
Financieel drijfzand 

 

De financiële situatie in Suriname is op zijn zachts gezegd penibel. Het blijkt dat een groot bedrag aan 

harde valuta door de Centrale Bank van Suriname, welke daar werd aangehouden als kasreserve van 

de commerciële banken, is aangewend voor de koop van basisgoederen en aflossing van 

verplichtingen, aldus de vice president Ashwin Adhin. Om welk bedrag het precies gaat is nog steeds 

onduidelijk. Gesproken wordt over tenminste 100 miljoen dollar, maar er worden ook bedragen 

genoemd van 250 miljoen dollar tot zelfs ruim 300 miljoen dollar. Voor dergelijke bedragen kunnen 

enorme hoeveelheden basisgoederen worden gekocht en als die zijn gekocht, dan moet dat toch 

hebben geleid tot grote files in het verkeer wegens alle vrachtwagens die deze basisgoederen 

vervoeren. Van deze extreme files in het verkeer is overigens nooit melding gemaakt. 

 

In de aanloop naar de verkiezingen op 25 mei 2020 spreken vrijwel alle politieke partijen zich 

krachtig uit tegen corruptie, witwassen en de verdere financiële verloedering. Dit zijn thema’s waar 

iedereen het mee eens is, maar de kernvraag hoe dit moet worden aangepakt blijf helaas vaak 

onbeantwoord. Wat moet er concreet worden gedaan om het tij te keren?  

De realiteit is dat Suriname op 7 februari 2020 van het bureau Fitch een downgrade heeft gekregen 

tot “CCC”. Dit is een “junkstatus” en het betekent dat de deskundigen van Fitch ervan uitgaan dat 

Suriname op termijn niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Suriname kan de schulden en 

de rente niet betalen. De downgrade is met name te wijten aan de hoge staatsschuld van Suriname. 

Moody’s heeft de rating B2 eind februari 2020 gehandhaafd na de downgrade in 2018. Het andere 

ratingbureau, Standards & Poors heeft nog geen nieuwe rating afgegeven. Verwacht mag worden dat 

ook voor dit bureau de hoge staatsschuld van Suriname een factor zal zijn die meeweegt bij het 

beoordelen van de kredietwaardigheid van het land. 

Wat betekent een CCC-rating? Concreet betekent het dat een land geen toegang meer heeft tot de 

internationale geld- en kapitaalmarkt. Dit betekent dat Suriname geen geld meer kan lenen in deze 

markten. Alleen bijzondere geldschieters zijn onder strenge voorwaarden nog bereid om geld te 

lenen. Deze geldschieters zijn bijvoorbeeld de International Development Bank of de Chinese 

Eximbank. Suriname leent in toenemende mate geld bij deze geldschieters.  

Het is belangrijk om te begrijpen dat de Chinese leningen niet zonder risico zijn. China bedrijft 

doorgaans geen liefdadigheid met het verstrekken van leningen. Er moet onderpand worden 

gegeven en er moet uiteindelijk worden terugbetaald, zowel rente als aflossing. Wanneer een land 

niet kan terugbetalen zullen de Chinezen de zekerheden gaan uitwinnen en dit betekent concreet dat 

land, grondstoffen en andere eigendommen van de Surinaamse samenleving in Chinese handen 

zullen komen. Dat dit doemscenario niet denkbeeldig is blijkt uit de Chinese financiële ondersteuning 



bij de modernisering van de haven van Colombo, Sri Lanka. De Sri Lankaanse economie kon de 

terugbetalingen aan China niet langer opbrengen, waarna de eigendom van de haven in Chinese 

handen is overgegaan en Sri Lanka met lege handen achterblijft. Een dergelijk scenario is niet 

ondenkbeeldig in Suriname. De Surinaamse staatsschuld is hoog en beloopt inmiddels tegen de 90% 

van het bruto nationaal product. Dit betekent dat voor elke dollar die in Suriname wordt verdiend 

ongeveer 90 dollarcent wordt bij geleend. Volgens het Bureau voor de Staatsschuld is de Surinaamse 

staatsschuld opgelopen van SRD 9,555 miljard in 2016 tot SRD 22,343 miljard eind 2019. Een 

magistrale stijging van de schuld! Door de monetaire financiering van het begrotingstekort (dit is 

financiering door nieuwe leningen die de overheid afsluit en door het aanzetten van de geldpers) 

loopt de staatsschuld verder op en daarmee ook de geldontwaarding ofwel een stijging van de 

inflatie en stijging van de dollar- en eurokoers. De grote vraag is hoe zo’n geweldig grote schuld ooit 

kan worden terugbetaald. Het plechtige antwoord dat sinds twee maanden wordt gegeven is “Olie”!! 

