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Namens de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), BNETS en de CBvS, heet ik u van harte 

welkom vandaag bij de “informatiesessie over de introductie van het kredietregistratiebureau 

in Suriname”.  

 

Banken hebben een transformatie functie. Zij transformeren toevertrouwde middelen vanuit 

de passiva zijde, naar leningen en overige beleggingen, naar de activa zijde. Tijdens dit 

transformatieproces worden wij, de banken, geconfronteerd met asymmetrische informatie 

over o.a. de kredietnemer. In een ecosysteem waarin het moeilijk en inefficiënt is deze 

asymmetrische informatie op te heffen, zullen banken hun intake aanscherpen ter 

voorkoming van het aantrekken van minder goede kredieten. Als we hierbij meenemen dat 

banken ook vanwege de moeilijke economische situatie verdere risico beperkende 

maatregelen nemen dan is de trend te verklaren. De trend waarbij de kredietverlening aan de 

consumenten terugvalt. Dit met alle gevolgen van dien.  

 

Vanwege het feit dat banken los van de commerciële functie ook nog een bredere nutsfunctie 

hebben, is het noodzakelijk dat wij dit euvel oplossen, ten einde meer consumenten toegang 

te geven tot het financiële systeem (bankable) of degene die al toegang hebben, de relatie 

mee te verdiepen (financial deepening).  

 

Er zijn diverse manieren om deze asymmetrische informatie in het kader van 

consumentenkredietverlening waar banken mee te kampen hebben op te heffen. Een van de 

meest fundamentele oplossingen is het opzetten c.q. introduceren van een 

kredietregistratiebureau. Dit bureau is uitermate geschikt voor de ordening en transparantie 

binnen het financiële systeem en kan het fundamentele probleem van asymmetrische 

informatie voor een groot deel opheffen.  
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Voorts is het bewezen dat in landen waar er een kredietregistratiebureau opgezet wordt, het 

risico op wanbetaling vermindert en de toewijzing van nieuw krediet verbetert. Het delen van 

informatie kan ook een verantwoordelijke "kredietcultuur" bevorderen door buitensporige 

schulden te ontmoedigen en verantwoord lenen en terugbetalen te belonen. Misschien wel 

het belangrijkste, kredietrapportage stelt leners in staat een kredietgeschiedenis op te 

bouwen en dit 'reputational onderpand' te gebruiken om toegang te krijgen tot formeel 

krediet, buiten al gevestigde kredietrelaties. Dit is vooral gunstig voor kleine ondernemingen 

en nieuwe leners met beperkte toegang tot fysiek onderpand.  

 

In Suriname zijn de banken reeds 25 jaar drukdoende met de exploratie voor de opzet van 

een kredietregistratiebureau. Er is door de banken enkele jaren terug samen met de CBvS 

gewerkt aan een wet die uiteindelijk ook naar het parlement gestuurd is. Tijdens de 

kennismakingsronde van dit bestuur van de SBV hebben wij het programmapunt ‘het 

opzetten van een kredietregistratiebureau’ met alle belangrijke actoren besproken. Eenieder 

was het erover eens dat het bureau een noodzaak is.  

 

Wij zijn derhalve zeer content als bestuur van de SBV om hier de kick-of te doen van deze 

informatie sessie. Wij wensen u een zeer vruchtbare dag toe en kijken vanuit de SBV gaarne 

uit naar de next steps.  

 

Ik dank u voor uw aandacht.  

 
 


