants, advocaten, 

notarissen, makelaars, handelaren in motorrijtuigen, 

goudbedrijven, aanbieders van kansspelen en andere delen 

van het bedrijfsleven, die allen te maken hebben met de 

uitdagingen van de continu veranderende Compliance wet- 

en regelgeving rond poortwachters. 

 

REGISTRATIE 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het 

Business Compliance Forum 2022.  

Deelname fee: EUR 65, - (excl.OB) p.p. 

Registratie: via info@tabtogroup.com o.v.v. Naam, Bedrijf, 

Functie en Telefoonnummer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOST 

TABTO Group NV (www.tabtogroup.com), organisator van het 

jaarlijk Nationaal Compliance Congres,  biedt in Suriname vanaf 

2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële 

Dienstverleners om te kunnen voldoen aan de Compliance-

eisen en richtlijnen m.b.t. de Anti-Money Laundering  (AML) & 

Countering Financing Terrorism (CFT) en de Anti-Bribery & 

Anti-Corruption wet- en regelgeving. Onder onze klanten zijn 

banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, 

cambio’s, geld overmakingskantoren, alsook makelaars, 

goudopkoop en –exportbedrijven, casino’s, accountants, 

advocaten, notarissen, handelaren in motorrijtuigen en 

toezichthouders. 

 

TABTO Group NV 

Dr. J.F. Nassylaan 20, Paramaribo - Suriname 

t: (+597) 472961/(+597) 7410090 

e: info@tabtogroup.com 

w: www.tabtogroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

17:30 – 18:00 Ontvangst en registratie 

18:00 – 18:10 Opening TABTO Group NV 

18:10 – 18:40 Inleiding: ‘Compliance Impact Mondiaal’, Peter Diekman 

18:40 – 19:15 Forumdiscussie: Jim Bousaid, Peter Diekman, VES, VSB, ASFA  

19:15 – 19:45 Inleiding: ‘Compliance Impact in Suriname’, Jennifer van Dijk-Silos 

19:45 – 20:20 Forumdiscussie: Jim Bousaid, Jennifer Van Dijk – Silos, VES, VSB, ASFA 

20:20 – 20:50 Inleiding: 'Compliance Impact in Business', Winston Wilson  

20:50 – 21:25 Forumdiscussie: Jim Bousaid, Winston Wilson, VES, VSB, ASFA  

21:25 – 21:30 Sluiting 

21:30 – 22:00 Netwerkborrel 
 

mailto:info@tabtogroup.com
http://www.tabtogroup.com/
http://www.tabtogroup.com/
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De EAS wil vooropstellen dat de burger van ons land centraal 

staat bij beleidsinitiatieven en besluitvorming. Op dit 

moment hebben wij allen te maken met veranderingen die 

ons economisch diep treffen. Ook de EAS doet er alles aan om 

de besluitvormingen hierop aan te passen. Suriname naar 

een hoger niveau tillen in de energiesector, betekent dat 

geldende beleidsmaatregelen worden herzien en mogelijk 

worden vervangen met nieuwe, die op lange termijn, 

economische voordelen opleveren voor ons land en onze 

medeburgers. De EAS heeft kennisgenomen van de vele 

reacties over het overbruggingstarief en verschaft meer 

informatie over de besluitvorming en de processen die 

hiervoor zijn ingericht. 

 

Inleiding  

Het overbruggingstarief is ingegaan op 1 juni 2022, om 

gefaseerd het gekozen beleid uit te voeren. Per Staatsbesluit 

no 89 van 12 juli 2021 werd het instrument van 

subjectsubsidie,  geïntroduceerd ter vervanging van de tot nu 

toe gehanteerde object subsidie. De gedachtegang hierbij was 

om in plaats van het object stroom (opwekking en distributie) 

te subsidiëren, juist de afnemer te subsidiëren. Hierbij is de 

focus dan vooral op degene die ondersteuning nodig heeft om 

hun maandelijkse rekening te voldoen. Met voornoemd besluit 

werd in eerste instantie aan alle huishoudelijke verbruikers 

een korting van SRD 260 op de maandelijkse factuur gegeven. 

Voor de niet huishoudelijke afnemers werd deze korting 

gesteld op SRD 150. Het hoeft geen betoog dat in principe dit 

geen daadwerkelijke subsjectsubsidie is, aangezien hierbij 

iedereen in aanmerking komt voor de korting. Dus ook 

degenen die daar geen behoefte aan hebben. 

 

Subjectsubsidie 

Om daadwerkelijk het instrument van subjectsubsidie, in te 

voeren is besloten om gedurende een jaar dit geleidelijk 

(gefaseerd) te implementeren. Gekozen is voor de periode 1 

juni 2022 tot en met 31 mei 2023. Om te kunnen vaststellen 

wie in aanmerking kan komen voor subsjectsubsidie, is het 

noodzakelijk een bestand aan te leggen welke als uitgangspunt 

kan worden gehanteerd, om vervolgens middels nader vast te 

stellen criteria te identificeren aan wie wel of niet 

subjectsubsidie wordt toegekend.    Allereerst is uitgegaan van 

het vaststellen van een niveau van stroomverbruik, waarbij de 

elementaire elektriciteitsbehoefte wordt gedekt. Hierbij moet 

gedacht worden aan de verlichting in het huis, het kunnen 

draaien van een radio, TV, ventilator, etc. Internationaal is de 

norm rond 250 kWh per maand voor huishoudelijke afnemers. 

Naast het aanmaken van het (opstart)bestand en het 

vaststellen van de criteria zal ook van belang zijn om middels  

 

 

 

 

 

 

 

een process van controle, validatie/verificatie en goedkeuring 

gefaseerd degene die in aanmerking komen voor 

subjectsubsidie over te zetten naar het uiteindelijk 

subjectsubsidiesysteem. Zoals eerder aangegeven is een 

periode van een jaar voor eerdergenoemd proces 

uitgetrokken, aangezien het enige tijd in beslag zal nemen om 

de eerdergenoemde stappen te doorlopen. 

 

Het proces voor invoering van het overbruggingstarief 

Op grond van het hierboven gestelde is besloten om een start 

te maken met het aanleggen van een bestand, waarbij degene 

die hierin wordt opgenomen gedurende het jaar een 

overbruggingstarief wordt toegekend. Dit terwijl het proces 

van overschakeling naar subjectsubsidie wordt doorlopen. 

Hierdoor worden degene die zich registreren gevrijwaard van 

eventuele tariefsaanpassingen die zich kunnen voordoen 

gedurende het jaar en worden zij ook tegemoet gekomen in 

een periode waar als gevolg van het economisch herstel en 

groei en daarbij horende noodzakelijke maatregelen het 

besteedbaar inkomen enigszins is afgenomen. Vandaar dus de 

naam overbruggingstarief. Ook omdat het geen permanent 

karakter heeft maar voor een bepaalde periode alleen geldt. 

Het overbruggingstarief houdt in dat voor het verbruik tussen 

0 en 250 kWh men een minimum bedrag van SRD 50 per 

maand betaalt en voor elk verbruik boven die 250 kWh een 

tarief van srd 2,50 per kWh. Het overbruggingstarief geldt dus 

eveneens voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 

2023.  

 

Belang van registreren  

Uitgaande van de bestaande tarievenstructuur voor stroom is 

vastgesteld dat een verbuiksgrens van ongeveer 400 kWh 

gehanteerd kan worden, om huishoudens en niet huishoudens 

te laten registreren om in het bestand opgenomen te worden. 

Deze grens is eveneens vrij ruim, aangezien een groot deel van 

het EBS bestand rond dit verbruik of minder zit en het 

overbruggingstarief gunstig zal uitvallen hierbij.  De noodzaak 

voor registratie ligt in het feit dat het van essentieel belang is 

om zo nauwkeurig in beeld te brengen wie eventueel voor 

subjectsubsidie in aanmerking kan komen en om een aantal 

gegevens in kaart te brengen, welke nodig is voor het 

vaststellen van de criteria. Hierbij moet gedacht worden aan 

zaken zoals het ontvangen van enige vorm van bijstand, aantal 

mensen woonachtig op het adres, gemiddeld verbruik per 

maand, etc. Maar ook om vast te stellen als degene wel of geen 

eigenaar is van de aansluiting waar de EBS-meter is 

geïnstalleerd. Het EBS bestand kan hierbij niet zonder meer 

gebruikt worden, omdat het niet beschikt over de gegevens  

 

 

TOELICHTING EAS OP BASIS VAN REACTIES VAN 

BURGERS EN DIVERSE ORGANISATIES MBT HET 

OVERBRUGGINGSTARIEF’ 



INZICHT #30 – Augustus 2022 

   

       11 | P a g e  
 

 

welke kunnen helpen de selectiecriteria vast te stellen, maar 

ook niet in voldoende mate aangeeft wie daadwerkelijk van 

een aansluiting gebruik maakt. Het is namelijk zo dat iemand 

die bijvoorbeeld een huis huurt ook degene is die stroom 

verbruikt op dat adres en ook de maandelijkse rekening 

betaalt. Echter is de EBS-meter welke bij het aansluitnummer 

hoort geregistreerd op naam van de eigenaar van het huis en 

niet de verbruiker (huurder). Voorts is gebleken dat in het 

bestand ook nog namen voorkomen van mensen die reeds 

overleden zijn, maar waarbij de nieuwe gebruiker of eigenaar 

van de aansluiting dit niet heeft doorgegeven aan de EBS. Bij 

de eerste registraties is reeds gebleken dat minstens 40% van 

de geregistreerden geen eigenaar van de aansluiting is, en dus 

ook niet voorkomen in het bestand van de EBS. Om de 

subjectsubsidie toe te kennen is het begrijpelijk dat wij in beeld 

moeten hebben wie op een bepaald adres of  beter gezegd bij 

een bepaalde aansluiting woonachtig of gevestigd is en het 

stroom verbruikt, aangezien die uiteindelijk eventueel 

ondersteund moet worden middels toekenning van subsidie.  

