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IMF-programma klem gelopen 
“Deze Regering werkt als een Bulldozer ……. Ze schuift alles voor zich uit” 

Start Shorebase 

Marine Industrial Park 

Suriname 
 

“Wat de Regering Santokhi niet wilde horen” 

35 adviezen van de VES aan de Regering van juni 2020 – juli 2022 gebundeld 
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e VES heeft op uitnodiging van de Regering op 11 

augustus j.l. een onderhoud gehad met enkele 

ministers, t.w. Dhr. A. Ramdin (minister van BIBIS),  

Dhr. S. Mac Andrew (minister van Arbeid en Jeugdzaken) en 

Mw. D. Vorswijk (minister van Grondbeheer en Bosbouw).  

De ministersploeg werd daarbij vergezeld van Mw. Astra 

Singh (BIBIS) en Mw. Shanilla Santokhi (Kabinet President).  

In de uitnodiging stond als onderwerp de Brandbrief die de 

VES op 16 juli j.l. in verband met het 2- jarig bestaan van de 

Regering Santokhi had geschreven. 

 

De VES ging er enthousiast naar toe, omdat ze graag antwoord 

wilde krijgen van de Regering op een 12-tal brandende 

misstanden en de daarop geadviseerde correcties die ze in de 

brief had aangehaald (zie INZICHT nr. 30 van augustus 2022). 

De BIBIS-minister begon met aan te geven dat de meeting niet 

was om antwoorden te geven, maar dat de VES haar punten 

moest toelichten, zodat de minister dat in het verslag aan de 

President konden meenemen. De VES gaf toen aan dat de 

meeting dan kort kon duren, want alles wat er in de brandbrief 

stond was in de afgelopen 26 maanden reeds uitgebreid, zowel 

mondeling als schriftelijk uit en treure toegelicht.  

 

Bij elkaar is er gevraagd en ongevraagd ruim meer dan 100 

pagina’s aan geschreven commentaren, kritieken en adviezen 

aan President, Regering, Minister van Financiën, Minister van 

EZOTI, De Nationale Assemblee, het Planbureau etc. gegeven. 

Aangezien hiervan nagenoeg niets is uitgevoerd werden de 3 

aanwezige Ministers geadviseerd die adviezen een goed door 

te nemen en vooral te gaan uitvoeren. 

 

De minister van BIBIS gaf aan die adviezen niet te kennen en 

vroeg aan de VES die aan hem te appen. De VES gaf aan dat het 

overgrote deel daarvan in haar elektronisch maandblad 

INZICHT is gepubliceerd, welke maandelijks naar alle ministers 

wordt toegestuurd. Desondanks bood de VES aan om al de 

adviezen uit te printen en te bundelen onder de titel: “Wat de 

Regering Santokhi niet wilde horen”. De bundel is inmiddels in 

hard copy aan de minister van BIBIS aangeboden (zie 

coverpage en Inhoudsopgave). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bundel is slechts een deel van de adviezen want de VES 

heeft een eigen maandblad, genaamd INZICHT, een Tv-

programma ECONOTORI, alsmede een Facebookaccount en 

een Youtube kanaal. Tevens blijven de VES-leden tijdens hun 

activiteiten en in diverse actualiteitsprogramma’s op Radio en 

TV een bijdrage leveren. 

De VES benadrukte dat deze mondelinge en schriftelijke 

adviezen allen opbouwend zijn en tot doel hebben om de 

Regering op het goede economische en bestuurlijke pad te 

houden of te krijgen. Dit schijnt maar niet te lukken want de 

samenleving wordt haast elke week door de Regering verrast 

met een nieuw openlijk of bedekt corruptieschandaal, meestal 

in relatie tot Friends, Families en Sponsoren.  

De consultatie met het ministersteam heeft niks nieuws 

opgeleverd. Het leek er sterk op dat de consultatie slechts 

bedoeld was om aan de buitenwereld te kunnen melden dat 

men ook met de VES heeft gesproken. Desalniettemin 

herhaalde de VES tot slot van deze korte consultatie haar 

bereidheid waar het de Regering aan expertise ontbreekt 

desgevraagd een helpende hand te bieden.  

  

Schijnconsultatie van clusterministers 

met de VES 

D 
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INHOUDSOPGAVE 2020 

Nr. Datum Van Aan Onderwerp 
1 1 Juni 2020 VES 4 coalitieleiders Uitbreiding aantal ministers 

2 16 Juni 2020 VES 4 coalitieleiders Hoofdlijnen Financieel-Economisch beleid 

3 19 September 2020 Kabinet 
President 

VES Aanbieding Nota “beleid tot macro-economisch herstel” 

4 28 September 2020 VES President Santokhi Reactie VES op de brief van de President d.d. 19 september 2020 

5 15 Oktober 2022 VES President Santokhi Observaties van de VES op de Nota “beleid tot macro-economisch 
herstel” 

6 20 Oktober 2022 Kabinet 
President 

Minister van BIBIS en 
CC Minister Financiën 
en Planning 

Observaties van de VES op de Nota “beleid tot macro-economisch 
herstel” 

7 30 Oktober 2022 Ministerie 
Financiën en 
Planning 

VES Reactie op VES schrijven d.d. 28 september en 15 oktober 2022 

8 11 November 2022 Kabinet 
President 

VES Dankzegging voor ontvangst Nota “beleid tot macro-economisch 
herstel” 

9 27 November 2022 VES Minister van 
Financiën en Planning 

Samenhangend pakket van maatregelen ter gezondmaking van de 
economie 

10 5 December 2020 
 

VES Minister van 
Financiën en Planning 

Nationale aanpak formulering IMF-plan gewenst 

INHOUDSOPGAVE 2021 

Nr. Datum Van Aan Onderwerp 
1 25 Januari 2021 VES President Santokhi Observaties bij “Crisis en Herstelplan 2020-2022” 

2 11 Februari 2021 VES President Santokhi Voorstel discussie New Surfin N.V. 

3 17 Maart 2021 VES DNA / vz Cie 
ontwerpwet 
oprichting SITA 

Kanttekeningen bij de oprichting van SITA N.V. 

4 10 Juni 2021 VES DNA / vaste Cie 
ontwerpwet 
Herstelplan 

Observaties bij “Crisis en Herstelplan 2020-2022” 

5 7 Juli 2021 VES Minister EZOTI VES deelname in bestuur SBF 

6 25 Augustus 2021 VES Voorzitter DNA & alle 
overige DNA leden 

Wetswijziging Decreet Uitgifte Domeingronden 

7 26 September 
2021 

VES President Santokhi Stagnatie in prioriteiten Urgentiefase Regeerakkoord 

8 17 Oktober 2021 VES Minister EZOTI VES deelname in bestuur SBF 

9 21 Oktober 2021 VES President Santokhi Commentaar op Jaarrede en Begroting 2022 

10 24 November 2021 VES President Santokhi Verzoek originele publieke versie NRA-document 

11 8 December 2021 VES Alle DNA leden Vragen m.b.t. HPSG 

12 10 December 2021 VES DNA & SPS Kanttekening op het MOP 2022-2026 

13 15 December 2021 VES Minister EZOTI Doorstart SBF 

Persberichten die zijn gestuurd naar de Regering en DNA 

A 25 Januari 2021 VES VES Commentaar op Crisis en Herstelplan 2020-2022 

B 11 Februari 2021 VES VES vraagt President om nationale discussie over New Surfin 

C 26 Juni 2021 VES Ook gewijzigde Begroting 2021 is economisch onverantwoord 

D 14 December 2021 VES VES keurt mishandeling van DWT journalist ten strengste af 

E 15 December 2021 VES VES vraagt DNA dringend om conversie van domeingronden van grondhuur naar eigendom 
voor productie bestemmingen aan te houden 

INHOUDSOPGAVE 2022 

Nr. Datum Van Aan Onderwerp 
1 3 Maart 2022 VES President Santokhi Voorstel t.a.v. voorzitterschap CARICOM 

2 10 Maart 2022 VES DNA Kanttekeningen bij ontwerpwet Productschappen 

3 30 Mei 2022 VES Bestuur SBF Evaluatie SBF 

4 22 Juni 2022 VES Minister BIBIS Vermeende verdraaiing van feiten door de VES 

5 28 Juni 2022 VES President Santokhi Tijdelijke stopzetting uitgifte domeingronden 

6 16 Juli 2022 VES President Santokhi Brandbrief twee jaar Regeerbeleid 

Persbericht die is gestuurd naar de Regering en DNA 
A 5 Mei 2021 VES Val op ranglijst persvrijheid is geen verrassing 

Op de volgende pagina vindt u het begeleidend schrijven met de bundel. 
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p 24 augustus organiseerde de Vereniging van 

Economisten Suriname (VES) een discussieavond in de 

Royal Ballroom van Torarica. Deze discussieavond had als 

titel: “Oil en Gas Gateway Commewijne: Duurzame 

Ontwikkeling door de Private sector”. Tijdens deze avond 

heeft de heer Guido Koorndijk een presentatie gegeven over 

de Shore Base Suzannasdaal, waar zijn bedrijf Firm 

Engineering bij betrokken is.  

 

De MC voor de avond was Lucinda Lie A Ling. De avond ving 

aan met een toespraak van de voorzitter van de VES, Steven 

Depibersad. Deze toespraak is na dit artikel opgenomen in 

INZICHT. Vervolgens startte de heer Koorndijk zijn presentatie.  

 

Meneer Koorndijk startte met een korte introductie van zijn 

bedrijf, Firm Engineering. Dit is een multidisciplinair 

ingenieursbureau dat diverse bekende gebouwen in Suriname 

heeft begeleid. Daarnaast levert zij ook haar diensten bij 

projecten in de mijnbouwsector in Suriname zoals bruggen en 

wegen in Suriname en internationaal. Hij gaf aan dat die 

ochtend (24 augustus) de eerste funderingspaal is geheid te 

Suzannasdaal. Dit is onderdeel van het groter geheel genaamd 

het Marine Industrial Park Suriname.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriname zou een belangrijke rol kunnen vervullen bij het 

faciliteren van de operaties op zee, door het opzetten van een 

shore base. Op dit moment varen de operators naar Trinidad 

voor de shore base. De IOC’s hebben voorkeur om met een 

Surinaamse shore base te werken, echter dient Suriname wel 

ervoor te zorgen dat de diensten en faciliteiten goed en 

betrouwbaar zijn.  

