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DE BURGERS ONDERSTEUNEN DE RECHTERLIJKE MACHT 

 

Er is de afgelopen maanden een grote vraag geweest om een opiniepeiling. Ook bij Nikos zijn er 

vele verzoeken binnengekomen. Het belangrijkste van een opiniepeiling is dat de mening van de 

burgers wordt gehoord over verschillende issues die spelen en waar burgers mee 

geconfronteerd worden. Nikos heeft in de periode van 24 juni tot en met 2 juli jl. een peiling in 

Paramaribo gehouden. Vanwege de kosten is de peiling beperkt gehouden tot één district. 

Paramaribo is niet alleen de hoofdstad, waar nog steeds de meeste inwoners wonen, maar ook 

politiek is het een district met een derde van alle DNA zetels. Qua diversiteit is er een goede 

spreiding van alle etnische en religieuze groepen, zodat de keuze van Paramaribo nog steeds te 

rechtvaardigen is. 

Om een goed beeld te krijgen van de mening van de burgers is er een steekproef getrokken van 

1000 personen van 18 jaar of ouder. De steekproef is geografisch getrokken (area sampling), 

conform het aantal kiezers in elk van de 12 ressorten van Paramaribo. Verder is aan de 

enqueteursgroep, die vooral bestond uit universiteitsstudenten, instructie gegeven over de 

aantallen respondenten per buurt en de selectie van respondenten (m.n. de spreiding naar 

geslacht en leeftijd). Er wordt daarom steeds informatie gevraagd over de respondent zelf, zoals 

geslacht, leeftijd, etniciteit, godsdienst en opleiding, welke gebruikt wordt om na te gaan of de 

steekproef een goede weergave van de bevolking is (m.n. door te vergelijken met percentages 

van de volkstelling 2012). Toch kan een steekproef afwijken van de werkelijke situatie en 

daarom wordt altijd een mogelijke foutenmarge aangegeven, welke bij deze steekproef ± 3,1% 

is. 

Aan het eind van elke enquete moet de enqueteur steeds aangeven in hoeverre de informatie 

betrouwbaar is. Op basis daarvan zijn uiteindelijk 975 enquetes overgehouden. Nikos zegt 

hierbij de burgers die mee hebben gedaan aan deze opiniepeiling dank voor hun spontane 

medewerking. Geen enkele respondent is betaald, maar er is aangegeven dat de resultaten 

gepubliceerd worden, zodat men zelf de uitkomsten terugziet. In vijf artikelen zullen de 

resultaten worden weergegeven. De artikelen zullen gaan over de rechterlijke macht, de 

politieke verhoudingen, de financiële situatie van de burgers en het land, de criminaliteit en 

buurtproblemen, en de stroomrekening en oplossing van de crisis. In februari 2015 heeft Nikos 

ook een peiling in Paramaribo gehouden en de resultaten zullen waar mogelijk daarmee 

vergeleken worden. 

Rechterlijke macht en 8 decemberstrafproces 

Omdat de afgelopen week de zgn. Constitutionele Crisis het nieuws domineerde, beginnen we 

met de de mening van de burgers hierover. Omdat het woord constitutionele crisis de meeste 

mensen waarschijnlijk niets zegt is er geen expliciete vraag hierover gesteld. Er zijn wel drie 

stellingen aan de burgers voorgehouden over rechtsvraagstukken, waarbij men kon aangeven of 

men het eens was met de stelling of oneens was of het moeilijk te zeggen was. Samen geven 

deze meningen ons inzicht wat men vindt van de rechters, van vonnissen en van bemoeienis in 
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het 8 decemberproces. Er was een kleine groep (7%) die geen antwoord op de vragen heeft 

gegeven en die hier buiten beschouwing wordt gelaten. De eerste stelling was “De rechters in 

Suriname doen hun best en men moet ze ruimte geven om hun werk te doen”. De overgrote 

meerderheid van de burgers (76%) was het hiermee eens, terwijl 12% het er niet mee eens was 

en 13% het moeilijk vond om een keuze te maken. De volgende stelling was “Men behoort een 

uitspraak of vonnis van de rechter altijd uit te voeren”. Met deze stelling was ook de overgrote 

meerderheid het eens (77%), terwijl 11% het er niet mee eens was en 12% aangaf dat het 

moeilijk te zeggen was. De derde stelling luidde “De regering en de assemblee mogen wel 

bemoeien in het 8 decemberproces”. Hier bleek 35% het mee eens te zijn, terwijl 52% het er 

niet mee eens was, terwijl 13% twijfelde. Over het algemeen kan dus gesteld worden dat de 

rechters in de ogen van de meeste Surinamers hun best doen en met rust gelaten moeten 

worden. Verder dat de vonnissen en uitspraken van de rechters uitgevoerd moeten worden. 

