
 

 

 

 

 

BEKNOPT VERSLAG BUREAU VOORZITTER 

KENNISMAKINGSBEZOEK CHINEZE AMBASSADEUR 

LIU QUAN en  

MEVROUW CHENMAO SONG (Counsellor Deputy Head of Mission) 

DATUM Woensdag 16 september 2020 

UITGESCHREVEN 

VOOR  

Woensdag 16 september 2020 

AANVANGSTIJD  11.00 AM 

PLAATS  DNA, Grote conferentiekamer 

ONDERWERP  

AMBTELIJKE 

ASSISTENTIE  

Steven Ishwardat - Legal Advisor afdeling International Betrekkingen 

GENODIGDEN   

KORTE INHOUD  De voorzitter: 

1. De voorzitter verwelkomde de ambassadeur Dhr. Liu Quan, 

mevrouw Chenmao Song (Counsellor Deputy Head of Mission en 

een notulist middels the fist and palm salute. 

2. De voorzitter introduceerde zichzelf als speaker of the house en 

daarna mijpersoon, dhr. Ishwardat, als hoofd afdeling International 

Betrekkingen. 

3. De voorzitter haalde in totaal 11 punten aan. (zie bijlage) 

4. De voorzitter vulde aan dat het zonnepanelenproject heel belangrijk 

is aangezien er heel wat beperkingen zijn als de bevolking in het 

binnenland electriciteit moet ontberen. Het bemoeilijkt onder 

andere de ontwikkeling van vooral kinderen op verschillende 

fronten. 

Ambassadeur Liu Quan: 

1. Na het betoog van de voorzitter bedankte de ambassadeur hem voor 

de aangehaalde punten. 

2. Voorts gaf de ambassadeur te kennen dat de voorzitter heel goede 

punten heeft aangehaald en die komen in grote mate overeen met de 

punten die hij wilde bespreken. Hij feliciteerde de voorzitter met 



zijn benoeming en spreekt zijn erkentelijkheid uit over de 

samenwerking van beide landen. 

3. De ambassadeur gaf verder aan dat beide landen reeds lang 

vriendschappelijke banden alsook bilaterale samenwerking op 

verschillende gebieden en niveau’s hebben. 

4. De ambassadeur haalde aan dat China niet bemoeit in interne 

aangelegenheden van Suriname en dat hij juist de vriendschappelijk 

banden koestert en verder wenst uit te diepen. China stelt zich 

vriendschappelijk op naar andere landen op en zal de gevolgde weg 

voortzetten. 

5. De ambassadeur sprak over zijn ontmoeting met de VP op 15 

september en haalde aan dat de ontwikkeling van Suriname op 

verschillende gebieden een van de onderwerpen van het gesprek 

was. Vooral het zonnepanelen project voor het binnenland geniet 

prioriteit van de VP. 

6. De ambassadeur sprak zijn erkentelijk uit over de dalende curve 

van het aantal covid-19 besmettingen alsook de rol die het Wanica 

ziekenhuis hierin speelt. 

7. China heeft in juli 2020 medische hulpmiddelen geschonken in de 

strijd tegen covid-19. 

8. De ambassadeur kijkt uit naar voorstellen van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale 

Samenwerking (BIBIS) en het ministerie van Volksgezondheid met 

betrekking tot covid-19. Deze voorstellen zal hij doorgeleiden naar 

de Chineze regering. China zal op basis van deze voorstellen meer 

hulp kunnen aanbieden in de strijd tegen covid-19. 

9. Armoedebestrijding is ook een issue waarmee de Chineze regering 

zou kunnen helpen. Hij denkt bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

zonne-energiepanelen als oplossing voor het elektriciteits probleem 

en gezond drinkwater voor vele dorpen in het binnenland. Suriname 

moet wel zelf nagaan hoe ze met de hulp van China de armoede kan 

bestrijden. 

10. Vanwege de groeiende vraag naar zonnepanelen worden deze 

steeds goedkoper. China produceert 60% van alle zonnepanelen in 

de wereld. Dus waarom zouden we bij een ander land aankloppen 

voor deze technologie die het uiteindelijk toch bij China zal moeten 

betrekken? 