 

De heer Koorndijk vertelde dat Firm Engineering in 2013 een 

project heeft uitgevoerd, in opdracht van Staatsolie, waarbij zij 

de mogelijkheden voor een shore base in kaart hebben 

gebracht. Met de recente olievondsten is dit weer opgepakt. 

De doelen van dit onderzoek waren: het maximaliseren van 

directe betrokkenheid van de Surinaamse private sector in de 

olie en gasindustrie, het minimaliseren of voorkomen van 

ongewenste sociale en milieu-invloeden en het boosten van de 

Surinaamse infrastructuur en economie. De studie heeft 

uitgewezen dat er één locatie is geïdentificeerd die genoeg 

voordelen heeft voor het bouwen van de shore base. Deze is 

aan de rechteroever van de Surinamerivier in Commewijne.  

 

O 
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Deze locatie is ruim genoeg voor de huidige en toekomstige 

mogelijke plannen en daarnaast is de rivier daar ook diep 

genoeg voor het faciliteren van de schepen.  Dit gebied heet 

Suzannasdaal en op deze locatie wordt het Marine Industrial 

Park Suriname gebouwd.  

 

Er is 330 ha gereserveerd voor de Marine Industrial Park 

Suriname. Als eerst zal de shore base (fase 1) gebouwd 

worden, (blauw in de foto hier beneden) en vervolgens is in de 

planning om ook een haven (fase 2). Na fase 2 zijn er nog vele 

hectares over voor andere mogelijkheden zoals een industrial 

commercial gebied en een gebied voor hotels, appartementen, 

entertainment, sport en een residentieel gebied. Daarnaast 

zijn er ook verschillende (faciliterende) plannen zoals een grote 

parkeerplaats aan de overkant in Paramaribo met een 

pendeldienst voor werknemers uit Paramaribo, het bouwen 

van een weg tussen de oost-west verbinding en de Rac A Rac 

brug die de noodzaak van de Wijdenbosbrug zal verminderen 

en op langer termijn mogelijk nieuwe bruggen naar 

Commewijne.  Daarnaast is een toekomstige mogelijkheid ook 

een nieuwe airport in Commewijne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project is een samenwerking tussen Firm Engineering, HJ 

de Vries en DP World. De heer Koorndijk gaf aan dat de bouw 

van de shore base is gestart, en de overige plannen zijn 

afhankelijk van de diverse olievondsten.   

 

Na zijn presentatie kregen de aanwezigen in de zaal de 

mogelijkheid om vragen te stellen.  Na de discussieronde sloot 

de VES-voorzitter de avond af met een slotwoord. 

 

 

Wilt u de volledige discussie bekijken en de 

gestelde vragen, dan kan dat op 

onderstaande link:  

https://www.youtube.com/watch?v=1UEvm

8Gu0s0  
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1UEvm8Gu0s0
https://www.youtube.com/watch?v=1UEvm8Gu0s0
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Regeringen over de hele wereld zijn maar al te blij als 

bodemschatten van de natuur binnen hun landsgrenzen 

worden gevonden. Velen rekenen zich al direct rijk na zo een 

natuurlijke hulpbronnen vondst. De literatuur wijst echter uit 

dat een natuurlijke bron zegen vaker uitmond in een vloek. 

Hiervoor is de naam Resource Curse (oftewel grondstoffen 

vloek) bedacht en voor aardolie de specifieke benaming Oil 

Curse. Tussen de periode dat een natuurlijke hulpbron 

bijvoorbeeld aardolie van een zegen naar een vloek gaat kan 

veel positiefs gedaan worden om het getij te keren. Zeker is dat 

door waarde creatie en waardetoevoeging meer geld in de 

lokale economie blijft. Met name de aansluiting van het lokaal 

ondernemerschap en arbeidskrachten werkt positief. Maar 

hoe ontwikkel je zo een local content? Op veel plaatsen begint 

dit met diensten aan te bieden op binnenlandse zeehavens, 

shore base wordt dat genoemd. Alles wat nodig is voor de 

aardolie platforms in de diepe zee kan op zo een zeehaven 

worden aangeleverd of geassembleerd. In buurland Guyana is 

de meest bekende shore base operator Guyana Shore Base Inc. 

(GYSBI) in East Bank Demerara. In 2017 verkreeg deze operator 

het contract van Exxon om diensten te leveren en werd 

vervolgens in 2020 volledig operationeel met inmiddels meer 

dan 600 werknemers waarvan 95% lokale Guyanese krachten 

zijn. 

De afgelopen maanden is de discussie in Suriname gevoerd 

over het Spaar en Stabilisatie Fonds waarin bijdragen van de 

toekomstige diepzee oliesector gestort moeten worden als een 

appeltje voor de dorst, dus als zekerheid in tijden van 

onzekerheid. En deze discussie moeten wij zeker voeren als 

land, want het fonds is leeg als de meer-inkomsten uit de 

goudsector in dit fonds waarvan de wet al in 2017 is 

goedgekeurd waren gestort, hadden wij de crisis van 2020 echt 

anders ervaren. Maar, voordat wij komen bij het sparen 

moeten wij als land wel eerst nadenken en praten over hoe en 

door wie het geld uit de winning van natuurlijke hulpbronnen 

wordt verdiend. Blijft dit binnen een kleine groep of worden de 

inkomsten breed getrokken. Met de presentatie hedenavond 

wil de VES deze discussie initiëren als eerste met u als aanwezig 

publiek. Met de live streaming van dit event brengen wij de 

informatie in de huiskamer van elke Surinamer.  

Vanochtend vond de ground breaking plaats te Suzannasdaal 

in Commewijne, waarvan Firm Engineering een belangrijke 

partner is. Wij hebben Firm in de  

 

persoon van de heer Koorndijk bereid gevonden om meer 

hierover en de potentie van zo een shore base in Commewijne 

zo dichtbij Paramaribo uit de doeken te doen. De 

dienstverleningsactiviteiten door Surinaamse ondernemers, 

Surinaams kader en het sparen van een groot deel van de 

inkomsten in de toekomst uit aardolie en aardgas activiteiten 

zijn in de goede richting. Maar, om niet in de val van de 

Resource Curse te komen als land, zal goed landsbestuur 

prevalent zijn! Dames en heren, we gaan spannende tijden 

tegemoet. Wanneer zullen voor ons de zeven vette jaren 

aanbreken na de zeven of misschien wel 70 magere jaren? 

Zullen deze nu eindelijk na de 7de olievondst aanbreken? Ik 

wens u alvast voor vanavond een gezonde en vruchtbare 

discussie toe.  

Guyana Shore Base Inc., in East Bank Demerara 

  

Toespraak Oil & Gas Gateway 

S. Debipersad, Voorzitter VES 

24 augustus 2022 
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ssentieel voor het herstel, opbouw en groei van onze 

economie is een sterke ontwikkeling van de productie en 

productiviteit. Hierbij is het van belang dat we ons richten op 

de productie en export van goederen en diensten, waarbij een 

deel van de verdiende valuta terugvloeit naar Suriname. Dit is 

nodig voor enerzijds investeringen in diverse productie- en 

exportsectoren en anderzijds de ontwikkeling van alle overige 

sectoren, waaronder onderwijs, gezondheidszorg, rechtsstaat 

en democratie en de voortbrenging van collectieve goederen.  

 

Centraal staat het ontwikkelen van een integraal beleid gericht 

op exportbevordering en een valuta verdienbeleid. Helaas 

ontbreekt dit in het huidige beleid van de regering! 

 

In Suriname zijn er diverse valuta verdiensectoren en 

beroepsgroepen die voor hun goederen en diensten naast 

SRD’s ook valuta (USD en/of Euro) ontvangen1, zoals: 

a. Exportbedrijven van goederen (goud, olie, hout, rijst, 

bananen, groenten, fruit, vis, vlees, enz.) 

b. Verzekeringsmaatschappijen (klanten die hun polis in 

valuta betalen) 

 
1 De verhouding van ontvangsten in SRD en valuta verschilt 
per sector / bedrijf / activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Banken (bedrijven die valutaleningen hebben lossen af in 

valuta) 

d. ICT, outsourcingsbedrijven die projecten uitvoeren voor 

buitenlandse opdrachtgevers 

e. Ingenieursbureaus, architecten, belastingadviseurs, 

adviesbureaus, advocatenkantoren, notariaten, 

accountants, artsen en specialisten, enz. 

f. Importeurs, autohandelaren, reisbureaus, 

vliegmaatschappijen, hotels, touroperators, makelaars, 

bouwbedrijven, transportbedrijven, constructiebedrijven, 

opleidingsinstituten, Staatsbedrijven, enz. die 

goederen/diensten verkopen/leveren in valuta. 

 

Retentieregeling over de hele linie 

De productie van goederen en diensten vinden plaats op het 

grondgebied van Suriname waarbij de gebruikmaking van de 

gemeenschappelijke faciliteiten (collectieve goederen) en 

natuurlijke hulpbronnen per sector verschilt. Ter facilitering 

van de nationale ontwikkeling is het van belang dat een deel2 

(bijvoorbeeld 20%) van de winst ontvangen in valuta verplicht 

wordt ingewisseld bij de CBVS en de commerciële banken  

 

2 Het percentage mag verschillen per sector, afhankelijk van 
bijvoorbeeld de winstgevendheid. 

Noodzaak voor een nationale 

export- en valuta verdienbeleid 

Bron: Suriname country profile, Centrale Bank van Suriname, augustus 2022 

 

E 



INZICHT #31 – September 2022 

   

       10 | P a g e  
 

 

tegen de CBvS koers. Voorwaarde hierbij is dat de CBvS koers 

niet lager mag zijn dan de straatkoers.  

 
Instituut voor valuta generering, productie- en 

exportontwikkeling  

Dit instituut zal zich bezighouden met de ontwikkeling van alle 

sectoren gericht op vergroting van de valuta verdiencapaciteit. 

Belangrijke taken van het instituut zijn: 

1. Administratie en databeheer van alle valuta 

verdienactiviteiten. Hierbij zal er een sterke relatie zijn 

met overheidsdiensten (zoals belastingkantoor, douane), 

CBvS en commerciële banken. 

2. Identificatie van valuta verdienmogelijkheden en nieuwe 

markten voor Surinaamse producten en diensten. 

3. Bijhouden van de retentieregeling en de aanwending 

door de overheid. 

4. Onderzoek in de brede zin naar valuta generering, 

productie- en exportontwikkeling. 