Ofschoon er geen specifieke vraag is gesteld over de terugroeping van de assembleeleden 

Chitan en Sapoen, betekent deze opvatting o.m. dat het vonnis inzake de terugroeping dient te 

worden uitgevoerd. Ten aanzien van de bemoeienis van de regering en assemblee in het 8 

decemberproces is de ondersteuning van de rechterlijke macht wat minder groot, maar is de 

grootste groep burgers hiertegen. De peiling heeft het concrete ingrijpen van de regering in het 

8 decemberproces niet kunnen meten, omdat dit kort na aanvang van de peiling plaatsvond.  

Het valt gezien de uitkomst van de peiling echter sterk te betwijfelen dat de meerderheid van de 

burgers achter het ingrijpen van de regering zal staan.  

 

 

Regering krijgt een onvoldoende voor haar beleid 

Bij elke opiniepeiling wordt de laatste jaren aan de respondenten gevraagd om de regering een 

rapportcijfer te geven voor haar werk over het afgelopen jaar.  In februari 2015 scoorde de 

regering in Paramaribo gemiddeld een 7,0 voor haar beleid, waarbij 19% van de burgers de 

regering een onvoldoende gaf en 81% een voldoende. Een dik jaar na de verkiezingen is het 

cijfer dramatisch gedaald tot gemiddeld 4,2  waarbij 71% van de burgers de regering een 
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onvoldoende geeft. Het is heel duidelijk dat de burgers niet tevreden zijn met het beleid van de 

regering.  

Men is ontevreden over president Bouterse 

In de Verenigde Staten wordt elke week een peiling gehouden wat de burgers vinden over hoe 

de president zijn werk doet. Het gaat daarbij om een standaardvraag die als volgt luidt “Do you 

approve or disapprove of the way Barack Obama is handling his job as president?” De approval 

rate voor president Barack Obama was eind juni 50%, terwijl 46% niet tevreden was met de 

wijze waarop hij zijn werk deed en 5% geen mening had 

(http://www.gallup.com/poll/116479/Barack-Obama-Presidential-Job-Approval.aspx) . Nikos 

heeft deze vraag als volgt gesteld “Bent u tevreden of ontevreden met de manier waarop de 

president zijn werk doet?” Het blijkt dat 66% van de burgers van Paramaribo momenteel 

ontevreden is met de manier waarop president Bouterse zijn werk doet. Slechts 17% is wel 

tevreden en 17% twijfelde. De approval rate voor de president is dus 17%.  
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NDP VERLIEST AANHANG IN PARAMARIBO EN INGEHAALD DOOR VHP 

Indien er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou de NDP fors terugvallen, want een 

groot deel van haar electoraat heeft de partij in de steek gelaten. De NDP heeft in mei 2015 in 

de hoofdstad liefst 49,3% van de kiezers achter zich gekregen. De naaste concurrent was V7 

(VHP, NPS, Pertjajah Luhur, SPA, DA’91 en BEP) met 33,3% van de stemmen. Daarnaast kreeg de 

Alternatieve Combinatie 8,1% en DOE 6,8%. Het plaatje ziet er nu een stuk anders uit, waarbij 

21% niet zou gaan stemmen. In onderstaande figuur hebben we degenen die niet gaan 

stemmen buiten beschouwing gelaten, omdat die normaliter ook niet naar de stembus gaan. De 

grootste groep kiezers (38%) weet nog niet op wie zij gaan stemmen en zijn dus zwevende 

kiezers. De NDP trekt nog maar 17,5% van de kiezers. Deze partij verliest dus bijna tweederde 

van haar electoraat. De oorzaak hiervan moet vooral gezocht worden in de ernstige financiële 

crisis, waardoor de achterban flinke klappen heeft moeten incasseren. Omdat de NDP zo is 

teruggevallen, is de VHP op dit moment in Paramaribo de grootste partij met 18,9% van de 

kiezers achter zich. Op de derde plaats komt de NPS met 11,7%. De V7 partijen (zonder BEP, die 

inmiddels in de coalitie zit) zouden nu samen 31,9% van de stemmen krijgen en zijn dus bijna 

even sterk als in 2015. DOE valt terug tot 4,1% en de ABOP krijgt met 3,3% van de stemmen ook 

minder. Het is duidelijk dat de zwevende kiezers de sleutel voor de meerderheid in hun handen 

houden, want bij een echte verkiezing zijn ze goed voor 7 zetels. Deze gegevens zijn naar voren 

gekomen uit een recente opiniepeiling van Nikos onder 1000 burgers in Paramaribo. 

