
Valutaveilingen, nader belicht 

Eén van de belangrijkste taken van de Centrale Bank 
van Suriname (CBvS) is de bevordering van de waarde 
van de Surinaamse munteenheid. Hiertoe wordt er een 
beleid gevoerd waardoor het prijspeil prak sch con-
stant blij  en ook de wisselkoers stabiel is. In dit kader 
is ordening van de valutamarkt en stabilisering van de 
wisselkoers, op een niveau dat een goede reflec e is 
van vraag en aanbodverhoudingen in de economie, 
belangrijk. De Bank is ervan overtuigd dat met de in-
voering van een systeem van valutaveilingen een vrij 
nauwkeurige benadering van de evenwichtskoers van 
onze economie gevonden kan worden. 
Wat is de valutaveiling? 
 De CBvS stelt banken in de gelegenheid om door 

inschrijvingen op transparante wijze vreemde valu-
ta te kopen tegen een koers die hun cliënten wen-
sen te betalen; 

 Op basis van deze inschrijvingen krijgen meerdere 
par jen de gelegenheid om, a ankelijk van het 
niveau van de aangeboden middelen (het veilin-
genfonds), deviezen te kopen om goederen en 
diensten die de gemeenschap van belang acht te 
kunnen importeren;  

 Het belang van de valutaveilingen is dat de hoogte 
van de wisselkoers wordt bepaald op basis van 
vraag en aanbod en zo de zwarte markt voor valuta  
wordt teruggedrongen.  

 
Wie houdt de veiling en waar wordt die gehouden? 
De CBvS organiseert de valutaveilingen, die vooralsnog 
iedere week op dezelfde dag en jd gehouden zullen 
worden. Het is een elektronisch systeem en de banken 
bieden vanuit hun werkplek. 
 

Wie mag meedoen met de veilingen? 

De algemene banken in Suriname mogen deelnemen 
aan de veiling: De Surinaamsche Bank N.V., Hakrinbank 
N.V., Republic Bank (Suriname) N.V.,  Finabank N.V., 

Surichange Bank N.V., Coöpera eve Spaar- en Krediet-
bank GODO G.A., Landbouwbank N.V.,  Surinaamse 
Postspaarbank, S ch ng Surinaamse Volkscredietbank.  
De Bank kan naderhand evenwel besluiten om ook an-
dere instellingen tot het veilingensysteem toe te laten. 

Waarvoor is de valuta die geveild wordt bedoeld?  

De middelen uit de valutaveiling zijn bedoeld voor im-
porteurs van goederen en diensten die de gemeen-
schap noodzakelijk acht. Goederen, zoals levensmidde-
len, babymelk, wasmachines, tractoren. Diensten, zoals 
reisdeviezen in verband met medische behandeling en 
studie, overmakingen voor studerende kinderen in het 
buitenland; lucht- en zeevracht, betalingen aan arbei-
ders die zijn aangetrokken vanuit het buitenland. 

Wat is het te veilen bedrag 
 De CBvS bepaalt welk bedrag per week geveild zal 

worden. 
 Het veilingbedrag wordt een dag voor de veiling 

aan de banken bekendgemaakt. 
 

Hoe bieden de Banken?  
 De banken plaatsen hun bod (vanuit hun werkplek) 

via een computer die in verbinding staat met het 
veilingsysteem van de Centrale Bank. 

 Elk bod bestaat uit een bedrag dat de bank wil ko-
pen en de koers die de bank hiervoor wil betalen.  

 De bank doet een bod op basis van de behoe e 
van haar cliënten. 

 De cliënten registreren zich daarvoor vooraf bij hun 
banken en geven aan de koers die zij bereid zijn te 
betalen. Deze koers zullen de cliënten ook daad-
werkelijk moeten betalen bij een succesvol bod 
door hun banken. 

 Elke bank mag per veiling 3 keren bieden 
(inschrijven). 

 Zo’n veiling duurt 15 minuten. 
 
Hoe wordt de koers berekend? 

Het systeem berekend aan de hand van de biedingen 
die zijn gehonoreerd, een gewogen gemiddelde koers. 

 

 
Deze koers wordt de veilingkoers genoemd en is de     
officiële verkoopkoers voor de USD die zal gelden tot  
aan de volgende veiling. De aankoopkoers wordt van 
deze verkoopkoers afgeleid. De ontstane aan- en ver-
koopkoersen dienen alle instellingen van de valuta-
markt onherroepelijk te hanteren bij alle vreemde  
valuta transac es in het deviezenverkeer. 
De Centrale Bank zal na iedere veiling, nog dezelfde 
dag, de veilingkoers op haar website publiceren, alsook 
in de dagbladen. 
 
Wat betekent dit alles voor ons? 

Doordat de koers tot stand komt door vraag en aanbod 
zal men steeds meer geneigd zijn vreemde valuta bij de 
banken aan te bieden.  Zo vindt normalisa e van het 
aanbod van deviezen plaats en kunnen de wisselkoers 
en de prijzen in een klimaat van evenwich g fiscaal en 
budge air beleid naar het pad van stabilisa e gediri-
geerd worden.  

Het vertrouwen in de SRD keert langs die weg terug, 
waardoor aanbieders van goederen en diensten graag 
weer de SRD voor betalingen accepteren en personen 
en bedrijven hun inkomsten en uitgaven beter kunnen 
plannen.  

Oproep  aan de samenleving 

De Centrale Bank kan de wisselkoers niet in haar eentje 
stabiliseren. Hiervoor hebben wij de medewerking van 
alle huishoudingen en sectoren  van de economie no-
dig: de Overheid, de banken, de exporteurs en de vra-
gers (importeurs). Als wij gezamenlijk erin slagen om 
weer orde in de valutahandel te brengen, dan ze en 
wij een grote stap vooruit op onze weg naar gezondma-
king van onze economie.  De SRD is ons na onaal bezit, 
laten wij gezamenlijk tot verdediging daarvan overgaan. 
Een stap in de goede rich ng is het nalaten van lokale 
betalingen, zoals huishuur, aanschaf van onroerend 
goed en van voertuigen, alsook het plegen van inkopen 
in handelszaken met vreemde valuta. 
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