 

In 2021 is er meer dan USD 2.2 miljard aan exportinkomsten 

geregistreerd. Dit bedrag behelst alleen de exporten. 

Hierbuiten is gelaten alle valuta-inkomsten van personen en 

bedrijven in Suriname (transacties die plaatsvinden binnen 

Suriname). Indien deze cijfers ook geregistreerd worden, biedt 

dit mogelijkheden voor de Staat om meer valuta te werven.  

 

 
Bron: Suriname country profile, Centrale Bank van Suriname, augustus 2022 

 

Draagvlak voor het Instituut en de retentieregeling 

Voor de implementatie van het beleid en het instituut is 

draagvlak en acceptatie noodzakelijk. Om een zo groot 

mogelijk draagvlak te werven dienen de volgende zaken in acht 

te worden genomen: 

1. Niet politieke inrichting van het instituut en het beleid 

met deskundige bemensing van het instituut. 

 

 

2. Vertegenwoordigers van valuta verdiensectoren in de 

organisatiestructuur. 

3. Onafhankelijke positionering van het instituut met een 

wettelijke grondslag. 

4. Beschikbaarstelling van een eigen budget voor het 

instituut (bepaald percentage van de 

retentieopbrengsten). 

5. Duidelijke accountability en check and balances. 

6. Rapportage van de aanwending van de 

retentiemiddelen. 

 

Het instituut zal zich moeten richten op de ontwikkeling van 

een sterk 'export- en valuta verdienbeleid', waarbij personen 

en bedrijven worden gestimuleerd om meer valuta te 

verdienen. Dus groei van de bestaande valuta 

verdienbedrijven en een toename van het aantal van deze 

bedrijven. Hiermee genereren we meer bedrijvigheid en 

dynamiek in Suriname en een toename van de valuta-

inkomsten.  

 

Alleen het vergroten van de valuta verdiencapaciteit van ons 

land in combinatie met de aanpak van corruptie en versterking 

van de instituten zal uiteindelijk resulteren in herstel van de 

financieel-economische crisis waarin wij zitten. 

 

  

Heeft u uw VES 

Lidmaatschap Contributie al 

betaald? 

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. 

Mail voor meer info naar: 

inzicht@ves.sr of info@ves.sr  

mailto:inzicht@ves.sr
mailto:info@ves.sr
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olgens een persbericht is bekendgemaakt dat het 

IMF-programma zal worden bijgesteld. Wat wordt 

verzwegen is dat Suriname wederom haar targets niet 

heeft gehaald en het IMF wederom de storting van de 3e 

tranche gepland voor eind juni heeft geweigerd en nu 

kennelijk ook de 4e tranche gepland voor eind september 

niet zal overmaken. Volgens het bericht zal de volgende 

toetsing in oktober/november plaatsvinden. Dat is 

volgens de door Suriname overeengekomen EFF met het 

IMF de periode dat de 5e toetsing zou plaatsvinden.  

 

De hoofdonderhandelaar van ons land bij het IMF Drs. Karel 

Eckhorst heeft bekend gemaakt dat bij die toetsing een 

bijsturing van het IMF-programma centraal zal staan. Hij wijt 

het slecht uitvoeren van ons eigen Herstelprogramma (2020 – 

2022) en daardoor niet nakomen van de afspraken met het IMF 

aan de oorlog in Ukraine.  Dit is precies ook het argument die 

de op de vlucht geslagen ex-minister Hoefdraad ons probeerde 

wijs te maken toen de Regering Bouterse de economie de crisis 

van 2015-2016 injoeg. Het ligt nooit aan de politieke keuzes 

van de leiders, het is altijd de schuld van iets of iemand anders. 

Toen waren de internationale prijzen van olie gedaald, nu heet 

het de Ukraine oorlog. 

 

Corruptie en verkeerd economisch beleid niet ”sugarcoaten” 

De Regering blijkt maar geen controle over haar Inkomsten en 

Uitgaven te krijgen waardoor de Begrotingstekorten nog 

steeds niet kan afnemen. Maar ligt het aan de Ukraine oorlog 

dat de politieke leiders de afspraken met het IMF aan haar 

laars lapt. Wie is er verantwoordelijk voor dat onze leiders 

geen maat weten te houden met hun bestedingspatroon. Ze 

proberen elkaar te overtreffen in het luxeleven, bossen van 

gemeenschapsgelden aan benoemingen van Friends, Family en 

Sponsoren, aantallen beveiligers en volgauto’s, gebruik van 

meerdere helikopters, onnodige buitenlandse reizen etc. 

Ondertussen vergeet men dat men door het volk is verkozen 

om de nodige verbeteringsmaatregelen te treffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMF heeft toch geen blinddoek op 

Het IMF registreert ook de corruptieschandalen binnen de 

regeertop die haast elke week opduiken en het feit dat haast 

nooit iemand verantwoordelijk wordt gesteld, en van gerichte 

vervolging van de schuldigen en corrigerende maatregelen ter 

voorkoming van herhaling geen sprake is. Ze merken toch ook 

dat er van een doortastende uitvoering van de 184 

maatregelen uit het Herstelplan welke over 4 maanden afloopt 

geen sprake is. De VES mag de monitoringsrapporten niet meer 

inzien. Naar schatting is er nog niet eens een kwart hiervan 

afgerond. IMF ziet toch ook dat de Regering vanwege 

persoonlijke en partijpolitieke belangen de in het Herstelplan 

opgenomen belasting op goudproductie weigert te verhogen, 

de grondhuurvergoeding weigert te verhogen en in plaats 

daarvan particuliere gronden voor miljoenen US dollars 

opkoopt om onder partijloyalisten “gratis” te verdelen.   

 

 
 

Regeren is …. vooruit schuiven 

Ondertussen heeft de CFATF haar eindrapport uitgebracht 

nadat de Surinaamse Regering uitgebreid de kans heeft gehad 

om uit te leggen waarom ze maar geen maatregelen treft om 

de groeiende corruptie en de wijdverspreide witwaspraktijken 

tegen te gaan. De Regering krijgt een dikke onvoldoende van 

de evaluatiecommissie. Dit is geen verassing aangezien uit de 

Nationale Risk Assessment het vorig jaar al de vele misstanden  

 

 

IMF-programma  

klem gelopen 

V 



INZICHT #31 – September 2022 

   

       12 | P a g e  
 

 

overduidelijk waren geconstateerd en we dagelijks meemaken 

dat de Regering geen vinger uitsteekt om deze daadkrachtig 

aan te pakken. Zo is er zelfs na 2 jaar nog steeds geen 

operationele Anti-corruptiewet en hebben geen der PEPs 

(Politically Exposed Persons) hun vermogen en van hun en 

directe verwanten hoeven vast te leggen. Zo denken ze de dans 

te ontspringen. Zelfs de 4 coalitieleiders die het voorbeeld 

zouden moeten geven hebben dat niet willen doen. 

 

Elke maand vertraging in het herstel van de economie 

betekent dat het volk ca. 3% armer wordt  

Om die reden zien wij geen heil in het bijstellen van het IMF-

programma, want dat zal er alleen maar toe leiden dat het luxe 

leven van de Regeerders van de coalitiepartijen VHP, ABOP, 

NPS en PL en hun verwanten ongestoord voort kan gaan en de 

problemen worden vooruitgeschoven naar de volgende 

Regering. De Regering dient te doen wat ze in haar plannen 

heeft opgenomen en de uitgaven drastisch te verminderen en 

de inkomsten significant te verhogen. De Regering moet 

stoppen met het voortzetten van het beleid van de vorige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regering. Zo gaan we niet uit de crisis komen. Elke maand 

vertraging in het herstel van de economie betekent dat het 

volk ca. 3% armer wordt. Dit beleid biedt geen zicht op 

verbetering van de welvaart, integendeel gaat de verarming 

van het volk dat de vorige Regering heeft ingezet onverstoord 

verder. 

 

 

 

 

  Deze Regering werkt  

als een Bulldozer …….  

Ze schuift alles voor zich uit 
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n een vierdelige serie is Conservation 

International Suriname ingegaan op diverse 

thema’s gerelateerd aan duurzaam bosbeheer en 

natuurbeleid: Duurzame Houtkap en Duurzaam 

bosbeheer, Duurzaam Natuurbeheer, Onbenutte 

potenties voor NTFP en Ecotoerisme en het 

genereren van Carbon Credits in Suriname, waarbij 

de uitwisselingstrip van de ‘High Level’ Missie naar 

Gabon in maart j.l. de inzichten van alle betrokkenen 

kan verscherpen. 

 

De mogelijkheden voor het genereren van 

koolstofkredieten (carbon credits) in Suriname 

 

Bossen kunnen gebruikt worden in het mitigeren van CO2 

uitstoot. Daarvoor kan het land een financiële compensatie 

krijgen. Hiertoe is een gericht nationaal bosbeleid nodig en een 

gecoördineerd nationaal bossenprogramma met alle 

stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2013 is Suriname een Forest Carbon Partnership Facility 

(FCPF) REDD+ partnerland geworden. Het doel van REDD+ is 

om de uitstoot door ontbossing en bosdegradatie te 

verminderen, evenals het behoud, duurzaam beheer van 

bossen en verbetering van de koolstofvoorraden in bossen. 

Voordat REDD+ deelnemende landen echter in aanmerking 

kunnen komen voor op resultaten gebaseerde betalingen voor 

verifieerbare verminderde emissies en/of verbeterde 

koolstofvoorraden, moeten ze REDD+ ready zijn. Dit 

veronderstelt de ontwikkeling van een implementatiekader 

voor REDD+, inclusief een nationale REDD+ strategie, een 

nationaal bosreferentie emissieniveau (FREL), een nationaal 

bosmonitoringsysteem (NFMS) en een 

veiligheidsinformatiesysteem (SIS). De landen moeten ook 

capaciteit opbouwen en het noodzakelijke REDD+ 

institutionele kader ontwikkelen voor REDD+ Implementatie. 

Hierin is een grote rol van de Stichting voor Bosbeheer en 

Bostoezicht (SBB) weggelegd. Het FREL rapport dat SBB heeft 

ingediend op basis van de bestaande kaarten en PSPs 

(Permanent Sampling Plots) geproduceerd binnen de NFMS is 

aangenomen door de UNFCCC en er kan daarmee gewerkt 

worden. 