 

 

Draagvlak voorzitters NPS, VHP en NDP 

Er zijn pas bestuursverkiezingen gehouden in de NPS. In dat verband is aan de burgers gevraagd 

of men Gregory Rusland de juist persoon vindt om de NPS in deze periode te leiden.  Dezelfde 
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vraag werd gesteld over Chan Santokhi, die afgelopen weekend herkozen is als voorzitter van de 

VHP. En de vraag is ook gesteld over de voorzitter van de NDP, die bijkans 30 jaar voorzitter van 

zijn partij is. Hierdoor kan de mening van de burgers over de voorzitters van de drie grootste 

partijen van het moment naast elkaar geplaatst worden. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat 

52% van de burgers vindt dat Santokhi de juiste voorzitter voor de VHP is, terwijl het algemeen 

draagvlak van de andere twee voorzitters minder groot is met 36%. Heel opvallend is dat 43% 

van de burgers vindt dat Bouterse niet de juiste voorzitter is om de NDP te leiden. Dit is echter 

een algemeen beeld van alle respondenten. Wanneer we kijken naar de groep die in 2015 op de 

betreffende partij gestemd heeft dan kunnen we zien wat het draagvlak van de voorzitters nog 

is onder die specifieke achterban. Binnen de NPS kiezers van 2015 heeft Rusland 63% draagvlak, 

terwijl 15% hem niet de juiste persoon vindt om de partij te trekken. Santokhi heeft 84% 

draagvlak onder de VHP-ers van 2015 en 6% vindt hem niet de juiste persoon voor het 

voorzitterschap. Bouterse wordt door 59% van de NDP-ers die op hem gestemd hebben 

gedragen als voorzitter, terwijl 25% hem niet de juiste persoon vindt.   

 

Best presterende partijen in de Nationale Assemblee 

De burgers geven de Nationale Assemblee voor haar werk in het afgelopen jaar gemiddeld een 

4,6. Dat cijfer was een jaar geleden 5,6. De Assemblee is in de waardering van de burgers dus 

een punt achteruit gegaan en wel van een magere voldoende naar een onvoldoende. Toch is de 

achteruitgang veel minder dan bij het cijfer van de regering (die van 7,0 naar 4,3 zakte). Zowel 

regering als DNA scoren een onvoldoende en dat betekent dat de meeste burgers niet tevreden 

zijn over hun prestaties.  

Er werd over DNA nog een extra vraag gesteld nl. “Welke twee politieke partijen vindt u in de 

Nationale Assemblee  op dit moment het beste presteren?” Men mocht twee partijen noemen, 
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omdat bij het noemen van slechts één partij de kiezer vrijwel automatisch de partij kiest waarop 

gestemd is (althans dat was de verwachting). Liefst 43% van de respondenten vond geen enkele 

partij goed, had geen mening, of gaf geen antwoord. Dat betekent dat veel burgers de discussies 

in de assemblee niet volgen. Wij zullen ons verder richten op de 57% (oftewel 554 burgers) die 

wel een keuze maakte uit de partijen. Wij hebben de eerste en tweede keuze bij elkaar opgeteld 

(totaal ging het om 993 keuzes) en per partij gedeeld door het totaal. Het blijkt dat de VHP 

assembleeleden blijkbaar de meeste aandacht van de burgers trekken met hun optreden (31%). 

Daarna volgen op enige afstand de NDP (22%) en NPS (21%), die bijna gelijk scoren. Op de vierde 

plaats komt DOE (13%) en daarna zien we de ABOP (8%), PL (3%), PALU (1%) en BEP (1%).  

