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I.      MISSIE, DOEL, BELEID EN TAAK van de Kamer van  

Koophandel en Fabrieken 
 
I.1.       Missie, doel en beleid   
 
Het bestuur van de KKF heeft aan het begin van haar bestuursperiode 2004-2007 een beleidsnota voor 
deze periode geformuleerd en aangenomen. Deze nota is gebaseerd op de ‘aangescherpte en bijge-
stelde missie en  bijbehorende doelstellingen en strategieen. 
 
De aangescherpte missie van waaruit doel en strategie werd geformuleerd: 

 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en 
daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te 
versterken. 
 
Het beleid dat voor de periode 2004-2007 werd uitgestippeld, zag er samengevat als volgt uit: 
 
De missie en doelstellingen van de Kamer zullen in deze periode wederom onverkort middels de 
geformuleerde strategieën worden nagestreefd. In deze periode zal het accent gericht zijn op die 
strategieën die tot nu toe succesvol zijn uitgevoerd, maar waarvan het eind- of tussendoel nog niet is 
bereikt. Met verhoogde inspanningen moeten de eind- of tussendoelen worden bereikt. 
 
Hoewel er niet is afgeweken van deze doelstellingen, is de aandacht vanaf 2008 er toch ook op gericht 
om te focussen op zaken die de Kamer in de hand heeft. Daarbij werd beoogd om zo effectief mogelijk 
met de Overheid en met het Bedrijfsleven te communiceren. In dat verband zijn de website en alle 
andere kanalen om de informatiestroom naar het Bedrijfsleven te optimaliseren, aangepakt. Dit beleid 
is in 2009 voortgezet. In de communicatie met de Overheid gaat het er steeds om antwoord te krijgen 
op de vraag wat wij met Suriname willen en of we ons konkurrentievermogen willen en kunnen 
vergroten. In de communicatie met het Bedrijfsleven gaat het er vooral om het beursterrein en alle 
overige communicatie met en diensten aan het Bedrijfsleven te optimaliseren en te moderniseren. Een 
en ander in het kader van de bijzondere ambitie van de KKF om uit groeien tot de leidende Chamber 
of Commerce binnen de Caricom, een haalbare ambitie waar de KKF zich al in de top vijf mag weten!   
 
I.2. Taakstelling van de Kamer 
 
De wettelijk vastgelegde taakstelling van de Kamer is als volgt geformuleerd: 
  
a) De belangen van het bedrijfsleven te behartigen; 
b) De werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met inachtneming van het algemeen 

belang, te bevorderen; 
 c)  Het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
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II. KKF-WERKERS 
 
II.1. Bestuur en leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2010 
Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bleef tot 1 augustus 2010 onder leiding van 
Voorzitter Robert Ameerali en Ondervoorzitter Narpath Bissumbhar ongewijzigd. Maar met de 
spraakmakende verheffing van de KKF-Voorzitter (en daarmede van de KKF) tot Vice-President van 
de Republiek Suriname veranderde de samenstelling en de leiding van de Kamer. De samenstelling 
van de Kamer werd trouwens ook door een andere bijzondere benoeming gewijzigd: Kamerlid 
Ginmardo Kromosoeto werd Minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Deze 
twee Kamerleden werden vervangen door de heren Nuboer (voor Ameerali) en Vasilda (voor 
Kromosoeto) door toelating in de Kamervergadering van 7 september 2010. In de Kamervergadering 
van 27 juli 2010 werden de heren Bissumbhar en Abas per 1 augustus 2010 gekozen tot respectievelijk 
Voorzitter en Ondervoorzitter van de KKF. Voor de bedrijfsgroep ‘Nijverheid & Industrie’ werd de 
heer Jawalapersad in het bestuur aangesteld (ter invulling van de bestuurspost van de Hr Ameerali).  
De samenstelling van de Kamer zag er per 1 augustus 2010 dus als volgt uit (* = bestuurslid):  
 

Bedrijfsgroepen Lid Plaatsvervangend Lid
A. Detailhandel (4 leden) Abas, Molijn S.* 

Baldew, Vinod S. 
Cheung, Chi Ping T. 
Toria, Celcius A. 

Mathoera, R 
Rambali, S.K. 
Duym, J. 
Sheombar, W. 

B. Overige handel en tussenpersonen (4 
leden) 

Chin Jen Sem, Rudi 
Hasnoe, Mohamedsharief 
Holtuin, Armand A.* 
Vasilda, Howard N.