  

Samenwerken aan de implementatie van 

Duurzaam Bosbeheer ( Deel 4, slot) 

                                   

                                                                              

 Kabinet president
 De Nationale Assemblee
 Ministeries

 GBB
 LBB
 STINASU

 LBB
 ROM

 NIMOS
 ROS
 NH
 LVV
 BIBIS
 Financien
 Justitie & Politie

 NGO s
 CSO s

 Banken
 Kleine ondernemers
 Etc.

 Adekus
 Celos
 Natin
 IOL
 PTC
 JSOOC

 CIS
 ACT
 SCF
 Tropenbos
 WWF

I 
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Om op nationaal vlak carbon credits te genereren, moet een 

BSM (Benefit Sharing Mechanism), worden geïmplementeerd 

zodat er een eerlijke en transparante verdeling van de winsten 

komt voor de gemeenschappen, en andere betrokken 

stakeholders. Er moeten speciale programma’s en trainingen 

komen om de economische voordelen in kaart te brengen, de 

landrechten van inheemse en tribale volken moeten opgelost 

worden en er moet een Nationaal Carbon register worden 

opgemaakt.  

 

Hoewel dit artikel vooral focust op de bosbouwsector, is het 

ook cruciaal dat de mijnbouwsector beter georganiseerd 

wordt. Mijnbouw is immers veruit de belangrijkste oorzaak 

voor ontbossing. Voor al deze interventies is in elk geval nodig: 

geld, menskracht en instrumentarium en een nationaal en 

gecoördineerd bosbeleid, dwars door alle sectoren in de 

publieke en private sector. En vooral politieke wil.  

 

Suriname, Gabon en koolstofkredieten 

In vorige artikelen is uitgebreid aangegeven dat het doel van 

de reis naar Gabon in maart 2022 met beleidsmakers, was om 

kennis uit te wisselen, ervaringen te delen, samenwerkingen 

als HFLD-land (High Forest Low Deforestation) aan te gaan en 

inspiratie op te doen voor het maken van een duurzaam en 

effectief bosbeleid en beheer in Suriname. Dit met het oog op 

enorme economische voordelen voor alle stakeholders. 

Interessant was ook te vernemen over hun ervaring m.b.t. het 

bos en de verhandeling van koolstofkredieten en zo het 

potentieel voor Suriname na te gaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de zaken die men in Gabon heeft gedaan binnen de 

bosbouwsector is het toevoegen van waarde aan de 

bosproducten en het hout dat geoogst is geworden. Dit houdt 

onder andere in het stoppen met de export van rondhout, en 

verhoging van de verwerking van hout en resthout. Daarvoor 

is beleidsombuiging en een nieuwe mindset nodig. 

 

Gabon begreep dat en de ommekeer begon op 6 november 

2009 toen de Gabonese regering een volledig verbod 

aankondigde op de export van rondhout vanaf begin 2010 ten 

gunste van lokale verwerking. Dit besluit maakte deel uit van 

het algemene beleid van de staat voor de ontwikkeling en 

modernisering van de houtindustrie, gericht op het  

 

 

bestendigen en versterken van haar rol in de nationale 

economie. 

 

De meeste bedrijven in Gabon die zich voornamelijk 

bezighielden met het exporteren van stammen, moesten 

overgaan op houtverwerking en daarvoor industriële 

eenheden oprichten, of hun activiteiten staken. Vrijwel al deze 

bedrijven hadden zich niet op deze ombouw voorbereid en 

begonnen pas met de bouw van industriële units nadat het 

verbod van kracht werd, soms niet onmiddellijk, in de hoop op 

een besluit dat deze maatregel zou kunnen terugdraaien. 

 

Klimaatpolitiek, NDC, Carbon Credits, REDD+  

Om zich te organiseren voor de koostofkredietenverhandeling 

kwamen in Gabon 200 PSP (Permanent Sampling Plots) om de 

carbonopslag te meten en zij noteerden 90 miljoen ton CO2 

NET opslag per jaar, waarvoor bij een matige prijs van 

10USD/ton dit een totale jaarlijkse opbrengst van 900 miljoen 

USD zou opleveren.  

 

In 2015 diende Gabon zijn NDC in bij UNFCCC met als 

doelstelling de vermindering van 50% van de uitstoot tegen 

2025, inclusief subsectoren als land en bosbouw. Aangezien 

bossen 82% van Gabon beslaan, hebben zij een belangrijk 

aandeel in de CO2 balans, uitstootmitigatie en een koolstofput.  

In 2019 tekende Gabon een 150 miljoen USD-deal met 

Noorwegen voor REDD+ en ‘result-based’ betalingen, 

bemiddeld door het Centraal African Rainforest Initiative 

(CAFI). Noorwegen zal Gabon betalen voor verminderde 

broeikasgasuitstoot van ontbossing en degradatie. De 

overeenkomst zal ook de opname van koolstofdioxide door 

natuurlijke bossen meenemen. Het zal met terugwerkende 

kracht de prestaties van 2016 honoreren. De overeenkomst 

tussen Noorwegen en CAFI-Gabon stelt een koolstofprijs vast 

van $ 10 per gecertificeerde ton als financiële stimulans om de 

uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  

 

  

Bijna 90 procent van Gabon bestaat uit regenwoud, belangrijk in 

de strijd tegen klimaatverandering. Het Afrikaanse land laat de 

bossen graag ongemoeid. Maar om dat economisch op te 

brengen, moet de wereld wel gaan betalen voor de ‘longen van 

Afrika’. 
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Suriname next?  

Suriname kan zeker met de ontwikkelingen op het gebied van 

olie en gas voor onze kust meer dan ooit de waarde gaan 

opschroeven van haar bos. Het Amazonewoud van Suriname 

beslaat meer dan 15 miljoen hectare en neemt jaarlijks grote 

hoeveelheden CO2 op. Echter zetten onze zoektocht naar 

hulpbronnen (goud en hout) onze bossen onder druk, 

waardoor juist nu de implementatie van duurzame 

ontwikkelingsmodellen meer dan ooit noodzakelijk is. 

Tegelijkertijd wordt de potentie om te verdienen uit het bos 

alleen maar groter.  

 

TOTALEnergies onze eerste grote klant? 

Een eerste mijlpaal was de ondertekening op 15 november 

2021 tussen TotalEnergies en Suriname voor de verhandeling 

van koolstofkredieten. Het ging om een bedrag van US$ 50 

miljoen door TotalEnergies beschikbaar gesteld in ruil voor 

koolstofkredieten, de Carbon credits. 

Het is een overeenkomst in het kader van onze nationale 

strategie voor het verminderen van de uitstoot van 

broeikasgassen door bossen en andere bronnen van uitstoot. 

Het gaat uiteraard bij de verhandeling van koolstofkredieten 

om bosecosystemen en biodiversiteit te beschermen, en 

tegelijkertijd rekening te houden met de omstandigheden van 

de lokale gemeenschappen.  

 

Alle koolstofkredietenverhandelingen moeten in lijn zijn met 

de REDD+-strategie van de Surinaamse regering, het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering (UNFCCC) en de conclusies van de 

Overeenkomst van Parijs. 

Suriname heeft potentie als grootverdiener op deze carbon 

markt omdat wij een van de grootste tropische bosarealen ter 

wereld hebben met een hoge biodiversiteitswaarde en een 

totale bosbedekking van 93%.  

 

De combinatie van deze factoren biedt de mogelijkheid tot 

dialoog met belanghebbenden over zowel het voorstellen van 

een groene economie via Visie 2035 als het bouwen van REDD+ 

als een mechanisme voor duurzame ontwikkeling door het 

levensonderhoud van mensen te verbeteren en een verstandig 

gebruik van biodiversiteit te waarborgen (GoS, 2017).  

In mondiaal perspectief zal de overkoepelende internationale 

ontwikkelingsdoelstelling van REDD+ waarschijnlijk de zich 

inzetten op ‘overgangslanden’ die hun bossen katalyseren naar 

een stationaire fase met hoge bosbedekking en lage 

ontbossing (HFLD) om zo te profiteren van Emissions 

Reductions Purchase Agreements (Europa’s), 

koolstofuitwisselingen en bosobligaties, hetzij op vrijwillige of 

verplichte markten. 

 

 

 

 

De toekomst van HFLD-landen (Suriname) en 

bosbouwvriendelijke methoden 

Er is dus een veelbelovende toekomst voor HFLD-landen, als 

Suriname waarbij de voordelen zullen worden bepaald door de 

internationale marktwerkingen alswel het vermogen om de 

natuurlijke hulpbronnen op een hoog niveau van 

professionaliteit te beheren.  

 

Vandaar dat Conservation International Suriname ook het 

Climate Smart Forestry Programma heeft geïntroduceerd.  

Het Climate Smart Forestry (CSF) zal in eerste instantie worden   

geïmplementeerd in pilot gemeenschappen met 

gemeenschapsbossen en na evaluatie worden opgeschaald op 

nationaal niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt het CSF-project in? 

De belangrijkste doelstelling van het CSF-project is het 

vermijden van   Broeikasgasemissies door bosdegradatie als 

gevolg van niet-duurzame houtkap, met bijkomende 

voordelen die verband houden met duurzame 

ontwikkelingsmogelijkheden voor gemeenschappen, 

bescherming van de biodiversiteit en vermeden toekomstige 

ontbossing. 

Het CSF-project zal zich richten op het opbouwen van 

technische en monitoringcapaciteiten binnen de 

gemeenschappen en nationale instituten om activiteiten met 

verminderde impactregistratie voor klimaat (RIL-C) en 

duurzaam bosbeheer te implementeren.  

Conservation International coördineert en werkt samen met 

de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), en de 

officiële partnerorganisatie in het CSF-project.  

De regering van Suriname staat volledig achter dit initiatief. Op 

basis van een juridische analyse van een adviesbureau behoren 

de CO2-rechten toe aan de overheid, maar de overheid kan die 

rechten toekennen aan de gemeenschappen of andere 

derden. 

Het CSF-project zal een gegroepeerde indiening zijn voor de 

Voluntary Carbon Standard (VCS) met behulp van de "VCS 

Methodology voor Improved Forest Management door 

Reduced Impact Logging (RIL-C) v1.0 (VM0035)" en een 

geografisch specifieke RIL-C-module die wordt ontwikkeld 

door Conservation International.  
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Deze aanpak zal de toevoeging van andere commerciële 

bosbouwconcessies mogelijk maken, waaronder andere door 

de gemeenschap beheerde bossen en particuliere 

commerciële houtconcessies.  

