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Follow the Money: (on)mogelijkheden terughalen
corruptiegelden

O

p dinsdag 9 november 2021 werd de 7e aflevering
van het programma Econotori met als onderwerp
“Follow the money: (on)mogelijkheden terughalen
corruptiegelden” live uitgezonden vanuit de studio van
Apintie. Middels dit programma wenst de VES de
samenleving uitgebreid te informeren over de stand van
de economie, het economisch beleid en de gevolgen van
economische beleidsbeslissingen van de regering voor
de samenleving.
De panelleden waren:
- Prof. Peter Diekman RA – Forensisch accountant
- Mr. Roy Badjnath Panday – Oud procureur generaal
De MC was Sherida Mormon en Lucinda Lie-A-Ling was
belast met de huiskamervragen.

De discussie werd ingeleid door de heer Diekman, die de focus
legde op ‘Asset Tracing’ in Suriname. Volgens Diekman betreft
dit aspect een onderzoek waarin er wordt uitgegaan van een
startpunt in Suriname waaronder het fiscale bekende
inkomen, de consistentie c.q. inconsistentie in bekende
bestedingspatronen en informatie die beschikbaar is bij
banken in Suriname. Hij stond stil bij het laatste, vanwege het
feit dat er langs deze elektronische weg, sporen te volgen zijn
die bancaire transacties hebben nagelaten.

De kans is groot dat deze sporen eventueel leiden naar het
buitenland als er geld is gestolen. Dat betekent dat hierdoor
het onderzoek niet alleen in Suriname voortgang zal moeten
plaatsvinden, maar ook internationaal, wat dus complexiteit
met zich meebrengt. Bij zulk onderzoek zijn onder andere
financieel
deskundigen,
ICT-specialisten,
strafrechtdeskundigen, in de Surinaamse situatie de Minister
van Buitenlandse zaken en diplomatie nodig. Het belangrijke
nieuws is volgens Diekman dat Suriname recht op de drempel
staat om een buitengewoon internationaal verdrag de
ratificeren.
UNCAC
Het gaat om de United Nations Convention Against Corruption
(UNCAC), oftewel het anticorruptie verdrag van de Verenigde
Naties. Belangrijk bij het ratificeren hiervan is dat het verdrag
regels bevat die uitstijgen boven de eigen wetgeving. Met
andere woorden, er kan een beroep worden gedaan op dit
verdrag. Het verdrag geeft mogelijkheden om onderzoek te
doen in andere landen. Hij noemde een specifiek voorbeeld;
het bankgeheim. In het verdrag staat dat er geen hindernissen
mogen worden opgeworpen, ook niet in termen van
bankgeheim. Dus het bankgeheim dat in de meeste landen
geldt kan worden ‘overruled’ door dit verdrag, wat betekent
dat het onderzoek van ‘Follow the money’ wordt mogelijk
gemaakt, met inachtneming van de fundamentele beginselen
van het nationaal recht waar het onderzoek wordt verricht.
De heer Baidjnath Panday geeft aan dat het UNCAC Verdrag.
heel veel lidlanden kent. Hij benadrukte het voordeel van
Suriname bij dit verdrag en gaf aan dat de Staat dit verdrag kan
gebruiken als grondslag om rechtshulp aan te vragen in het
buitenland. Mocht tijdens onderzoek blijken dat er meerdere
verdachten optreden en zou blijken dat die in het buitenland
zijn of vermogens hebben ondergebracht in het buitenland,
dan zou dit verdrag gebruikt kunnen worden om het land waar
het om gaat te verzoeken rechtshulp te verlenen. Hierdoor
komt er zicht op bankrekeningen en eventuele verrichte
aankopen.

3|P a g e

INZICHT #22 - December 2021

De meest bekende zijn aankopen van onroerend goed en
beleggingen.

Volgens Baidjnath Panday gaat het niet alleen om het volgen
van geld maar ook om de bestedingen hiervan. In de
Surinaamse context is het heel erg bekend dat gelden gestopt
worden in de aankopen van hele dure roerende goederen of
onroerend goed. Het is dus van belang dat de Surinaamse
wetgeving zal moeten verruimen om ook te kunnen
rechercheren bij het kantoor waar registratie van grond plaats
vindt, het GLIS kantoor.
Wetgeving op Stichtingen vertoond veel hiaten
Verder noemt hij ook de wetgeving op Stichtingen, die heel
veel hiaten vertoond waarin de constructie wordt gebruikt om
via stichtingen, vermogensobjecten weg te stopen die zijn
verkregen met gelden met een verdachte achtergrond. Hij
benadrukte dat dus niet alleen onderzoeken bij banken
noodzakelijk zijn voor het onderzoeken van corruptieve zaken,
maar ook het rechercheren bij het GLIS kantoor, het bevragen
van de registers van Kamer van Koophandel om informatie te
verkrijgen en data van de fiscus van personen die een
verdachte status krijgen, om na te gaan wat hun belasting
historie is.
MOT is nu genaamd Financial Intelligence Unit (FIU)
Verder noemde hij het Instituut Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties, nu genaamd Financial Intelligence Unit, die ook
data beschikbaar heeft, welke slechts via het Openbaar
Ministerie kan worden verkregen. Hij maakte ook de
aantekening dat onze wetgeving erin voorziet dat de RechterCommissaris ook naar het buitenland toe, via een rechtshulp
procedure, kan vragen dat de collega in het buitenland
meewerkt om bevragingstrajecten met verdachten, getuigen
of deskundigen uitzet die belangrijk zijn in het kader van
verhoor teneinde documentatie te verkrijgen die kunnen
bijdragen aan dossiervorming.

Elke Surinamer een fiscaal identiteitsnummer
De heer Baidjnath Panday heeft in zijn slotwoord de regering
opgeroepen om inhoud te geven aan een heel lang gedane
belofte in het beleid en daarbuiten, om aan elke Surinamer die
de leeftijd van 18 heeft bereikt een fiscaal identiteitsnummer
toe te kennen en die gaat werken. Op deze manier worden
burgers zichtbaar voor de fiscus en zal zij in staat zijn om
erachter te komen of de vermogenswerving gegrond is op
eerlijk arbeid. Alles dat illegaal is verworven wordt door de
toekenning van het fiscaal ID-nummer zichtbaar en kan je
fiscaal interventies inzetten om te komen tot het wegnemen
van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
Met UNCAC neemt de regering de corruptie serieus
Verder legde de heer Diekman de nadruk op de mijlpaal dat
het UNCAC Verdrag eindelijk geratificeerd is door deze
regering, sinds het bestaan van dit verdrag in 2003. Volgens
Diekman is dit een goede start en toont deze regering aan dat
het corruptie vraagstuk serieus wordt genomen. Hij bracht
hiervoor zijn complimenten uit.

Roy Baijnath Panday: jarenlang
Procureur Generaal van Suriname en
sinds kort met pensioen. Recent door de
President benoemd als hoofd van de
Raad Internationale Sancties.

Peter Diekman: Forensisch accountant
en hoogleraar Corporate Governance
aan de Anton de Kom Universiteit van
Suriname en de Erasmus Universiteit
van Rotterdam. Hij heeft leiding
gegeven aan de interne accountantsdiensten van KPN, Philips en ABN AMRO
en was ook verbonden aan KPMG.

