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Inleiding

De bankensector verandert snel, maar de behoefte aan een stabiele, klantgerichte en veilige 
financiële omgeving blijft. In de afgelopen periode zijn er door de banken strengere compliance 
maatregelen ingevoerd, welke op termijn zullen bijdragen aan de integriteit, financiële stabiliteit 
en het vertrouwen in de banksector. Het streven is om onze rol als poortwachter van het 
financiële systeem verder te versterken, zodat er een bijdrage kan worden geleverd aan de 
duurzame economische groei van ons land. 

Als gevolg van toenemende regulering is financiële educatie van onze klanten van groot belang. 
Wij zijn ertoe overgaan om de gemeenschap via diverse kanalen proactief en adequaat te 
informeren over het betalingsverkeer, de rol van banken in de NRA, alsook de redenen voor het 
treffen van strengere compliance maatregelen.  

Tenslotte is de gehele financiële sector gebaat bij een gunstig macro-economisch klimaat. Hierbij 
is het noodzakelijk geweest om bij de authoriteiten continue te benadrukken het belang van goed 
monetair en fiscaal beleid. 
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Het bestuur 2019 - 2021

De Surinaamse Bankiersvereniging streeft naar het bevorderen van een sterk bankwezen in 
Suriname. 

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging bestaat thans uit:

Voorzitter: Eblein Frangie, Finabank

Overige bestuursleden:

Ondervoorzitter: Montague Mc Leod*, Republic Bank

Penningmeester: Rafiek Sheorajpanday, Hakrinbank

Secretaris: Steven Couthino**, De Surinaamsche Bank 

*In maart 2020 is de heer Sean Husain komen te overlijden en wordt thans de rol van 
ondervoorzitter vervuld door de heer Montague Mc Leod.

**Per mei 2020 heeft de heer Steven Coutinho de rol van secretaris overgenomen. 
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De bankensector

Thema’s 2019 – 2020:

1) National Risk Assessment; 

2) Herzien Algemene Bankvoorwaarden;

3) Verbetering efficiency giraal betalingsverkeer;

4) Kredietregistratiebureau; 

5) Dichtbij en midden in de gemeenschap;

6) Financiële educatie;

7) Implementatie kasreserveregeling;

8) Institutioneel overleg.

11 lid banken
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Op 23 mei 2019 is het Project Management Team (PMT) geïnstalleerd met als 
voorzitter mevrouw Jennifer van Dijk – Silos. Het PMT is behalve verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de National Risk Assessment (NRA), ook de technische 
uitvoerder van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie en het contact punt 
voor de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Het PMT heeft als taak om in samenwerking met de IDB, de benodigde informatie 
voor de opmaak van de nationale risicoanalyse te verzamelen uit de publieke en 
private sector. De nationale risicoanalyse richt zich op de grootse risico’s op het 
gebied van:

• Witwassen van gelden

• Terrorisme financiering

Tevens richt de risicoanalyse zich op de mate waarin Suriname als land, robuuste 
maatregelen getroffen heeft ter bestrijding van deze risico’s.

National Risk Assessment
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Vanwege de ernst en het belang van de NRA, is er een financiële bijdrage geleverd 
aan het PMT, zodat het rapport succesvol kan worden afgerond binnen de gestelde 
tijdslijnen.

Het succesvol doorlopen van de NRA, zal leiden tot een verhoogde integriteit en 
transparantie van zowel de financiële als niet financiële sector. Een goede 
beoordeling zal niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de Surinaamse 
economie, maar maakt ook het zakendoen met Suriname, aantrekkelijk voor 
buitenlandse investeerders.
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Herzien Algemene Bankvoorwaarden

Het bankwezen nationaal en internationaal is in beweging en tevens worden de 
banken geconfronteerd met diverse nieuwe manieren van bankieren. Om hieraan te 
voldoen, zijn de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) van banken, na bijkans 30 jaar 
herzien. 

In samenwerking met het kantoor THEUNISSEN & HARMSMA CONSULTANCY N.V., is 
er gewerkt aan het versimpelen en verduidelijken van de basisregels voor de relatie 
tussen bank en klant. De nieuwe Algemene Bankvoorwaarden zijn per 1 april 2020 
ingegaan. 