 

Met een gerichte aanpak en daadkracht bij een nationaal 

bosbeheerbeleid, zal het mogelijk zijn de waarde van ons bos 

op de internationale kapitaalmarkt te verzilveren middels 

koolstofkredieten.  

Maar we zullen beleid moeten ontwikkelen dat daarop gericht 

is, de juiste informatie moeten vergaren en partnerships op dit 

vlak moeten aangaan. 

 

Conservation International is bereid haar ondersteuning 

daarin te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADVERTENTIE 
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p donderdag 18 augustus 2022 heeft Tabto Group N.V. 

voor de eerste keer het Business Compliance Forum 

(BCF2022) georganiseerd. Tabto heeft met dit event niet alleen 

de financiële, maar ook niet - financiële dienstverleners 

betrokken. Met het BCF2022 is er getracht inzicht te 

verschaffen in de groei van het compliance landschap en de 

internationale verschuiving van wet, - en regelgeving, met 

name de Non-Financial Reporting Directive (richtlijn niet-

financiële rapportage).  

 

De avond werd geleid door mevrouw Brigitte Wong Tham 

Soeng en bestond uit een programma van inleiders en een 

forumdiscussie. De eerste inleiding werd gehouden door de 

heer Peter Diekman, die de focus legde op de impact van 

compliance op mondiaal niveau. In zijn presentatie belichtte hij 

de noodzaak van niet financiële rapportage, het doel van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), de 

toenemende trend die Environmental, Social and Governance 

reporting (ESG) inneemt in de maatschappij en de recente 

ontwikkeling van Corporate Sustainability Reporting Directive 

(CSRD).  

De tweede inleider, mevrouw Jennifer Van Dijk – Silos, ging in 

op de impact van compliance in Suriname. Zij legde de nadruk 

op de risicobeoordeling en beheersing van de ontwikkelingen 

die het Compliance landschap met zich meebrengt. Zij ging ook 

in op de gevolgen bij het niet mitigeren van de risico’s. In haar 

inleiding onderstreepte zij enkele verplichte acties van de 

regering, de verwachtingen bij het niet halen van (alle) targets, 

mogelijke complicaties door grey listing en enkele kritische 

kanttekeningen. Uit de media berichten is haar niet is gebleken 

dat de overheid reeds voldoende adequate stappen heeft 

ondernomen om de bestaande deficiënties op te heffen, 

waardoor de mogelijkheid erg groot is dat er geen positieve 

beoordeling zal komen van de CFATF.  

 

 

 

In dit geval zullen er zware economische maatregelen 

getroffen worden die niet alleen het land maar ook haar 

rechtssubjecten ten nadele zullen komen. Verder gaf zij aan 

dat het voor effectieve bestrijding van de dreigingen 

noodzakelijk is dat de Veiligheidsraad bijeengeroepen wordt 

en betrokken wordt bij de formulering van een geïntegreerd 

bestrijdingsplan met daaraan gekoppeld een actieplan om 

dreigingen te mitigeren. Zij gaf de noodzaak aan van het 

wegwerken van deficiënties binnen de private sector door 

compliance maatregelen te effectueren in hun bedrijven. 

 

 

De laatste inleider van de avond was de heer Winston Wilson. 

In zijn inleiding legde hij de nadruk op onder andere het 

onderwerp ‘Corporate Compliance’, de 22 Predicate Offenses 

oftewel Gronddelicten en de tijdlijn van het IMF EFF 2021 – 

2024. Daarnaast voerde hij aan welke invloed compliance op 

het bedrijfsleven heeft, waarbij hij de nodige tools heeft 

gedeeld met de participanten.  

Aan het eind van elke inleiding werden de stellingen 

bediscussieerd tussen het discussieforum en de participanten. 

Het forum bestond uit de heer Winston Ramautarsing, de heer 

Bryan Renten en de heer Wilgo Bilkerdijk, vertegenwoordigers 

van respectievelijk de Vereniging van Economisten in Suriname 

(VES), Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Associatie 

van Surinaamse Fabrikanten (ASFA).   

 

O 
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isicomanagement & compliance is een vak in 
ontwikkeling.  

Het vak is in diverse organisaties een (belangrijk) 
onderdeel van de bedrijfsstrategie. Andere 
organisaties willen wel, maar zijn nog op zoek: wat 
is het doel van risicomanagement & compliance? En 
hoe implementeer ik het dan? Waar begin ik? 
Terwijl er ook organisaties zijn die al een aantal 
jaren een bepaalde cyclus doorlopen hebben en zich 
afvragen wat ze moeten doen om op energieke 
wijze het risicomanagement & compliance meer in 
te bedden in de besturing en bedrijfsvoering, een 
volgende stap te maken.  
 

Dit is een inspiratieartikel dat antwoord geeft op deze vragen en 

een samenvatting is van het artikel: Risicocultuur: van de 

bedoeling naar betekenisvol risicomanagement, maak kennis 

met LISA3. 
 

Grofweg doorlopen alle organisaties die risicomanagement 

implementeren drie ontwikkelingsfasen. Dit zijn respectievelijk 

begrip, bedoeling en betekenis. Deze ontwikkelingsfasen zijn 

het vertrekpunt in dit artikel over risicocultuur. Wij gebruiken in 

het vervolg bewust de term risicorendementscultuur omdat in 

onze visie risico en rendement niet los van elkaar kunnen 

worden gezien. In onze visie is risicorendementscultuur een 

cruciaal aspect om van de bedoeling naar de betekenis van 

risicomanagement te komen. Wij geven handvatten hoe de 

risicorendementscultuur in organisaties kan worden versterkt. 

 

Ontwikkelingsmodel van risicomanagement in organisaties 

In onze visie is een ontwikkelingsmodel aanvullend op 

zogenaamde volwassenheidsmodellen. Daar waar 

volwassenheidsmodellen vooral gebruikt worden vanuit een 

procesmanagement perspectief geeft een ontwikkelingsmodel  

een meer holistische benadering op de ontwikkeling van het vak 

an sich.  

 

 

 

 

 
3 Het volledige artikel is te lezen op: https://aethiqs.nl/risicocultuur-van-de-
bedoeling-naar-betekenisvol-risicomanagement/ 

 

In elke stap naar een hoger niveau van volwassenheid wordt 

meestal expliciet gewerkt aan de systeemkant van 

risicomanagement, terwijl impliciet de menskant van 

risicomanagement (inclusief risicorendementscultuur) wordt 

versterkt. Met ons ontwikkelingsmodel willen wij expliciteren 

hoe de menskant van risicomanagement kan worden versterkt. 

Hierdoor wordt de betekenis van risicomanagement in een 

organisatie doorleefd.  

 

“…Risicomanagement begint in onze 

visie met de mensen die het 

risicomanagement uitvoeren…” 
 

Ons ontwikkelingsmodel beschrijft drie ontwikkelingen die in 

een organisatie te herkennen zijn: begrip, bedoeling en 

betekenis.  

Belangrijk om te vermelden is dat dit geen normatief kader is; 

het is een perspectief op de ontwikkeling van risicomanagement 

in een organisatie. Hoewel de drie ontwikkelingen elkaar in de 

praktijk vaak opvolgen in de gepresenteerde volgorde, kunnen 

het startpunt en de volgorde van de ontwikkelingen verschillen. 

Ook is het mogelijk dat verschillende ontwikkelingen parallel 

lopen. De behoefte van de organisatie bepaalt de manier 

waarop de ontwikkelingen worden toegepast. In onderstaand 

overzicht zijn de ontwikkelingen begrip, bedoeling en betekenis 

nader toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch adviesbureau AethiQs: 

Het versterken van uw risico- en integriteitsmanagement 
Een groeipad naar betekenisvolle beheerste en integere bedrijfsvoering in drie fasen. 

R 

https://aethiqs.nl/risicocultuur-van-de-bedoeling-naar-betekenisvol-risicomanagement/
https://aethiqs.nl/risicocultuur-van-de-bedoeling-naar-betekenisvol-risicomanagement/
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AethiQs’ denk- en werkmodel: 

 

“…De relevantie en essentie is opgesloten in 

het menselijk handelen. Wat is de risico- & 

compliance cultuur van een organisatie…” 
 

Essentie van risicorendementscultuur 

Zowel organisatiecultuur als risicorendementscultuur zijn 

complexe fenomenen, waarvoor velerlei perspectieven, 

modellen en concepten kunnen worden onderscheiden. Om de 

term risicorendementscultuur terug te brengen tot de essentie 

gebruiken wij drie kernbegrippen. Niet om de complexe 

werkelijkheid te omzeilen maar om deze terug tot de kern te 

brengen. Om conceptueel de essentie van 

risicorendementscultuur te vatten, zijn drie begrippen cruciaal: 

1. Gevoel. De gevoelens die kenmerkend zijn voor het 

denken over risico versus rendement en de ideeën over 

de doelmatigheid van risicomanagement. 

2. Gedrag. Het beslissen over afwegingen tussen risico en 

rendement en/of dit tot uitvoering brengen. 

3. Gevolg. Individuele en collectieve gevoelens en 

gedragingen bepalen de doelmatigheid (van 

risicomanagement) in een organisatie. 

 

Deze drie begrippen geven een denkkader om bepaalde 

patronen in kaart te brengen. Die patronen kunnen vervolgens 

verder worden onderzocht en geduid. 

Als risicomanagement wordt geïmplementeerd zonder daarbij 

de strategie als uitgangspunt te nemen, kan dit bijvoorbeeld aan 

bestuurders en medewerkers van een organisatie het gevoel 

geven dat risico’s altijd zo veel mogelijk moeten worden 

verkleind. Daarbij hoort voorzichtig gedrag en het genereren 

van een veelvoud aan beheersmaatregelen en uitgebreide 

programma’s om de werking daarvan vast te stellen. Het gevolg 

is vaak een focus op risicobeheersing zonder dat dit een 

meerwaarde oplevert voor het realiseren van strategische 

doelstellingen. Er wordt dan volledigheid nagestreefd terwijl er 

vooral relevantie moet worden gerealiseerd. 

 

Een reflectievraag: welke patronen van gevoel-gedrag-gevolg 

ziet u in het risicomanagement van uw organisatie? 

 

Meer lezen? www.AethiQs.sr  

 

 

 

http://www.aethiqs.sr/
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Op vrijdag 29 juli j.l. mocht ik een inleiding verzorgen 

bij de Assemblee van de Arbeid voor de Progressieve 

Vakcentrale C-47. Het thema van die inleiding was 

“Belastingdruk en Inkomens(on)gelijkheid”.  
 