Zoals gebruikelijk werden kijkers in de gelegenheid gesteld
om vragen te stellen en zodoende de discussie voort te zetten
met de panelleden. Voor de uitgebreide uiteenzetting van de
ingekomen vragen, wordt er verwezen naar de herhaling van
deze editie via de link:
https://www.youtube.com/watch?v=4I8URUegzyg&t=3461s
op de YouTube kanaal van de VES.
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TRIPARTIET AKKOORD
24 november 2021
Op woensdag 24 november 2021 is het Tripartiet Akkoord
bereikt. Het Tripartiet Akkoord heeft als doel om te
komen tot een financieel-economisch stabiele situatie,
waarbij de economische bedrijvigheid zich kan herstellen.
In het bijzonder moeten condities geschapen worden voor
structurele versterking van de economie en uitbreiding
van werkgelegenheid, met name door bevordering en
diversificatie van productie en export, met aandacht voor
het sociaal ondersteunings- en inkomensbeleid.
Het Tripartiet Overleg is enkele maanden geleden gestart met
de sociale dialoog tussen de verschillende sociale partijen t.w.
de Overheid, de georganiseerde Vakbeweging en het
georganiseerde Bedrijfsleven. Tijdens het Tripartiet Overleg
zijn de betrokken partijen het eens geworden over vijf primaire
issues die beleidsaandacht verdienen en waarover verder in dit
Tripartiet Akkoord afspraken zijn gemaakt. In dit Akkoord zijn
er 40 afspraken opgenomen over de verschillende issues t.w.
belastingen,
koopkrachtversterking,
sociaal
vangnet,
ondernemerschap en werkgelegenheid en prijsbeleid.
1. Belastingen
Voor 2022 zijn er een aantal belastinghervormingen
opgenomen in het Akkoord om de koopkracht te versterken.
Afspraken die worden genoemd zijn het verhogen van de
belastingvrije grens, het aanpassen van de belastingschijven en
het invoeren van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).
Om te voorkomen dat deze een negatief effect hebben op de
belastinginkomsten van de Overheid zijn er ook voorstellen
gedaan zoals het verhogen van de inkomsten van de overheid
uit de kleinschalige goudwinning, extra heffingen op
luxegoederen en het stimuleren van ondernemers in de
houdsector om te focussen op houtverwerking, halffabricaten
en eind producten, in plaats van rondhout. Verder zullen ook
maatregelen komen tegen illegale handel en smokkel van
producten.
2. Koopkracht versterking
Koopkrachtversterking komt in principe zowel de consument
als de private sector ten goede, omdat het resulteert in een
groter besteedbaar inkomen van de consument. Een win-win
situatie. Als eerste afspraak wordt hier genoemd het
koopkrachtverlies zoveel mogelijk tegengegaan middels goed
macro-economisch beleid, stabiele wisselkoers, geen
monetaire financiering en omlaag brengen van de inflatie. Er
zal een koopkracht versterking middels loonrondes
plaatsvinden in de publieke sector.

Bedrijven met CAO’s vallen buiten dit akkoord, maar kunnen in
overleg met de vakbond eventueel eigen afspraken maken.
Voor de particuliere sector blijft de regeling m.b.t. de
koerscompensatie van SRD 800 ( SRD 100 + SRD 700) tot 1 juli
2022 gelden.
3. Sociaal Vangnet
Onder de afspraken met betrekking tot het Sociaal Vangnet
wordt als eerste genoemd het uitbrengen van advies van de
Loonraad over het nieuw vast te stellen minimumloon.
Hiernaar wordt gestreefd nog voor eind van 2021. Het
minimumloon fungeert als ondergrens voor onderhandelingen
op de arbeidsmarkt. Daarnaast zal ook voor eind 2021 de
actueel berekende Armoedegrens berekend zijn waardoor een
beter
beeld
kan
worden
gevormd
over
de
armoedeproblematiek in Suriname. Verder wordt verwezen
naar de Sociaal Vangnet maatregelen in het Herstelplan 2020
t/m 2022 die grotendeels in uitvoering zijn. Hier is één van de
afspraken dat het sociaal voorzieningsstelsel en het Sociaal
Vangnet beiden transparant en toegankelijk dienen te zijn.
Verder wordt genoemd het overstappen van objectsubsidies
naar subjectsubsidies en zoals in het Herstelplan ook
genoemd, dat scholieren en studenten gratis busvervoer van
en naar school zullen genieten per 1 januari 2022.

4. Ondernemerschap en Werkgelegenheid
Op 6 november 2021 is het bestuur van het Suriname Business
Forum (SBF) geïnstalleerd. Hierbij zijn afspraken gemaakt om
in het eerste kwartaal van 2022 een uitgewerkt plan te
bespreken in het Tripartiet Overleg, over het ontwikkelen van
de private sector. Daarnaast zullen het Garantiefonds voor
bedrijfskredieten tot 80% dekking, het Productiekredietfonds
en MKMO fonds (genoemd in het Herstelplan) worden
ondergebracht bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Het
streven is dat deze fondsen eind eerste kwartaal 2022
operationeel zijn.
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Met betrekking tot de werkgelegenheid zal vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt geoptimaliseerd worden met name door
verdere afstemming van het onderwijs op de behoeften van de
particuliere sector. Verder zullen voorstellen m.b.t.
productiviteitsverhoging, voortkomend uit het ILOassessment uitgevoerd worden.

Verder Overleg Nodig
Voorzitter Professor Schalkwijk gaf aan dat er verder overleg
gevoerd zal worden om de afspraken nader uit te werken. De
voorzitter van de Raad van Vakcentrales in Suriname
(Ravaksur), Armand Zunder gaf aan dat hij uit kijkt naar de
uitvoering van de gemaakte afspraken.

Het Ministerie van Arbeid zal 200 drop-outs trainen met de
focus op Technical Vocational Education om ze klaar te stomen
voor de arbeidsmarkt. Verder wordt ook in het Tripartiet
Akkoord de Public Sector Reform genoemd, met als focus;
verhoging van de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de
dienstverlening van de Overheid en het afslanken hiervan
middels vrijwillig uittreden en overheveling naar de
particuliere sector. Als afspraak is gemaakt dat de inzichten die
zijn vervat in het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022 – 2026,
met betrekking tot het behoud van bestaande banen en het
scheppen van nieuwe banen, voor een aantal sectoren
concreter dienen te worden uitgewerkt.

Rechten en Plichten voor alle sociale partners
Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning blikte
tevreden terug op de afgelopen periode van overleg voeren.
Hij is ingenomen met de bereidwilligheid en het besef van het
gezamenlijk optrekken om de economie op spoor te krijgen. In
dit proces zijn er volgens hem rechten en plichten voor alle
sociale partners.

5. Prijsbeleid
Er is overeengekomen dat er voor een periode van 2 jaar een
pakket van primaire basisgoederen en strategische goederen
vrijgesteld blijven van invoerrechten en OB/VAT. Onder basis
goederen worden o.a. genoemd babyvoeding, bruine bonen,
erwten, maandverband en tampons en luiers. Onder
strategische producten worden o.a. genoemd aardappelen,
uien, koffie, vitamine C en instrumenten, apparaten en andere
toestellen voor de geneeskunde. Daarnaast zal er een
maximale consumentenprijs van de goederen in deze lijsten
worden vastgesteld en gepubliceerd. Ook het beleid van de
Overheid omtrent prijsopdrijving wordt genoemd en
versterking van de organen die controle op prijzen houden.

Bronnen:
• https://vsbstia.org/2021/11/26/ondertekening-tripartietakkoord/
• https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/
nieuwsitem/67611
• TRIPARTIET AKKOORD van 24 november 2021

Werkwijze en overleg
Tot slot staat in het Tripartiet Akkoord dat de partijen ook na
de totstandkoming van dit Tripartiet Akkoord intensief zullen
deelnemen aan het Tripartiet Overleg, met als doel de
uitvoering van de gemaakte afspraken en nakoming van
commitments te monitoren en waar nodig bij te dragen aan de
uitwerking van specifieke maatregelen. Tot en met eind
december 2022 zullen de betrokken partijen ten meeste één
keer per maand overleg voeren.
Eerste Sociaal Akkoord
Volgens VSB-voorzitter Bryan Renten is dit is het eerste sociaal
akkoord ooit gesloten ondanks meerdere pogingen daartoe.
Hij geeft aan dat het belangrijkste resultaat is dat partijen een
aantal onderwerpen hebben geïdentificeerd waarover in
tripartiet verband moet worden gesproken. Sommige zaken
zijn concreet zoals de belastingaanpassing en voortzetten van
fiscale voorziening voor een koerscompensatie. Andere
punten zijn meer conceptueel en moeten nu worden
uitgewerkt en uitgevoerd.