Om de klanten van de banken te informeren over deze nieuwe Algemene 
Bankvoorwaarden, is op 15 maart 2020 een informatievideo gedeeld op de social
mediakanalen van de Surinaamse Bankiersvereniging en zijn de ABV gepubliceerd 
op de website. 
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Verbetering efficiency giraal betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is een belangrijk onderdeel van het bancaire systeem, welke 

bijdraagt aan de stabiliteit van het financiële systeem. Het huidige financiële 

betaallandschap is aan het veranderen en is het noodzakelijk om bewustwording-

en gedragsverandering te stimuleren onder de gemeenschap, waarbij de focus is op 

de voordelen van giraal bankieren.

In samenwerking met de diverse stakeholders zoals, de Centrale Bank van 

Suriname, BNETS, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Consumentenkring 

Suriname, is er een projectplan opgesteld, met de volgende doelstellingen:

• Realisatie groei van 25% per jaar van gebruik elektronische betaaloplossingen 

(POS, SNEPS, Wallets, online en mobile banking);

• Financial inclusion, waarbij 80% van het publiek gebruik kan maken van een 

bankrekening en de diverse elektronische betaaloplossingen. 
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De strategie voor het realiseren van het doel is:

1) Het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk project, om de betrokken 

stakeholders op één lijn te brengen;

2) Het vormen en uitvoeren van beleid voor de stimulans van bankieren en 

elektronisch betalen;

3) Het verbeteren en uitbreiden van een betaalinfrastructuur;

4) Communicatie met de gemeenschap door middel van het voeren van 

campagnes.
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Sinds de introductie van het Suriname National Electronic Payments System (SNEPS) 
in 2015, is het alleen mogelijk om girale betalingen in Surinaamse Dollars uit te 
voeren in het systeem. De CBvS heeft in samenwerking met de SBV, het mogelijk 
gemaakt om de US-dollar betalingen tussen banken, sinds 28 augustus 2019, ook 
via SNEPS uit te voeren. 

De US-dollar is naast de Surinaamse Dollar (SRD) het meest gebruikte vreemde 
valuta betaalmiddel. Met het invoeren van de elektronische US-dollar betalingen via 
SNEPS, is het streven ook om de druk op de vraag naar US-dollar contanten te 
verlagen. Met het toevoegen van de US-Dollar betalingen via SNEPS wordt er een 
positieve impuls gegeven aan het betalingsverkeer in Suriname. 

USD elektronisch betalingsverkeer via SNEPS
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Op 14 oktober 2019, is de allereerste landelijke en meertalige bewustwordings- en 

gedragsveranderingscampagne, “Ook ik heb een bankrekening”, van start gegaan 

via de traditionele en digitale kanalen. 

“Ook ik heb een bankrekening”, is de eerste fase van de bewustwordings- en 

gedragsveranderingscampagne, die in samenwerking met diverse stakeholders 

waaronder de Centrale Bank van Suriname, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, 

BNETS en Consumentenkring Suriname is uitgevoerd.

Het streven was om de gemeenschap te stimuleren om over te gaan tot transparant 
bankieren. De campagne heeft 4 maanden geduurd en is breed ondersteund 
geworden door diverse mediahuizen, die uitzendtijd en kortingen beschikbaar 
hebben gesteld. 

Ook ik heb een bankrekening!
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Op 5 december 2019 is er in het kader van het stimuleren van giraal bankieren, een 

focusgroep sessie georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Surinaams 

Bedrijfsleven. Tijdens deze sessie is er uitgebreid ingegaan op de problemen die 

winkeliers ervaren met het giraal bankieren en de redenen voor het gebruik van 

contante middelen. 

✓ Contante betalingen makkelijker en sneller 

✓ Pinbetalingen duren langer

✓ Problemen met settlement van pinbetalingen

✓ Weinig kennis over gebruik PIN

✓ Misconceptie over kosten pinnen

Focusgroep sessie
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Van 9 december 2019 tot en met 9 januari 2020, is er een kwantitatief online 

marktonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek is er getracht inzicht te krijgen in 

het volgende:

o Het gebruik en de ervaringen van de huidige betaaloplossingen;

o De betaaloplossingen die de voorkeur genieten; 

o De redenen voor het gebruik van de betaaloplossingen;

o De verwachtingen en wensen ten aanzien van de betaaloplossingen.