 

Tijdsplanning 

Bij Staatsbesluit is de EAS belast met de registratie van de 

huishoudelijke en niet-huishoudelijke verbruikers en de 

toekenning van het overbruggingstarief. Bij een verbruik van 

400 kWh of minder per maand zal het overbruggingstarief 

gunstig zijn. Hierdoor wordt een bestand aangelegd welke van 

belang zal zijn voor de vervolgstappen in het kader van de 

omvorming naar een systeem van subjectsubsidie.  Voorts zal 

de EAS tesamen met de regering de nodige stappen 

ondernemen t.a.v. het vaststellen van de criteria voor het wel 

of niet in aanmerking doen komen van subjectsubsidie. 

Hiervoor is de periode van juli tot en met december 2022 voor 

uitgetrokken. Vervolgens zal na goedkeuring van de criteria 

door de regering degene die op basis hiervan in aanmerking 

komen voor subjectsubsidie vanaf januari 2023 overgezet 

worden naar het nieuwe systeem. De periode welke hiervoor 

is uitgetrokken zal lopen tot en met 31 mei 2023. Op die datum 

zal dan ook het overbruggingstarief tot zijn einde komen. 

 

Tot Slot 

In tegenstelling tot wat diverse actoren in de samenleving 

beweren ligt de keuze voor digitale registratie vooral in het feit 

dat dit ten eerste gedurende de hele dag mogelijk is, ongeacht 

tijdstip. Ook is de afhandeling van een registratie (goedkeuring 

of afkeuring) hierdoor veel sneller en efficienter. Er is voor 

gezorgd om de regsitratie zo eenvoudig te maken. Hierbij hoeft 

alleen het aansluitnummer en klantnummer in eerste instantie 

ingevuld te worden, waardoor de gegevens horende bij deze 

nummers uit het EBS bestand te voorschijn komen. Vervolgens 

dient de aanvrager als daadwerkelijke verbruiker op de 

aangegeven aansluiting slechts enkele additionele 

persoonsgegevens in te vullen.  Voor degene die hulp nodig 

hebben bij het registreren is in samenwerking met de EBS een 

helpdesk bij de verschillende EBS dienstencentra ingesteld,  

 

 

 

waar men terecht kan. EAS spreekt de hoop uit dat met 

voorgaande uitleg het duidelijk is geworden waarom het 

belangrijk is om te registreren voor het overbruggingstarief.  

 

Paramaribo, 9 juli 2022 

 

 

 

  

Economic Quotes 

“Het is niet vanwege de goedheid van 

de slager, de brouwer of de bakker dat 

wij ons eten verwachten, maar 

vanwege hun eigenbelang.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelse Econoom 

1723 – 1790 

Adam Smith
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“Als mensen moeten wij met elkaar leven, waarbij het van 

belang is dat wij elkaar vertrouwen op ons woord, respect voor 

elkaar opbrengen, maar vooral eerlijk met elkaar omgaan en 

elkaar ook gunnen om te groeien”. - 
 Robbert Bipat, voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging | Professor aan het 
Medisch Wetenschappelijk Instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 

 

“Eerst moet de mens bijvoorbeeld inzien dat gezondheid een waarde is voordat de norm ‘niet 

roken’ besef was van waarden en normen die wij kwijt zijn.  Er is echter nooit een ideale 

samenleving geweest met perfecte waarden en normen. Waarden en normen zijn niet alleen 

cultuur- en tijdgebonden maar ook voortdurend in ontwikkeling. We kunnen wel leren van de 

fouten uit onze geschiedenis: slavernij, contractarbeid, grondstoffen leverancier, 

ontwikkelingshulp, West-Suriname, militaire dictatuur met een vervolg van  neks no fout filosofie, 

aanpassingsprogramma's, IMF, etc. Iedere generatie heeft zo zijn eigen accenten op wat waardevol 

is. Voor onze generatie is dat o.a de natuur, het klimaat, inheemse en in stamverband levende 

volken, gelijkwaardigheid vrouwen. Uit deze waarden vloeien er andere normen voort waar en 

economie zich aan moet houden. Toen wij de stuwdam aanlegden waren er maar weinigen die 

konden treuren om de verdronken bomen, dieren en dorpen. Het besef dat inheemse volkeren en 

culturen waardevol zijn en niet zonder meer kunnen worden opgeofferd om een stuwdam te 

bouwen om de economie aan te jagen is nieuw. Dit bewustzijn moet zich echter in ons land nog 

vertalen in normen, wetten, regels, gebruiken en gewoonten waardoor er een duurzame economie 

zich kan ontwikkelen. Een economie waar niet de menselijke waardigheid en de integriteit van de 

schepping centraal staan maar de verafgoding van het geld en consumptie, produceert enkel 

armoede, corruptie, milieudegradatie, klimaatsverandering en oorlog.” 

 

Vanaf de geboorte van een mens worden normen en waarden van de Nobele Koran 

als fundament van het leven aan hem aangeleerd en bijgebracht bij zijn opvoeding, 

die hij eigen moet maken en daadwerkelijk praktiseert, in die mate dat ze 

weerspiegeld worden in zijn gedrag. Een samenleving die opgebouwd is uit deze 

mensen zal ongetwijfeld ten goede komen voor de ontwikkelingen, progressie en 

opbouw van het land op alle gebieden.  

 

Erwin Doerachman, geestelijke tevens secretaris van de Stichting der Islamitische Gemeenten 

in Suriname (SIS), moederorganisatie met 62 moskeeën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

   

 

   

 

 

   

 

”Herstel van Waarden en Normen fundamenteel voor 

het herstel en de opbouw van onze economie” 

DE EXPERTS AAN 

HET WOORD OVER:  

Mgr. Karel Choennie 

Bisschop van Paramaribo 

|Bisschopshuis | Voorzitter 

van de IRIS 
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Waarden en Normen zijn de fundering van ieder individu, organisatie en 

samenleving en zorgen voor de verbinding. Waarden en Normen vormen het 

ethisch kompas van onze samenleving. Wanneer onze Waarden en Normen 

bewust collectief worden gedragen en ook beleefd zal dit de harmonie binnen de 

samenleving verbeteren en dat is dan ook de basis voor een gezonde samenleving 

en stimulans voor economische groei. Educatie gefundeerd op Waarden en 

Normen zal leiden tot welvaart voor eenieder.  

Dirk Currie | Voorzitter Stichting Wi Tru Sranan |Your Leadership Toolbox Consultancy 

 

“Na safonintiye da Nana en bentifa a koko fu pipli.   

Door ons nederig en Godvrezend op te stellen, ervaren wij Zijn genade.  

Er bestaat een correlatie, een zekere wisselwerking tussen de normen 

en waarden van een volk en haar economische groei.  Hierbij speelt het 

niveau van Godvrezendheid een grote rol.   Door de normen en waarden 

van God de Schepper van hemel en aarde, strikt in acht te nemen, 

creëren wij een geestelijk stabiele gemeenschap, die eensgezind werkt 

aan een duurzame en stabiele economie en de toekomst van ons land.  

Anana kemininti-ye grontapu fu pipli hankra busunkumininti-ye.  

In den beginne schiep Anana de aarde, opdat de mens zich ervoor 

eeuwig en vredig op zou vestigen en zich zou houden aan de geloften 

Gods.” 
 