Publicatie NRA Report

Uitl
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D

e Surinaamse Bankiersvereniging is blij dat er een
publieke versie van het NRA (National Risk Assessment)
rapport eindelijk publiekelijk is vrijgegeven op 15 november jl,
nadat het uitgebreid rapport op 1 maart 2021 is opgeleverd
aan de Overheid. Wij kunnen het belang van een succesvolle
uitvoering van de aanbevelingen hierin niet genoeg
benadrukken, en de gevolgen hiervan onder andere op het
openen van een bankrekening voor zoveel mogelijk
Surinamers.
Wat is een NRA?
Een NRA is een methodische vaststelling en analyse waarbij de
ML (Money Laundering), FT (Financiering van Terrorisme), PF
(Proliferatie) en C (Corruptie) dreigingen in Suriname (de
gronddelicten die verband houden met ML), de
kwetsbaarheden
(de
kansen
die
de
dreigingen
vergemakkelijken) en de daaruit voortvloeiende risico’s
geïdentificeerd, beoordeeld, gemeten en geanalyseerd
worden met het oog om deze dreigingen, kwetsbaarheden en
risico’s te kennen, begrijpen en te mitigeren en illegale
financiële stromen en transacties zoveel als mogelijk tegen te
gaan. In een nationale risk assessment (NRA) worden de
risico’s ook geprioriteerd bij het bestrijden van ML, TF, PF en C,
en behoort daarna een strategisch stappenplan uitgezet te
worden met oogmerk de risico’s te mitigeren. Het witwassen
van geld is een gevolg van alle delicten die winst opleveren en
is een wereldwijd probleem – en ook in Suriname geen vreemd
gebeuren.
Waarom doen we het?
De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is een
organisatie van staten en gebieden in het Caribisch gebied die
zijn overeengekomen gemeenschappelijke maatregelen te
nemen tegen het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme. De CFATF maakt deel uit van de overkoepelende
FATF, een intergouvernementele organisatie met meer dan
200 deelnemende landen die zich verbonden hebben aan deze
globale anti-witwas waakhond.
Mutual Assessment in maart 2022
In Maart 2022 komt CFATF om een mutual assessment uit te
voeren 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, TF, PF en C tegen te
gaan en te voorkomen, mede op basis van de aanbevelingen

opgenomen in het NRA-rapport dat onlangs in samenvattende
vorm is vrijgegeven.
Wat als we niet door het assessment van CFATF komen?
Suriname zal dan als non-coöperatief kunnen worden
aangemerkt en op de FATF-blacklist komen te staan of als land
met significante deficiënties op het gebied AML kunnen
worden aangemerkt en op de FATF grey list worden geplaatst.
Vanwege de verplichtingen die voortvloeien voor alle leden
van de FATF en hun zusterorganisaties zoals de CFATF, zullen
landen en organisaties maatregelen moeten treffen tegen
Suriname. De zogeheten global sanctions zullen dan
geactiveerd worden. Ook de EU en de VS zullen Suriname dan
op een specifieke sanction list plaatsen. De global sanctions zijn
een mechanisme om een land dat zich niet wil conformeren
aan de gevestigde standaarden, in principe daartoe te
dwingen. Het betekent een internationale boycot op vrijwel
alle fronten. Niet alleen het land, maar ook haar staatsburgers
en bedrijven zullen onder de sancties vallen. De financiële
instellingen zijn daarbij de eerste op de lijst!

Bij een blacklisting wordt Suriname zonder pardon geheel
geïsoleerd van het internationaal financieel systeem. Suriname
kan als gevolg hiervan dan niet exporteren of importeren,
correspondent banken (internationale banken die
valutaverkeer ondersteunen van en naar ons land) zullen dan
geen zaken meer met Surinaamse banken mogen doen. Op dit
moment zijn er twee landen in de wereld geblacklist: NoordKorea en Iran, alhoewel in het verleden ook landen uit de regio
op de blacklist stonden zoals: Bahamas, St Vincent & the
Grenadines en St Kitts en Nevis.
Alhoewel een grey-listing niet zo negatief in de oren klinkt dan
een blacklisting, kunnen landen op de lijst toch zware
economische sancties opgelegd krijgen door instellingen als
het IMF en de Wereldbank. Sommige landen hebben hele
strikte regels voor hun onderdanen voor wat betreft het zaken
doen met landen die op de grey list staan en kan Suriname dan
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ook nadelige gevolgen ondervinden voor het financieel verkeer
en de handel.
Kortom het vooruitzicht van een black – of greylisting is
allesbehalve rooskleurig en moeten wij in beide gevallen als
natie er gezamenlijk alles aan doen om dit te voorkomen.
Wat nu?
Uit het NRA rapport, valt af te leiden dat de bankensector
gemiddeld de hoogste score heeft van de kwaliteit ten aanzien
van de AML/CFT controls. Dat wil echter niet zeggen dat we er
zijn. Het rapport laat zien dat alhoewel de banken het hoogst
scoren, dat zij nog net een 0.36 uit 1.0 scoren (waarbij 1.0 het
hoogste is). Hiermede kan gesteld worden dat de kwaliteit van
de AML/CFT controls, overall nog steeds te laag is.
Om ervoor te zorgen dat er een eenduidige manier van werken
is bij alle banken die voldoen aan zowel lokale regelgeving
alsook internationale richtlijnen, is de SBV sinds enige
maanden gestart met het opstellen van een nieuwe
Compliance Control Framework (CCF) met bijbehorende
procedures voor onder andere het openen van rekeningen van
klanten en voortgezette controles op reeds bestaande relaties.
De CCF adresseert alle actiepunten die genoemd zijn door het
NRA-rapport voor wat de banken betreft. Het NRA legt de basis
voor het per bank uitvoeren van een SIRA. Landen maken een
NRA en banken een SIRA (systematische integriteits risico
analyse). Hierin bepalen banken welke echte integriteitsrisico’s
ze nu lopen. Dit geschiedt op een risico gebaseerde wijze: hoog
risico -> veel aandacht en maatregelen en laag risico -> minder
aandacht en maatregelen. Zo komt er duidelijk uit het NRA wat
de hoog risico sectoren zijn in Suriname.
Met het CCF project zorgen we ervoor dat onze banken
allemaal op dezelfde manier werken en hiermee levert de
bancaire sector haar bijdrage om de beoordeling door CFATF
positief te beïnvloeden. Hetgeen het geheel land dan ook ten
goede zal komen.
Wat betekent dat voor u?
Er is veel te doen om het openen van bankrekeningen in de
samenleving. Het moge duidelijk zijn dat elke bank in Suriname
het belang onderschrijft dat elke Surinamer een rekening zou
moeten kunnen openen. Tegelijkertijd onderschrijven wij allen
dat er een eenduidige manier nodig is om dit te
bewerkstelligen, zodat wij gezamenlijk de integriteit van ons
financieel systeem kunnen behoeden van de dreigingen,
kwetsbaarheden en risico’s – en een isolement van het
internationaal financieel systeem.

van onboarding, zodat u als klant weet waar u aan toe bent als
het gaat om een bankrekening te openen, veilig te gebruiken
en te behouden in de toekomst.
Banken nemen hun verantwoordelijkheid van poortwachter
van het financiële systeem zoals dat van iedere bank in de hele
wereld verwacht wordt. We beseffen ons dat dit soms
ongerieflijk is voor u maar het is de enige manier om op de
lange termijn duurzaam welvaart te creëren voor ons mooi
land.
Namens SBV,
Steven Coutinho
Voorzitter

Reactie VES:
De VES heeft kennisgenomen van de publieke versie van
het NRA-rapport die door de Regering, na meer dan een
half jaar, is vrijgegeven.
De voorzitter van het Project Management Team NRA
heeft publiekelijk aangegeven dat er in de publieke
versie uitgegeven door de Regering veranderingen zijn
aangebracht, waardoor het rapport aan waarde heeft
ingeboet.
Dit is erg verwarrend voor de samenleving. Gezien het
belang van onderwerp mag hier geen enkele
onduidelijkheid over bestaan en dienen alle partijen
eerlijk en open te communiceren over dit moeilijk en vrij
technisch onderwerp. De VES heeft meerdere keren aan
diverse hoge autoriteiten gevraagd om inzage in de
rapporten. Helaas zonder succes !
Om algehele transparantie in het NRA-debat te
verkrijgen en vanwege de grote risico’s die ons land
hierbij loopt heeft de VES op 24 november j.l de
President per brief gevraagd om het originele publieke
document van het PMT NRA beschikbaar te stellen aan
de samenleving.
Hopelijk wordt het verzoek ingewilligd.
In de volgende INZICHT editie, gaan wij hier dieper op in.