Tahal, A 
Heave, D. 
Ligeon, H.G. 

- -   
C. Nijverheid en Industrie (3 leden) Nuboer, Steve, J.             

Jawalapersad, Roedrenath*       
Mw. Mac Donald, Helyante L.  

- - 
Alwart, J.O.  
Kasanmarto, H.L.(†) 

D. Financiele instellingen en 
verzekeringswezen (2 leden) 

Issa, Conrad F.G. 
Man A Hing, Max D.* 

Roemer, M.L. 
Misiekaba, A. 

E. Verkeersbedrijven (2 leden) Gesser, Alexander A.* 
Padarath, Anilkumar, J. 

Mw. Rahimbaks, A.S. 
Nandpersad, J. 

F. Hotel-, café en restauratiebedrijven 
en amusementsbedrijven (2 leden) 

Hindori, Arun K.* 
Braumuller, Oswaldo R.

Lai, Y. K. 
Refos, E. E. 

G. Bedrijven op het gebied van de 
mijnbouw en de industriele 
verwerking van mineralen (2 leden)

Bissumbhar, Narpath, * 
Naarendorp, Henk 

Mw Nassau-Parabirsingh, M. J. 
Jie Foeng Sang, R. 

H. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven 
op het gebied van de industriele 
verwerking van bosprodukten (2 
leden) 

Abdoelbasier, Aziedj* 
Sawikarta, Karno H. 

de Baas, P.D. 
Dhanes, L. 

 

Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag er per 1 augustus 2010 als volgt uit:  
 

Bissumbhar N.      Voorzitter    Hindorie, A. K.   Lid 
 

Abas, M. S.    Ondervoorzitter   Holtuin, A. A.   Lid 
 

Abdoelbasier, A.  Lid     Jawalapersad, R.  Lid    
 

Gesser, A. A.   Lid     Man A Hing, M. D.  Lid 
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II.2 Personeelssamenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het jaar 2010. 
  
Na een dienstperiode van ruim 40 jaar bij de Kamer van Koophandel, verliet de Secretaris van de 
KKF, Mw Rita Ramdat-Thakoer de Kamer in het jaar 2010. Dat gebeurde geleidelijk aan, want Mw 
Ramdat bezocht de Kamer nog geregeld nadat ze in december 2009 al had aangekondigd met pensioen 
te zullen gaan. Mw Ramdat kwam in november 1969 bij de Kamer als secretaresse. Op 8 oktober 1984 
werd ze benoemd tot Coördinator van het Handelsregister; maart 1994 werd ze adjunct-secretaris en in 
oktober 1997 volgde haar benoeming tot Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 
Zo werd in het verslagjaar ook overgegaan tot de benoeming van een nieuwe Secretaris en enkele 
adjunct-secretarissen: 
In de Kamervergadering van 16 februari werd goedgekeurd dat de KKF Voorzitter en Ondervoorzitter  
de (6) dames Eersel T., Pancham J., Perri R., Ramlal A., Sastrowidjojo J. en Sewradj A. tot adjunct-
secretaris voor onbepaalde tijd zouden benoemen. Inmiddels is Mw Ramlal met ontslag vertrokken, 
terwijl Mw Sastrowidjojo met de Hr Ameerali is vertrokken naar het Kabinet van de Vice President als 
diens Secretaris.  
In de Kamervergadering van 7 september 2010 werd Mw J. Pancham benoemd tot Secretaris van de 
Kamer van Koophandel, terwijl de dames Eersel en Sewradj werden benoemd tot adjunct Secretaris 
naast Mw Perri die al eerder in die functie was benoemd. 
Het personeelsbestand waarmede de KKF in het jaar 2010 begon, bestond uit 32 personeelsleden (7 
heren en 25 dames)*, inclusief de werknemers van BUSOS. In de loop van het verslagjaar verlieten 
de (2) heren G. Gemerts en H. Rampersad en de (5) dames Bispham, P., Deel N., Kasim J., Ramdat R. 
en Ramlal A. de dienst. Mw Eveline J. Piqué kwam ons na een dienstverband van 30 jaren te 
ontvallen. Daarnaast werden in dienst genomen de heren Blom G. en Sawikarta S. (beiden BUSOS) en 
de dames Rozenblad N. (Nickerie) en Kasindo D. (BUSOS). 
Voor verjonging, modernisering en verdieping van het werk nam de KKF in het verslagjaar een 
twintigtal jonge mensen (3 heren en 17 dames) als part-time stagiaires in dienst voor een periode van 6 
maanden. Het gaat om de heren Kromopawiro A., Madhai S. en Zebeda J. en de dames Amattaram J., 
Anthoni A., Bikhari A., Dors N., Dhanes M., Emanuelson C., De Getrouwe M., Hasselbaink S., 
Klaverweide Ch, Moeradji Y., Moeljodirjo C., Redjosentono C., Sadhoe C., Telles J., Wartes W., 
Wirjoredjo N., Yorks R. Het lag in de bedoeling om na de stageperiode uit deze groep van 20 de 
besten te selecteren en hun contract voor een langere periode te continueren. Voor het einde van dit 
verslagjaar beeindigden echter enkele van deze stagiaires (1 heer en 3 dames) hun dienstverband met 
de KKF t.w. de heer Zebeda en de dames Klaverweide, Telles en Wartes. De rest bleef tot het eind van 
het verslagjaar. 
Zo nam het totale personeelsbestand per saldo dus toe met 2 heren en 10 dames tot een bestand 9 
heren en 35 dames (totaal 44 personeelsleden).  
* In het verslag van 2009 werd per abuis vermeld 6 heren en 25 dames. 
 