 

De positie van DOE  

Wanneer we het aantal assembleeleden per partij in acht nemen dan scoort DOE met 1 

assembleelid gemiddeld het beste in DNA. Wanneer we echter kijken naar de achterban van 

DOE zelf (de mensen die in 2015 op DOE hebben gestemd) dan blijkt 47% de verrichtingen van 

de partij in DNA niet te volgen of geen enkele partij goed te vinden. Van de 53% die wel een 

keuze maakte, koos men eerst voor de VHP (35%) daarna voor de NPS (24%) en dan pas voor 

DOE (20%). De bewondering voor het DOE assembleelid kwam dus niet zozeer uit eigen hoek, 

maar als tweede keuze van andere kiezers. Er is een aparte vraag over DOE gesteld, waarbij men 

kon aangeven of men het eens of oneens was met de stelling “De partij DOE had niet in de 

regering moeten gaan”. Van de kiezers die op DOE hebben gestemd bleek slechts 28% het 

hiermee oneens te zijn d.w.z zij vonden het dus goed dat DOE deel heeft genomen in de 

regering. Daarentegen was 48% het eens met de stelling (en dus tegen participatie van DOE in 

de regering) en 14% twijfelde, terwijl 10% geen antwoord gaf. Het blijkt dat van de kiezers die in 

2015 op DOE gestemd hebben 28% thans zegt dat ze niet gaan stemmen, terwijl 42% zegt niet 

te weten op welke partij ze gaan stemmen. Slechts 14% geeft aan dat ze weer op DOE zouden 
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stemmen indien er nu verkiezingen zouden zijn, terwijl 15% op een andere partij zou stemmen. 

De recente perikelen in de partij rond de resolutie van de regering en met vergaande uitspraken 

van het hoofdbestuurslid Ricky Stuttgard blijken dus wel een feitelijke grondslag te hebben.  

Etnische sentimenten 

Tijdens de campagnes van 2015 werd een onderhuidse campagne gevoerd, waarbij het etnisch 

sentiment werd aangewakkerd dat een Hindostaan of Javaan geen president zou mogen 

worden. Deze campagne was vooral tegen de VHP en tegen de persoon van Santokhi gericht. Nu 

wij wat verder van de verkiezingen af staan is de stelling geponeerd “Een Hindostaan of Javaan 

mag geen president van Suriname worden”, waarbij men kon aangeven of men het ermee eens 

of oneens was. Het blijkt dat deze stelling slechts door 10% van de burgers wordt 

onderschreven, terwijl 83% vindt dat blijkbaar iedereen president van Suriname mag worden. 

De etnische sentimenten lijken dus beperkt. 
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DE BURGERS ZIJN ARMER EN NIET GELUKKIG MET DE IMF LENING  

 

Tijdens de opiniepeiling die Nikos op 2 juli heeft afgesloten onder 1000 burgers in Paramaribo 

zijn een aantal vragen over de financiële situatie van het land en van de burger gesteld. Een 

vraag die in vele peilingen wordt gesteld is “Indien u uw eigen financiële en andere 

omstandigheden vergelijkt met een jaar geleden, is het dan beter of slechter geworden of 

hetzelfde gebleven?”. Vrijwel iedereen (89%) geeft aan dat de omstandigheden voor hem/haar 

slechter zijn geworden. Slechts 2% zegt dat het beter gaat en 9% geeft aan dat de 

omstandigheden hetzelfde waren gebleven. In februari 2015 gaf 30% aan dat het financieel 

slechter was geworden, terwijl hetzelfde percentage (30%) aangaf dat het juist beter was 

gegaan en de rest (40%) geen verschil had gemerkt.  Het is duidelijk dat de ontwaarding van de 

Surinaamse dollar en de verminderde koopkracht vrijwel iedereen heeft getroffen.  

Ergste armoede nog beperkt 

Om een beeld te krijgen in hoeverre de financiële situatie de burgers echt arm heeft gemaakt is 

de vraag gesteld ”Hoe zou u de situatie van uzelf (en het huishouden waarin u zit) momenteel 

beschrijven?” De enqueteur moest de respondent hierna vijf statements voorhouden t.w. “Ik 

pinaar echt (soms geen eten of geen huishuur)“, “Het is moeilijk om het hoofd boven water te 

houden”, “Het gaat moeizaam, maar het lukt nog wel”, “Ik kom elke maand nog wel uit met het 

geld”, en “Ik heb ruim voldoende om van te leven”. Met deze vijf antwoorden wordt dus de 

mate van gebrek of overvloed gemeten. Er is al in vele peilingen voor deze manier van vragen 

gekozen, omdat blijkt dat mensen in Suriname op een directe vraag over hoeveel zij verdienen 

vaak geen eerlijk antwoord geven, terwijl men wel bereid is om indirecte vragen daarover te 

beantwoorden. Het blijkt dat 3% van de burgers in Paramaribo erg arm is, terwijl 38% het vrij 

moeilijk heeft. Dus 41% kan als arm worden gekwalificeerd. Slechts 16% heeft het redelijk tot 

goed en de overige 43% zit daar tussenin. Uiteraard is dit geen uitgebreid armoedeonderzoek, 

maar slechts een ruwe indicatie. 
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Meerderheid niet blij met IMF lening 