Zodra de oplevering van het Compliance Control Framework
project af is in de maand december, zullen banken beginnen
met o.a. het gezamenlijk uitrollen van een eenduidige manier
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COVID-19 Vaccinatieoproep
Het VES-bestuur roept haar leden en de gehele
samenleving nogmaals op om zich te laten vaccineren
tegen het COVID-19 virus ter bescherming van Uzelf,
Uw dierbaren en de samenleving als geheel. Dit is
direct in het belang van een stabiele economie.
Voor nadere informatie: www.covid-19.sr of bel naar 178.
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Hernieuwd Vertrouwen;
De basis voor economische herstel

D

e samenleving heeft op 25 mei 2020 haar stem
uitgebracht en de meerderheid heeft aangegeven geen
vertrouwen te hebben in het financieel-economisch
beleid van de Regering Bouterse-Adhin. Vanuit economische
principes is dit een goede keuze geweest. Het beleid van de
vorige Regering kenmerkte zich door o.a.: jaarlijkse enorme
begrotingstekorten, stijgende inflatie, waardedaling van de
SRD, stijgende straatkoers van de USD en Euro, oplopende
Staatsschuld, ongebreidelde leenzucht en verhoging van de
buitenlandse
schulden,
ongewenste
wetgeving,
geïnstitutionaliseerde corruptie, enz…
De samenleving heeft gekozen voor politieke leiders die de
samenleving hebben beloofd dat ze het anders zouden doen,
dan de vorige Regeerders. Chapeau ! Dank U wel, dit wil het
Volk, maar gebeurt dit ook in de praktijk?
“anders” en “beter” doen
Het Volk heeft vertrouwen geschonken aan de nieuwe
Regering die is aangetreden op 16 Juli 2020. Bij de aanvang van
het zittingstermijn genoot President Chandrikapersad Santokhi
breed vertrouwen van de samenleving. President Santokhi
heeft op meerdere momenten voorafgaand aan de
verkiezingen beloofd het “anders” en “beter” te gaan doen.
Dus zijn de ogen van elke burger op hem gericht.
Om de economie op spoor te krijgen heeft de Regering een
Herstelplan opgesteld, welke ook is goedgekeurd door DNA.
Inhoudelijke aspecten laten we hier buiten beschouwing. De
Regering is nu in de laatste fase ter ondertekening van de

overeenkomst met het IMF voor ondersteuning en met andere
Internationale Financiële Instellingen. De maatregelen die al
genomen zijn uit het Herstelplan en de maatregelen die zullen
volgen vergen offers van het Volk. Delen van de samenleving
leven in armoede en onzekerheid en iedereen raakt
geconfronteerd met stijgende prijzen van producten en
diensten. Ondanks de onhoudbare situatie om in hun
levensonderhoud te voorzien, draagt het Volk de offers. De
Regering doet er goed aan om met het vertrouwen van de
samenleving spoedig de economie op spoor te krijgen en zich
te houden aan hun toezeggingen en beloften voor de
verkiezingen. Indien men niet in staat is de beloften na te
komen dient de Regering dat eerlijk door te communiceren.
Vertrouwen zorgt voor rust en politieke stabiliteit
Economisch herstel is alleen mogelijk bij vertrouwen vanuit de
samenleving. Vertrouwen zorgt voor rust en politieke
stabiliteit, welke noodzakelijk zijn voor economische
ontwikkeling en het bevorderen van lokaal ondernemerschap
en het aantrekken van investeerders.
Helaas is de realiteit anders. Het Volk brengt de offers, en zien
de Regeerders en hun naasten triomfantelijk handelingen
plegen die indruisen tegen hun eigen beloften. In de afgelopen
16 maanden van de Regering ziet de bevolking dat de Regering
haar eigen beloften (bewust) is vergeten en zich gedraagt als
de vorige Regering, waarbij zij zich vaak bedient van (hele en
halve) leugens, bedrog en de middelen van de samenleving
verbrassen op een onnodige wijze. Hoe moet een
hardwerkende loontrekker met 2 bijbaantjes het vertrouwen
opbrengen voor Regeerders die zich rijkelijk bedienen met
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Staatsmiddelen en een luxueus leven leiden.
Goed voorbeeld doet volgen. Hoe denkt de Regering dat haar
handelingen, vertrouwen vanuit de samenleving zal kunnen
bevorderen:
1. Het faciliteren van Friends, Family en Sponsoren. De
huidige President had dit pertinent afgewezen toen de
vorige Regering dit deed.
2.

President, Vice-President, ministers en overigen die zich
voortbewegen met zoveel volgauto’s, beveiligers etc. Voor
hun benoeming reden zich in hun eigen (eenvoudige)
auto, om zich na hun benoeming gemeenschapsgelden te
verbrassen door zich soms per helikopter “keizerlijk” voort
te bewegen. Dit schaadt het vertrouwen van de
samenleving wiens vervoerskosten alsmaar toenemen.

3.

Het Surfin-debacle, waarbij de President en de diverse
betrokken ministers zich in diverse bochten wringen om
wat krom is recht te praten. Dit is alles behalve
vertrouwenwekkend.

4.

De diverse buitenlandse reizen en de geldverslindende
uitgaven. De President heeft inmiddels al de 6e
buitenlandse reis in minder dan 6 maanden gemaakt, met
Friends, Family en Sponsoren in zijn kielzog. De ministers
reizen er op los, zonder enige (financiële) verantwoording
van al deze reizen en vooral zonder enig voordeel voor de
gemeenschap. Dit knaagt aan het vertrouwen. Waarom
moet de burger de broekriem strakker aantrekken, terwijl
de autoriteiten de wereld rondreizen en de schaarse
deviezen verslinden. Niet te vergeten al die binnenlandse
reizen, waarbij verschillende colonnes van President, VicePresident en enkele ministers zich naar een district
bewegen om een simpele bereidverklaring af te geven.

5.

Het benoemingsbeleid en het bevoordelen van naasten.
De oud-minister van GBB Mw. Pokie moest
noodgedwongen aftreden. Eerst werden er allerlei
leugens over haar aftreden verteld. Pas deze maand
verklaarde ze publiekelijk dat ze met ontslag moest,
omdat ze niet wilde meewerken aan keiharde corruptie.
Ze werd namelijk gedwongen om een perceel van een
burger onrechtmatig in te trekken en deze toe te wijzen
aan de broer van de Vice-President. Deze broer die
meerdere publieke functies bekleed w.o.: directielid en
voorzitter RvC EBS, RvC lid van SLM, Havenbeheer en
voorzitter RvC Staatsolie. Zoveel macht in 1 persoon leidt
(nagenoeg) altijd tot corruptie. Door haar weigering om
aan deze corruptie mee te werken heeft Vice-President
Ronny Brunswijk haar voor ontslag voorgedragen en heeft
President Chandrikapersad Santokhi, nota bene de “anticorruptie sheriff”, haar ook ontslagen. Denkt de Regering

dat ze hiermee het vertrouwen van de samenleving heeft
vergroot?
6.

De diverse corruptie schandalen of naar corruptie en
criminaliteit riekende activiteiten, zoals aankoop van een
landbouwareaal aan de rechteroever van de Nickerierivier
voor de productie van zaaizaad voor een bedrag die vele
malen hoger is. Verder de perikelen bij de Communicatie
Dienst Suriname (CDS) deze maand. Ook het onderzoek
dat de minister van Financiën heeft gelast bij de douane,
de 100 containers met illegaal hout, de onopgeloste
wapendiefstal bij een oud-President, de vele
drugvangsten zonder aanhoudingen van de topfiguren en
de vele onopgeloste moordzaken schaden het vertrouwen
in de Regering en haar instituten enorm. Corruptie en
illegale handelingen schaden de samenleving en zijn niet
bevorderlijk voor economische ontwikkeling en scheppen
wantrouwen.

7.

De diverse Staatsbedrijven die hun jaarverslagen maar
niet publiceren, maar wel gebruikmaken van de
faciliteiten en eigendommen van de gemeenschap.
Vanwege transparantie van het bestuur is het noodzakelijk
dat Staatsbedrijven jaarlijks hun jaarverslagen publiceren
en ook aangeven de salarissen gekoppeld aan de diverse
functies. Verder is het wenselijk dat het Kabinet van de
President, Kabinet van de Vice-President, Ministeries,
DNA,
Rechterlijke
macht
en
alle
overige
Overheidsinstituten uiterlijk 1 mei hun jaarverslag
publiceren van het voorafgaand jaar. Dit zal zeer
bevorderlijk zijn voor het vertrouwen van de burgers naar
de Overheid toe en ook van de instellingen onderling.

Bovenstaande voorbeelden zijn enkele uit een hele reeks van
de afgelopen 16 maanden van deze Regering die het
vertrouwen van de samenleving in de Regering hebben
geschaad. Vertrouwen wekt tevredenheid en geeft de
samenleving de stimulans om (verdere) offers te brengen.
Vertrouwen is een bindmiddel om samen te strijden tegen
armoede en ter ontwikkeling van onze economie.