 
 
Op 17 december 2009 tekenden de 
KKF-Werknemers Organisatie en de 
KKF een overeenkomst ter aanpassing 
van de primaire - en secundaire arbeids-
voorwaarden voor het jaar 2010, 
waarbij met name de vergoeding voor 
tandheelkundige behandeling werd 
aangepast.  
 
 
 
 

V.l.n.r.: E. Pique (penn. KKFWO), 
T. Adirahardjo (secr. KKFWO),  

A. Koornaar (vz. KKFWO) en R. Ameerali (vz. KKF)  
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III. KKF-INTERN 
 

III.1. Het Handelsregister 
 

Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven in het jaar 2010 ziet er als volgt uit:   
a. naar bedrijfsvorm                 in 2010 
Bedrijfsvorm 01/01/10 nieuw 

ingeschreven 
opgeheven 31/12/10 % v/h totaal 

(31/12/10) 

1. Eénmanszaak 17.406* 1.294 538 18.162 66,9
2. Naamloze vennootschap 3.883 214 2 4.095 15,1
3.Vennootschap onder firma   3.138 212 33 3.317 12,2
4. Stichting 1122 60 2 1180 4,4
5. Cooperatieve vereniging 50 0 1 49 0,2
6. Vereniging 56** 0 0 56 0,2
7. Verzekeringsm’schappij 0 0  0,0
8. Waarborgmaatschappij 0 0  0,0
9. Vennoot & Commandite 10 2 0 12 0,0
10. Commanditair vennoot-
schap op aandelen  

0 0 0   0,0

11. Filiaal van een buiten-
landse onderneming 

254 23 7 270 1,0

  
 TOTAAL 25.919 1.805 583 27.141 100,0

* Na hertelling is er een verwaarloosbaar verschil (1 exemplaar) ontstaan met 31 december 2009. 
** In de tabel van 2009 stond per abuis 53. 
 



                                                                                         
                                                                                             

Kamer van Koophandel en Fabrieken       Jaarverslag 2010 
 
 
 

Pagina 7 

b. naar bedrijfsgroep                    in 2010  
Bedrijfsgroep 01/01/10 nieuw inge-

schreven  
opge-
heven  

31/12/10 % v/h totaal 
(31/12/10) 

1. Detailhandel (A) 6.316* 317 219 6.414 25,1
2. Overige handel en tussenpersonen 
(B) 

10.675* 931 269 11337 44,3

3. Nijverheid en industrie(C) 1.751 78 35 1.794 7,0
4. Financiele instellingen (D) 150 3 2 151 0,6
5. Verkeersbedrijven (E)  3.301 135 57 3379 13,2
6. Hotel-, café-, restauratie- en 
amusementsbedrijven (F) 

2.099 112 77 2134 8,3

7. Bedrijven op het gebied van de mijn-
bouw en de industriele verwerking(G)

185 11 1 195 0,8

8. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven 
op het gebied van industriele 
verwerking van bosprodukten (H) 

190 2 3 189 0,7

  
  TOTAAL 24.667 1.589 663 25.593 100,0

* Na hertelling is er een verwaarloosbaar verschil (< 0,1 %) ontstaan  met 31 december 2009.  
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III.2. Financiën 
 
De jaarrekening van het verslagjaar 2010 is opgemaakt door het accountantskantoor Lutchman & Co. 
In deze paragraaf worden de ‘Staat van Baten en Lasten’ (met een toegevoegde procentuele weergave 
van de posten), de Balans en een toelichting op de jaarrekening, evenals de accountantsverklaring, 
zoals in de jaarrekening vastgelegd, weergegeven.  
 