De lening die de regering bij het IMF heeft afgesloten is groot nieuws geweest en daarom zijn er 

ook wat vragen over gesteld. De meerderheid van de burgers in Paramaribo (58%) vindt dat de 

overheid de lening van het Internationaal Monetair Fonds niet had moeten nemen. Men kon 

aangeven of men het eens of oneens was met de stelling “De regering heeft er goed aan gedaan 

om een lening van U$ 478 miljoen bij het IMF te nemen”. Ongeveer een kwart (24%) vond het 

wel goed dat de regering de lening genomen heeft, terwijl 18% twijfelde. Een overgrote 

meerderheid (89%) was het ook niet eens met de stelling “Suriname moet meer leningen nemen 

om zo de problemen in het land op te lossen”. Slechts 6% was het met deze stelling eens. 

Daarnaast heeft 41% van de burgers er weinig vertrouwen in dat de regering het geld van IMF 

goed zal gebruiken. Dit percentage was het namelijk eens met de stelling “De regering zal het 

geld van het IMF misbruiken”. Ongeveer een kwart van de respondenten (23%) was het oneens 

met de stelling en had dus wel vertrouwen in de regering, tewijl 27% twijfelde. Kortom de 

regering moet er niet van uitgaan dat iedereen blij is met de mededelingen over allerlei 

leningen, want blijkbaar maken de burgers zich zorgen wie dat allemaal zal terugbetalen. De 

burgers geven Minister Hoefdraad van Financiën, die een centrale rol in dit geheel vervult, met 

een gemiddeld cijfer van 3,3 een zware onvoldoende. Hij scoort daarmee een punt lager dan het 

gemiddelde van 4,3 dat de regering krijgt. 

 

Oorzaak financiële problemen 

Omdat er een hele discussie gevoerd wordt over de oorzaak van de financiële crisis zijn 

verschillende oorzaken aan de burgers voorgehouden. De vraag die gesteld is luidde als volgt: 

“Suriname is thans in grote financiële problemen gekomen en de waarde van de SRD is sterk 

gedaald. Volgens de regering komt dit door lagere prijzen voor olie en goud. Volgens anderen 
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door slecht bestuur (men heeft in goede tijden niet gespaard voor slechte tijden) en weer 

anderen vinden dat door corruptie het geld is opgegeten. Wat is uw mening?” Men kon dan 

kiezen of de crisis vooral gekomen is door één van de drie genoemde oorzaken of dat het 

gekomen is door een combinatie van factoren. Het blijkt dat maar weinig burgers (6%) de versie 

van de overheid geloven en dat velen vinden dat corruptie een hoofdoorzaak is van de crisis 

(40%). Daarnaast vindt 39% dat het gaat om een combinatie van factoren. 

Koers gaat volgens de burgers niet omlaag 

De president had aangegeven dat hij de koers terug zou brengen en dit is vertaald in de stelling 

“De koers is ongeveer SRD 7 voor een Amerikaanse dollar, maar zal weer omlaag gaan”. Het 

blijkt dat een vijfde van de respondenten (19%) inderdaad gelooft dat de koers omlaag zal gaan, 

terwijl 54% dat niet gelooft en 24% twijfelde. Er is van regeringszijde ook aangegeven dat de 

crisis niet lang zal duren. Daarom is ook de volgende stelling aan de burgers voorgehouden: “Het 

leven zal een jaar moeilijk blijven, maar daarna zal het weer goed gaan in het land”. Zo een 21% 

was het hiermee eens, maar 49% geloofde dat niet, terwijl 30% het moeilijk vond om er iets 

over te zeggen. De antwoorden van de burgers over de financiële situatie van het land indiceren 

dat de geloofwaardigheid van de regering in het geding lijkt te zijn, want de meerderheid van de 

burgers gelooft niet meer wat de overheid hen voorhoudt.  
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BURGERS RAPPORTEREN TOENAME CRIMINALITEIT  IN HUN BUURT 

 

Het gevoel van veiligheid bij de burgers in hun huis en buurt is in juli 2016 ten opzichte van 

februari 2015 een stuk minder. Dat blijkt uit een opiniepeiling die Nikos onlangs heeft gedaan 

onder 1000 burgers in Paramaribo. Het percentage burgers dat zich een beetje onveilig voelt in 

de eigen buurt is in een jaar verdubbeld van 7% tot 15%. Het percentage dat zich heel onveilig 

voelt in de eigen woonbuurt is gestegen van 5% tot 8%, een toename van 60%. Samen voelt 

bijna een kwart van de burgers zich onveilig in de eigen buurt. 

