
Algemeen 
 
 
New Surfin NV is op 5 januari 2021 in alle geheimzinnigheid, buiten 
het gezichtsveld van overige coalitiepartners, buiten de wettelijke 
bepalingen om, en zonder De Nationale Assemblee (DNA) te 
consulteren, door dhr. R. Pahladsing ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken (KKF). Nadat duidelijk werd dat bij deze 
dubieuze constructie een zevental wetten zijn overtreden, had de 
president tijdens de debatten in DNA beloofd dat het ontbonden zou 
worden en dat er een nietigheidsverklaring aan DNA gegeven zou 
worden. Helaas zijn deze woorden van de president holle frasen 
gebleken, want tot op 16 juni 2022 is vastgesteld dat New Surfin NV 
nog steeds staat ingeschreven bij de KKF. 
 
Op 10 juni 2022 heb ik een MoU gepresenteerd waaruit blijkt dat de 
regering c.q. de president ons bewust belangrijke informatie over 
New Surfin NV heeft onthouden!  
 
Er is een MoU getekend door de ministers van Financien en BiBiS op 
10 januari 2021, met een Italiaans bouwbedrijf MAEC 87 SRL  in deze 
vertegenwoordigd door dhr. Montanari.  Een amandement op deze 
MOU werd getekend op 1 februari 2021 tussen de minister Financien 
dhr. Achaibersing en de Voorzitter van MAEC 87 SRL.  
 

• Nadat New Surfin NV werd opgericht op 5 jan 2021, is er op 7 
januari een Bankgarantie getekend, wederom door minister 
Achaibersing en ik citeer “for and behalf of the Bank of 
Suriname’’, ministerie van Financien en Planning, t.b.v. SURFIN 
NV en bij de Federal Reserve Bank of New York in New York 
werd een bankrekening geopend ten name van SURFIN NV met 
het Bankrekening-nummer FRNYUS33 – 021085677  

• Daarna werd er op 10 januari 2021 een MoU getekend door de 
ministers Achaibersing en Ramdin, namens “ The Office of the 
President of the Republic of Suriname” en dhr. Angelo 
Montanari van MAEC 87 SRL. 

 
De MoU 

• Leenbedrag: US$ 2 miljard en later de mogelijkheid om nog 
eens US$ 5 miljard te lenen.  

• Looptijd: 20 jaar, maar kan verlengd worden 
• Rente: 0,5% per jaar 



• Grace period: 5 jaar 
• Additionele lening kan met een grace period van 8 jaar en voor 

een periode van 30 jaar 
• Commission/brokerage fee: 6%, voor de 2 miljard lening wordt 

het US$ 120 miljoen. Voor de additionele 5 miljard lening 
wordt het US$300 miljoen dat erbij komt. 

• Terugbetaling na de grace period maandelijks US$ 10 miljoen 
gedurende 240 maanden. Vele komende regeringen worden 
gebonden om maar liefst 20 jaar maandelijks US$ 10 miljoen te 
betalen.  

• Strikte geheimhouding is overeengekomen 
• Arbitrage zal in Zwitserland in het Engels geschieden 

 
Hoezo geen relatie met IMF programma. In art. 1 staat: “THE LOAN 
SHALL BE CONDITIONED UPON PRUDENT FINANCIAL-ECONOMIC 
PLANS, INCLUDING EXISTING DEBT RESCHEDULING, WITH 
SUPPORT OF THE IMF AND OTHER IFI’s”. Hier is IMF letterlijk in 
beeld! 
De lener, MAEC 87 SRL zal:” een Internationale bank betrekken ter 
uitvoering vd lening. Geen verdere betrokkenheid van andere 
Internationale banken! Punt 11 vd MOU. Zie dit in relatie met punt 
13: storting op een bankrekening door Suriname aan te geven . 
 
 
BANKGARANTIE 

• Namens: The Government of Suriname, via CbvS: Waterkant 20 
Paramaribo, rekening nummer: 0313100-003-007-840 (USD 
account, tbv SURFIN NV, tekent dhr Achaibersing. 

• Bankgegevens: SURFIN NV, Federal Reserve Bank of New York 
aan de 33 Liberty Street New York, rekeningnummer: 
FRNYUS33 – 021085677 

• Alle mineralen, olie in de grond, potentie aan agrarische 
productie industriele productie en alle andere 
productievormen als gevolg van deze lening zijn als onderpand 
gegeven.”  