 
Kamer van Koophandel en Fabrieken 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010  
(met procentuele bijdrage der posten). 
 
 
 Begroting 2010 Realisatie 2010       

(%)
Realisatie 2009      
(%) 

 SRD SRD SRD 
Jaarlijkse bijdragen   890.000 1.134.933 (48,7)     685.091 (33,7)
Overige opbrengsten dienstverlening 1.372.500 1.181.826 (50,7) 1.319.985  (65,1) 
Interest  -     21.594 ( 0,9)       24.127 (  1,2)
Koersverschillen  -      -6.018 ( 0,3)        1.133 ( 0,0)
 __________ _________ __________
 2.262.500 2.332.335(100%) 2.030.336(100%)
 ---------------- ---------------- ---------------
  
  
LASTEN  
Personeelskosten 1.100.000    1.062.347 (50,5)  881.036 (45,8)
Huisvestingskosten 170.000 144.513 (  6,9) 164.900 (  8,6)
Kantoorkosten 271.500 233.834 (11,1) 249.469 (13,0)
Afschrijvingen 140.000 173.558 (  8,2) 166.920 (  8,7)
Overige kosten 580.000     461.015 (21,9) 425.712 (22,1)
Reservering pensioenpremie         -          29.175 ( 1,4) 33.855 (  1,8) 
 _______ ________ ____________
 2.261.500 2.104.424(1OO%) 1.921.892(100%)
  
RESULTAAT 1.000 227.911 108.444
 ======== ======== =======
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IV.    KKF  EXTERN 
 
In dit hoofdstuk worden in het bijzonder de naar ‘buiten’ gerichte activiteiten vermeld, die behalve op 
het bedrijfsleven ook gericht zijn op de overige burgers binnen de samenleving, waaronder de consu-
menten en mogelijke toekomstige ondernemers. 
 
IV.1 De beurzen van 2010 
 

In het verslagjaar werden er 2 beurzen georganiseerd en wel de gebruikelijke ‘3 in 1 beurs’ oftewel de 
“Agro - ‘Made in Suriname’ - ICT-” beurs en de Jaarbeurs. De statistieken van deze twee beurzen zien 
er, met de cijfers van 2009 en respectievelijk 2008 (alleen bij de bezoekers) tussen ( ), als volgt uit: 
 

                     AANTAL  
BEURS      Datum  participanten      bezoekers 
            

Agro-Made in Suriname-ICT beurs 2010 28/04-02/05   96(114)     15.063 (18.131;  22.637) 
 

Jaarbeurs 2010    26/11- 03/12 153(141)    105.968 (91.229; 88.313)  
 
  

Sfeerfoto’s Agro-, Made in Suriname- en ICT-beurs 2010  

Sfeerfoto’s Jaarbeurs 2010  
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IV.2. Trainingen, workshops en andere (scholings)activiteiten    
 

Het Platform Houtsector Suriname (PHS) en de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) 
hebben in samenwerking met het Centre for the 
Development of Enterprise (CDE) van 19 t/m 23 
juli 2010 een “Timber Drying & Kiln Operation 
Course” georganiseerd voor houtbedrijven in 
Suriname. Daartoe zijn door het CDE de 
consultants Peter Ebdon en Gordon Knaggs, 
experts uit het Verenigd Koninkrijk, 
gecontracteerd. Er werd vooraf op 21 mei een 
informatieworkshop gehouden op de KKF.  
Na afsluiting van de cursus die in het Best Western 
Elegance Hotel werd gehouden, verstrekte de KKF 
in afwachting op de definitieve resultaten 
deelnemerscertificaten uit aan de 14 trainees. 