   

DE EXPERTS AAN 

HET WOORD OVER:  

”Herstel van Waarden en Normen fundamenteel voor 

het herstel en de opbouw van onze economie” 

(vervolg) 

Tap Bas Ramon Mac-Nack  

is erkend traditioneel 

geneesheer en geestelijk 

leider van het Kunjhe 

Akata Instituut 
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OVER the past few years, Guyana and Suriname have 

announced mammoth hydrocarbon discoveries offshore. 

Guyana’s reserves are now estimated at nearly 11 billion oil 

equivalent barrels while some preliminary reports estimate 

that Suriname might have as many as six billion. But while 

Guyana’s series of discoveries offshore have rapidly translated 

into production, revenues and jobs, Suriname’s offshore 

discoveries have not yet contributed significantly to its 

economy, despite talks of their potential. 

 

Suriname grew by just 1.9 per cent last year, despite its 

recovery from the COVID-19 pandemic. Guyana’s growth was 

more than 10 times that. Most significantly, despite major 

discoveries, Suriname has had no companies make final 

investment decisions (FID) about investing offshore—the most 

significant step of commitment for oil development. Just this 

past week, FID on two major projects were postponed. 

 

Meanwhile, Guyana has seen FID on four projects with two 

already producing oil and generating revenues—a step that 

remains years away for Suriname. Oil and gas production has 

been on a steady upward pace with total production at more 

than 300,000 barrels per day and set to increase to just under 

350,000 barrels per day by the end of the year. 

 

With two more projects expected to start producing by 2025 

and up to ten floating production storage and offloading 

(FPSOs) systems operational by the end of the decade, 

development output could reach 1.1 million barrels per day by 

2028. 

 

Suriname has traditionally taken an approach different to 

Guyana’s, with state-owned Staatsolie participating directly 

and investing taxpayer funds in exchange for a larger stake in 

production when it occurs. Suriname has had a small amount 

of onshore oil production since 1982 but significant offshore 

discoveries weren’t made until the last few years. 

 

Suriname has been hailed by some in Guyana as an example of 

how to squeeze a greater share of profits out of oil companies. 

But it’s also a cautionary tale in many ways. Guyana already has 

more than US$700 million in its Natural Resources Fund. 

According to a recent report from analysts at Rystad Energy, 

the average government take moving forward should be 

around 59 per cent of profits or 14.5 per cent of overall  

 

 

 

 

 

 

revenues, when both the pre-cost royalty and the post-cost 

profit sharing are accounted for. 

 

In 2022, Rystad expects revenues from oil production to 

surpass US$1 billion and average US$3.6 billion per annum  

through 2030 (and US$12.4 billion annually between 2031 and 

2040). Right now, Suriname only has 40 per cent of its offshore 

blocks licensed. Suriname’s Block 58 is the most important of 

its licences with Apache Corporation and TotalEnergies both 

holding a 50 per cent working interest and several discoveries. 

But the country is still playing catch-up to Guyana. The 

government is unlikely to receive any revenues from offshore 

production before 2025 and companies remain suspicious that 

the investment will be worthwhile. 

 

This has left Surinamese companies which are eager to join the 

industry, in limbo, while the government struggles with an 

ongoing financial crisis, in sharp contrast to the double-digit 

growth that Guyana has experienced over the past several 

years. 

 

Though Staatsolie’s participation in development and 

Suriname’s fiscal terms are sometimes held as an example, it’s 

critical to understand that those terms are purely hypothetical. 

Currently, no company has actually agreed to develop the 

reserves and Suriname is unable to do so alone. 

 

Meanwhile in Guyana, ExxonMobil made its FID on the US$10 

billion Yellowtail development in April, thereby making it 

ExxonMobil’s fourth development on the Stabroek Block and 

the largest single investment in Guyanese history. 

 

In the short period that Guyana has been an oil producing 

nation, it has also managed to implement policies and 

legislation that Suriname is only now considering, such as the 

local content law and the sovereign wealth fund act. 

 

Suriname stands to gain much from Guyana’s rapid 

development as it moves towards developing these fields. 

Hopefully it will benefit the most from watching Guyana’s 

development over the next decade and mirroring its 

legislation, workforce development efforts, and the 

partnerships that are shaping its rapid growth. 

 

 

Suriname vs. Guyana on energy  

sector development, fiscal terms 

Bron:  https://guyanachronicle.com/2022/07/24/suriname-v-guyana-on-energy-sector-development-fiscal-terms/ 
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Het rapport van de High-Level Working Group, getiteld 

"Climate Change and Illicit Economic Activities" is het 

derde deel van de Global Americans-serie over 

klimaatverandering in het Caribisch gebied. Het rapport 

is bedoeld om beleidsmakers, niet-gouvernementele 

actoren en het publiek te informeren over de brede 

reikwijdte van milieucriminaliteit in de regio en om 

inhoudelijke maatregelen voor te stellen om deze 

activiteiten te beteugelen.  
 

Het Caribisch gebied heeft een uniek en divers milieu vol 

waardevolle levende en niet-levende hulpbronnen in zijn 

wateren, riffen en bossen. Illegale economische activiteiten die 

verband houden met het milieu, ook wel milieumisdrijven 

genoemd, vormen een grote uitdaging voor Caribische landen 

en bemoeilijken hun vermogen om de klimaatverandering aan 

te pakken. De Financial Action Task Force (FATF) merkt op: "Het 

'lage risico, hoge beloning' karakter van milieucriminaliteit 

zorgt voor een lucratieve en veilige bron van inkomsten voor 

criminelen." Er is een belangrijke internationale dimensie die 

milieucriminaliteit in het Caribisch gebied koppelt aan een 

geglobaliseerd corruptiesysteem dat wordt gebruikt door 

transnationale criminele organisaties (TCO's) en is 

gestructureerd rond grote illegale geldstromen. Vooruitgang in 

technologie, zoals digitalisering en crypto currencies, hebben 

deze koppelingen vergroot en de anonimiteit van 

begunstigden vergroot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Caribische landen is milieucriminaliteit sterk gericht op 

illegale houtkap, illegale goudwinning en handel in wilde 

dieren. De risico's van deze activiteiten omvatten ontbossing, 

landerosie, de vernietiging van lokale ecosystemen en de 

belemmering van de inspanningen om duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken, vooral die met 

betrekking tot het behoud van biodiversiteit en het beperken 

van klimaatverandering. Illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde (IOO) visserij voor de Caribische kusten 

vermindert wat er uit de zee kan worden geoogst, waardoor de 

lokale vooruitzichten op werkgelegenheid, voedselzekerheid 

en economische diversificatie afnemen. De effecten van deze 

illegale economische activiteiten kunnen ook doorsijpelen in 

lokale financiële systemen middels het witwassen van 

onrechtmatig verkregen financiële winsten.  

 

Voor veel landen is de omvang van illegale economische 

activiteiten echter groter dan de handhavingscapaciteit. De 

illegale activiteiten met betrekking tot goudwinning, houtkap 

en het stropen van wilde dieren vinden grotendeels plaats in 

bossen, ver van het toezicht van de overheid. Belize, Guyana 

en Suriname zijn de landen waar het grootste deel van deze 

activiteiten is geconcentreerd. TCO's en kleinere criminelen 

profiteren van poreuze grenzen en een gebrek aan 

samenwerking tussen overheden.  

 

Milieucriminaliteit zoals illegale houtkap, illegale en niet-

aangegeven visserij, illegale mijnbouw, diefstal van ruwe olie 

en handel in wilde dieren en planten, dragen ongeveer US$ 275 

miljard per jaar bij aan de wereldwijde transnationale misdaad. 

Bovendien leiden milieucriminaliteit tot een verlies aan 

belastinginkomsten van miljoenen dollars voor nationale 

regeringen. Milieudelicten vormen ook een grote kans voor 

corruptie en het witwassen van geld. Het verband tussen 

milieucriminaliteit en financiering is belangrijk. Om 

transparantie en openbaarmaking te verminderen zijn onder 

meer het gebruik van gecompliceerde bedrijfsstructuren, lege 

vennootschappen en netwerken van dekmantelbedrijven om 

legitieme en onwettige fondsen te combineren, 

toeleveringsketens te verduisteren en uiteindelijk eigendom te 

verbergen. Het netwerk van illegale economische activiteiten 

omvat ook wat experts 'poortwachters' noemen, of de 

juridische professionals, bedrijfsoprichtingsagenten, 

notarissen, bankiers en accountants die corruptie en criminele 

actoren in staat stellen de exploitatie van natuurlijke 

hulpbronnen te vergemakkelijken.  

Klimaatverandering en illegale 

economische activiteiten 
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Illegale goudwinning  

De wereldwijde illegale mijnbouw is enorm en heeft naar 

schatting een waarde van tussen de US$ 12 miljard en US$ 48 

miljard. Voor veel arme landen is er de hoop dat illegale 

mijnbouw en handel kunnen helpen werk en inkomens te 

genereren. De realiteit is echter vaak dat dergelijke activiteiten 

bijdragen aan ernstige mensenrechtenschendingen, conflicten 

en aantasting van het milieu.  