11. De ambassadeur gaf aan dat meer dan 50% van China tegen 2050 

gebruik zal maken van deze nieuwe energie vorm. 

12. De ambassadeur gaf aan dat de Surinaamse regering een nieuwe 

lening heeft gesloten voor het upgraden van het internationaal 

luchthaven naar eentje van wereldformaat. Dit zal ongetwijfeld 

ertoe leiden dat meerdere vliegmaatschappijen ons land zullen aan 

doen. Dat zal zeker bijdragen tot de economische groei van 

Suriname omdat transport veelal per lucht plaatsvindt. 



13. De lening heeft een lage rente aflossing van maar 5% over een 

periode van 20 jaren. De eerste vijf Jaren hoeft er maar 2% rente 

betaald te worden. 

14. De olie- en gasindustrie zal een grote boost geven aan lokale 

bedrijven en werk verschaffen aan Surinamers. Deze sector zal 

ongetwijfeld Suriname uit de economische crisis helpen. 

15. China is een van de landen die digitale communicatie ontwikkelt en 

kan Suriname zeker bijstaan Hiermee. 

16. Het implementeren van “The Belt and Road Initiative” is heel 

belangrijk voor Suriname en China. De focus is op infrastructuur. 

China is heel goed in het aanleggen van infrastuctuur en wil dus 

ook bijdragen hieraan. De heer Ishwardat vulde aan dat goede 

infrastructuur zal leiden tot economische groei. Voorts is Ocean 

Economy een van de nieuw gebieden voor samenwerking tussen 

beide landen.  

17. De ambassadeur gaf aan dat China een heleboel beurzen ter 

beschikking heeft gesteld van Surinamers. China zal dit blijven 

doen. Hij heeft vernomen dat enkelen weer terug willen. 

18. De ambassadeur gaf aan dat we wel rekening moeten houden met 

bemoeienis van Taiwan en USA in prive aangelegenheden. Taiwan 

benadert landen die reeds een samenwerkingsrelatie hebben met 

China en proberen China in discredit te brengen. Zij halen aan dat 

China Communisme en Terrorisme propageert. Het zijn juist deze 

landen die vrije meningsuiting vertrappen. Let daarop op de laatste 

ontwikkelingen in USA. 

19. De ambassadeur haalde aan dat Suriname en China heel lang 

relaties met elkaar hebben gebasseerd op wederzijds respect en 

vriendschap. Op parlementsniveau wil de ambassadeur de relatie 

tussen beide landen versterken en uitdiepen. 

20. De ambassadeur gaf aan dat zodra de covid-19 situatie onder 

controle is dat beide landen dienstreizen zal organiseren.  

21. De ambassadeur gaf aan dat de relatie Suriname-China een goed 

voorbeeld is van landen die vershillen in politiek bestuur, grote en 

verschillende ontwikkelings stadia. 

22. De ambassadeur gaf aan dat de 5 principes van vreedzame 

coëxistentie de richtlijnen zijn voor excellente relaties tussen beide 

landen. De landen zullen de komende jaren samenwerken op basis 

van wederzijdze voordelen en de win-win principe. 

Dhr Ishwardat: 

1. De heer Ishwardat stelde de ambassadeur gerust dat Suriname zeker 

hierop zal letten. Immers heeft Suriname altijd “the One China 

Principle” ondersteunt en zal dat blijven doen. China is immers een 

land waarmee Suriname heel goede bilaterale banden heeft 

opgebouwd en die niet zal opgeven. 



Aan het eind wisselden de ambassadeur en de voorzitter geschenken 

uit. Het gesprek was zeer luchtig en geeft een toegevoegde waarde aan 

de samenwerking tussen beide landen. 