 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken 
organiseerde in samenwerking met de 
Commissie ter Beoordeling van de toelating tot 
Douane Expediteur de opleiding tot Douane 
Expediteur en wel van 10 augustus t/m mei 
2010. Aan de cursus namen … cursisten deel, 
terwijl aan 21 geslaagden het certificaat werd 
uitgereikt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van 14 juli t/m 9 augustus 2010 organiseerde de 
KKF ook de training Business Start-Up en Business 
Planning onder leiding van de trainers Mw. S. 
Robert-Kensenhuis en Mw. W. Dandel. De 
certificaatuitreiking van deze 5 weken durende 
training aan de 12 deelnemers vond plaats op 19 
augustus op de KKF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een deel van de trainees van de Timber 
Drying & Kiln Operation Course 
 

De cursisten tonen met trots het 
certificaat dat aangeeft dat ze hun vak 
verstaan. Hun trainer was o.m. Frits 
Nieuwendam 

Trainees en uiterst links één van de trainers 
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IV.3. De KKF in ontwikkeling  (eeuwfeest en handelsrelaties) 
 

IV.3.1.  KKF 100 JAAR ! KKF-Voorzitter, Vicepresident van de Republiek Suriname! 

1 mei 1910    -   1 mei 2010 
Het belangrijkste aspect van de KKF-ontwikkeling in dit jaar was de viering van het 100 jarig bestaan 
van de Kamer samen met het voor de Kamer zo ingrijpende gevolg – geschenk van de Surinaamse 
samenleving - van de verkiezingen van 25 mei 2010.  
Het Jaar 2010 werd getekend door het eeuwfeest van de KKF dat verspreid over het jaar werd gevierd.  
De viering werd op vrijdag 15 januari ingeleid door een bezoek van H.I. Minister Clifford Marica aan 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken, alwaar hij werd verwelkomd door KKF-Voorzitter Robert 
Ameerali en overige Kamerleden. Daarna gaf de Voorzitter van de feestcommissie, Kamerlid Max 
Man A Hing, aan dat met bezoek het startsein van de viering wed gegeven. De Minister en zijn gevolg 
kregen een rondleiding en presentaties van de verrichtingen van de KKF, terwijl tijdens dit bezoek 
diverse dringende zaken het bedrijfsleven rakende, werden besproken. Tijdens de vervolgbezoeken 
van de overige Ministeries was het Ministerie van Defensie vooral geïnteresseerd in het Document 
Management Systeem dat door de Kamer is ontwikkeld. 
Op het jaarlijks terugkerende Kinderboeken Festival (KBF) dat voor de derde keer door de KKF werd 
gesponsord met o.m. de beschikbaarstelling van onderdak, was er dit jaar ook en KKF-stand ingericht 
van waaruit er voor de kinderen gerichte interactieve initiatieven werden ontplooid. Zo mochten de 
kinderen o.m. slogans formuleren die de relatie tussen KKF en KBF beschreven. Uiteindelijk werden 
aan de beste tien inzendingen fraaie prijzen uitgereikt.  
Vervolgens ging de KKF sportief: voor het eerst in haar geschiedenis participeerde zij in de Avond 
Vierdaagse (de 46e) en wel in het kader van 100 jaar KKF!  
Op vrijdag 3 december, dag van de afsluiting van de beurs, werden de bezoekers uitgenodigd voor een 
hapje en een drankje in het teken van 100 jaar KKF. Verder kregen alle participanten een KKF 
poloshirt die ook werd uitgereikt aan elke 100e bezoeker van de beurs. Deze 13e uitvoering van de 
Jaarbeurs telde meer dan180 deelnemers verdeeld over circa 500 stands, waaronder bedrijven uit 
Guyana, Frans Guyana, Trinidad, Nederland en China.  
De KKF heeft in de afgelopen 100 jaren natuurlijk een stormachtige ontwikkeling meegemaakt; maar 
het is voor de samenleving ongetwijfeld duidelijk dat er sinds 1996 toen de heer Robert Ameerali het 
Voorzitterschap op zich nam, met zijn inspirerend leiderschap de Kamer een revolutionaire progressie 
heeft doorgemaakt waarmede de Kamer thans zelfs in de regio een voorbeeldfunctie vervult. Ofschoon 
het aantal gebieden waarop vooruitgang is geboekt beslist te veel is om op te noemen, vermelden we 
graag de ontwikkeling van de Jaarbeurs tot een van de grootste jaarlijks evenementen in ons land, de 
bijzondere bijdrage van de KKF aan het ontstaan van het Suriname Business Forum (SBF) en niet te 
vergeten de ontwikkeling van de One Stop Window (o.m. voor het aanvragen van vergunningen) en 
last but not least: de aandacht voor Suriname’s positie op Worldbanks’  “ranking for ‘the ease of doing  
business” (zie paragraaf IV.4). Alles in het belang van het Surinaams bedrijfsleven, waarmede de 
positie van de KKF in de SER en in het Tripartite Overleg alleszins logisch en verdienstelijk is. Doch 
sterker nog: De door de verkiezingen van 25 mei 1910 ontstane politieke verhoudingen die uit waren 
op de samenstelling en leiding van een slagvaardige Regering, kozen voor   
De Voorzitter van de KKF, de heer Robert Ameerali als Vicepresident van de Republiek Suriname. 
En daarmee kreeg de KKF-familie die in de afgelopen 14 jaren door Ameerali was bijeen gebracht het 
mooiste kado dat ze zich zou kunnen hebben bedacht! De KKF nam dan ook met een grote lach en een 
kleine traan afscheid van de hr Ameerali en zette haar  werk gestadig voort onder de nieuwe Voorzitter 
(voorheen ondervoorzitter) Drs. Narpath Bissumbhar. Tekenend voor dit ‘eeuwjaar’ was dat er ook 
afscheid werd genomen van de Secretaris, Mw Ramdat-Thakoer, die de Kamer na 40 dienstjaren 
verliet, terwijl Mw. Drs. Joanne Pancham in september 2010 het roer overnam. De tweede eeuw begon 
dus veelbetekenend meteen onder totaal nieuw leiderschap. 
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IV.3.2  KKF-ontwikkelingen binnen het kantoor 
 