 

Volgens de Wereldbank is artisanale en kleinschalige mijnbouw 

(ASM) de belangrijkste bron van werkgelegenheid voor ten 

minste 45 miljoen mensen in 80 landen wereldwijd. In 

Suriname wordt geschat dat meer dan twee-derde van de 

goudwinning afkomstig is van ASM-operaties, met 30.000 tot 

40.000 illegale goudzoekers die actief zijn in het binnenland 

van het land, velen van hen uit Brazilië. Gemeenschappen 

hebben te maken met barre arbeidsomstandigheden, het risico 

op kwikvergiftiging, slechte sanitaire voorzieningen, 

toenemende ziektes zoals malaria en meer geweld en 

prostitutie. De regering van Suriname is officieel tegen illegale 

drugshandel, maar haar praktische vermogen om 

drugshandelaren te arresteren en te vervolgen wordt 

belemmerd door drugsgerelateerde corruptie, 

bureaucratische hindernissen en het gebrek aan van financiële 

en materiële middelen.  

 

In Frans Guyana en Suriname zijn uitgebreide netwerken van 

dwangarbeid gevonden, samen met kinderarbeid die verband 

houdt met binnenlandse illegale goudmarkten. Seksuele 

slavernij komt ook veel voor in de illegale mijnsteden. 

Blootstellingen en risicofactoren Guyana en Suriname hebben 

beide de noodzaak erkend om kwikvergiftiging aan te pakken, 

aangezien kwik een belangrijke vervuiler blijft in het achterland 

van beide landen en een negatieve invloed heeft op de 

gezondheid en ecosystemen van de lokale bevolking 

 

Illegaal loggen  

Belize, Guyana en Suriname bevatten enkele van de meest 

uitgestrekte bosgebieden ter wereld als percentage van het 

landoppervlak. Hun bossen staan echter onder druk door 

illegale houtkap.. Van georganiseerde criminele groepen is 

bekend dat ze frauduleuze vergunningen gebruiken, 

houtsoorten verkeerd aangeven, ambtenaren omkopen als 

begeleiders om door controlepunten te navigeren, officiële 

documenten vervalsen. De grootste importeur van illegaal 

hout ter wereld is China, waar geen wetgeving op dit gebied 

bestaat. De grote vraag naar houtproducten heeft geleid tot 

ontbossing, vooral in tropische bosgebieden. Afgezien van de 

ecologische nadelen van wanbeheer en ontbossing van bossen, 

schat de Wereldbank dat regeringen wereldwijd tussen US$ 6 

miljard en US$ 9 miljard aan jaarlijkse belastinginkomsten 

verliezen door illegale houtkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroperij  

Stroperij in het wild vormt een vernietiging van het algemene 

milieu en wordt gedreven door de vraag naar exotische dieren 

of delen van dieren. De wereldwijde jaarlijkse waarde van de 

handel in wilde dieren wordt geschat tussen $ 5 miljard en $ 23 

miljard. Suriname en Guyana zijn het meest actief in het 

exporteren van grote aantallen legale wilde dieren. De 

exportquota voor Suriname in 2016 omvatten 3.600 

oranjevleugelige Amazone-papegaaien, 100 scharlaken ara's, 

1866 vervende pijlkikkers, 1.010 boa constrictors en 1.000 

doodshoofdaapjes. Conversation International Suriname 

merkte de uitdaging op van legale export van wilde dieren: 

“Legale export vergemakkelijkt vaak de handel in wilde dieren. 

Suriname's lijst van prioritaire soorten voor verbeterde 

beschermingsinspanningen omvat jaguars, ocelotten, poema's, 

tapirs, reuzenotters, zwarte slingerapen en blauwwangige 

Amazone-papegaaien. Jaguars worden bijzonder bedreigd 

door de handel in wilde dieren.. Traditioneel werden jaguar-

tanden, schedels en huiden als trofeeën beschouwd en hadden 

ze religieuze waarde in Latijns-Amerika en het Caribisch 

gebied. In de afgelopen jaren is er echter een smokkelroute 

ontstaan naar China, waar onderdelen van jaguar worden 

gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde om artritispijn 

te verlichten, de algemene gezondheid te verbeteren en de 

seksuele potentie te vergroten.  
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Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn:  

 

• Om de stroom van illegale handel in goud en hout aan te 

pakken is het belangrijk om meer gebruik te maken van 

technologische vooruitgang de traceerbaarheidssystemen 

te versterken o.a. door de vereisten voor 

exportdocumenten aan te scherpen om de legale 

oorsprong van goud en hout te helpen verzekeren vanaf 

het punt van goudwinning en houtoogst tot export.  

• Voor alle gebieden van milieucriminaliteit moeten 

nationale regeringen de tijdigheid, toepassing en 

publicatie van effectieve sancties en andere 

afschrikmiddelen verbeteren. 

• Met name het maatschappelijk middenveld en milieu-

NGO's spelen een belangrijke rol bij het onderzoeken en 

blootleggen van schijnbaar onwettig gedrag en bij het 

overtuigen van openbare aanklagers om in te grijpen. Een 

grotere betrokkenheid tussen inheemse groepen en 

externe organisaties kan helpen om lokale habitats op een 

gezonde en rechtvaardige manier in stand te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Voor het tegengaan van illegale houtkap is 

transparantie en openbaarmaking van groot belang 

alsmede de implementatie van elektronische 

houtvolgsystemen; het vergroten van de 

transparantie bij de handhaving van bosbouwwetten 

door online openbare bosexploitatieplannen, 

inspectierapporten en sanctieresoluties te plaatsen; 

en het verbeteren van de timing van inspecties na de 

oogst, zodat autoriteiten illegaal gekapt hout kunnen 

opsporen voordat het wordt geëxporteerd.  

• Specifieke maatregelen om IOO-daders aan te pakken 

zouden opleidingen voor haveninspecteurs en 

douanebeambten moeten omvatten, de transparante 

aanleg van haveninfrastructuur met betere weeg- en 

volgmogelijkheden, en financiering om 

politieoptreden en afschrikking te bevorderen. 
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p 28 juni 2022 is aan het licht gekomen dat er aan de 

hand van vervalste betaalopdrachten afschrijvingen zijn 

gepleegd van de rekening van het Ministerie van 

Financiën en Planning. De vervalste betaalopdrachten en 

reçu’s werden aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname 

(CBvS). Naar aanleiding hiervan is aan drs. R. Abrahams RA 

gevraagd om een intern onderzoek op gang te zetten en te 

coördineren, aangezien de Minister A. Achaibersing het 

onderzoek niet wil beïnvloeden. Er is vooralsnog 

vooronderzoek geweest door de CLAD en de Rekenkamer, 

waarbij de Rekenkamer vanuit haar onafhankelijke en 

onbevooroordeelde positie uitdrukkelijk ervoor heeft 

zorggedragen dat de objectiviteit van het onderzoek 

gewaarborgd bleef. Het onderzoek is ook voor beide 

instellingen belangrijk geweest uit hoofde van hun wettelijke 

controlefunctie van de begrotingsrekeningen, waarbij die van 

de CLAD een accountantsverklaring vereist en van de 

Rekenkamer een verklaring van goedkeuring. 

Uitkomst van het vooronderzoek 

De uitkomst van het vooronderzoek heeft per 22 juli 2022 

uitgewezen dat er vier, oneigenlijke betaalopdrachten met 

vervalste handtekeningen met een totale waarde van SRD 

59.318.515,62, door de CBvS zijn uitgevoerd, te weten: 

1. 25 januari 2022 voor SRD 5.944.005,00 met als 

begunstigde M.I. Rother;  

2. 11 maart 2022 voor SRD 12.408.913,20 met als 

begunstigde M.I. Rother;  

3. 25 april 2022 voor SRD 14.042.700,45 met als begunstigde 

R. Koendjbihari;  

4. 14 juni 2022 voor SRD 26.922.896,97 met als begunstigde 

R. Koendjbihari.  

Geconcludeerd kan worden dat deze vervalste 

betaalopdrachten en reçu’s door derden zijn vervaardigd en 

deze, als ware zij afkomstig van het Ministerie, ter betaling zijn 

aangeboden aan de CBvS. Na indiening van deze valselijk 

opgemaakte betaalopdrachten, zijn vanuit de bankrekening 

van het Ministerie door de CBvS overmakingen verricht naar 

vorenstaande particulieren. 

In de rapportage van het vooronderzoek is er aangegeven dat 

in het licht van jarenlang bestaande tekortkomingen in de 

administratieve organisatie en de interne beheersing, binnen 

dit Ministerie, deze voorvallen niet onmogelijk geacht worden. 