11 | P a g e

INZICHT #22 - December 2021

Helaas zien we dat de handelingen van de Regering niet
vertrouwenwekkend zijn. Maar niet alleen de Regering is
verantwoordelijk voor het bevorderen van het vertrouwen van
de samenleving, maar ook belangrijke actoren in de
samenleving. De schandalen in de bankensector die deze
maand zich hebben openbaart, schaadt ook het vertrouwen
van de samenleving, w.o.:
1. Het frauderen van een bankmedewerkster, waarbij
ondernemers hebben meegewerkt aan een buiten bancair
systeem, waarbij er sprake is van oplichting en witwassen.
2. Mogelijke aantasting van de menselijke waardigheid en
het wegpesten van bankmedewerkers door een directielid
van een gerenommeerde bankinstelling.

Vertrouwen is het cement in de relatie tussen politieke leiders,
autoriteiten, leidinggevenden en de burgers. Indien er
vertrouwen is van de samenleving in haar leiders zal de burger
bereid zijn offers te brengen voor economisch herstel en de
uitvoering van pijnlijke maatregelen accepteren.
Vertrouwen is de drijfveer voor economische activiteit,
bevorderd ondernemerschap en stimuleert investeringen.
Vertrouwen is onzichtbaar, maar wel merkbaar ! Bouw aan het
vertrouwen en de economie zal zich herstellen.

Terwijl de bovenstaande zaken zich voordoen zitten we in de
eindfase van de rechtszaken van o.a. de SPSB-fraudezaak met
de toenmalige directeur van de SPSB als verdachte en het CBvS
schandaal met de oud Governor en een directielid als
verdachten. Deze zaken hebben het vertrouwen in onze
banken en in de Centrale Bank enorm geschaad, zowel
nationaal en internationaal.
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Wereld Nieuws

L

anden worstelen om een nieuwe Covidvariant te stoppen. Hoe groot is de dreiging
van Omicron?

Als er één les is die de COVID-19 pandemie de wereld heeft
geleerd, dan is het wel dat vroeg handelen loont. Wacht je een
week te lang op betere gegevens waarop een beslissing kan
worden gebaseerd en je kan op een pad komen waar geen
terugkeer meer mogelijk is, waarbij het aantal gevallen
lijnrecht omhooggaat. Dus toen op 25 november in Zuid-Afrika
het nieuws van een verontrustende nieuwe variant van het
SARS-CoV-2-virus verscheen, verboden veel landen in Europa
en elders binnen een dag. het reizen vanuit landen in zuidelijk
Afrika. Op 26 november noemde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de variant Omicron, een Grieksalfabetaanduiding die alleen voorbehouden is aan
'zorgwekkende varianten'.
De grootste zorg met Omicron is dat het zich mogelijk
gemakkelijker kan verspreiden dan Delta, de variant die
tegenwoordig de gevallen van Covid over de hele wereld
domineert. Als dat zo is zou Omicron Delta binnen enkele
maanden kunnen verdringen. In dat geval zou Omicron grotere
uitbraken veroorzaken die sneller oplaaien dan Delta en
moeilijker te stoppen zijn. Een andere zorg is dat de huidige
vaccins en medicijnen tegen Covid-19 mogelijk minder krachtig
zijn tegen Omicron en daarom opnieuw moeten worden
onderzocht.
Op dit moment zijn dit alleen angsten op basis van hints die zijn
ontleend aan vroege gegevens over Omicron die uit Zuid-Afrika
opduiken. Of deze angsten werkelijkheid zullen worden, is
verre van zeker. Het zal weken of zelfs maanden duren voordat
er solide bewijs is van laboratorium- en andere onderzoeken
over de mate van bedreiging die Omicron werkelijk vormt.
Ondertussen proberen veel landen te voorkomen dat de
nieuwe variant met reizigers het land binnenkomt. Ze kopen
tijd om zich op het ergste voor te bereiden terwijl ze op het
beste hopen.
De nieuwe variant kwam eerder deze week naar voren in ZuidAfrika, toen Covid-infecties plotseling en sterk toenamen, van
minder dan 300 gevallen op 16 november tot meer dan 1.200
op 25 november. De overgrote meerderheid van deze infecties

vond plaats in één provincie, Gauteng, met Johannesburg als
hoofdstad.
In eerste instantie leek het alsof de besmettingen gekoppeld
waren aan één groot superspreading-evenement, zoals een
groot feest. Dat zou het soort uitbraak zijn waarbij een nieuwe
variant even losbarst en dan wegsterft. Maar nieuwe gevallen
in Gauteng raakten meer verspreid. Dat zette Zuid-Afrikaanse
wetenschappers ertoe aan om naar de genomische sequentie
van virale monsters te kijken, en zo ontdekten ze de nieuwe
variant.
Nadere analyse bevestigde dat de nieuwe variant zich snel
verspreidde in veel andere provincies in Zuid-Afrika, ook al
waren de aantallen nog klein. Dit patroon suggereert dat
Omicron de Delta variant kan overtreffen. De aard van de
mutaties van Omicron geeft ondersteuning aan deze
hypothese. Het heeft er ongeveer 50, een uitzonderlijk groot
aantal. Het meest verontrustend zijn er tien die worden
aangetroffen in het receptorbindende domein (RBD) van het
spike-eiwit van het virus. Het RBD is het deel van het virus dat
zich hecht aan menselijke cellen, waardoor het virus deze kan
binnendringen en infecteren. Ter vergelijking: de Beta-variant
heeft drie wijzigingen in de RBD en Delta slechts twee.
Bij mutaties is kwantiteit niet per se kwaliteit. Maar
verschillende van die in Omicron zijn gevonden in onderzoeken
naar andere varianten om het virus besmettelijker te maken.
Sommige maken het voor SARS-CoV-2 gemakkelijker om de
aangeboren immuunrespons van het lichaam (de eerste
reactie van het immuunsysteem) te ontwijken, andere
verzwakken de antilichaamrespons (een afweermechanisme
dat is opgebouwd als gevolg van eerdere infectie of vaccinatie).
Verschillende combinaties van de mutaties van Omicron zijn
aanwezig in alle tot dusverre bezorgde varianten.
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Als blijkt dat de mutaties in Omicron covid-vaccins minder
krachtig maken, moeten de prikken mogelijk worden
aangepast. Op 26 november zeiden Pfizer en BioNTech, makers
van de covid-prik die het meest wordt gebruikt in westerse
landen, dat ze hun mRNA-vaccin binnen zes weken zouden
kunnen herwerken en de eerste batches binnen 100 dagen
zouden verzenden. De mutaties in Omicron lijken geen
bedreiging te vormen voor de werkzaamheid van antivirale
geneesmiddelen voor Covid, maar ze zouden sommige
antilichaamtherapieën kunnen verslaan, die worden gegeven
aan mensen die geen immuunrespons kunnen opwekken.
Zelfs als Omicron in Zuid-Afrika gaat domineren, is het
onduidelijk of de Delta variant in andere delen van de wereld
zal verdringen. Zuid-Afrika had een golf van de Beta-variant die
zich nergens anders vestigde. Evenzo werd Alpha, dat heel
Europa overspoelde, nooit in Zuid-Afrika gevestigd.

Deze patronen kunnen te maken hebben met variaties in
demografie en met veelvoorkomende infecties die op slecht
begrepen manieren interageren met SARS-CoV-2.
Al met al valt er nog veel over Omicron te ontdekken. Wat wel
duidelijk is, is dat de wereld er beter aan toe is om er
weerstand aan te bieden dan toen Delta eind vorig jaar in India
opkwam. Tegen de tijd dat Delta was geïdentificeerd als een
zorgwekkende variant, had het zich al naar vele delen van de
wereld verspreid en uiteindelijk golf na golf van de pandemie
gezaaid. Het valt nog te bezien of Omicron op zo'n schaal een
wereldwijde bedreiging vormt.
Bron: https://www.economist.com/science-andtechnology/2021/11/26/a-new-covid-19-variant-has-emerged

Advertentie
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46 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid;
Suriname afhankelijker dan ooit !