In de maand januari 2010 bood de KKF aan de VSB-Voorzitter, de heer Mr  Ferdinand Welzijn (ook 
lid van de ILO Governing Body) de gelegenheid om op een ondernemersavond een inleiding te 
houden over het Ontslagrecht. De inleider gaf daarbij een beeld van de internationale discussies over 
het ontslagrecht en van de arbeidsovereenkomst als bijzondere overeenkomst in het recht. Aan de orde 
kwamen het principe van sociale rechtvaardigheid, aspecten van nationale economie en 
vakbondsrechten. Zo werd er weer een bijdrage geleverd aan de discussie over dit gewraakte 
onderwerp binnen het bedrijfsleven.  
 
Een KKF-delegatie heeft in de maand februari 2010 een bezoek gebracht aan 3 Caricomgenoten t.w. 
buurland Guyana, St Lucia en aan Trinidad & Tobago met het doel uitwisseling van systemen en 
procedures in het werk van de Kamers van deze landen, alsmede informatie over het bedrijfsleven.  
 
KKF en ASFA hebben voorstellen mbt Suspension (Vrijstelling van invoerrechten binnen 
CARICOM) voorgelegd bij de COTED (febr.) 
 
Het is een ironische speling van omstandigheden dat KKF-Voorzitter Robert Ameerali kort voor de 
verkiezingen zijn bezorgdheid uitte over het effect van de FISO-maatregelen en met name voor de 
Regering na de verkiezingen. Hij noemde toen reeds een aantal mogelijke maatregelen zoals 
devaluatie, meer productie, belastingverlaging en hij voorzag ontzettend veel huiswerk voor de nieuwe 

Verkiezing Ameerali tot vice-president 
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regering, met name omdat, zoals hij zei, dit gebeurt op een moment dat het geld uit Nederland is 
komen weg te vallen. Hij kon toen niet vermoeden dat hij zichzelf moed in sprak en zelf 
verantwoordelijk zou worden voor de oplossing van door zijn voorgangers geschapen wantoestanden.  
 
Op 29 juli 2010 sloot de KKF een partnerschapsovereenkomst met de ASFA om de maatschappelijke 
banden tussen beide organisaties te verbreden, elkaar te ondersteunen in hun respectieve organisaties 
en om gezamenlijk invulling te geven aan vertegenwoordiging in diverse organen. 
Ook met het CELOS sloot de KKF een samenwerkingsovereenkomst en wel voor de duur van drie 
jaren met het doel elkaar te ondersteunen op het gebied van de digitalisering. 
 
De Óne-Stop-Window’ (OSW) die sedert 2004 haar diensten verleent  aan ondernemers bij het 
aanvragen en verlengen van vergunningen, maakt een goede ontwikkeling door. Niet alleen wordt de 
ondernemers veel werk uit handen genomen maar in vele gevallen wordt de periode zodoende ook 
verkort. De algemene erkenning van de OSW blijkt ook uit het feit dat de OSW participeert in een 
overheidscommissie die moet bewerkstelligen dat de samenwerking met de vergunningverlenende 
instanties optimaal wordt en dat procedures bij deze instanties worden vereenvoudigd waardoor 
aanvragen binnen een redelijke termijn kunnen worden afgewikkeld. 
 