✓ Facebook, LinkedIn en Instagram

✓ 1770 respondenten

✓ 90% heeft een bankrekening

✓ Cash meest gebruikte betaalmiddel 

✓ Uitbreiden pin betaalnetwerk 

Online marktonderzoek
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Een betaalmiddel dat veelal wordt gebruikt door zakelijke klanten van de bank, is de 
cheque. Dit betaalmiddel is kosteninefficiënt en erg fraudegevoelig. Met ingang van 
1 mei 2020, worden er kosten in rekening gebracht voor het afhandelen van 
cheques en zijn de kosten voor een chequeboek verhoogd.

Om tot al gehele afschaffing van de cheques te komen, is er conform onderstaande 
planning gewerkt: 
o 1 juni 2020: Afschaffing interbancaire cheques. Cheques kunnen alleen nog bij 

de uitgevende bank worden verzilverd; 
o 1 augustus 2020: Afschaffing cheques. 

Om de klanten hierover te informeren, is er een informatiecampagne opgezet die 
per 4 mei 2020 van start is gegaan en loopt tot 31 juli 2020. Voor de campagne 
wordt er gebruik gemaakt van traditionele en digitale media. 

Afschaffing cheques
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In landen waar een kredietregistratiebureau wordt opgezet, groeit de particuliere 

kredietverlening 40% sneller en zijn banken in staat personen meer bankabel te maken 

en daalt de NP ratio. Het Surinaams kredietregistratiebureau heeft als doel een 

bijdrage te leveren aan het verantwoord verstrekken van kredieten door banken aan 

de gemeenschap, een grote mate van financiele participatie van de samenleving te 

kunnen bewerkstelligen en de probleemkredieten bij de banken te reduceren. De wet 

kredietregistratie moet nog worden aangenomen in de DNA, wat zal resulteren in het 

optimaal functioneren van het buteau. Het bestuur heeft hierover onderhandeld met 

de DNA en de Regering en is dit openomen in het Crisis- en Herstelplan.

Op 15 juni 2020, is het Central Credit Bureau Suriname (CCBS) in samenwerking met 

BNETS, geïntroduceerd. Aan de pilotfase doen de volgende banken mee:

o Hakrinbank N.V.

o De Surinaamsche Bank N.V.

o Finabank N.V.

o Surinaamse Postspaarbank  

Om de gemeenschap te informeren over het CCBS, is er voorafgaand 
aan de launch, een campagne gestart via de traditionele 
en digitale kanalen. 

Kredietregistratiebureau
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De geldautomaten oftewel de Automatic Teller Machines (ATM’s) van de lokale 

banken in Suriname, worden op termijn gecentraliseerd onder het beheer van 

Banking Network Suriname N.V. (BNETS). Het doel dat banken willen bereiken 

hiermee is een betere spreiding van de ATM’s voor de klant, betere beschikbaarheid 

van ATM’s voor de klanten een efficiency slag bij banken bewerkstelligen.

Begin van het jaar is er een aanvang gemaakt met een haalbaarheidsstudie die 

wordt uitgevoerd door BNETS in samenwerking met de Surinaamse 

Bankiersvereniging, waarvan de volgende banken in de pilot groep zitten:

o De Surinaamsche Bank N.V.;

o Hakrinbank N.V;

o Finabank N.V.

Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat, zowel voor de consument als 

voor de bank, een centraal ATM-netwerk voordelen biedt in termen van 

bereikbaarheid, efficiëntie, dienstverlening, beveiliging en innovatie.

Introductie gecentraliseerd ATM-netwerk
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De komende periode zal BNETS samen met de genoemde drie banken werken aan 

een uniform en onafhankelijk gedeeld ATM-netwerk. Er wordt momenteel gewerkt 

aan een gedegen ontwerp- en implementatieplan. 

Vanaf augustus 2021, zal stapsgewijs dit centraal netwerk geïmplementeerd worden 

en zullen consumenten hiervan gebruik kunnen maken. In een latere fase zullen 

overige banken zich aansluiten bij dit centraal ATM-netwerk. Dit project is 

onderdeel van een lange termijnvisie, waarbij ook POS-apparaten gecentraliseerd 

zullen worden ten einde het verbeteren van de efficiëntie van het giraal 

betalingsverkeer in Suriname. 

Intussen is de eerste stap gezet en is het centrale telefoonnummer van BNETS in 

werking. Consumenten kunnen er terecht voor klantverzoeken en het doorgeven 

van storingen. Het centrale telefoonnummer, 132, is te bereiken van 

maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur tot 23.00 uur.
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Er is bij stakeholders veel onbegrip en gebrek aan kennis over de nieuwe rol van 

banken en de mogelijkheden die banken bieden. Het streven is ook om de 

samenleving actief te blijven informeren over de getroffen compliance maatregelen, 

de NRA, de economie en de verschillende financieringsmogelijkheden door middel 

van open dialoog met de gemeenschap en het verzorgen van presentaties en 

inleidingen. 