Er wordt in Surinaamse kringen vaak vol goede verwachtingen 

gesproken over de verschuiving van belastingdruk van 

inkomen naar verbruik. Volgens de regeringsverklaring van 1 

oktober 2010 zou de shift van het “systeem van belastingen op 

inkomsten (loon en winst) naar een systeem van belastingen 

op consumptie” in de regeerperiode 2010-2015 gerealiseerd 

worden. Volgens diezelfde verklaring werd overwogen om een 

“flat tax" belastingsysteem in te voeren voor lonen en winsten. 

De Memorie van Toelichting bij de wet van 5 september 2011 

voor de verhoging van alcoholaccijns zegt dat de BTW zo een 

verschuiving moet bewerkstelligen, en vooruitlopend daarop 

de accijnstarieven op alcoholhoudende dranken moeten 

worden verhoogd met 33 tot 67%.  

 

Het begrip “flat tax” heeft geen eenduidige betekenis. 

Verschillende vormen zijn beschreven in praktijk en literatuur 

met als gemeenschappelijk kenmerk de heffing van één 

enkelvoudig tarief op de vastgestelde belastinggrondslag. Dit 

is in tegenstelling tot de progressief oplopende tarieven 

(hogere tarieven op hogere inkomenslagen) die wij in de loon- 

en inkomstenbelasting kennen. Suriname kent al jaren naast 

de invoerrechten ook bijzondere verbruiksbelastingen 

(accijnzen) op verscheidene dranken, brandstoffen, 

kansspelen, en andere producten.  Suriname kent sinds 1997 

een algemene verbruiksbelasting op goederen en diensten, de 

omzetbelasting (OB). De BTW is een omzetbelasting op 

goederen en diensten, die alle economische activiteiten in de 

wereld op dezelfde manier belast wanneer zij leiden tot 

binnenlandse consumptie, en die alle binnenlandse 

economische activiteiten vrijwaart van belasting wanneer zij 

leiden tot export en buitenlands verbruik. BTW-systemen zijn 

in de 20ste eeuw ontwikkeld als omzetbelastingen om de 

beperkingen van handelsverdragen, over de discriminatie 

tussen binnenlandse en buitenlandse producten en de subsidie 

van exporten, beter te navigeren.  BTW-systemen zijn 

belangrijk voor lidstaten van  

 

vrijhandelsverdragen, douane-unies en gemeenschappelijke 

markten, zoals de Caricom.  

 

De financiële tabellen van het Ministerie van Financiën 

vertonen een toename van het aandeel van 

verbruiksbelastingen in de totale belastingopbrengst in 

recente jaren.  Dat aandeel is enig moment zelfs opgelopen tot 

50% en is in meerjarenramingen van het ministerie onder de 

vorige en de huidige regering zelfs geplaatst rond de 70%. Ik 

begrijp dat deze ratio vóór 2008 nog onder de 40% zat. De data  

over de periode 2012 – 2021 geven aan dat zelfs zonder 

invoering van de BTW er reeds sprake is van een verschuiving 

van de belastingdruk van inkomen naar verbruik. Dit heeft 

overigens niet tot verbetering van de belastingopbrengsten 

geleid.  

 

De vraag komt nu weer op in het kader van de invoering van 

de BTW in Suriname, als de belasting op particuliere lonen en 

inkomens moeten worden verminderd om de BTW druk te 

compenseren. Deze vraag heeft meerdere facetten.  

 

Twee afzonderlijke zaken 

Belastingen op lonen, en vooral de loon- en 

inkomstenbelastingschijven, moeten worden aangepast als 

gevolg van de inflatie.  Dat moet vaker en tijdiger gebeuren, en 

niet in reactie op de BTW maar in reactie op de inflatie. Dat is 

zo, omdat inflatie anders wordt gebruikt om in stilte en heel 

onevenredig de belastingdruk op lonen en inkomens te 

verhogen.  

Omzetbelastingen (inclusief BTW) worden berekend op de 

prijs inclusief het bedrag van de invoerrechten en accijnzen. De 

primaire verantwoordelijkheid bij de invoering van een BTW is 

om de overige accijnzen te consolideren en zoveel mogelijk te 

verschuiven naar de BTW.  Dit is een technische noodzaak die 

te maken heeft met de samenloop van die belastingen, de 

verstoring van prijsvorming door het kostprijsverhogend 

karakter van invoerrechten en accijnzen, belasting neutraliteit 

tussen binnenlandse productie en import, het stroomlijnen 

van administratieve lasten en het versoepelen van 

handelsstromen. Deze maatregelen zijn in Suriname 

essentieel.   

 

De prijs verstorende aspecten van belastingen op prijzen  

Invoerrechten en accijnzen beïnvloeden alle prijzen in de 

waardeketen nadat ze geheven zijn.  Ze beïnvloeden daarom 

ook de kostprijs van ondernemers.  Die verhoogde kostprijzen 

gelden dan als basis voor andere kosten- en winstopslagen, 

waardoor deze heffingen van nature verstorend zijn voor de 

prijsvorming in de waardeketen. Ze belemmeren daardoor 

productie en export door Surinaamse productie fiscaal duurder 

te maken in buitenlandse markten en vaak zelfs tegenover 

importen. Een goed gestructureerd BTW-systeem verheft deze 

problemen automatisch, doordat het een vorm van een  

   INGEZONDEN 
                                           door: Stanley Esajas LLM 
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belastingvrije zone creëert binnen de waardeketen. De BTW 

drukt pas aan het eind van de ondernemersactiviteit (verkoop) 

en binnen de economie drukt de BTW wanneer de koper een 

particuliere of bedrijfsmatige consument is. Een goede BTW 

vrijwaart ondernemers dus van belastingdruk op inkopen, 

zonder een voorkeur te creëren voor import boven lokale 

productie of omgekeerd.   

 

We moeten in Suriname ook wat constitutionele en prijs-

destabiliserende praktijken in de accijnsheffing oplossen. De 

eerdergenoemde wet van 5 september 2011 introduceerde 

een specifieke heffing in het SRD-bedrag dat gelijk is aan een 

bedrag in US-dollars per hectoliter. De maandelijkse 

uitwerking van het tarief moet plaatsvinden op basis van de 

douanekoers van de centrale bank. Deze delegatie structuur is 

ook terug te vinden in de wet van 15 februari 2006 aangaande 

wijziging van de accijns op alcoholvrije dranken. Volgens de 

Memorie van Toelichting bij die wet is het tarief in US-dollars 

uitgedrukt zodat de belastingopbrengsten “waardevast 

blijven”. Tegenwoordig zijn de meeste accijnstarieven in 

Suriname in de wet uitgedrukt als het SRD-bedrag dat gelijk is 

aan een aantal US-dollars omgewisseld tegen de douanekoers.  

 

Douanekoersen worden niet gecreëerd of beheerd om 

accijnstarieven vast te stellen. Ze zijn nodig in het 

internationale handelsverkeer om de dagelijkse afwerking van 

douaneaangiften te faciliteren. De onderliggende commerciële 

transacties vinden doorgaans in buitenlandse valuta plaats, en 

de wisselkoersen van deze valuta fluctueren dagelijks. 

Douaneautoriteiten over de hele wereld hanteren daarom een 

wekelijks of maandelijks gemiddelde om deze vertaling van 

transacties administratief mogelijk te maken. In Suriname 

wordt de douanekoers door de centrale bank vastgesteld.  

 

 
 

De wettelijke grondslag voor accijns op de invoer van 

motorbrandstoffen schijnt ook te ontbreken. De heffing is 

blijkbaar gebaseerd op decreet C-87 van 10 december 1987 

(Decreet Verbruiksbelastingen Motorbrandstoffen). Dit 

decreet ontbeert essentiële elementen van een belastingwet.  

 

Dit decreet bevat geen regeling voor een tarief, en 

discrimineert tussen import en lokale productie. Deze vorm 

van discriminatie is problematisch onder de WTO en Caricom 

verdragen. Het tarief wordt maandelijks vastgesteld door de 

minister. Belastingheffing zonder wet is moeilijk te 

onderscheiden van diefstal. Leden van De Nationale 

Assemblee hebben per motie van 10 September 2015 de 

regering opgeroepen om de heffing op brandstof bij wet te 

regelen. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Het ministerie van 

Financiën kiest ervoor met de ingediende concept wet BTW 

2023 verder te bouwen op deze gebrekkige regelgeving en de 

discriminatie tussen import en lokale productie verder uit te 

breiden. 

  

Deze regelingen en praktijken houden in dat bepaalde 

belastingtarieven worden vastgesteld door de uitvoerende 

macht in plaats van de wetgevende macht. Het delegeren van 

accijnstarieven naar de centrale bank of de minister staat op 

gespannen voet met artikel 155 van de Grondwet, welke 

vereist dat belastingtarieven bij Wet worden geregeld. Deze 

praktijken zijn ook economisch problematisch, aangezien 

maandelijkse fluctuaties van belastingtarieven op prijzen de 

prijsstabiliteit niet ten goede komen.  

 

Deze problemen dienen bij en door de invoering van de BTW 

te worden opgelost.  Accijnstarieven moeten bijvoorbeeld in 

SRD worden vastgesteld, zodat zij niet maandelijks het effectief 

tarief van de BTW blijven muteren. Waar mogelijk moeten zij 

zelfs worden verlaagd en verwijderd zodat kostprijzen en 

exportprijzen niet onnodig worden verzwaard. In eerste 

instantie moet de invoering van de BTW dan worden gezien als 

een essentiële en neutrale stap die problemen oplost binnen 

de indirecte belastingen en niet de belastingdruk verschuift 

tussen directe en indirecte belastingen.  

 

De hogere opbrengsten van de BTW 

De BTW brengt meer belastingopbrengsten met zich mee dan 

de Omzetbelasting, zelfs bij gelijke belastingtarieven of 

belastingdruk, omdat het een veel groter deel van de prijzen 

van veel meer goederen en diensten op veel meer plaatsen 

belast.  De vraag is dan of er afgezien van de compensatie met 

de samenlopende invoerrechten en accijnzen ook een 

compensatie moet plaatsvinden met andere belastingen. Bij 

die vraag gaat het uiteindelijk om strategie, balans en sociaal 

maatschappelijke visie.   