 

 

Ook de criminaliteit, die de burgers rapporteren, is feitelijk toegenomen. De vraag die hierover 

gesteld werd in beide jaren luidt: “Bent u (of is iemand in uw huis of uw buurman/vrouw) in het 

afgelopen jaar slachtoffer geweest van een diefstal of een andere vorm van criminaliteit?” In 

februari 2015 gaf 38% van de ondervraagden aan dat zij (of iemand in hun directe omgeving) 

slachtoffer waren van criminaliteit. Dit percentage is na ruim een jaar gestegen tot 46%. Diefstal, 

inbraak of beroving thuis werd door 42% van de respondenten gerapporteerd (dat was 35% in 

2015). De overige 4% bestond uit andere vormen van criminaliteit zoals beroving op straat, 

mishandeling, verkrachting, e.d. (was 3,5% in het jaar er voor). 
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Buurtproblemen 

De respondenten is gevraagd naar het belangrijkste probleem dat volgens hen aangepakt moet 

worden in hun buurt. Van de bewoners vond 10% dat er geen enkel probleem was in hun buurt, 

terwijl nog eens 10% geen antwoord gaf. De andere personen noemden wel een probleem op. 

Het belangrijkste probleem in de buurt was de slechte afwatering (35%) en daarna volgde de 

staat van de wegen (17%) en criminaliteit (17%). De peiling werd gedaan in een periode vlak na 

de zware regens en het is daarom niet verwonderlijk dat veel mensen klaagden over de slechte 

afwatering. Ook de slechte staat van de wegen (met name van zandwegen) kwam voornamelijk 

door de zware regens. Bij klachten over de wegen ging het voornamelijk om het repareren, 

asfalteren en onderhoud. Maar we hebben er ook bij gevoegd klachten over hardrijders en 

verzoeken om drempels te plaatsen. Bij de klachten over criminaliteit, hebben we ook 

meegenomen klachten over junkies, zwervers en hangjongeren. In februari 2015 noemde men 

dezelfde drie problemen in de buurt als belangrijkste probleem, alleen was de volgorde wat 

anders nl. criminaliteit (26%), afwatering (21%) en wegen (16%). Zoals aangegeven hebben de 

zware regens ongetwijfeld de volgorde en het gewicht van het probleem beinvloed.  

Naast de drie grote problemen die nog steeds speelden in de buurten, werden uiteraard ook 

andere problemen genoemd zoals  gebrekkige infrastructuur (9%), milieuproblemen (7% zoals 

vuilophaal, lege percelen en geluidsoverlast), geen recreatie voor de jeugd (5%), problemen met 

electriciteit en straatverlichting (2%) en problemen met drinkwater (2%). Dit zijn dus geen 

algemene of nationale problemen, maar problemen van de buurt waarin men woont.  
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STROOMTARIEVEN, ZIEKTEKOSTEN, NATIONALE PROBLEMEN EN OPLOSSING CRISIS 

 

Burgers betalen te veel voor hun stroomrekening 

Volgens de opiniepeiling van Nikos geeft de meerderheid (73%) van de respondenten in 

Paramaribo aan dat zij veel meer voor hun stroom betalen dan voorheen. Daarnaast betaalt 

18% een beetje meer en slechts 8% betaalt ongeveer hetzelfde bedrag, terwijl 1% zegt dat ze 

minder dan voorheen betalen. De vraag waarop men antwoord moest geven was “Indien u uw 

stroomrekening van mei vergelijkt met vroeger? Betaalt u nu meer of hetzelfde?” Kortom negen 

van de tien huishoudens betalen een hogere stroomrekening dan voorheen, terwijl de EBS en de 

regering verzekerd hadden dat driekwart van de huishoudens niet meer zou betalen dan 

voorheen. Die uitspraken kloppen dus niet met de werkelijkheid en de regering heeft dat 

inmiddels ook wel door, want er wordt nu weer ingegrepen in het tarief.  