Er is olie gevonden in het Surinaamse deel van de Atlantische oceaan en het lijkt ernaar uit te zien 

dat het ook nog om olie gaat van goede kwaliteit. De gevonden olie is de heler van de economische 

malaise, de brenger van geluk en de oplossing van alle financiële problemen…  Is dat echt waar? Om 

die olie te kunnen winnen moet een boorplatform worden geplaatst en afgezonken, de haven 

worden uitgebaggerd, aanlegsteigers worden gebouwd voor olietankers en een 

exploitatieorganisatie worden opgezet. Dit kost enkele miljarden dollars en enkele jaren om het te 

organiseren. Het zou vorig jaar met een “B-“ rating al moeilijk zijn geweest om dat geld op de geld- 

en kapitaalmarkt te lenen. Nu met een “CCC” rating is dat nagenoeg onmogelijk. Oliemaatschappijen 

zullen wel bereid zijn de investeringen te doen, maar dan stromen de revenuen van die olie pro rata 

ook naar hen en niet naar Suriname. Dus wat schiet de Surinaamse burger daarmee op? 

 

Wat kan Suriname doen om de verdere financiële neergang te temporiseren? 

De financiële problematiek in Suriname is overweldigend. In zo’n ingewikkelde situatie is het 

verstandig het “laag hangende fruit” snel te oogsten. Dit betekent dat snel en makkelijk te nemen 

maatregelen moeten worden genomen die een positieve werking hebben op het economische 

klimaat. Er zijn verschillende mogelijkheden die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd en die 

kunnen bijdragen aan de vermindering van witwassen, corruptie en financiële deceptie. Ik zal op de 

volgende aspecten nader ingaan: 

a) Toegang tot het financiële stelsel 

b) Giralisering van het geldverkeer 

c) POS-apparaten aansluiten op Maestro  

d) Intensivering van creditcard acceptatie 

e) Opleiden van financiële experts 



 

Toegang tot het financiële stelsel 

Het beleid zou erop moeten zijn gericht om alle Surinamers, ongeacht wie en zonder aanziens des 

persoons, toegang te geven tot het financiële stelsel. Vergroot de “bankability” van de bevolking! Dit 

betekent concreet dat alle Surinamers zouden moeten beschikken over een bankrekening en over 

een bankpasje. Voor de banken betekent dit het openen van nieuwe bankrekeningen, ook voor 

mensen die minder vermogend zijn. Het risico voor de banken is beperkt omdat het openen van een 

bankrekening niet automatisch betekent dat er krediet wordt gegeven. Er is wel een administratieve 

last omdat het openen van de bankrekening en het afgeven van een bankpasje niet gratis is.  

Banken zullen ongetwijfeld klagen over deze administratieve last, maar de kosten daarvan moeten 

worden gezien tegen de achtergrond van de teloorgang van de bancaire reputatie in Suriname. Het is 

de eerste stap die moet worden gezet in het terugdringen van contant geld in de economie. Maar, zo 

zal worden gevraagd, moet de zwerver of de ‘junk’ dan ook een bankrekening hebben en moet de 

huisvrouw (of partner), wiens man (partner) een bankrekening heeft, ook een eigen rekening 

hebben? Moeten kinderen op jonge leeftijd een eigen bankrekening krijgen? Het antwoord is 

kortweg ‘Ja’. Het gaat erom dat de hele bevolking toegang krijgt tot het financiële stelsel, ook zij die 

arm zijn en weinig te besteden hebben, ook de kinderen, die daarmee tegelijk leren hoe om te gaan 

met de complexe wereld van het financiële stelsel. Toegang tot het financiële stelsel is een primaire 

levensbehoefte van de mens en een noodzaak voor economische vooruitgang. 

 

Giralisering van het geldverkeer 

Direct verbonden met het voorgaande is de giralisering van het geldverkeer in Suriname. De 

Surinaamse economie wordt gekenmerkt door de grote mate waarmee nog met contant geld wordt 

betaald. Er zijn goede redenen om de proportie contant geld in de economie drastisch terug te 

dringen. In de eerste plaats heeft giraal betalen het grote voordeel dat transacties worden 

geregistreerd. Transacties zijn traceerbaar. Girale transacties leveren dus informatie op. Voor het 

onderzoek naar corruptie, witwassen en illegaliteit is dat van groot belang. Illegale transacties 

worden in overgrote mate nog contact gedaan. Die contante betalingen laten geen of weinig sporen 

achter. Door het terugdringen van contante transacties wordt het moeilijker om illegale transacties 

te effectueren.   

Natuurlijk moet worden onderkend dat de Surinaamse economie nog steeds voor een belangrijk deel 

afhankelijk is van contant geld (chartaal geld), maar het zou een beleidsuitgangspunt voor de nieuwe 

regering moeten zijn om de hoeveelheid contant geld terug te dringen. In de Verenigde Staten, West 

Europa en China wordt vrijwel alles met plastic betaald of door een mobiele telefoon met een betaal 

app in de buurt van een betaalapparaat te houden. Mensen hebben niet of nauwelijks nog contact 



geld op zak. Overvallen op winkels hebben steeds minder zin omdat er niet of nauwelijks nog contact 

geld in de kassa zit.  