De ASFA heeft in samenwerking met het Bureau voor Standaarden (SBS) 
en de KKF een keurmerk “Made in Suriname” ontwikkeld. Dit keurmerk 
wordt uitgereikt aan producenten die hebben aangetoond hun productie op 
een verantwoorde wijze te hebben georganiseerd. De bedoeling is dat 
hiermede het Surinaams product hoog wordt gehouden en dat er lokaal, 
regionaal en internationaal steeds meer erkenning ontstaat voor het 
Surinaams produkt. 
 
Het mag ongetwijfeld als een bijzonder hoogstandje worden beschouwd dat de Jaarbeurs van 2010, het 
bijzondere jubileumjaar van de KKF, werd geopend door de Vicepresident van de Republiek 
Suriname, Robert Ameerali, de voormalige KKF-Voorzitter. De Vicepresident sprak de aanwezigen 
toe en antwoordde daarbij kundig op de kritische toespraak van KKF-Voorzitter Narpath Bissumbhar.  
Hij riep de ondernemers op in eenheid op te treden en benadrukte dat het Suriname Business Forum 
het enige Forum van dialoog met de Overheid is. 
      
IV.4       Worldbanks’ ranking list on the ease of doing business. 
 

Al sedert enkele jaren wijst de KKF, met name haar Voorzitter, op het povere investeringsklimaat in 
ons land dat zijn  weerslag vindt in de bijzonder slechte ranking van Suriname op lijst van de 
Wereldbank t.w. de Worldbanks’ ranking on the ease of doing business. Suriname staat daar op een 
lijst van 183 op een beschamende plaats boven de 150. En dat terwijl we heel goed weten waar dat aan 
ligt en wat we moeten doen. De heer Klinkers had al eerder werkzaamheden verricht in opdracht van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken. In het jaar 2010 kreeg hij, als onderdeel van het contract van 
de Europese Unie en het Suriname Business Forum de opdracht een rapport te schrijven met 
betrekking tot oorzaak en mogelijke verbetering van Suriname op deze lijst van de Wereldbank. De 
bedoeling was aan te geven hoe Suriname zou kunnen komen tot een gunstiger investeringsklimaat en 
derhalve tot betere positie op de lijst van de Wereldbank. Voor het gemak citeren we uit het boek de 
plaats van Suriname en enkele andere Caricom-landen en de plaats die Suriname inneemt in de 10 
categorieën die bepalend zijn voor de uiteindelijke rangschikking. Dit laatste in relatie tot de 
waardering die land nummer 1, Singapore, ontving op de lijst van 183 landen: 
Singapore staat nummer 1, de Centraal Afrikaanse Republiek is nr 183 en Suriname staat op 155. 
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Ter vergelijking met enkele Caricom-landen: 
Antigua & Barbuda   59 
Bahamas    68 
Belize     80 
Dominica    83 
Grenada    91 
Guyana    101 
Haiti     151  
Jamaica    75 
St Lucia    36 
St Kitts and Nevis   76 
St Vincent and the Grenadines 70 
Trinidad & Tobago   81 
 
Het rapport van Klinkers laat ons zien hoe Suriname scoort in de 10 bepalende thema’s in vergelijking 
met land nr 1, Singapore, alsook met land nr laatst, de Centraal Afrikaanse Republiek: 

      Suriname Singapore     CentrAfrikaanseRepubliek 
1. Een bedrijf starten        171  4  159 
2. Bouwvergunning krijgen              97  2  147 
3. Werknemers gerelateerde zaken    70  1  144 
4. Eigendom registreren   168  16  138 
5. Krediet krijgen    135  4  135 
6. Bescherming van investeerders  180  2  132  
7. Belastingen    32  5  179 
8. Grensoverschrijdend ondernemen 101  1  181 
9. Contracten naleven   178  13  171 
10. Bedrijf sluiten    149  1  183  
 

Hiermede is duidelijk waar de voornaamste nationale zwakheden en barrières voor het bedrijfsleven 
liggen. Maar daarmede moet voor ons ook de oplossing duidelijk zijn. Klinkers geeft in zijn rapport 
een aantal te nemen acties aan die ons land in 2012 zelfs beneden nr 100 zouden kunnen brengen. De 
belangrijkste voorwaarde om dat te bereiken – oftewel voorwaarde voor uitvoerbaarheid - is volgens 
de consultant echter  gelegen in het antwoord op de vraag of er naast de wil, ook voldoende 
leiderschap aanwezig is binnen de overheid en het bedrijfsleven en natuurlijk in hoeverre er bereidheid 
is tot samenwerken. De nabije toekomst zal het leren! 
 