T

ijdens een presentatie voor Rotary Club Paramaribo op
24 November 2021 over de verworvenheden van 46 jaar
onafhankelijke Republiek Suriname trok Winston
Ramautarsing de conclusie: “Hoe trots wij ook niet zijn op onze
zelfstandigheid, feit is dat wij nog nooit eerder in de
geschiedenis van ons land zo afhankelijk zijn geweest van het
buitenland”.
Waren we er klaar voor
De inleider begon met de vraag die helaas velen zich nog
afvragen of we wel onafhankelijk hadden moeten worden, of
de condities er rijp voor waren om op eigen benen te kunnen
staan, hoe goed we erop waren voorbereid en of die Nf 3.5
miljard gratis Hollands geld niet veel meer moest zijn om het
te laten lukken.
De inleider is van mening dat het op eigen benen staan een
natuurlijk proces is en we kunnen en willen zeker niet terug in
moeders schoot, ook al zou het technisch kunnen. Een land is
nooit geheel ready, er is altijd veel te verbeteren. De
voorbereidingen waren slecht, onze leiders van toen waren
koppig en wisten niet zo goed te werken aan consensus
building. De leiders dachten dat je met enkele miljarden
Nederlandse ontwikkelingsguldens een land kon ontwikkelen,
maar dat bleek al gauw onvoldoende voorwaarde.
Hoe Goed hebben we het gedaan
De vervolgvraag is dan ook hoe goed we het proces van op
eigen benen staan in die 46 jaar hebben ingevuld. Hierover zijn
de meningen verdeeld. Een deel zegt dat met vallen en opstaan
het ons redelijk goed is gelukt. We moeten wat meer geduld
en vertrouwen hebben. “W’o Set’ En”. Een ander deel zegt dat
we het zeker niet goed hebben gedaan en dat we keer op keer
tonen dat we het gewoon niet kunnen. We worden van Crisis
naar Crisis geduwd. Sommigen verlangen zelf terug naar de
Koning(in).
Feit is dat er in 1975 tussen Nederland en Suriname de ambitie
is uitgesproken om middels ontwikkelingssamenwerking de
welvaartskloof tussen de 2 landen te verkleinen. De

materiele welvaart, uitgedrukt in Bruto Binnenlands Product
(BBP) per capita was toen ongeveer 5 keer zo groot in
Nederland t.o.v. Suriname. Daartoe werd er een bedrag van Nf
3.5 miljard aan ontwikkelingsfinanciering beschikbaar gesteld.
Helaas blijkt ontwikkeling niet alleen door kapitaal bepaald te
worden, zeker als je bestuurlijk niet voldoende in staat bent
om de andere factoren te mobiliseren. Het resultaat na 46 jaar
is de welvaartskloof tussen Suriname en Nederland, volgens de
Wereldbank statistieken, in plaats van te zijn verkleind, verder
te zijn vergroot naar ca. 9 keer zo groot. Maar misschien
moeten we ons niet spiegelen aan Nederland.
Onze Welvaart is verviervoudigd
Dat neemt niet weg dat Suriname in materiele welvaart er
absoluut fors op vooruit zijn gegaan. Onze BBP die per capita
in 1975 slechts US$ 1.200 bedroeg ligt in 2021 rond de US$
5.000. Een betere maat voor vooruitgang in welvaartsniveau is
het vergelijken met het gemiddelde van de rest van de wereld.
Alle 200 landen werken aan de groei van hun welvaart en de
een doet het beter dan de ander. Dan blijkt dat de
welvaartskloof tussen Suriname en de rest van de wereld te
zijn toegenomen. In vergelijking met de rest van de landen
hebben wij het minder goed gedaan. De wereld was in 1975
gemiddeld 2.0 maal zo welvarend als ons land en dit is in 2020
toegenomen naar 2.4 maal.
Van belang is of we er de juiste lessen uit geleerd hebben om
het morgen beter te kunnen doen. Want daar schijnt het
kernprobleem te liggen. De rode draad gedurende de periode
1975- 2021 is enerzijds Politiek/Bestuurlijk en anderzijds
Sociaaleconomisch.
Politiek/Bestuurlijk was het een soort “stuivertje
verwisselen”. Afgezien van de 2 militaire staatsgrepen in 19801987 en in 1990-1991, heeft het volk afwisselend “Frontachtig” en “NDP-achtig” bestuur geselecteerd. De oorzaak
hiervoor is grotendeels dat een onderontwikkeld/ afhankelijk
(gehouden) volk afwisselend kiest voor populistische/
incompetente/ geldverslindende leiders o.b.v. Friends, Family
& Sponsors (FF&S)/ patronage en rentseeking.
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Van Crisis naar Crisis
Politiek en Economie: Hand in Hand
• 1975-1980: Arron/NPS
• 1980-1987: Revo/NDP
• 1988-1996: Front/VHP (Shankar) (+ telefooncoup
1990/91)/ Nieuw Front (Venetiaan I) + Partners
• 1996-2000: Wijdenbosch/NDP
• 2000-2010: Nieuw Front Venetiaan II+III
• 2010-2020: Bouterse/NDP
• 2020- 2025 …of zoveel eerder: Santokhi
Aangezien de economie in kleine samenlevingen heel sterk
afhankelijk is van de kwaliteit van het Politiek/Bestuurlijke was
het gevolg dat de gemeenschap telkenmale werd bestuurd van
de ene Sociaaleconomische Crisis naar de volgende Crisis.
162e plaats Doing Business Index
Op de World Bank Ease of Doing Business Index zijn wij als land
van de 138e plaats in 2008 naar de 162e plaats gezakt in 2020.
Het investeringsklimaat is ronduit slecht en stimuleert niet tot
investeringen. Gelukkig zijn wij als land in staat geweest de
bauxietsector als “kurk” waar de economie op dreef te
vervangen door aardolie en goud. Onze welvaart is gebaseerd
op het mijnen van natuurlijke hulpbronnen, die grotendeels
door buitenlanders wordt aangestuurd. Dit zal verder worden
vergroot bij de off-shore olie-exploitatie. Mede hierdoor lukt
het maar niet om de economie een bredere stabielere
economische basis te geven.
Lessen uit Crisis op Crisis
Onze gemiddelde welvaart is de afgelopen 46 jaar bijna
verviervoudigd, maar er is geen structurele verandering van de
economie.
Economische
ontwikkeling vereist:

Realiteit:

• Impotent Bestuur; met een
ambtenarenapparaat als sociaal
• Een capabele integere
vangnet (geen NDP uitvinding);
regering;
• Onmondige afhankelijke
• Een bevolking die
bevolking;
effectief kan/wil
• Bouwen op DFI (van
werken en;
Suralco/BMS via Iamgold/
• Bedrijven/ organisaties
Newmont naar Total/Apache);
kan draaien.
• Zwak ontwikkeld lokaal
ondernemerschap.

De Bestuurs/Beleidspraktijk
Regeringen (uit alle partijen die aan de macht zijn geweest)
kiezen voor het “brengen” van Ontwikkeling door de Overheid
(grondpapieren, pakketten). In plaats van burgers en
ondernemers te stimuleren met incentives voor innovaties en
competitiveness voor CSME en EPA is het beleid gericht op
bonussen en Rents uitdelen aan “bevriende ondernemers” en
partijgenoten. We hebben daarmee een werkverschaffende,
verder
uitdijende
verkwistende
en
verlammend
ambtenarenapparaat gecreëerd.