BESLUITEN   De vriendschappelijk banden en bilaterale samenwerking worden 

versterkt 

 China zal na afstemming en goedkeuring helpen met de opzet van 
zonnepanelen in het binnenland. (Dit heeft de ambassadeur 

breedvoerig besproken met de VP) 

 Voorstellen van het ministerie van BISIS en het ministerie van 
Volksgezondheid zullen doorgeleid worden naar de Chineze 

regering 

 China kan ook hulp bieden bij de armoedebestrijding maar 
Suriname moet zelf nagaan hoe dat het best moet geschieden 

 Samenwerking op het gebied van digitale communicatie 

 Implementeren van “The Belt and Road Initiative” waarbij de focus 

is op infrastructuur. 

 Het aanbieden van beurzen door China zal zeker voorgezet worden 
 Op parlementair niveau de relatie versterken en uitdiepen 

VERVOLG 

ACTIVITEITEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage: Points presented by Mr. Bee Speaker of DNA  

GOOD MORNING AMBASSADOR MR. H.E. LIU QUAN.  

I AM MR. BEE SPEAKER OF THE HOUSE. THIS IS MR. ISHWARDAT. I AM HONORED BY 

YOUR COURTESY VISIT TO THE NATIONAL ASSEMBLY OF SURINAME. 

1. SURINAME IS ONE OF THE FIRST CARIBBEAN COUNTRIES TO ESTABLISH 

DIPLOMATIC RELATIONS WITH CHINA AND IS ALSO ONE OF THE COUNTRIES THAT 

SUPPORTED THE ONE- CHINA PRINCIPLE 

2. SURINAME HAS THE LARGEST OVERSEAS CHINESE POPULATION IN THE 

CARIBBEAN AREA AND FOR 44 YEARS WE ALREADY SHARE CULTURAL EXCHANGES 

BETWEEN THE TWO COUNTRIES.  

3. IN NOVEMBER 2019 IT WAS DECIDED ON PRESIDENTIAL LEVEL TO UPGRADE THE 

RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO COUNTRIES TO A STRATEGIC PARTNERSHIP OF 

COOPERATION BASED ON MUTUAL BENEFIT 

4. FROM 26 OF NOVEMBER TILL 5 OF DECEMBER FIVE MEMBERS OF THE NATIONAL 

ASSEMBLEE WERE INVITED TO VISIT THE NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS OF CHINA 

5. IN DECEMBER 2019 A DELEGATION OF FOREIGN AFFAIRS OF THE NATIONAL 

PEOPLE’S CONGRESS OF CHINA VISITED THE NATIONAL ASSEMBLY 

6. WE APPLAUD THE OPPORTUNITY OF THE JOINED CONSTUCTION OF THE BELT 

AND ROAD INITIATIVE WHICH WILL NOT ONLY STRENGTHEN THE BILATERAL TIES 

BETWEEN THE TWO COUNTRIES BUT WILL ALSO LEAD TO ECONOMIC GROWTH IN 

SURINAME 

7. IN VIEW OF THE BILATERAL RELATIONSHIP WE WOULD APPRECIATE MEDICAL 

EXPERTISE ON COVID-19. IN JULY THE SURINAME CHINESE UNITED ASSOCIATION 

DONATED SUPPLIES TO THE MINISTRY OF HEALTH.   

8. IT IS ALSO IMPORTANT TO MAINTAIN COMMUNICATION ON GLOBAL ISSUES AT 

PARLEMENTARY LEVEL AND TO BUILD AN OPEN WORLD ECONOMY TO SAFEGUARD 

THE COMMON INTERESTS OF BOTH COUNTRIES 

9. WE ARE GRATEFUL FOR CHINA’S HELP IN SURINAME’S ECONOMIC AND SOCIAL 

DEVELOPMENT AND HOPE THAT MORE CHINESE COMPANIES ARE WILLING TO INVEST 

IN SURINAME 

10. WE LOOK FORWARD TO STRENGTHEN THE TRADTIONAL AREAS OF 

COOPERATION AND TO EXPLORE NEW AREAS  

11. THE NATIONAL ASSEMBLY OF SURINAME THAT IS MAINLY TASKED WITH LAWS 

AND REGULATIONS WILL PLAY ITS PART TO EXPAND ECONOMIC AND TRADE 

COOPERATION AND UPGRADE BILATERAL STRATEGIC RELATIONS 