Suriname maakt wel degelijk progressie. Sinds kort rijden de taxi’s in Paramaribo met taximeters. De 

volgende concrete stap is dat deze taximeters ook pinbetalingen gaan accepteren waardoor de 

taxichauffeurs niet langer met (veel) wisselgeld hoeven rond te rijden, het overvalrisico kleiner wordt 

en het gemak voor de consument toeneemt. 

 

POS-apparaten aansluiten op Maestro 

POS-apparaten (Point-of-Sale apparaten) zijn de kleine machines in winkels en restaurants waarin de 

bankpas of credit card wordt geschoven, de pin wordt ingetoetst waarna de betaling van de 

bankrekening van de consument over wordt gemaakt naar de rekening van de winkelier of 

restauranthouder (…of taxibedrijf). 

In Suriname worden dergelijk POS-apparaten in toenemende mate gezien in winkels, maar het 

nadeel is vaak dat ze niet zijn aangesloten op Maestro. Maestro is het systeem dat bankpasjes, die 

voor het systeem zijn geprogrammeerd, wereldwijd accepteert. Vrijwel alle bankpasjes en credit 

cards die worden uitgegeven zijn voorgeprogrammeerd voor Maestro en dus kan er wereldwijd giraal 

mee worden betaald. Het systeem verlaagt het frauderisico en vermindert het betalingsrisico. Echter, 

een heel belangrijk voordeel is dat buitenlanders die Suriname bezoeken eenvoudig met hun 

bankpas of credit card betalingen kunnen doen, wat de economie van Suriname stimuleert.  Helaas is 

veel POS apparatuur in Suriname (nog) niet aangesloten op Maestro en dus moeten buitenlandse 

klanten eerst geld moeten pinnen in een ATM (maximaal SRD 3000 per dag) om een betaling met 

contant geld te kunnen doen. Europese toeristen die dagelijks in Suriname aankomen hebben 

doorgaans geen contact geld op zak en zijn gewend om met een bankpasje te betalen. Aansluiting 

van de POS-apparaten op Maestro zal leiden tot een stimulans in de economie. Het neemt in ieder 

geval de hindernis voor buitenlanders weg om eerst naar een ATM te moeten gaan. 

 

Intensivering van creditcard acceptatie 

Het betalen met een bankpas is eigenlijk betalen met een zogenaamde debet card. Er kan alleen 

worden betaald als er geld op de bankrekening staat. Een creditcard biedt de mogelijkheid om te 

betalen op krediet. De creditcardmaatschappij geeft dit krediet en stuurt maandelijks een rekening 

naar de kaarthouder. 

Surinaamse winkels en sommige restaurants zijn nog huiverig om creditcards te accepteren. Ten dele 

komt dit omdat de creditcardmaatschappij kosten in rekening brengt bij de winkelier, de 

zogenaamde ‘merchant fee’ van enkele procenten over de betaling. Er is dus een hindernis om de 

creditcards te accepteren. Anderzijds leidt acceptatie van creditcards wel tot hogere omzet, zeker 



van buitenlandse toeristen en zakelijke bezoekers in Suriname. Die extra omzet staat tegenover de 

kosten die de creditcardmaatschappij in rekening brengt. De acceptatie van creditcards is een 

kwestie van gewenning. De hogere omzet moet zichtbaar worden waardoor de drempel van de 

‘merchant fee die aan de creditcardmaatschappij moet worden betaald makkelijker kan worden 

genomen. 

 

Opleiden van financiële experts 

Sommige Surinaamse politici spreken uit dat er een tekort is aan financiële of forensische experts en 

dat is waar. Om goed financieel onderzoek te doen zijn experts nodig, met name forensisch 

accountants. Dergelijke experts zijn er nu nog niet in Suriname, maar voor het doen van gericht 

onderzoek, het naar boven brengen van bewijs voor strafrechtelijk onderzoek en vervolging zijn deze 

experts wel nodig. De financieel forensisch experts zijn in staat de criminele geldstromen te 

ontsluiten en aan te geven waar geld en andere waarden zich bevinden. Het aanpakken van 

financiële criminelen is het meest effectief wanneer ze worden geraakt op de plaatsen die het 

meeste pijn doen. Dat is het afpakken van geld en illegaal verkregen weelde; het afpakken van 

status! 

Toen ik in 2019 enkele colleges aan de ADEKUS gaf over financieel forensisch onderzoek leidde dat 

tot een toestroom van ruim 130 geïnteresseerde studenten. Er is dus vraag en hoop! 

 

De bovenstaande concrete voorbeelden van zogenaamd “laag hangend fruit” kunnen snel worden 

ingevoerd. Wanneer de giralisering van het betalingsverkeer verder is ontwikkeld zou de regering 

kunnen overwegen om zelfs bepaalde contante betalingen te verbieden. In West Europa wordt nu 

nagedacht om alle contante betalingen door handelaren en zakenlieden boven de 3000 Euro te 

verbieden. Dat gaat voor Suriname nog wat ver, maar zou in de toekomst moeten worden 

overwogen. Alleen door de gedeeltelijke uitfasering van contant geld kan een rem worden gezet op 

illegale betalingen en kan Suriname ontkomen aan het verder wegzakken in financieel drijfzand. 
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