Impotent Bestuur: De uitdrukking
“Regeren is ….. Vooruitzien” … kan in de
Surinaamse bestuurspraktijk het beste
worden herschreven naar “Regeren is
…….. Vooruitschuiven”.
Parastatalen: De diverse met Ontwikkelingshulp, onder het
mom van “we (lees: de politiek) moeten de private sector leren
hoe het moet”, gecreëerde staatsbedrijven zijn
gekannibaliseerd en de meeste op sterven na dood. In plaats
van het verkopen/privatiseren van de nog bruikbare
eenheden/onderdelen
aan
ondernemers
(nationaal/
internationaal) laten we wat ervan over is liever nog verder
doodbloeden (SML, SEL Baboenhol, SEL Tibiti, Victoria, Phedra,
Patamacca, Surinam Timbers, Bosmij, Stivi, Alliance,
Marienburg etc). De politiek wil niet Privatiseren: aangezien
Staatsbedrijven tot het exclusieve domein van de winnende
partij(en) behoort. Het mandaat van het electoraat geeft de
vrijheid om FF&S te “accommoderen”.
In plaats van de echte arme burgers subjectsubsidie te geven
worden de beter gesitueerde burgers door objectsubsidie (gas,
water, elektra, benzine) tot verspilling/oververbruik
gestimuleerd.
Het Probleem is niet Incidenteel: Als de overgrote
meerderheid van de bevolking van opvatting is dat stelen
ongeoorloofd is dan verdiend de diepgewortelde praktijk van
FF&S, oneigenlijk gebruik en stelen van staatsmiddelen (Winti
Wai ……Lanti Pai) diepgaand nader sociologisch onderzoek.
Happy Travel
Terwijl onze leiders stad en land afreizen (in duurste pakken en
lange auto colonnes of in helicopters) als ook de wereld
rondtrekken (van Guyana, Mexico, New York, Nederland,
Glasgow, nu met feestdelegatie in Dubai) blijven de resultaten
uit.
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Na 46 jaar moeten we de eerlijke vraag wel durven te stellen
en ook te beantwoorden: Hoe Onafhankelijk zijn we als we in
plaats van harder en smarter te gaan werken en het goede
voorbeeld te geven zitten te bedelen om hulp van buiten w.o.:
❖ De Deense (HPSG) waterstof miljarden;
❖ De 150 Investeerders die bij BIBIS in de rij staan ….
met straks nog 150 nieuwe uit Dubai;
❖ De beloofde Diaspora miljarden;
❖ De IMF + Wereldbank + IDB miljarden leningen
❖ De Kaalscheer kortingen via Lazard van
schuldeisers/bondholders Oppenheimer/China;
❖ De Total/Apache offshore oliegelden;
Tot slot bracht Ramautarsing het slechte nieuws: “We krijgen
niks cadeau. Bbehalve voor de natuurlijke hulpbronnen zullen
wij voor ons welvaartsniveau samen veel harder en smarter
moeten werken. Zolang wij onze leiders niet nauwkeurig
selecteren en afrekenen op basis van integriteit, economisch
beleid en resultaten gaan we blijven gaan van Crisis naar
Crisis”.

Economic Quotes:
“Iedere bankier weet dat als hij zijn
kredietwaardigheid moet bewijzen,
hij zijn krediet heeft verspeeld, hoe
goed zijn argumenten ook zijn.”
Engels Econoom 1826 - 1877 – Walter
Bagehot

Als goede nieuws bracht hij: “Het is nog niet te laat. Ondanks
de gemiste kansen is Suriname nog steeds een heerlijk land,
met ruime mogelijkheden, gezegend door moeder natuur. Met
goed leiderschap kan Suriname nog steeds een der welvarende
landen in de toekomst worden”. Suriname Gefeliciteerd …..Jai
Jai Sarnaam.
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Santokhi doet mee met Summit for Democracy
Democracy doesn’t happen by accident.
We have to defend it, fight for it, strengthen
it, renew it.
PRESIDENT JOSEPH R. BIDEN, JR.
“Democratie ontstaat niet zomaar. We moeten het
verdedigen, ervoor vechten, versterken, vernieuwen” zei
President Biden op de Internationale Dag van de Democratie.
“Geen enkele democratie is perfect, en geen enkele
democratie is ooit definitief. Elke winst die wordt behaald, elke
barrière die wordt doorbroken, is het resultaat van
vastberaden, onophoudelijk werk.”

O

p 9-10 december 2021 zal president Biden gastheer zijn
van de eerste van twee topconferenties voor
democratie, die leiders van de regering, het maatschappelijk
middenveld en de particuliere sector zullen samenbrengen om
een positieve agenda voor democratische vernieuwing uit te
stippelen en de grootste bedreigingen aan te pakken waarmee
democratieën vandaag worden geconfronteerd door middel
van collectieve actie.
De December Summit
De virtuele top zal zich richten op de uitdagingen en kansen
waarmee democratieën worden geconfronteerd en zal een
platform bieden voor leiders om zowel individuele als
collectieve toezeggingen, hervormingen en initiatieven ter
verdediging van democratie en mensenrechten in binnen- en
buitenland aan te kondigen. De Verenigde Staten zal de top
gebruiken om te luisteren, te leren en in contact te komen met
een breed scala aan actoren wiens steun en inzet van cruciaal
belang zijn voor wereldwijde democratische vernieuwing. Het
zal ook een van de unieke sterke punten van de democratie
laten zien: het vermogen om haar onvolkomenheden te
erkennen en deze open en transparant te confronteren.
Waarover gaat de Summit
Voorafgaand aan de eerste top overlegt de VS met experts van
de overheid, multilaterale organisaties, filantropen, het
maatschappelijk middenveld en de particuliere sector om
gedurfde, praktische ideeën rond drie hoofdthema's te
verzamelen:
1.
2.
3.

Leiders zullen worden aangemoedigd om specifieke acties en
toezeggingen aan te kondigen voor zinvolle interne
hervormingen en internationale initiatieven die de
doelstellingen t.a.v. de thema’s van de top bevorderen. Het
maatschappelijk middenveld zal als onderdeel van het officiële
programma vertegenwoordigd zijn in panels en in seminars.
Hun deelname is gebaseerd op een verscheidenheid aan
factoren, waaronder geografische representatie, politieke
context en materiedeskundigheid.
Deze keer gelukkig geen feestdelegatie
President Chandrikapersad Santokhi is samen met een 110-tal
leiders door de VS uitgenodigd om aan deze summit mee te
doen. Gelukkig is de summit virtueel waardoor de
gemeenschap niet voor de zoveelste keer belast wordt met de
reis- en verblijfskosten van een topdelegatie, zoals gebruikelijk
aangevuld met Friends, Family & Sponsoren”.
Wie zijn de 111 genodigden?
De huidige mix van genodigden omvat zowel liberale
democratieën, zwakkere democratieën alsmede verschillende
staten met autoritaire kenmerken (zoals de Democratische
Republiek Congo, de Filipijnen en Pakistan).
In plaats van deelname te beperken tot een kerngroep van
toegewijde democratieën, koos het team van Biden voor een
“grote tent” aanpak. De meerderheid van de genodigden, in
totaal 77 landen, is volgens het rapport van Freedom House
voor 2021 ‘volledig vrij’ of volledig democratisch. Nog eens 31
genodigden worden aangemerkt als 'gedeeltelijk vrij'. Ten
slotte vallen om strategische Amerikaanse nationale belangen
3 landen in het "niet-vrije" kamp.
Small States
De zeer kleine staten krijgen op deze topconferentie een
speciale behandeling. Ongeveer 30 landen met een bevolking
van minder dan 1 miljoen, w.o. Suriname, werden uitgenodigd
om deel te nemen. In plaats van één uitnodiging aan een
cluster van kleinere staten (bvb. de Caricom) aan te bieden
(waardoor slechts één leider mag spreken voor de groep),
volgden de organisatoren een "één land, één uitnodiging"beleid.

Verdedigen tegen autoritarisme
Corruptie aanpakken en bestrijden
Respect voor mensenrechten bevorderen
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Al is de Leugen nog zo snel …….
Minister Achaibersing houdt agrarische ondernemers straal voor de gek
Op 7 november 2021 sloeg de Minister van Financiën in het
populaire radioprogramma “Welingelichte Kringen”op Radio
ABC zich op de borst hoe goed hij het bedrijfsleven stimuleert.
Hij gaf daarbij als wapenfeit aan dat hij het Agrarisch Krediet
Fonds (AKF) bij de Volks Crediet Bank (VCB) had ingesteld. Hij
wist kennelijk niet dat het AKF al sinds 2016 door de vorige
Regering ten grave was gedragen.

Hij laat zijn secretaresse bellen naar de FSA dat de brief
ondertekend moet worden door de voorzitter in plaats van de
secretaris en dat LVV geen open brieven accepteert. Dit
typeert de gedachten van de minister over de door hem veel
gebezigde agribusiness approach.