 

Opvallend is dat de meeste burgers (84%) aangeven dat zij hun energieverbruik in de gaten 

houden, terwijl 16% dat niet doet. De verhoging van de electriciteitstarieven heeft de burgers in 

ieder geval  wakker geschud om serieuzer te worden met het energieverbruik. 

Ziektekostenverzekering 

Niet zo lang geleden is de basiszorgverzekering van personen die bij Self Reliance verzekerd 

waren plotseling overgeheveld naar het Staats Zieken Fonds (SZF). Vorig jaar toen Nikos haar 

onderzoek deed was de basiszorgverzekering pas geintroduceerd en bestond die naast de on-en 
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minvermogenkaart. Om wat zicht te krijgen op deze kwestie zijn twee vragen gesteld t.w. “Bent 

u momenteel verzekerd tegen ziektekosten (heeft u een ziektekostenverzekereing)?”  en (indien 

men basiszorgverzekering heeft) “Hoe heeft u de basiszorgverzekering het afgelopen jaar 

ervaren?” Het blijkt dat het percentage personen dat via de basiszorgverzekering is verzekerd is 

gestegen van 12% tot 14%, terwijl de on-en minvermogen voorziening is weggevallen (van 15% 

tot 0%). De vraag is dus wat is er met die grote groep van on- en minvermogenden gebeurd? 

Slechts 2% is kennelijk bij de basiszorg terecht gekomen, terwijl blijkbaar 3% niet gedekt is, want 

het aantal niet verzekerden is gestegen van 15% tot 18%. Daarnaast is blijkbaar 9% in een 

andere verzekering of bedrijfsvoorziening terecht gekomen, want dat percentage is gestegen 

van 59% in 2015 tot 68%. Indien dit klopt dan betekent het dat de overheid in feite heel veel 

geld over heeft gehouden van depot voor  on- en minvermogenden. Als dat zo is dan lijkt het 

logisch dat er dus voldoende middelen zouden moeten zijn om de premie van de basiszorg te 

kunnen betalen bij Self Reliance en de haastige overgang van verzekerden naar het SZF niet zou 

hoeven. Het financieel plaatje achter de basiszorgverzekering en de afschaffing van de on- en 

minvermogenkaart moet duidelijker aangegeven worden.  Overigens geeft 48% van degenen die 

de basiszorgverzekering hebben aan dat die verzekering wel goed werkt (dat percentage was 

een jaar geleden 67%). Daarnaast vond 38% dat de basiszorg enigszins werkt (‘gaat wel), terwijl 

14% aangaf dat er problemen mee zijn  (vorig jaar was dat 11%). 

 

 

Grootste nationale problemen 

Aan de burgers werd de vraag gesteld “Wat zijn volgens u de grootste problemen in het land die 

moeten worden aangepakt?” Dit is dus een andere vraag dan het buurtprobleem en bij de 

antwoorden blijkt dat ook wel. Het grootste probleem in de buurt was de slechte afwatering, 
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maar op nationaal niveau komt dat pas op de negende plaats. Als grootste nationaal probleem 

werden de hoge prijzen van goederen aangegeven, daarna de criminaliteit en als derde de 

koersontwikkeling. In feite zijn de koersontwikkeling en hoge prijzen aspecten van hetzelfde 

probleem, zodat ze ook samen genomen zouden kunnen worden.  In onderstaande tabel 

worden alle problemen op een rij gezet en vergeleken met wat de burgers van Paramaribo in 

2015 aangaven. In 2015 was de criminaliteit het belangrijkste probleem, gevolgd door 

huisvesting en werkgelegenheid. Het is duidelijk dat deze problemen weggedrukt zijn door de 

hoge prijzen en geldontwaarding (die nu samen 34% zijn), welke in 2015 niet zo belangrijk 

waren (slechts 7%). Op de vierde en vijfde plaats staan slecht bestuur en beleid (10%) en 

corruptie (7%). Die issues werden ook in 2015 vaker genoemd. 