De SBV is constant in dialoog met diverse stakeholders zoals consumenten 

organisaties en bedrijfstak organisaties, om het AML/CFT beleid en de noodzaak 

voor digitale betalingen uit te leggen.

Via de digitale en social mediakanalen, is de gemeenschap constant en blijvend 

geïnformeerd over belangrijke thema’s.

Dichtbij en midden in de gemeenschap
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3692 likes

3803 followers

1755 followers

673 followers 

15 persberichten

o USD elektronische betalingen via SNEPS

o Ook ik heb een bankrekening

o Wet op de Staatsschuld

o Ontwikkelingen CBvS

o Kasreserves

o Veiligstellen vreemde valuta

o Wet controle valutaverkeer en 

transactiekantoren

o Sluiting banken

o Hervatten dienstverlening

o Gesprekken Governor CBvS

o Veiligstellen vreemde valuta kasreserve 

middelen

o Vreemde valuta tekorten

o Uitfaseren cheques

o Ondersteuning COVID-19

o Dienstverlening aan 

Gepensioneerden

o Tijdelijk cash voorraadprobleem 27
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Educatie van de samenleving over de diverse thema’s door middel van campagnes 

via diverse media voor:

o Het creëren van bewustwording over de veranderingen van het 

betaallandschap bij het publiek;

o Het stimuleren van gedragsverandering om giraal te gaan bankieren bij het 

publiek.

Tijdens het bestuursjaar, heeft het bestuur diverse presentaties en inleidingen 

verzorgd over de volgende thema’s:

o Inleiding over de rol van banken tijdens de NRA;

o Algemeen toelichting inzake de kasreserveregeling; 

o Business Agility; 

o Financiële inclusie;

o Belang van FinTech; 

o COVID-19 kredietfaciliteiten.

Financiële educatie
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Sinds mei 2019 is de nieuwe vreemde valuta kasreserve regelgeving uitgevaardigd 

door de Centrale Bank van Suriname. Deze nieuwe regelgeving houdt in dat een 

deel van de vreemde valuta kasreserve onder het beheer van de Centrale Bank van 

Suriname wordt geplaatst, waarbij er strikte voorwaarden zijn vastgesteld door en 

overeengekomen met de banken. Namens SBV, hadden de heer Sean Husain en 

mevrouw Magalie Loswijk – Keerveld, zitting in de Strategic Investment Committee.  

Thans hebben zitting in de Strategic Investment Committee, de heer Almar 

Giesberts en mevrouw Angela Sardjoe.

In januari 2020 kwamen de banken tot de ontdekking dat terwijl de strategic 

committee van de SBV druk doende was samen met de CBvS de nieuwe regelgeving 

te implementeren de CBvS de USD 100 miljoen van de dekking van de kasreserve 

gebruikt heeft. 

Implementatie kasreserveregeling
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Sinds April 2020, zijn de resterende vreemde valuta kasreservemiddelen veiliggesteld. 

De USD$ 326 miljoen aan vreemde valuta kasreservemiddelen, zijn belegd in onder 

andere Amerikaans waardepapier bij Raymond James en Wells Fargo, en in goud bij 

Royal Canadian Mint. Deze vreemde valuta kasreservemiddelen zijn nu allemaal op 

‘ringfenced’ rekeningen, wat inhoudt dat er gezamenlijke handtekeningen nodig zijn van 

de banken en van de CBvS, om aan de middelen te komen en deze te beleggen.
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De banken benadrukken dat er alleen stappen gezet kunnen worden ter verbetering 

van de sector en de economie door middel van overleg en dialoog. Getuige de 

economische omgeving waarin wij ons momenteel bevinden, is overleg met de 

monetaire en de fiscale autoriteiten noodzakelijk. Hierbij is het noodzakelijk dat 

zowel het monetaire als fiscaal beleid prudent en evenwichtig zijn. Regelmatig 

overleg met de monetaire en fiscale autoriteiten is voor de banken noodzakelijk ter 

bespreking van de risico’s en de hierop te nemen maatregelen. 