Mede hierdoor zal het onderzoek nog enige tijd voortduren. 

Op basis van mogelijke aanduidingen en/of vermoedens van 

onrechtmatige betalingen ten laste van het Ministerie en een 

risicoanalyse door de twee eerdergenoemde controle-

instanties, zal worden besloten of hun onderzoek zich ook zal 

richten op betalingen in het jaar 2021. Naar aanleiding van de 

mate waarin de bevindingen van dit onderzoek daartoe 

aanleiding zullen geven, zal (steeds) verder naar voorafgaande 

jaren worden teruggewerkt. 

 

Conclusie rapportage vooronderzoek 

Het vooronderzoek bevestigd dat bovenstaande oneigenlijke 

betaalopdrachten, met vervalste handtekeningen, niet door 

de daartoe bevoegde kanalen van het Ministerie zijn verstrekt 

ter uitbetaling. In de rapportage wordt er verder de nadruk 

gelegd op het feit dat de Minister bij zijn aantreden in juli 2020 

een zeer zwakke organisatie heeft aangetroffen, waarover hij 

formeel via de verslaggeving van Rekenkamer en de CLAD pas 

in het lopend jaar afdoende is geïnformeerd. In het kader 

hiervan is de Minister bereid geweest de nodige stappen te 

ondernemen en heeft genomen ter verbetering.  Helaas 

hebben die niet kunnen leiden tot het voorkomen en tijdig 

ontdekken van de door derden gepleegde frauduleuze 

handelingen. 

 

In zijn rapport besluit Abrahams met: “Tenslotte besluit ik voor 

de duidelijkheid met de opmerking dat ik als niet forensisch 

accountant, geen uitspraak kan doen over fraude anders dan 

aan te geven dat er een aanwijzing of een vermoeden daartoe 

bestaat. Het politioneel onderzoek zal een uitspraak moeten 

doen over de wijze en mate van vervalsingen van documenten 

en handtekeningen en de kwaliteit daarvan, alsmede over 

betrokken handlangers. Ik sluit hierbij, losstaand van de nog 

uit te brengen bevindingen van de CLAD en Rekenkamer van 

Suriname uit het lopend vooronderzoek naar malversaties bij 

uw Ministerie, mijn eerste rapportage af over mijn 

waarneming van het onderzoek, de controleomgeving, de 

genomen stappen en de te nemen stappen ter verbetering van 

de interne beheersing, waartoe al was besloten voorafgaand 

aan de ontdekking van de huidige aanwijzingen en 

vermoedens van fraude.” 

Bron: Rapportage Vooronderzoek: Vervalsing van 

betaalopdrachten en reçu’s, 2022. 

 

 

Op de volgende pagina vindt u een artikel die in INZICHT 21 

(november 2021) waarin het Ministerie van Financiën en 

Planning duidelijkheid geeft in de betaalprocedures bij de 

Surinaamse Overheid.    

Vooronderzoek oneigenlijke betaalopdrachten en reçu’s 

O 
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et is een waar genoegen voor het Ministerie van 

Financiën en Planning om ook in deze editie van het 

Economisch maandblad een bijdrage te mogen leveren. 

Gebleken is dat enige behoefte bestaat aan inzage in de 

financiële procedures binnen de Overheid. In dit artikel richt het 

Ministerie zich op de procedure na een raadsvoorstel. In de 

beschrijving beperkt het Ministerie zich tot de situatie waarbij 

de procedure juist wordt doorlopen en afwijkingen zich niet 

voor doen. In het artikel wordt ingegaan op wat een 

raadsvoorstel is, vervolgens het proces van krediet verlening en 

tenslotte worden kort enkele stappen in het bestelbon- en 

betaalproces  beschreven. Het Ministerie van Financiën en 

Planning hoopt met deze bijdrage een beter inzicht te 

verschaffen over enkele van de financiële procedures binnen de 

Overheid. 

 

Wat is een Raadsvoorstel en de procedure na 

goedkeuring van het Raadsvoorstel 
Na goedkeuring van de Staatsbegroting door de Nationale 

Assemblee is de regering bevoegd uitgaven te doen tot het 

maximaal bedrag zoals opgenomen in de goedgekeurde 

Staatsbegroting. Echter kunnen de ministeries niet 

automatisch de Staatsbegroting belasten. Daarvoor zijn er 

verschillende actoren en handelingen opgenomen in het 

proces van de begrotingsuitvoering. Eén van de belangrijke 

actoren en/of handeling in het proces, is de goedkeuring van 

het Raadsvoorstel door de Raad van Ministers. 

 

Wat is een Raadsvoorstel? Een raadsvoorstel is een verzoek 

van een Minister/ ministerie aan de Raad van Ministers voor 

het kunnen uitvoeren een operationele- of een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beleidsactiviteit. In dit voorstel wordt door het vak ministerie 

gedetailleerd aangegeven; 

• Wat het doel is van de activiteit/project, de output en 

outcome.  

• Welk kostensoort/ programma van de staatsbegroting zal 

worden belast.  

• De leveranciers die zijn aangeschreven en hebben 

geoffreerd. Hiervoor zijn minimaal 3 (drie) offertes vereist. 

 

Om dit voorstel goedgekeurd te krijgen is het advies van de 

ministers vereist. Indien aan het raadsvoorstel een financieel 

aspect is verbonden welke hoger ligt dan SRD 10.000,-, is 

vooral van belang het advies van de Minister van Financiën en 

Planning die namens de Staat de schatkistbewaarder is. 

 

Het advies van de Minister van Financiën en Planning wordt 

geformuleerd door de afdeling Thesaurie Inspectie die 

verantwoordelijk is voor het monitoren, beheren en 

beoordelen van de uitvoering van de Staatsbegroting. Het gaat 

in deze met name om de uitgaven en ontvangsten welke zijn 

opgenomen in de goedgekeurde Staatsbegroting.  

 

Na toestemming te hebben verkregen van de Raad van 

ministers, voor het doen van uitgaven vanaf SRD 10.000,-, 

wordt een Missive opgemaakt. Deze missive moet voorzien zijn 

van de handtekening van de Vice President en de formulering 

van het besluit van de Raad van Ministers.  Aan de hand van de 

missive kan het proces van kredieten aanvragen worden 

ingezet en deze ziet er als volgt uit: 
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1. De afdeling BFZ van het vakministerie bereidt in 

samenspraak met de betrokken uitvoerende afdeling, een 

goed onderbouwde krediet (Krediet behoefte, Incidentele 

Autorisatie aanvraag, Beschikking) aanvraag voor 

2. De betreffende krediet aanvraag dient te vermelden; het 

aangevraagd bedrag, de te belasten kostensoort of 

programma en moet zijn voorzien van o.a. de volgende 

onderliggende documentatie; de missive, de offerte, en 

gedegen uiteenzetting van het aangevraagd bedrag en een 

concept (leverings-) overeenkomst 

3. De Vakminister stuurt de krediet aanvraag voorzien van 

zijn handtekening naar de Minister van Financiën en 

Planning 

4. De Minister van Financiën en planning stuurt de aanvraag 

door naar de Afdeling Thesaurie Inspectie voor advies 

5. De afdeling Thesaurie Inspectie beoordeeld de autorisatie 

aanvraag, en stelt na deze goed bevonden te hebben de 

krediet verlening op, hetzij middels een Krediet Opening, 

een Incidentele autorisatie of het mede paraferen van de 

Beschikking.  

 

Krediet verlening, bestelbon- en betaalproces 
Indien de aanvraag goed is bevonden door de afdeling 

Thesaurie Inspectie wordt het proces voortgezet voor het 

beschikbaar stellen van de gevraagde middelen.1 

1. De krediet verlening wordt, door tussenkomst van de 

directeur van Financiën doorgestuurd naar de Minister 

van Financiën en Planning die het advies/de krediet 

verlening, al dan niet goedkeurt 

2. Bij goedkeuring door de Minister van Financiën en 

Planning2, wordt deze vervolgens naar de afdeling 

Thesaurie Inspectie gestuurd, ter verwerking in het 

financieel systeem van de overheid, namelijk het IFMIS. 

Hierna gaat de bestelbon procedure van start 

3. De afdeling BFZ van het vakministerie verwerkt de in het 

systeem beschikbaar gestelde kredieten tot een bestelbon 

op naam van de leverancier. Voorafgaand hieraan dient de 

leverancier te zijn aangemaakt in het systeem 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bij een negatieve beoordeling door de afdeling Thesaurie Inspectie wordt 

middels direct contact met het vakministerie, gepoogd de onduidelijkheden 

weg te werken. Indien het laatste niet lukt wordt naar aanleiding van het 

negatief advies de aanvraag middels een formeel schrijven door de Minister 

van Financien en Planning geretourneerd naar desbetreffende vakminister.  