 
Het frappante van dit alles voorzitter is dat New Surfin NV staat 
ingeschreven bij de KKF, maar in de MoU wordt gesproken over 
Surfin NV, terwijl SURFIN NV niet staat ingeschreven bij onze KKF! 
We mogen dus concluderen dat er een leningsovereenkomst is 
gesloten tussen een Italiaans bedrijf en een Surinaams bedrijf dat op 
papier niet bestaat en nooit heeft bestaan. Dit is oplichting in de 



ruimste zin des woord voorzitter. En het zijn uitgerekend dezelfde 
ministers die de staat wederom hebben getracht te benadelen met de 
HPSG Deal!! Waar zijn de due diligence onderzoeken?  Wie is dhr. 
Angelo Montanari van MAEC 87 SRL? Via Google vinden we dat het 
om een familie bouwbedrijf gaat en een maatschappelijk kapitaal van 
niet eens US$ 300 miljoen? Van waar zal dit bedrijf US$ 7 miljard 
mobiliseren? De Italiaanse overheid leent voor afgerond 3% per jaar. 
Waarom zou dit bedrijf voor 0,5% aan ons lenen, waarbij 
aangetekend moet worden dat  Suriname niet de ideale financiele 
status heeft? 
 
Uit boven aangehaalde activiteiten komen wij tot geen enkel andere 
conclusie dan dat het om vooraf goed bedacht en in verenigd verband 
gecoordineerde actie is gegaan, waarbij vele vragen gesteld zullen 
worden! 
 
Toen het duidelijk werd voor ons wat zich afspeelde bij New Surfin, 
evenals de onbevredigende gevoerde debatten hier in DNA, had de 
NDP fractie een strafrechtelijk onderzoek ingediend bij de 
toenmalige PG op 16 februari 2021. 
 
De bezwaren onzerzijds wat betreft New Surfin NV zijn onder meer: 

• Staatsdeelneming in een private onderneming 
• De actieve participatie van 2 ministers in de RvC van deze 

onderneming.  
 
Gelet op de twee keiharde feiten en de hele procedure hoe deze 
private onderneming tot stand is gekomen is het overduidelijk dat 
wetten binnen ons staatsbestel hier met de voeten zijn getreden nl.  
- De grondwet 
- Landsverordening 1971 
- De Wet Toezicht Bank en Kredietwezen 
- De Comptabiliteitswet 
- De Wet op de Jaarrekening  
- De Anti-Corruptiewet 
- Wetboek van Strafrecht: art. 421 
 
Conclusie  
Ten eerste blijkt uit de oprichtings akte dat het hier gaat om een 
prive-onderneming, waarvan de minister van Financien en Planning 
en de Minister van Buitenlandse Zaken, RVC functies bekleden. Dit 
gegeven staat haaks tegenover alle relevante wettelijke regelingen, 



good governance, alle beginselen van goed en behoorlijk bestuur, 
transparantie, de code of ethics, checks and balances, 
aansprakelijkheid, etc. Voorzitter, dit is gewoon een prive-
onderneming, opgericht door prive-personen (kijkt u maar naar de 
oprichtings-akte) , waarbij STAATSMIDDELEN zijn gebruikt zonder 
de juiste procedures in acht te hebben genomen.  
 
Op 31 okt. 2021 had de president in een interview met dhr Telgt 
uitgelegd dat de constructie – Surfin -  bedoeld is om de CbvS te 
omzeilen. Hij bevestigd daarbij de discutabele efforts die hij met zijn 
team pleegt om naar fresh capital te zoeken. Kortom deze 
handelingen zijn met voorbedachten rade in groeps verband 
gepleegd! 
 
 Wij hebben de case NEW SURFIN NV behandeld in DNA in april 
2021. Min of meer dezelfde vragen als toen gesteld gelden ook hier, 
nu enigszins aangepast. 
 
De hamvragen zijn: 

• Waarom heeft de regering deze belangrijke informatie niet met 
ons gedeeld? 

• Wederom vragen we om ons alle documenten mbt deze case te 
doen toekomen: de missive; de machtiging van de president 
aan de minister Financien en BIBIS voor het aangaan van deze 
lening, voor het als onderpand geven van al onze mineralen, 
agrarische productie, etc. 

• Waar komt het geld van MAEC 87 SRL vandaan? Wat is de 
achtergrond van de heer Angelo Montanari? 

• Waar zijn de verklaringen van de PG en Buro Staatsschuld dat 
deze lening (en) gesloten konden worden. Waren deze 
autoriteiten geconsulteerd en wij vragen naar hun schriftelijk 
advies. We kijken uit naar de beantwoording van de president. 