Gedurende het bestuursjaar 2019-2020, is er regelmatig overleg geweest met de 

Centrale Bank van Suriname, de Regering, de minister van Financiën en de 

Nationale Assemblee, inzake de volgende onderwerpen:

o Kasreserveregeling;

o Wet op de Staatsschuld;

o Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren;

o Hersteltraject Financiële sector.  

Institutioneel overleg
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In het bestuursjaar 2019 – 2020, zijn er diverse vergaderingen geweest, tussen het 

bestuur, de leden en de Centrale Bank van Suriname. 

Tijdens deze vergaderingen zijn er diverse nationale en internationale vraagstukken 

behandeld, met als doel het financiële systeem verder te versterken.

Hieronder een weergave van de gehouden vergaderingen:

o Algemene Ledenvergadering: 12 

o Bestuursvergadering:  24

o Overleg CBvS en SBV Bestuur: 43

o Overleg CBvS en SIC: 7

In totaal zijn er 86 vergaderingen gehouden tijdens het bestuursjaar.

Vergaderingen 2019 - 2020
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De bankensector

Thema’s 2020 – 2021:

1) COVID-19 kredietfaciliteit;

2) Professionaliseren secretariaat Surinaamse Bankiersvereniging;

3) Opstarten ‘one-level’ Compliance traject;

4) Stimulering financiële inclusie;

5) Samenwerking Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;

6) Afronding National Risk Assessment; 

7) Volledig interbancair verkeer transparant en elektronisch; 

8) Dichtbij en midden in de gemeenschap;

9) Financiële educatie;

10) Institutioneel overleg.

11 lid banken
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De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn ook Suriname niet bespaard gebleven. 
Door de partiële lockdown en andere in het kader van het virus getroffen 
maatregelen is de economische bedrijvigheid sterk teruggelopen, waardoor vele 
bedrijven moeite hebben met het betalen c.q. het in dienst houden van personeel. 
De economische groei en werkgelegenheid zijn hierdoor ernstig in gedrang 
gekomen en nu reeds wordt een terugval van de Surinaamse economie voorzien 
voor het kalenderjaar 2020.

Om de werkgelegenheid enigszins op peil te houden, massale 
bedrijfsfaillissementen te voorkomen en het financiële systeem stabiel te houden, 
heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in samenwerking met de Surinaamse 
Bankiersvereniging (SBV) een crisisteam ingesteld. Dit COVID-19 Financieel 
Crisisteam heeft een kader ontworpen om de effecten van de crisis enigszins op te 
vangen middels liquiditeitsverruiming voor banken en aangepast bankentoezicht 
door de CBvS.

COVID-19 Kredietfaciliteit
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Sinds mei 2020 bieden de CBvS en de SBV in dit kader kredietfaciliteiten aan ten 
behoeve van getroffenen van de COVID-19 pandemie. De kredieten worden 
verstrekt via alle commerciële banken en zijn bestemd voor bedrijven, instellingen 
en particulieren, die tijdelijk extra financiële ruimte nodig hebben. Waar nodig en 
mogelijk zullen kredietfaciliteiten tegen een vastgestelde rente van 7,5% worden 
geboden aan de getroffenen. Deze rente is beduidend lager dan de huidige 
marktrente.

Om deze speciale COVID-19 kredieten te kunnen verstrekken, heeft de CBvS 
eenmalig en tijdelijk reeds op 20 mei 2020, een vrijval van 7,5% van de geldende 
SRD-kasreserveverplichting van 35% toegestaan. Deze maatregel levert de banken 
extra kredietruimte op van SRD 570 miljoen, terwijl de rente op de kredieten die 
hieruit voortvloeit 7,5% bedraagt. 
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Op vrijdag 6 November 2020, is er een samenwerkingscontract afgesloten met de 

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) ter professionalisering van het 

secretariaat.

De VSB zal de SBV ondersteunen in haar activiteiten en zal het secretariaat van de 

SBV worden ondergebracht op het kantoor van VSB. Met deze samenwerking wordt 

onder andere professionalisering van de dienstverlening beoogd.

Professionaliseren secretariaat
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Op vrijdag 16 oktober 2020, is de kick-off gedaan voor het opstellen van een eenduidig 
compliance kader, dat gebaseerd is op internationale best practices en standaarden. Het 
doel is om een eenduidig basis kader op te zetten, waaraan alle banken zich dienen te 
houden. Dit zal erin moeten resulteren dat internationale partijen meer vertrouwen 
hebben in de bancaire sector en dat de integriteit van de gehele sector wordt 
verbeterd.