2 Een afschrift van de goedkeuring door de Minister van Financiën en Planning 
wordt opgestuurd naar het vakministerie, de CLAD en de Rekenkamer. 

 

4. De afdeling Comptabiliteit doet tijdens het bestelbon 

proces een pre- en post controle en keurt de 

betaalbaarstelling van de verleende kredieten goed 

namens het Ministerie van Financiën en Planning 

5. Het bestelbonproces wordt gevolgd tot dat er een reçu 

(een document dat de overheid ”verplicht” tot betaling) 

uitrolt 

6. Het reçu wordt middels het systeem doorgestuurd naar de 

afdeling Centrale Betaal Dienst (CBD) op het Ministerie van 

Financiën en Planning  

7. De leverancier ontvangt het reçu 

8. De afdeling CBD maakt de betaalsrollen op en stuurt deze 

door naar de Centrale Bank van Suriname 

9. In opdracht van de directeur van Financiën wordt naar 

aanleiding van de reçu’s en betaalsrollen, 

overmakingsopdrachten opgesteld 

10. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) ontvangt als 

kassierder van de Staat de overmakingsopdracht 

11. De CBvS maakt naar aanleiding van de opdracht over naar 

de bankrekening van de begunstigde. 

 

De procedures zijn niet in alle details beschreven, echter acht 

het Ministerie het wel van belang dat hiermee een grotere 

mate van transparantie is gepresenteerd.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 De afdeling BFZ van het vakministerie ziet erop toe dat de leverancier het 

registratieformulier heeft ingevuld, de KKF-uittreksel is ingediend, vergezeld 

van een bewijs van vrij van belasting en overige gegevens w.o. bankgegevens, 

om aangemaakt te worden als een leverancier die bevoegd/ geschikt is om 

diensten aan de overheid te leveren. 

 
4 Bron: Toegang tot de Overheidsbegroting 2004. 
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Korte terugblik: 

1. Vanwege liquiditeitstekort was in de 

tachtiger jaren van de vorige eeuw de maatregel 

getroffen dat er per dag SRG 10 miljoen beschikbaar 

werd gesteld om reçu’s uit te betalen aan de kassa 

van de Centrale Betaaldienst. Aangezien de 

betalingen door de Overheid aan derden veel hoger 

was dan SRG 10 miljoen per dag, is een informele 

incasso systeem voor de opkoop van reçu’s 

ontstaan. Het vermoeden bestaat dat het systeem 

tot op heden nog steeds bestaat.  

2. Vanaf toen hanteert het bedrijfsleven een 

systeem om bij aankoop met bestelbonnen van de 

overheid prijzen op te geven die hoger liggen dan de 

normale prijzen (de zogenaamde bestelbonprijzen, 

deze zijn zelfs 50% hoger dan de normale prijzen). 

Het argument is dat men lang moet wachten op hun 

geld.  

3. Wat men vergeet is dat dit zorgt voor het 

omhoogduwen van de staatsuitgaven voor de 

aanschaf van goederen en diensten door de Staat.  

4. Als gevolg van het informeel incasso systeem is een 

netwerk ontstaan van mensen uit de publieke- en 

private sector. De ambtenaren, die bijzondere 

functies vervullen binnen het Overheidsapparaat, 

spelen een cruciale rol binnen dit informeel systeem. 

Zij zorgen ervoor dat je eerder geholpen wordt en je 

betaling sneller krijgt. De “extra 50%” wordt gebruikt 

om de diverse schakels “een lekkers” te geven. In de 

volksmond “tjoekoe” genoemd.  

5. Dit informeel systeem bestaat al lang en is 

onafhankelijk van elke Regering. Het systeem is 

verweven in het ambtelijke, ongeacht wie aan de 

macht is. 

6. Personen die beschikken over de “lijnen binnen het 

informeel netwerk” die kopen de bestelbonnen op en 

“regelen” de betaling of zorgen ervoor dat de betaling 

geschiedt tegen een “tjoekoe”. De handel in 

bestelbonnen maakt mensen met “lijnen” slapend 

rijk. 

7. De oplossing is dat het bestel- en betaalsysteem van 

overheidsaankopen drastisch wordt geëvalueerd en 

transparant wordt. Er dient op tijd betaald te worden 

en er mag geen “bestelbonprijs” bestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reçufraude zaak in perspectief: 

1. Op 12 juli 2022 werd de reçufraude onthuld door DNA lid 

M. Bouva in De Nationale Assemblee. Dankzij deze 

onthulling draagt de samenleving kennis van de fraude 

met een onrechtmatige benadeling van de samenleving. 

Jammer dat dit lid tijdens de vorige regeerperiode de 

andere kant opkeek en het wanbeleid van die Regering 

slaafs goedkeurde.  

2. De Regering en de CBvS bevestigden na de onthulling in 

DNA dat er een vervalste betaalopdracht ter waarde van 

SRD 20 miljoen op 27 juni 2022 is aangeboden aan het 

CBvS ter afschrijving van de rekening van het Ministerie 

van Financiën en Planning. Op 28 juni is dit ontdekt en 

werd de opdracht terstond geblokkeerd. Door de CBvS is 

vervolgens aangegeven dat er eerder twee andere 

vervalste betaalopdrachten waren aangeboden ten 

behoeve van dezelfde persoon. Deze opdrachten waren 

wel uitgevoerd. Het gaat om SRD 14 miljoen op 25 april 

2022 en SRD 26.9 miljoen op 14 juni 2022. 

3. Door de publiciteit en totale verontwaardiging in de 

samenleving over deze reçufraude zaak, dient de Overheid 

een diepgaand onderzoek te verrichten naar de hele keten 

van de bestellingen en betalingen vanuit de Overheid. 

Betalingen worden normaliter vanuit de Centrale 

Betaaldienst naar de banken gestuurd. Hoe komt het dat 

er vanuit de afdeling Comptabiliteit een enveloppe extra 

naar de Centrale Bank gaat?   

4. Is er sprake van een uitbetalingsproces buiten het digitaal 

"IFMIS-systeem" (Integrated Financial Management 

Information System) of heeft IFMIS geen checks & 

balances? In dit geval kan er dus in het verleden (bewust 

of onbewust) ook gefraudeerd zijn! 

5. Uit betrouwbare bronnen heeft de redactie van INZICHT 

begrepen dat sinds de invoering van IFMIS-reçu’s van vóór 

de transitiedatum niet uitbetaald kunnen worden. De 

betrokken afdelingen van het Ministerie van Financiën en 

Planning gaven steeds aan dat het systeem de 

betaalbaarstellingen niet accepteerde. Vele afdelingen 

Een kritische beschouwing van de reçufraude zaak 
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van verschillende ministeries schreven en schrijven 

daarom overnieuw bestelbonnen uit om de betaling aan 

hun leveranciers voor geleverde goederen en diensten van 

voorgaande jaren alsnog te kunnen betalen.  

6. Een enorme dubbeltelling in de begrotingsrekening, dus 

vervuilde statistieken van overheidsuitgaven. Tot welk jaar 

gaat dit terug? Worden de “oude” reçu’s vervallen 

verklaard bij het uitschrijven van nieuwe bestelbonnen 

voor dezelfde aankopen. Het IFMIS kan de betaling niet 

doen, hoe zou dan de betaalbaarstelling vervallen 

verklaard worden? Wie is bevoegd dat te doen? 

7. IFMIS is door de Overheid in het jaar 2015 aangeschaft en 

zou volgens de toenmalige minister moeten zorgen voor 

transparantie. “Met IFMIS wordt bijgedragen aan de 

verhoging van de transparantie van het financieel beleid 

van de regering, daarnaast wordt efficiëntere meting van 

prestaties van de regering bevorderd. Het IFMIS is volledig 

geïntegreerd en kan zelfs worden geïntegreerd met de 

Centrale Bank, wat zeer belangrijk is voor het voeren van 

fiscale en monetaire politiek”, pleitte Hoefdraad 

indertijd”. 

8. Nu blijkt dat de overgang naar het nieuw systeem NIET 

correct is gegaan. Belangrijk is om onderzoek terug te 

laten gaan tot de "cutoff date" van IFMIS. Hoeveel 

openstaande rekeningen van de periode vóór de “cutoff 

date” zijn “dubbel betaald”? Hoeveel zijn buiten het 

systeem betaald? Hoeveel staan nog open?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. In deze reçufraude zaak hebben meerdere controlerende 

organisaties (Thesaurie, Begroting en Financiële Zaken 

(BFZ)) van alle directoraten, Comptabiliteit, Centrale 

Betaal Dienst (CBD) gefaald. Diepgaand onderzoek bij al 

deze instanties is van belang.  