Nr Nationaal probleem 2016 2015 

1 Prijzen van goederen 22% 7% 

2 Criminaliteit 14% 25% 

3 Koersontwikkeling 12% 0% 

4 Slecht bestuur en beleid 10% 8% 

5 Corruptie 7% 7% 

6 Werkgelegenheid 7% 10% 

7 Armoede 5% 9% 

8 Huisvesting 5% 11% 

9 Infrastructuur (incl. afwatering) 4% 5% 

10 Onderwijsproblemen 4% 7% 

11 Gezondheidszorg 3% 2% 

12 Mentaliteit bevolking 2% 5% 

13 Jeugdproblematiek 1% 2% 

14 Verkeerssituatie 1% 2% 

15 Overige 3% 2% 

  100% 100% 

 

Tweederde van de burgers vindt dat er iets anders moet gebeuren politiek 

Interessant is wat de burgers als oplossing voor de crisis zien, want ook daarover wordt veel 

gesproken. Aan hen werd de vraag gesteld “De regering heeft aangegeven dat er een 

economische crisis is. Welke van de volgende oplossingen lijkt u de beste om uit deze crisis en 

problemen te komen?” Er werden vijf mogelijkheden voorgehouden, waaruit men kon kiezen. 

Van de 867 personen die een antwoord gaven vond 31% dat de president moet bedanken en er 

nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden. Bijna evenveel (30%) vonden dat de president 

de problemen wel zal oplossen en rustig verder moet gaan. Er was een behoorlijke groep (23%) 

die vond dat er een zakenkabinet van deskundigen nodig is om het land uit de problemen te 

helpen. Een kleinere groep (13%) vond dat het land alleen uit de problemen komt met een 

nationale regering van alle grote politieke partijen. En slechts 2% koos voor de optie dat de 

president de ministers moet reshuffelen en daarmee uit de problemen raakt. Wanneer we de 

antwoorden vergelijken dan vindt ongeveer een derde van de respondenten dat de president 

rustig verder kan (met of zonder reshuffeling). Iets meer dan een derde koos voor een 

andersoortige regering nl. een brede nationale regering of zakenkabinet. En nog eens bijna een 
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derde was drastischer en vond dat er nieuwe verkiezingen nodig zijn. Tweederde vindt echter 

wel dat er uit een ander politiek vaatje getapt moet worden.  

Protesteren of stemmen met de voeten 

De groep ‘We zijn moe’ is al een tijdje bezig met protestmanifestaties tegen het beleid van de 

regering. De burgers konden aangeven of ze eens of oneens waren met de stelling “De groep 

‘We zijn moe’ heeft gelijk om te protesteren tegen de regering en het beleid”. Ofschoon de 

opkomst bij de protesten gering is, blijkt dat 73% van de burgers vindt dat de groep gelijk heeft 

om te protesteren, terwijl 20% de groep ongelijk geeft en 7% het moeilijk vindt om een 

standpunt in te nemen.  

Een andere manier van protesteren, wanneer burgers ontevreden zijn over het beleid van een 

regering, is dat men met de voeten stemt d.w.z. naar een ander land vertrekt. Ook in Suriname 

is dat vaak gebeurd. De vraag die hierover gesteld werd luidde als volgt “Sommige mensen 

willen vertrekken naar Nederland, de Verenigde Staten of de Antillen. Zou u dat ook doen indien 

u de kans daartoe kreeg?” Zo een 28% van de respondenten zou dat inderdaad doen indien ze 

de kans daartoe kregen, terwijl 7% het misschien zou doen, maar 66% gaf aan dat ze niet 

zouden migreren.   

Tot besluit 

Dit is het laatste artikel over de opiniepeiling die Nikos in de periode 24 juni tot en met 2 juli 

heeft gedaan onder 1000 burgers in Paramaribo. Wij hebben geprobeerd een zo getrouw 

mogelijk beeld te geven van de meningen van de burgers over issues die thans actueel zijn. 

Daarbij vindt de ene burger een bepaalde situatie goed en de andere het juist niet goed. In de 

verslaglegging komen beide meningen naar voren, waarbij wordt aangegeven hoeveel burgers 

het wel eens zijn met iets en hoeveel niet. Hetzelfde geldt voor de cijfers, de ene burger geeft 

bijv. een 8 aan de regering voor haar beleid over het afgelopen jaar en de andere een 2. 

Gemiddeld is dat dan 10 gedeeld door 2 oftewel een 5,0. Wat Nikos doet is alle cijfers optellen 

en delen door het aantal en dat rapporteren. Wij plakken geen cijfers er bij en trekken ook niets 

af, zodat het beeld er eentje is van de burgers en niet van Nikos. Wij bedanken nogmaals alle 

burgers die hun medewerking verleend hebben. 

 

 