Na vele consultaties met onder andere de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), is 
het bestuur ertoe overgegaan om de heer Joost Melis aan te trekken als consultant, die 
zal zorgen voor de begeleiding tijdens dit traject. 

Met het opstellen van een eenduidig compliance framework, is het streven niet alleen 
verbetering van de integriteit van de sector, maar ook herstel van het vertrouwen in de 
gehele bancaire sector.

Opstarten ‘one-level’ compliance traject
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De afgelopen tijd is er intensief overleg gevoerd met de overheid, om bankieren 
effciënter te maken voor iedere burger. De eerste stap die gezet is in deze gezamenlijke 
inspanning om financiële inclusie te bevorderen, is het openen van bankrekeningen 
voor de groep burgers die COVID-19 steun zullen ontvangen vanuit de overheid, maar 
nog niet beschikten over een eigen bankrekening. 

Intussen zijn de bankrekeningen geopend en zullen de komende tijd nog meerdere 
bankrekeningen worden geopend bij de diverse commerciële banken. Met de verhoging 
van financiële inclusie en dus verhoging van het aantal girale betalingen, zal het risico 
profiel van het land, de banken en het gehele financiële systeem verlagen.

De overheid en de SBV streven naar het bevorderen van financiële inclusie, met als doel 
het financiële welzijn van de samenleving te verbeteren. 

Stimulering financiële inclusie
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Het bestuur heeft vanaf het begin van het jaar 2021, diverse gesprekken gevoerd met 
minister Uraiqit Ramsaran, van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
(SoZaVo), om betalingen veel meer giraal te laten plaatsvinden. 

Momenteel worden de betalingen van subsidies en uitkeringen overwegend contant 
gedaan door het ministerie. Met het aangaan van deze samenwerking streven de 
Surinaamse Bankiersvereniging en het ministerie van SoZaVo naar het bevorderen van 
financiële inclusie, waarbij iedere burger in de gelegenheid wordt gesteld te beschikken 
over een eigen bankrekening.

Er zijn afspraken gemaakt om de overstap te doen van contante betalingen van 
subsidies en uitkeringen naar girale betalingen via de banken. Er zal een gezamenlijke 
werkgroep worden geïnstalleerd bestaande uit vertegenwoordigers van de Surinaamse 
Bankiersvereniging en het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting. 

Samenwerking met Ministerie SoZaVo
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De werkgroep zal een traject uitzetten om:

1. Bankrekeningen voor de diverse doelgroepen te openen;

2. Efficiënte elektronische procedures te beschrijven, voor het aanvragen van 
uitkeringen en bankrekeningen;

3. Betaalpunten in het binnenland te identificeren alwaar er ATM’s geplaatst dienen te 
worden. Momenteel zijn er al ATM’s op Atjoni, Klaaskreek, Apoera en in het centrum 
van Brokopondo;

4. Meer geavanceerde en efficiënte betaalmethoden te introduceren, zoals e-wallets 
alsook de educatie over het gebruik van deze betaalmethoden.

Door het openen van een eigen bankrekening, kunnen burgers een historie opbouwen 
bij de bank, waardoor zij niet alleen efficiënt kunnen betalen en sparen, maar ook in 
aanmerking kunnen komen voor het aangaan van een lening voor de aankoop of bouw 
van een eigen woning of voor het opstarten van een eigen onderneming.
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Op 1 maart 2021 heeft het Project Management Team (PMT) onder leiding van 
mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, het finale National Risk Assessment (NRA) Rapport 
tegen witwassen en terrorisme financiering aangeboden aan de Anti-Money 
Laundering (AML) Steering. De resultaten zijn zorgelijk: drugshandel, corruptie en 
belastingontduiking zijn de hoogste risico’s voor Suriname in het kader van het 
tegengaan van witwasssen en terrorismefinanciering. 

Uit de NRA komt ook duidelijk naar voren dat banken binnen de economie, niet 
alleen het beste voorbereid zijn op het mitigeren van de integriteitsrisico’s maar 
ook het meest bewust zijn van de gevolgen. 

De banken zijn zich ervan bewust dat integriteitsrisico’s zich verder blijven 
ontwikkelen, maar dat het versterken van het financiële systeem als geheel 
noodzakelijk blijft. 

Afronden National Risk Assessment
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Er zijn diverse sessies georganiseerd met de banken, om de risico’s te bespreken.  
Het afwachten is op de publicatie en het plan van aanpak van het rapport.

