
Surichange Bank bewijst dat bankensector geen kliek is 

 
door Lorenzo Irion 
 
10/09/2005 

Paramaribo - "Vaak hebben critici beweerd dat 
onze bankensector een ‘gesloten kliek’ is. 
Daarmee wordt het verwijt gemaakt dat 
toetreding van nieuwe spelers in de markt min 
of meer bewust wordt tegengewerkt." Woorden 
van governor André Telting van de Centrale 
Bank van Suriname, gisteren bij de opening 
van de Surichange Bank (SCB) aan de dr. 
Sophie Redmondstraat.  

Met de intrede van de SCB in de financiële sector 
is voor hem onomstotelijk het bewijs geleverd dat 
deze branche er niet een is van een besloten 
groep. 

De SCB is de overschakeling van Surichange 
cambio (Veena NV) naar een heuse bank, met 

Stanley Mathura als directeur. Voor Telting is het in zijn twee ambtsperioden als bankpresident (7 
jaren en 9 maanden) voor het eerst dat hij het genoegen heeft een nieuwe bankinstelling te 
verwelkomen. Hij heeft eerder wel het vertrek meegemaakt van de ABN-AMRO als grote 
internationale bank en de overname van haar Surinaams bedrijf door de regionale RBTT. Daarna ook 
de afstoting van een groot aandelenpakket in de grootste bank van Suriname (DSB-Bank) door de 
ABN-AMRO aan Assuria. 

De oprichting van SCB logenstraft alle verwijten, al geeft Telting toe dat het "niet gemakkelijk" is om 
aan sommige van de toetredingseisen te voldoen. De komst van de nieuwe handelsbank mag worden 
opgevat als een uiting van vertrouwen in de ontwikkeling van Suriname, met name op het financiële 
en economische vlak en vertrouwen in de vooruitzichten die de economie biedt voor de komende 
jaren.  

SCB is een honderd procent particulier initiatief. Het investeringskapitaal is deels uit het buitenland 
afkomstig. "Dat geeft nog eens een extra accent aan de positieve verwachtingen die bij SCB leeft 
over de groeimogelijkheden in Suriname. De nieuwe bank is een initiatief van Surinaamse 
Nederlanders. Ze wil een brug slaan tussen ons land en onze voormalige landgenoten in Nederland 
en hun nakomelingen", aldus Telting. 

De grondslag van de SCB werd gelegd in de turbulente periode van de jaren tachtig, toen burgers zo 
snel mogelijk van hun geld af wilden zijn, memoreerde Chan Baidjnath Misier, president-commissaris 
van SCB. "De tijdgeest vereist een verbetering in status van onze onderneming. Goed ondernemen 
betekent dan ook zich constant aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, want in de economie 
betekent stilstand achteruitgang. De transformatie van cambio naar bankinstelling vergt het opleiden, 
omscholen, vormen en trainen van het personeel. Daarnaast vereist het ook inzicht in de Surinaamse 
economie en in de nieuwe trends op de financiële wereldmarkt." 

Baidjnath Misier zegt dat de SCB op de wereldmarkt zal moeten opereren. Ook zal er samengewerkt 
moeten worden met regionale banken. Hij zegde toe een uitbouw van het aantal bankproducten. De 
SCB is de achtste commerciële bank in Suriname.-. 
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