10. Het proces van bestelling tot en met uitbetaling begint bij 

BFZ van het vak ministerie en eindigt bij CBvS. Binnen deze 

hele keten dienen alle elementen onderzocht te worden.  

11. Het tussentijds verslag van accountant R. Abrahams 

vermeldt dat de vervalste betaalopdrachten aangeven dat 

de controlerende instanties hebben gefaald. 

12. In de rij van controlerende instanties wordt de afdeling 

“interne controle” van elk vak ministerie niet genoemd? 

Hoe functioneren deze afdelingen? 

13. Men vergeet dat zowel de Centrale Landsaccountant 

Dienst (CLAD) als de Rekenkamer externe controlerende 

organen zijn. Die zullen altijd achteraf rapporteren. De 

afdeling interne controle (vak ministerie) en de pre- en 

post controle van de afdelingen BFZ (vak ministerie) en 

Comptabiliteit (Financiën en Planning) zijn de instanties 

die vooraf controleren. Deze moeten optimaal 

functioneren.  

14. Enkele “controle-vooraf” stappen:  

• Bestaan er bij de ingediende betaalopdrachten 

missives van de goedkeuring door de Raad van 

Ministers; 

• Is de missive als onderliggende document 

bijgevoegd;  
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• Van welk (vak) ministerie zijn de 

autorisatie/kredietaanvraag/bestelbonnen;  

• Wat was het advies van Thesaurie op de 

autorisatieaanvraag;  

• Heeft de Minister van Financiën het advies van 

thesaurie inspectie goedgekeurd;  

• Zijn de prestatiedocumenten aanwezig en zijn ze 

door de bevoegde personen gefiatteerd? 

Bestelbonnen van zulke grote bedragen kunnen niet 

door een ambtenaar getekend of geautoriseerd 

worden; de directeur of de minister van het vak 

ministerie moet minimaal mede geparafeerd 

hebben, is dat ook gedaan? Enz.  

15. Na de post-controle door de afdeling Comptabiliteit wordt 

het systeem voor betaling opengesteld voor de CBD. De 

CBD dient ook te controleren, voordat de betaalopdracht 

naar de CBvS wordt opgemaakt. Dit geldt voor zowel een 

collectieve staat of een enkele opdracht zoals in de 

voorbeelden die zijn gepubliceerd als gefraudeerde 

betaalopdrachten. Uit het tussentijdsverslag van de 

accountant en de gepubliceerde handtekeningenkaarten 

kan geconcludeerd worden dat naast de CBD, 

betaalopdrachten door andere instanties worden 

gestuurd naar de CBvS. Wat is nu de rol van “’s 

landsbetaalmeester”? 

16. Wie op CBD is geautoriseerd om betaallijsten te tekenen? 

Of wordt deze afdeling nu overruled?  

17. Gaan er ook onderliggende documenten naar de CBvS of 

alleen een lijst van opdrachten?  

18. Voorgaand een foto met drie verschillende documenten 

met de handtekeningen van twee functionarissen van het 

Ministerie van Financiën en Planning. Op het document 

links zijn de originele handtekeningen. En op de twee 

documenten rechts is zichtbaar dat de handtekeningen 

zijn vervalst. Dit is voornamelijk merkbaar bij de oranje 

omcirkelde handtekeningen.   

Hoe is het mogelijk dat vervalste handtekeningen niet zijn 

opgevallen bij de CBvS. Hoe staat het met het 

controlemechanisme bij de CBvS? Of zijn er ook mensen 

bij de CBvS die gecorrumpeerd zijn of deel uitmaken van 

het crimineel netwerk? De burgers ervaren met regelmaat 

dat de kassa van een commerciële bank geldopnamen 

weigert indien bij controle blijkt dat de handtekening niet 

klopt. Nogmaals: hoe heeft dit het controlesysteem bij de 

CBvS kunnen passeren? Dit vergt ook een diepgaand 

onderzoek naar de procedures, processen en het ICT-

systeem bij de CBvS. 

19. Opmerkelijk is dat de handtekeningenkaarten van “het 

fonds voor COVID-19 vaccin” worden gepubliceerd. 

Bestaan er ook handtekeningen kaarten voor de 

bankrekening van de lopende rekening van de staat? Zijn 

de vervalste reçu’s van deze COVID fonds rekening 

afgeschreven of van de “gewone rekening van de Staat” of 

van een “bijzondere rekening van de Staat” (voor de 

benamingen zie weekbalans van de CBvS).  

20. In het kader van compliance bij zowel de CBvS als de 

betrokken commerciële banken had het “rood lampje” 

moeten branden! De bedragen liggen ver buiten het 

profiel van de rekeninghouder. Hoe komt het dat de 

commerciële bank niet communiceert met zowel de CBvS 

als met de rekeninghouder? Kunnen zulke grote bedragen 

gewoon overgemaakt worden naar een privérekening van 

een persoon (geen bedrijfsrekening!). De vraag die gesteld 

wordt: hoe staat het met de compliance en de verplichting 

voor “melding van ongebruikelijke transacties” (Wet MOT) 

bij zowel de CBvS als bij de commerciële banken? 

21. Aan het eind van de dag stuurt de CBvS een lijst met de 

gedane betalingen terug. Naar wie van het Ministerie van 

Financiën en Planning gaat deze lijst? Normaal is dat een 

dagafschrift van de rekening van de Staat wordt 

opgestuurd naar de Centrale Begrotingsboekhouding 

(CBB). Verwerkt het CBB de dagafschriften klakkeloos in 

haar administratie of is er sprake van enige controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De positie van de Monetaire Autoriteiten 

1. Voor een Minister van Financiën en Planning die het 

overheidsproces niet beheerst is het moeilijk te 

doorgronden, en vaar je op advies van anderen 

(ambtenaren). Daarom had de Minister aan het begin van 

zijn Ministerschap een Registeraccountant in de arm 

genomen om de processen en procedures te 

onderzoeken. Hierbij is er ook een presentatie verzorgd in 

DNA (zie artikel “DNA workshop: Naar transparant 

bestuur”; INZICHT 21, November 2021; pagina 21-23.) 

2. De Minister van Financiën en Planning had uit hoofde van 

controle besloten om de functies gescheiden te houden en 

de procuratie verscherpt, door te eisen dat 

betaalopdrachten door twee procuratiehouders getekend  
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3. moeten worden. Geldt deze ook voor de betalingen vanuit 

de “gewone rekening” en de “bijzondere rekening” of 

alleen voor de COVID-fonds rekeningen? Wat is de rol van 

’s landsbetaalmeester, het CBD?  

4. Voorheen werden betaalopdrachten zonder 

onderliggende documenten per app en email vanuit het 

secretariaat van de minister doorgegeven aan de 

Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Vaak zonder 

onderliggende documenten; die zouden later opgestuurd 

worden. De procedure via de CBvS werd daardoor 

omzeild. Dit waren al signalen dat er “iets” goed fout was 

en blijkt dat het nog steeds fout is, ook al gaan 

betaalopdrachten niet meer naar de SPSB. Het blijkt dat de 

‘s lands betaalmeester wordt overgeslagen en 

betaalopdrachten vanuit meerdere instanties naar de 

centrale bank worden gestuurd.  

5. Volgens de bestaande processen en procedures treft de 

Minister van Financiën en Planning geen blaam. Aangezien 

de Minister politiek wel verantwoordelijk is voor de zaken 

die plaatsvinden op het Ministerie zou het normaal 

moeten zijn dat betaalopdrachten van de omvang zoals 

gefraudeerd, minimaal de paraaf van de Minister zouden 

moeten hebben. Het gaat daarbij niet om bedragen van 

enkele duizenden SRDs, maar om bedragen die in de 

wereld van accountancy “zeer materieel” worden geacht.  

6. Forensisch onderzoek is een vereiste. Niet alleen 

onderzoek door interne deskundigen en politioneel 

onderzoek, maar er dient ook onderzoek plaats te vinden 

door externe deskundigen (forensische accountants).  

7. Het moment is aangebroken dat processen en procedures 

van bestelling tot en met uitbetaling binnen het 

overheidsuitgavenbeleid goed worden ingericht. En dat de 

begrotingsrekening wederom maandelijkse rapporten 

opmaakt die tijdig, de juistheid en de doelmatigheid van 

gedane betalingen aan de directeur en aan de Minister van 

Financiën en Planning rapporteert. Hiertoe was tijdens de 

uitvoering van het FIN-FIN project, de samenwerking 

tussen de ministeries van Financiën van Nederland en 

Financiën van Suriname reeds aanbevelingen gedaan, die 

tijdens de uitvoeringsperiode (2000-2005) van het project 

goed werkten en daarna helaas weer terzijde zijn 

geschoven. 