De SBV heeft aan de Regering gevraagd om medezitting te nemen in de nog op te 
zetten Anti-Money Laundering institute, samen met de Vereniging Surinaams 
Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA).
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Vanaf vandaag, 22 maart 2021, worden EUR elektronische betalingen ook via het 
Suriname National Electronic Payments System (SNEPS) verwerkt. Met de 
toevoeging van de EUR elektronische betalingen via SNEPS, is het interbancair 
betalingsverkeer in Suriname volledig elektronisch. Elektronische betaaloplossingen 
zijn snel, transparant, veilig en goedkoper dan contante betalingen. Een volledig 
elektronisch betalingssysteem draagt bij aan het gemak voor de klanten, 
vertrouwen in het financiële systeem van het land, de verhoging van de efficiëntie 
van banken en transparantie in het kader van de National Risk Assessment (NRA).

Bij de introductie van het Suriname National Electronic Payments System (SNEPS) in 
2015, was het alleen mogelijk om girale betalingen in Surinaamse Dollars uit te 
voeren in het systeem. Sinds 28 augustus 2019 is het mogelijk om ook USD 
betalingen via SNEPS tussen banken uit te voeren en per heden EURO betalingen.

Volledig interbancair verkeer is 
transparant en elektronisch
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Ondanks de COVID-19 pandemie is het streven om de samenleving actief te blijven 
informeren over de NRA, de economische situatie, de wisselkoersen en de verschillende 
financieringsmogelijkheden door middel van open dialoog met de gemeenschap en het 
verzorgen van presentaties en inleidingen. 

Via de digitale en social mediakanalen, is de gemeenschap constant en blijvend 
geïnformeerd.

Dichtbij en midden in de gemeenschap
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6027 likes

6229 followers

2326 followers

943 followers 

4 persberichten

o Banken zijn genoodzaakt opnamelimieten 

wederom aan te passen

o Surinaamse Bankiersvereniging stimuleert 

financiele inclusie 

o Banken bewust van hun Poortwachtersfunctie

o Volledig interbancair verkeer is transparant en 

elektronisch 
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Ook gedurende het bestuursjaars 2020-2021, is er  regelmatig overleg geweest met 

de Centrale Bank van Suriname, de Regering, de minister van Financiën en Planning 

en de Nationale Assemblee, inzake de volgende onderwerpen:

o Efficiency van het bankwezen;

o Financial inclusion en Financial deepening;

o Resultaten van de National Risk Assessment;

o De economische situatie en de effecten op het bankwezen;

o Stabilisatie van de wisselkoersen;

o De effecten van het herstelprogramma van het Internationaal Monetair Fonds. 

Met de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën en Planning, 

zijn er ook strategische sessie geweest naast het institutioneel overleg. 

De SBV heeft ook een payment roadmap ontworpen welke zal dienen als 

leidraad ter verdere stimulering van financiële inclusie.

Institutioneel overleg
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In het bestuursjaar 2020 – 2021, zijn er diverse vergaderingen geweest, tussen het 

bestuur, de leden en de Centrale Bank van Suriname. Tijdens deze vergaderingen zijn er 

diverse nationale en internationale vraagstukken behandeld, met als doel het financiële 

systeem verder te versterken. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn er aanzienlijk 

minder vergaderingen geweest dan het voorgaande bestuursjaar.

Hieronder een weergave van de gehouden vergaderingen:

o Algemene Ledenvergadering: 2

o Bestuursvergadering: 3

o Overleg CBvS en SBV Bestuur: 29

o Overleg CBvS en SIC: -

In totaal zijn er 34 vergaderingen gehouden tijdens het bestuursjaar.

Vergaderingen 2020 - 2021
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Leden
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Het verlies van Sean Husain, Chief Executive Officer van Republic
Bank Suriname en ondervoorzitter van de Surinaamse 
Bankiersvereniging, wordt door velen gevoeld.

Sean had 22 jaar ervaring op het gebied van Zakelijk Bankieren, als 
Corporate Manager en General Manager Corporate en Commercial 
Credit van Republic Bank in Guyana en Barbados. Sinds 2018 had hij 
de leiding over Republic Bank Suriname N.V.

Sean was een gerespecteerd en waardevol bestuurslid van de 
Surinaamse Bankiersvereniging en wij zijn dankbaar voor zijn 
geleverde diensten.

In memoriam
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