 

Als de belastingdruk verschuift van winstbelastingen (een 

directe belasting) naar BTW dan zullen minder Surinaamse 

belastingen drukken op Surinaamse productie en exporten.  De 

Surinaamse belastingen op Surinaamse importen zal ook (veel) 

gelijk(er) zijn met die op lokale productie omdat de BTW de 

import en lokale productie gelijk belast. De internationale 

fiscale concurrentie is dus één overweging. 
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Stanley Esajas is een Fiscalist met een doctoraal Fiscaal Recht van de 

Universiteit van Amsterdam en een Postgraduate Diploma English Law, 

van de College of Law in London. Hij heeft 30 jaren ervaring als 

belastingconsultant en als Sr Director Transfer Pricing & Cross Border 

Taxation in de medische industrie. 

 

Loon- prijs verhoudingen 

Belastingen op prijzen verhogen prijzen. Als door inflatie, 

inclusief de inflatie veroorzaakt door verhoogde belastingdruk 

op prijzen, het prijspeil sterk stijgt, kunnen de loon- prijs 

verhoudingen in de economie verslechteren.  

 

Als de loon- prijs verhoudingen verslechteren zouden wij 

moeten kijken naar het verlagen van belastingen op 

particuliere inkomens (ook directe belastingen), met name 

door aanpassing van loon- en inkomstenbelastingschijven. Dat  

is belangrijk voor koopkrachtbehoud. Inflatie verhoogt niet 

alleen de prijzen, maar verlaagt ook de effectieve waarde van 

de drempels in de loonbelasting schijven. Als wij langdurige 

prijsstabiliteit in de economie hebben is dit probleem niet zo 

interessant.  Wanneer wij lange perioden hebben van hoge 

inflatie (maar ook deflatie) is een tijdige aanpassing van deze 

schijven veel relevanter voor het “waardevast blijven” van de 

loon- en inkomstenbelastingschijven. Dat is een notie die de 

belastingwetgever wel onderschrijft als je de huidige 

regelingen en praktijk van accijnstarieven analyseert. Dit 

brengt ons op de indexering van loon- en 

inkomstenbelastingschijven met bijvoorbeeld de 

Consumenten Prijs Index, of de US-dollar, of andere factoren. 

Het is op zich een goede discussie over integriteit en 

evenwichtigheid van het belastingstelsel in een economie met 

gebrek aan prijsstabiliteit.   

 

Verschuiving van belastingdruk van inkomen naar verbruik 

Het probleem met de propositie om met een wijziging van 

inkomstenbelasting en verbruiksbelasting op enig moment de 

belastingdruk te verschuiven van inkomen naar verbruik is dat 

het prijspeil niet stabiel blijft. Prijzen fluctueren maandelijks 

terwijl loon- en inkomstenbelasting schijven maar eens in de 

zoveel jaren worden aangepast. De belastingen op prijzen 

kunnen automatisch meeliften met de prijsveranderingen, 

maar de loon- en inkomstenbelastingschijven niet. De 

propositie heeft dus iets van een valse ruil.  

 

Wanneer inflatie lang hoog blijft wordt deze voorstelling zelfs 

onmogelijk. De verschuiving is niet stabiel en het kan de 

overheid zelfs ertoe verleiden om inflatie te stimuleren.  

Eén toets om te zien of belastingdruk actief wordt verschoven 

van inkomen naar verbruik over een periode is de ratio van 

verbruiksbelastingen in de totale belastingopbrengst. De 

invoering van de BTW zou de ratio van verbruiksbelasting niet 

moeten verhogen tenzij wij die keuze maken.   

Suriname heft nu reeds 45-50% van zijn belastingen via 

verbruiksbelastingen.  De meerjaren ramingen van het 

ministerie van Financiën suggereren dat dit percentage tegen 

en boven de 70% moet uitkomen.  Dat is extreem in 

vergelijking met het OECD gemiddelde van 32% en het OECD-

maximum van 52%.  

 

 

Hoe hoger de ratio van verbruiksbelastingen ligt, hoe lager de 

totale belastingopbrengst zal zijn in relatie tot het BBP (de 

nationale belastingdruk).  Dat blijkt ut een analyse van de 

belastingopbrengsten van de 37 OECD-landen van 2015 tot 

2019.  Het is ook logisch als je bedenkt hoeveel van het BBP 

niet gepakt kan worden door de BTW en overige 

verbruiksbelastingen.  Daarom blijven progressieve en 

effectieve directe belastingen essentieel.  

 

Het is ook belangrijk te begrijpen dat verbruiksbelastingen, 

evenals de prijzen, zwaarder drukken op het budget van de 

armere huishoudens dan de rijkere huishoudens.  Hoe hoger 

de ratio van verbruiksbelastingen ligt, hoe zwaarder de 

nationale belastingdruk derhalve zal drukken op de lagere 

inkomens in vergelijking met de hogere inkomens. Er is 

uiteindelijk ook minder geld te halen in de lagere inkomens, en 

de hogere inkomens kunnen veel meer verbruik uitstellen of 

naar het buitenland brengen. De beloofde stabiele opbrengst 

van verbruiksbelastingen is ook relatief.  Consumptiepatronen 

verschuiven, en zelfs bij stabiele consumptieniveaus kan de 

opbrengst van verbruiksbelastingen verslechteren, zoals in de 

naweeën van de financiële crisis van 2008 is gezien.  

 

Met een onevenredig zware belastingdruk op lagere 

inkomensgroepen wordt de stabiliteit van het belastingstelsel 

aangetast en wordt grotere en onnodige inkomensongelijkheid 

gestimuleerd. Het is eigenlijk een extreemrechtse aspiratie die 

waarschijnlijk niet goed past in het gedachtengoed van een 

volkspartij.  Politieke partijen en volksvertegenwoordigers 

moeten zich goed afvragen hoe hun keuzes over de verdeling 

van de nationale belastingdruk passen bij de waarden die zij 

nastreven voor de samenleving. 
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De recente uitspraak van ons Constitutioneel Hof bevestigt het onrechtvaardig zijn van ons 

kiesstelsel. Het is bekend wat zich afspeelt in districten waar politieke partijen met relatief weinig 

stemmen een parlementszetel binnen haalden. Dat is nu dus voorbij en geheel terecht overigens. 

Een rechtvaardiger kiesstelsel stimuleert echter geen duurzame ontwikkeling. Duurzame 

ontwikkeling komt als, ongeacht welk stelsel of systeem, integere bestuurders en burgers bereid 

zijn offers te brengen voor de ontwikkeling van het land. Een duidelijke visie op die ontwikkeling 

en inspirerende en zich dienstbaar opstellende leiders zijn randvoorwaarden waarmee wij in alle 

sectoren een verschil zullen maken op weg naar een welvarend Suriname.  

Helyante Mac-Donald is bedrijfseconoom, eigenaar van CrossedLines Advisory Services 

Suriname actief als managementconsultant en trainer op het snijvlak van Businessplanning, 

Organisatie inrichting en Marketing. Zij is daarnaast ondervoorzitter van de Stichting Wi Tru 

Sranan. 

“Economische ontwikkeling moet niet alleen in Paramaribo en randdistricten plaatsvinden, maar over 

geheel Suriname. Het huidig kiesstelsel dwingt beleidsmakers heden ten dage om nationaal ontwikkeling 

te brengen, omdat zonder de DNA-zetels van de achtergestelde districten het bijna onmogelijk is om 

regeermacht te verwerven. Vanwege het feit dat de ontwikkeling niet over het gehele Surinaams 

grondgebied hetzelfde is ben ik resoluut tegen landelijke evenredigheid. Ik ben voorstander van een 

aangepast districtenstelsel, omdat bepaalde districten nog steeds goed onderwijs, adequate 

gezondheidszorg en veiligheid moeten ontberen, vanwege het misbruik van het huidig kiesstelsel door 

bepaalde traditionele politieke partijen sedert de introductie in 1987”. 

Ruben Ravenberg is expert op de gebieden bedrijfskunde, management, leiderschap & 

beleidsontwikkeling. 

 

Volgens een bepaalde verdeelsleutel qua inwonertal per district is men gekomen op de bovenstaande 

zetelverdeling per district. Ten aanzien van de districten Marowijne, Sipaliwini en Brokopondo zijn er 

10 zetels gereserveerd geworden, waarbij is afgeweken van de verdeelsleutel van de overige districten, 

omdat er bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van deze districten beoogd werd. Om de aandacht 

van de districtsaangelegenheden te vergroten was het belangrijk dat de decentralisatie eerst goed op 

gang moest komen en op de juist bedoelde wijze, waardoor de districtsontwikkeling daadwerkelijk 

aandacht zou krijgen, waarna kon worden overgegaan tot het evalueren van de Kiesregeling. De 

decentralisatie zou dan reeds enige jaren goed moeten hebben gefunctioneerd. Volgens Wijdenbosch 

is mede hierom, dat is gesteld om de Grondwet na 15 jaren te evalueren en na te gaan of aanpassing 

van de Kiesregeling dient plaats te vinden of dat deze regeling moest vervallen. “Door een goed 

ontwikkelde decentralisatie zou de districtsontwikkeling de nodige aandacht krijgen waardoor de 

bijzondere aandacht van DNA-kandidaten niet meer zo dringend zou zijn”. Volgens Van der Pot wordt 

deze vorm van bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van een gebied middels toekenning van extra 

zetels, aangeduid als “positieve discriminatie”. Deze “positieve discriminatie” is geoorloofd, indien 

groepen die in een achterstandspositie verkeren, een voorkeursbehandeling krijgen om uit de 

samenstelling van bepaalde colleges te bereiken.  

Bijdrage uit de presentatie gehouden op 23 augustus 2022 bij DA-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

   

 

   

 

 

 

  

 

”Een rechtvaardig kiesstelsel stimuleert duurzame 

economische ontwikkeling” 

DE EXPERTS AAN 

HET WOORD OVER:  

Lothar Boksteen is civiel 

ingenieur en is gewezen hoofd 

van het Onafhankelijk 

Kiesbureau en het Centraal 

Hoofdstembureau. 
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De juiste volgorde van deze woorden is: waarden en normen, omdat normen 

voortvloeien uit waarden. Eerst moet de mens bijvoorbeeld inzien dat gezondheid 

een waarde  is voordat de norm ‘niet roken’ als goed wordt ervaren.  

Het woord herstel zou kunnen suggereren dat er vroeger wel een juist 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 een 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. 