8. De Governor van de CBvS, als monetaire autoriteit en 

hoofdverantwoordelijke bij de CBvS die fungeert als de 

kassier van de Staat, doet de uiteindelijke betaling voor de 

Staat. Hierbij dient men zeer nauwkeurig te werk te gaan 

en zoals eerder aangegeven blijkt dat er bij de controle van 

de handtekeningen steken zijn gelaten. Terwijl banken 

zeer streng omgaan met de handtekeningen controle, glipt 

een valse handtekening door het systeem van de  

 

moederbank. De CBvS wordt grove nalatigheid verweten 

hetgeen wederom het imago van de CBvS enorm schaadt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele Aanbevelingen 

1. Alle personen die verantwoordelijk zijn voor de reçufraude 

dienen opgespoord en gestraft te worden.  

2. De processen en procedures en de ICT-systemen relevant 

voor de betalingen door de Staat naar derden, dient op de 

operatietafel gelegd te worden. Het dient duidelijker, 

efficiënter en transparanter beschreven te zijn. Interne 

controle en alle “checks and balances” moeten 

nauwkeuriger worden.  

3. De uitvoerende en controlerende functionarissen die 

binnen de keten werkzaam zijn dienen hun rol en 

verantwoordelijkheid te kennen. Ze moeten begrijpen dat 

controle geen daad van vijandschap is, maar een 

noodzakelijke vereiste. Verder dienen ze te weten dat 

ingeval er schade wordt berokkend aan de Staat en 

verwijtbaar gedrag aangetoond wordt ze zwaar gestraft 

zullen worden. Het instellen van een Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) zoals eerder door de VES bepleit. Er dienen 

een aantal belangrijke wettelijke regelingen te worden 

getroffen. Deze autoriteit zal zorg moeten dragen voor 

eerlijke en transparante financiële markten, waarbij 

bescherming van de consumenten centraal staat. Het is 

belangrijk dat de burgers, de Overheid en het bedrijfsleven 

vertrouwen hebben in de banken en de financiële 

markten. Het directoraat Toezicht van de CBvS hoort de 

commerciële banken te controleren. Wie controleert de 

processen en de procedures van de Centrale Bank? Niet 

alleen de Centrale Bank, maar alle commerciële banken 

moeten door een onafhankelijke AFM gecontroleerd 

worden. Het gedragstoezicht van de AFM zal gericht zijn 

op ordelijke en transparante financiële processen, zuivere  
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FATU  

verhoudingen tussen partijen en zorgvuldige behandeling 

van cliënten. De AFM houdt toezicht op de naleving van 

wettelijke regels. De AFM is onafhankelijk en draagt de 

verantwoordelijkheid voor de concrete uitoefening van 

het toezicht. De AFM adviseert de monetaire autoriteiten 

bij het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving. 

4. Het bedrijfsleven moet stoppen om “bestelbonprijzen” te 

hanteren. Hogere prijzen betekent hogere 

overheidsuitgaven en heeft kans om inflatie aan te 

wakkeren omdat er meer geld in omloop wordt gebracht. 

Bedrijven moeten inzien dat “bestelbonprijzen” op den 

duur betekent “een dief van je eigen zak” 

5. De overheid dient te zorgen voor een snelle implementatie 

van de “government procurement system”, zodat 

aankopen en betaling voor goederen en diensten 

efficiënter en transparanter kunnen. 

 

De reçufraude heeft, in een tijd van financiële crisis en 

liquiditeitstekorten bij de Staat, nog eens laten zien hoe groot 

de systeemrisico’s in het financieel systeem kunnen zijn. Deze 

risico’s op gedrags- en prudentieel terrein hangen met elkaar 

samen en liggen in elkaars verlengde. Dit geldt op het niveau 

van zowel de Overheid, de Bedrijven als de financiële 

instellingen. 

 

Bronnen: 

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem

/70992 

 

Dagblad De West 25 augustus 2015: “meer efficiëntie en transparantie 

met US$ 5 miljoen kostende IFMIS” 

 

https://dagbladdewest.com/2022/07/28/stafmedewerker-cbvs-

keurde-valse-recus-goed-zonder-controle-handtekeningen/ 
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Paradox en realiteit 
De maand juli begon met de CARICOM Heads of Government meeting onder leiding van CARICOM voorzitter 
President Santokhi. De nodige Glitter en Glamour ontbrak hierbij niet. De realiteit voor de gemiddelde Surinamer 
was op hetzelfde moment pijnlijk anders. Twee weken later ontvlamt de ontevredenheid onder diverse lagen van 
de samenleving in spontane protesten tegen het regeringsbeleid. De protestanten wijzen op de nijpende 
problemen die leven in de samenleving. De ontevredenheid en teleurstelling is breed door de hele samenleving 
merkbaar. De VES heeft vanaf het begin van deze regeringsperiode gewezen op deze zaken. Helaas, werden de 
adviezen van de VES en vele anderen hooghartig genegeerd. Als de regering de positieve adviezen vanuit de 
samenleving had geïncorporeerd in haar beleid, zouden zaken anders zijn gelopen en hadden we geen straatacties 
gehad, die helaas  de tegenstellingen in onze samenleving alleen maar scherper hebben gemaakt.  
 
Economische paragraaf 
De VES heeft de laatste voortgangsrapportage van het Herstelplan 2020-2022 niet mogen ontvangen van het 
Ministerie van Financiën en Planning. De laatste was van december 2021. De reden zal waarschijnlijk liggen in de 
povere prestatie en uitvoering van de maatregelen.  Dit baart de VES ernstige zorgen, omdat het herstelplan eind 
2022 dient te zijn afgerond. De afgelopen maanden is er een ernstige verslapping vanuit Suriname te constateren 
in de uitvoering van het Herstelplan en het EFF programma, overeengekomen met het IMF. Dit is niet goed voor 
het herstel van onze economie en laat de pijnlijke periode van herstel nodeloos langer duren. De coalitie lijkt met 
geringe serieusheid te werken aan het economisch herstel. Het niet behandelen en aannemen van de BTW-wet 
uiterlijk 30 juni 2022, met als gevolg het mislopen van de 3e EFF tranche, is het bewijs hiervan. Hebben de 
werkzaamheden in verband met de overgang van het voorzitterschap van CARICOM zijn tol geëist? Feit is wel dat 
de President nalaat de ernstige vraagstukken op te lossen of in stilte de zaken op zijn beloop te laten, zoals: Sabaku 
schandaal, protestacties, reçufraude zaak etc..  
 
De politieke situatie in ons land is niet bevorderlijk voor ontwikkeling. De VES heeft daarom op 16 juli jl. bij 2 jaar 
regering Santokhi een brandbrief gestuurd naar de President en een overzicht gepresenteerd van 2 jaar 
regeringsbeleid met de oproep dat de regering nu na 2 jaar “in dialoog treedt met maatschappelijke groepen en 
politieke partijen over de prestaties van de regering en de gewenste verbeterpunten op de belangrijkste 
beleidsgebieden, om een breder draagvlak te creëren voor het financieel-economisch, sociaal-maatschappelijke 
en productie- en investeringsbeleid voor de komende 3 jaar”. 
 
Uitgangspunt bij bovenstaande oproep is dat President Santokhi zijn zittingstermijn kan uitzitten. Als de President 
faalt, faalt de samenleving ook !  Dit wil de samenleving absoluut niet en zij verlangd en eist goed economisch 
bestuur. Dus President “drai anu, par a boto”.  
 
Regering stop goudreserves van de Gemeenschap in SLM en Grassalco 
Het is fundamenteel onjuist om assets van de Staat en Staatsbedrijven in te zetten voor verlieslatende 
Staatsondernemingen, zonder dat de winstgevendheid overduidelijk is aangetoond. Het verkopen van de 
goudvoorraad van Grassalco, welke de Staat toebehoort, ten behoeve van de financiering van het herstelplan van 
SLM en Grassalco is ronduit voortzetting van het beleid van vòòr 2020,  namelijk 1) het aantrekken van leningen 
voor consumptieve bestedingen of 2) het verpanden en/of verkopen van Staatseigendommen en die consumptief 
aanwenden of stoppen in een bodemloze put. Al langer dan een jaar horen we van een SLM herstelplan, maar 
nooit wat gezien en gelezen. De regering dient het herstelplan van deze 2 bedrijven openbaar te maken, zodat de 
samenleving haar oordeel hieromtrent kan vormen. De historie van deze 2 Staatsbedrijven geven de gemeenschap 
geen enkel vertrouwen om blindelings, op basis van blauwe ogen, haar reserves met alle risico’s van dien weg te 
geven. Alleen na brede discussie over de herstelplannen kan het nodige draagvlak ontstaan om schaarse 
Staatsgelden te pompen in deze noodlijdende bedrijven. 
 

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

INZICHT # 31 verschijnt in de eerste week van september 2022 