Agrarisch Krediet is essentieel
De FSA geeft in het schrijven aan dat de toegang tot
De minister doelde waarschijnlijk op een nieuw, na meer dan
financiering van de agrarische ondernemers in stad, district en
16 maanden Regering Santokhi-Brunswijk, op te richten Fonds
het binnenland bij de lokale commerciële banken zeer beperkt
onder de naam het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de
is en voor degenen die het wel lukt, zijn de rentepercentages
Agribusiness (NOFA), welke inderdaad bij de VCB zal worden
enorm hoog. FSA heeft daartoe begin 2021 zelf het voortouw
ondergebracht. Hij stelde: ”Ik heb een eerste tranche van SRD
genomen om te geraken tot de opzet van een Agro-Finance
50 miljoen aan VCB ter beschikking gesteld. Indien nodig
raamwerk, tegen betaalbare rente aflossingspercentages met
volgen er meerdere tranches. De Regering heeft zijn werk
en/of zonder onderpand. Daarbij heeft FSA op basis van een
gedaan, nu ligt het aan de sector om te investeren”. Hij kende
gedegen analyse van de bankensector de keuze gemaakt om
het rentepercentage niet precies
dit Fonds te plaatsen bij de VCB,
Terwijl de ministers van LVV en Financiën welke enkele jaren geleden is
maar “het zijn goedkope kredieten
onder de 7%”.
gefuseerd met de Landbouwbank.
naarstig op zoek zijn naar investeerders in

Dubai blijft het dossier NOFA op het bureau
VCB weet van niks
De diverse producten voor de
van LVV liggen. Het geeft aan waar de
Wie schets onze verbazing toen
instelling van NOFA zijn al maanden
prioriteiten van deze Regering liggen.
meerdere
Bestuursleden
door
gereed, waaronder de concept
agrariërs werden gebeld met de vraag
beheersovereenkomst tussen het
waar men aan het goedkoop landbouwkrediet kon komen,
Ministerie van LVV en de VCB-bank en het Staatsbesluit NOFA.
aangezien men bij de VCB er niets van wist. Bij navraag bij de
Inmiddels heeft de Staatsraad ook haar goedkeuring gegeven
directie van de VCB werd de VES medegedeeld dat het nog lang
aan NOFA. Terwijl de ministers van LVV en Financiën naarstig
niet zo ver was. Het Fonds was nog in oprichting en een van
op zoek zijn naar buitenlandse investeerders in Dubai blijft het
hun directieleden was in de commissie, maar het leek te zijn
dossier NOFA, die de lokale ondernemers moet stimuleren, op
stilgevallen. In elk geval was er geen geld, zeker geen SRD 50
het bureau van LVV liggen. Dit geeft duidelijk aan waar de
miljoen, voor agrarische kredieten door het Ministerie van
prioriteiten van deze Regering liggen. Waar het geen antwoord
Financiën naar VCB overgemaakt. Ze gaven duidelijk aan dat de
op geeft is waarom de minister van Financiën er toch voor kiest
agrariërs vooralsnog niet bij hun hoefden aan te kloppen voor
om onwaarheden te bezigen en de agrarische ondernemer
NOFA.
bewust een worst van SRD 50 miljoen voor de neus te houden.
Pas deze week werd het ons duidelijk hoe voortvarend de
Regering, en met name het ministerie van LVV begaan is met
de belangen van de (agrarische) ondernemers. Uit een open
brief van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) aan
minister Sewdien van LVV hebben wij uit de media kunnen
halen dat NOFA nog niet eens is opgericht. Ook het Bestuur van
NOFA met 3 vertegenwoordigers van de private sector en 4 van
de publieke sector is nog niet benoemd. Vermeldenswaard is
dat de minister van LVV het niet op prijs stelt dat de private
sector via een open brief deze zaak aan de kaak stelt.

De vraag blijft waarom het de Regering na 16 maanden nog
steeds niet lukt om een eenvoudige organisatie als NOFA
operationeel te kunnen maken. Het scheppen van
kredietmogelijkheden is van essentieel belang voor de
ontwikkeling van de agrarische productie. De situatie wordt
met de dag nijpender voor de agrariër en de voedselzekerheid
van ons land komt hierdoor in gevaar.
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……………Nawoord van de redactie ………………..
USD 50 miljoen aan Koolstofkredieten
Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening
en Milieu heeft een overeenkomst
getekend met TotalEnergies voor het
uitvoeren van een programma om de uitstoot van
broeikasgassen
te
verminderen,
zogenaamde
Koolstofkredieten. Voor de uitvoering van het
programma wordt door TotalEnergies USD 50 miljoen
beschikbaar gesteld. Het programma start met de
institutionele versterking van het Ministerie, SBB en het
NIMOS. Deze eerste Koolstofkrediet overeenkomst is
zeer prijzenswaardig, met name ook het accent op de
capaciteitsversterking. Dat is een noodzakelijke basis
voor Suriname om ook te kunnen verdienen aan
Koolstofkredieten (Carbon credits).
Dubai Wereld Expo
De financieel-economische crisis van Suriname is, naar
het gedrag van onze autoriteiten te oordelen, voorbij.
Terwijl de samenleving verkrampt raakt en de prijzen van
goederen en diensten alsmaar stijgen, zonder enig
uitzicht op verbetering, zien we de autoriteiten zich als
“Sjeiks” gedragen en de schaarse middelen van de
samenleving
zonder
afdoende
verantwoording
“verkwisten”.
De President is met familie en een omvangrijke delegatie
afgereisd naar de Dubai Wereld Expo ter bijwoning van
de Suriname dag. Het is van belang dat de Regering na
terugkeer cijfermatig uitleg geeft hoeveel de reis van de
Regeringsdelegatie, inclusief de vertegenwoordigers van
Staatsbedrijven, de gemeenschap gekost heeft. Ook wat
de concrete resultaten zijn die de Regering heeft bereikt
met dit reisje. Welke nieuwe investeerders hebben op
basis van dit bezoek toegezegd naar Suriname te
komen?. De samenleving heeft er recht op om te weten
wat de voordelen van een dergelijke reis zijn. Hierbij
dienen mogelijke investeringen en toekomstige
voordelen van nieuwe buitenlandse investeringen te
worden afgezet tegen de gepleegde nationale financiële
en andere kosten.
Regering wees open en eerlijk en publiceer de lijst van de
BIBIS-minister met 150 “fictieve” investeerders. Op een
investeerder na heeft de samenleving tot nu toe bitter
weinig gemerkt van de buitenlandse Investeringen.
Indien de Dubai reis daadwerkelijk een of meer directe
investeringen binnenhaalt, verdiend de President alle

credit, want dit heeft Suriname nodig om uit de crisis te
geraken. In dat geval is het “all hands on deck” om deze
nieuwe investeerders zodanig te faciliteren dat ze ook
duurzame winstgevende economische activiteiten
opzetten.
Toekomstige Diplomaten
De lijst van aanstaande ambassadeurs en overige
diplomaten laat zien dat, in tegenstelling tot wat de BIBIS
-minister zegt, er geen carrière diplomaten maar
exclusief politieke bevriende “diplomaten” worden
benoemd. Politieke vrienden die ergens voor moeten
worden beloond krijgen de krenten uit de pap; dit is
hoofdklasse “vriendjespolitiek”. Grondwettelijk valt het
Buitenlands beleid rechtstreeks onder de President.
Maar waar staat het buitenlands beleid concreet
uitgewerkt en waar is de evaluatie van het functioneren
van de ambassades die daaraan vooraf is gegaan. Welke
posten moeten worden gesloten en aan welke
competentie eisen moeten de kandidaten voldoen? Hoe
kunnen de buitenlandse posten de verdiencapaciteit van
Suriname vergroten, de zogenaamde economische
diplomatie? Dit zijn vragen die eerst beantwoord moeten
worden voordat overgegaan kan worden tot het
accommoderen van diplomaten.
Ambassadepost Parijs
De huidige coalitie met de President aan top heeft als
oppositie in de vorige DNA de nieuwe ambassadepost in
Parijs frontaal bekritiseerd, met sterke argumenten dat
de ambassade in Parijs overbodig is en een financiële
strop is. De VES is voorstaander van buitenlandse posten
in landen, waarbij er per saldo evidente voordelen voor
Suriname zijn. Alle overbodige buitenlandse posten met
een negatieve saldo moeten gesloten worden, zeker in
deze financieel-economische crisis. Dit had de VES reeds
duidelijk kenbaar gemaakt in de bespreking met de
coalitieleiders op 16 juni 2020, welke de goedkeuring
leek te hebben van de huidige President. Tot onze
verbazing verneemt de samenleving dat in plaats van
sluiting er een nieuwe ambassadeur zal worden
benoemd in Parijs. Dit is woordbreuk van de President
naar de samenleving toe. Maar meer nog hiermee geeft
hij achteraf goedkeuring aan het geldverslindend beleid
van de NDP regering inzake de ambassades en zet hij het
verkeerde beleid vrolijk voort.
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