 

   

DE EXPERTS AAN 

HET WOORD OVER:  

”Herstel van Normen en Waarden fundamenteel voor 

het herstel en de opbouw van onze economie” 

Mgr. Karel Choennie 

Bisschop van Paramaribo | Bishop 

of Paramaribo  

Bisschopshuis | Bishop’s House 

Voorzitter van de IRIS 

E-mail: 

bisschop@bisdomparamaribo.org 

 

. 

Ter retificatie van de vorige editie (inzicht#30) waarin de bijdrage van Bisschop Karel 

Choennie onvolledig was opgenomen, is deze nu wel volledig gepubliceerd. 

   RECTIFICATIE 
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AfriCaribbean Trade and Investment 
Forum (ACTIF) 2022  

De secretaris-generaal van CARICOM, Dr. Carla Barnett, heeft 

op 1 september 2022 de eerste AfriCaribbean Trade and 

Investment Forum in Barbados toegesproken. Ze gaf aan dat 

“veel van wat onze regio definieert wortels heeft in Afrika, het 

voorouderlijk huis voor veel Caribische staatsburgers”.  

 

 “De eerste CARICOM-Afrika-top, gehouden op 7 september 

2021, opende een nieuw hoofdstuk in de diepgewortelde en 

sterke relaties tussen CARICOM en Afrika. Het heeft 

verschillende initiatieven in gang gezet om de betrekkingen 

tussen het Afrikaanse continent en de Caraïbische 

Gemeenschap verder te verdiepen. ACTIF 2022 zal een 

bilaterale samenwerking tot stand brengen en handel, 

investeringen, technologieoverdracht, innovatie, toerisme, 

cultuur en andere diensten bevorderen. De potentie voor een 

echte Zuid-Zuid-samenwerking om samen zaken te doen is 

enorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De handel in goederen binnen de CARICOM Single Market 

bedroeg in 2018 2,2 miljard US dollar. Terwijl de totale 

CARICOM-export naar de wereld 18,6 miljard US-dollar 

bedroeg. De totale export naar Afrika bedroeg slechts 815 

miljoen US-dollar. De CARICOM-export naar Afrika 

vertegenwoordigde daarom slechts 4,4 procent van de totale 

export. In datzelfde jaar bedroeg de import van CARICOM uit 

de wereld 33 miljard US dollar, terwijl de import uit Afrika 

slechts 603 miljoen US dollar bedroeg. Import was dus goed 

voor ongeveer 2 procent van onze totale handel.  

 

De belangrijkste exportproducten naar Afrika zijn watervrije 

ammoniak, aluminiumoxide, boorbuizen en -materiaal voor 

olie, sauzen en specerijen, bevroren 

sinaasappelsapconcentraat, waarbij Marokko, Ghana en Zuid-

Afrika de belangrijkste importeurs van CARICOM zijn. Maar om 

de handels- en investeringsstromen tussen onze regio's te 

laten groeien, moeten we de infrastructuur versterken en  

 

stroomlijnen. Dit omvat lucht- en zee distributie- en 

transportkanalen en een multilaterale overeenkomst voor 

luchtdiensten tussen Afrikaanse landen en de Gemeenschap. 

Wij bij CARICOM kijken ernaar uit om onze partnerschappen 

met onze vrienden, buren, broeders en zusters in Afrika verder 

te verdiepen”. 

 
 

Grenadiaan leidt wereldwijde Actie 

tegen klimaatverandering  
 
Enkele maanden voor de COP27, de volgende ronde van 
klimaatonderhandelingen in Egypte, is Simon Stiell, voormalig 
minister van Grenada, benoemd tot de nieuwe Uitvoerend 
Secretaris van het in Duitsland gevestigde secretariaat van de 
Verenigde Naties voor Klimaatverandering.  
 
Van maart 2013 tot juni 2022 was Stiell, een ingenieur, senior 
minister in de regering van Grenada, waar hij gedurende vijf 
jaar de portefeuilles van minister van Klimaat en Milieu 
bekleedde. Hij diende ook als minister van Onderwijs, minister 
van Staat met verantwoordelijkheid voor Human Resource 
Development en Milieu, en als staatssecretaris bij het 
ministerie van Landbouw, Bosbouw, Visserij en Milieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiell heeft als Caribische technocraat de grootste vervuilers ter 
wereld vaak aangespoord om ambitieuzere klimaatdoelen te 
stellen en de financiering te leveren die ze lang hebben beloofd 
aan de getroffen ontwikkelingslanden, inclusief kleine 
eilandstaten.  

 

  Caricom Kort Nieuws 

Simon Stiell 
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Caribbean Wellness Day (CWD): 10 

september 
 
De CWD wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag in 

september. De Port-of-Spain-verklaring van 2007, "Uniting to 

Stop the Epidemic of Chronic Non-Communicable Diseases", 

ondersteund door de regeringsleiders van de CARICOM 

resulteerde in CWD, een verenigd antwoord ter bevordering 

van de gezondheid en preventie en bestrijding van niet-

overdraagbare ziekten.  

 

Op 10 september wordt iedereen aangemoedigd om een 

gezonde levensstijl aan te nemen: lichamelijk actief zijn, 

gezond eten, alcoholgebruik verminderen tot de aanbevolen 

veilige hoeveelheden, persoonlijke relaties met familie en 

vrienden verbeteren, zorgen voor geestelijke gezondheid, 

stoppen met roken en jaarlijkse gezondheidscontroles.  

 

Geïnspireerd door CWD, heeft de PAHO de "Wellness Week in 

the Americas" geïnitieerd, waaronder CWD, en promoot haar 

principes in de Americas. 

  

Economic Quotes 

“Nieuwe schulden maken is niet de 

manier om de oude te vereffenen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Caricom Kort Nieuws 

Amerikaanse President 

1732 - 1799 

George Washington

 



INZICHT #31 – September 2022 

   

       28 | P a g e  
 

. 

 

  

ADVERTENTIE 



INZICHT #31 – September 2022 

   

       29 | P a g e  
 

 
 
 
Opeenstapeling van schandalen 
De VES maakt zich zorgen over de maatschappelijke en financieel-economische ontwikkeling. De discussie wordt 
gedomineerd door schandalen over corruptie, vriendjespolitiek, friends, family en sponsoren bevoordeling. De 
diverse schandalen belanden in de bekende doofpot of de oplossing laat te lang op zich wachten. Genoemd kunnen 
worden: de reçufraude, Sabaku- en Kronenburg grondroof, het SLM-schandaal, overheidsrol in Hakrinbank intriges 
en de EBS-fraude. Aan dit rijtje kunnen worden toegevoegd de diverse onopgeloste cases: 100 containers illegaal 
hout, de diverse drugsvangsten, veelvoudige dubieuze benoemingen en meerdere roofovervallen en criminele 
daden.  
 
Verziekte mentaliteit remt broodnodige investeringen 
De autoriteiten, zelfs op het hoogste niveau, liegen en bedriegen. De meeste schandalen komen aan het licht door 
“klokkenluiders” uit de coalitie. Het openbaar maken van de oneerlijke praktijken is toe te juichen, maar kijkt men 
ook naar de eigen handelingen? Het is verwerpelijk dat politici zich ongestraft bezighouden met corruptieve 
praktijken. Deze schandalen en onopgeloste zaken creëren een ongunstig klimaat voor economisch herstel. Vandaar 
dat geen van de 150 investeerders van de lijst van de minister van BIBIS daadwerkelijk heeft geïnvesteerd. 
 
SLM-schandaal 
Het SLM-schandaal heeft aan het licht gebracht de inbedding van vriendjespolitiek en regelarij, bevoordeling van 
personen uit de eigen gelederen, openlijke strijd tussen coalitiepartijen, RvC leden en partijloyalisten die gefaciliteerd 
willen worden. Het kannibaliseren van de SLM door de politiek is al langer dan 40 jaren gaande. Mensen die nu, al 
dan niet terecht, schreeuwen zijn vele jarenlang RvC lid van de SLM in diverse regeerperioden geweest. Men heeft 
nooit aan de bel getrokken en actief meegeholpen aan de teloorgang van de SLM. Wat het SLM-schandaal onthult, 
gebeurt mogelijk ook in andere staatsbedrijven. De regering heeft nog geen enkel beleid uitgezet wat te doen met 
de vele staatsbedrijven? De in het Regeerakkoord aangekondigde doorlichtingsstudies van de Staatsbedrijven zijn 
nooit uitgevoerd. Wat zal het worden? Rationalisatie, gezond maken, privatiseren? Het besluit van de regering om 
de goudreserves in beheer van Grassalco te verkopen en te verdelen onder 2 structureel verlieslatende bedrijven t.w. 
USD 14 miljoen aan de SLM en US$ 4 miljoen aan Grassalco, geheel buiten de begroting om, is onverantwoord. De 
Regering zal naast het herstelplan van de SLM ook die van Grassalco aan de samenleving beschikbaar dienen te stellen 
en het debat aan te gaan. Het gaat immers om schaarse gemeenschapsgelden. 
 
IMF-programma 
De aanname van de BTW wet in DNA is toe te juichen.  Het is zaak om nu de toegezegde belastingverlaging te treffen 
ter versterking van de koopkracht. De VES is van oordeel dat de regering niet serieus omgaat met de uitvoering van 
het herstelprogramma en het IMF-programma. De onzekerheid door het missen van de 3e tranche, en mogelijk ook 
de 4e tranche, drukt de wisselkoers omhoog met alle nare gevolgen op het prijzenfront en de verdere verarming van 
de bevolking. Het IMF-programma is niet vastgelopen door de Ukraine oorlog maar door het bewust niet nakomen 
van het programma door de Regering.  
 
Van een effectief sociaal vangnet middels een transparant “subject subsidie” mechanisme is na twee jaren nog geen 
sprake. Het Ministerie van Sociale Zaken in onzichtbaar. Ook van de met veel fanfare aangekondigde “oli moni karta” 
per 1 september heeft de samenleving niets meer mogen vernemen. Is dit “hapsnap” beleid van de baan?  
 
Bestuurlijke verlamming 
Het bestuur in het land lijkt vast te zitten en biedt geen uitzicht op beterschap. Het roer moet drastisch om heeft de 
VES in haar brandbrief aangegeven bij twee jaar regering Santokhi. De oproep lijkt de autoriteiten koud te laten. Hoe 
gaan we dan het Volk inspireren. 
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