IV.5       Overige activiteiten, bezoeken, buitenlandse contacten. 
 
Zijne Excellentie Andres Gonzales Garrido, ambassadeur van Cuba in Suriname, bracht op woensdag 
17 februari een werkbezoek aan de KKF en hij had daarbij een onderhoud met Voorzitter Robert 
Ameerali. De Ambassade was een maand eerder, op 15 januari 2010, officieel geopend. 
 
In de maand maart 2010 was het de ambassadeur van Guyana in Suriname, Miss Merlin Udho, die een 
bezoek bracht aan de Kamer en een onderhoud had met KKF-Voorzitter Robert Ameerali. 
 
Een delegatie onder leiding van KKF-bestuurslid Max Man A Hing bracht van 29 juni t/m 2 juli 2010 
een bezoek aan Frans Guyana en wel in het kader van de samenwerking tussen Brazilië, Frans Guyana 
en Suriname. Daarbij werden o.m. de volgende zaken in meetings en workshops besproken: de 
veerverbinding Albina-Saint Laurent, de rehabilitatie van het wegdek Albina-Paramaribo, de 
rehabilitatie van het Streekziekenhuis te Albina en het opzetten van duty free areas bij de grens met 
Brazilie, l´Oyapock en bij Albina. In de delegatie waren vertegenwoordigd de Franse Ambassade, de 
Ministeries van PLOS en TCT, verder de STS, VSB, Havenbeheer, Suriname N.V., N.V. 
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Luchthavenbeheer, MAS, Staatsolie Suriname N.V., Parsasco N.V., N.V. Ramex, Alamau Trading 
Import & Export, Qualogy Suriname, Telesur en KKF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamerlid Howard Vasilda en Nancy Haynes, coordinatoren  van het Caricom-/CAIC project, namen 
in de maand augustus deel aan een conferentie in Haïti over het rehabilitatie programma van Haïti. 
Voor ons bedrijfsleven zijn daar mogelijkheden om een bijdrage te leveren, met name in de 
constructiesector en aanverwante aspecten als projectplanning, architectuur en levering van 
bouwmaterialen. 
 
De Voorzitter van de Kamer van Koophandel van 
Zuid-West Nederland, Mr Chris Rutten, was in 
Suriname en hij gaf op een ondernemersavond 
informatie over het werk en de taken van zijn 
Kamer. Mr Rutten is ook Voorzitter van de 
Brabantse Waterleiding Maatschappij en oud 
burgemeester van Brabant, Middelburg en Breda, 
terwijl hij enkele jaren geleden ook docent is 
geweest aan de Universiteit van Suriname. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijne Excellentie K. J. S. Sodhi, bracht in september een kennismakingsbezoek aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken alwaar hij werd ontvangen door Voorzitter Narpath Bissumbhar. De 
ambassadeur nodigde tijdens dit bezoek de Kamer uit voor deelname aan de India International Trade 
Fair in Pragati Maidan, New Delhi (14-27 november 2010) en de Feria Internacional de Bogota (4-8 
oktober) waar India participeerde met 136 industriebedrijven. 
 
Een delegatie van de Chambre de Commerce et d’Industry de la Guyane (CCIG) o.l.v. Voorzitter Jean 
Paul le Pelletier was op donderdag 23 september 2010 voor een kennismakingsbezoek bij de KKF. De 
delegatie werd ontvangen door Voorzitter Narpath Bissumbhar, Ondervoorzitter Molijn Abas en KKF-
Secretaris Joanne Pancham. Aan de KKK is o.m. gevraagd als gastland op te treden bij de bijeenkomst 
tussen de CCIG en de Chamber of Commerce Macapa in 2011. 

V.l.nr. dhrn. M. Mulier, M. Man A Hing,  
A. Imanuel en mw. L. Rokette 

Mr. Chris G.J. Rutten - voorzitter KvK Zuid-
West Nederland 
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V.     SAMENVATTING 
 
Het jaar 2010 was in meerdere opzichten een historisch jaar voor de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken. In de eerste plaats beleefde het personeel de eeuwviering van de Kamer. Want op 1 mei 
1910 werd de KKF geboren en de 100-jarige heeft de samenleving op diverse wijzen betrokken bij 
haar gedenkwaardige eeuwfeestviering o. m. door haar participatie in de spraakmakende jaarlijkse 
Avondvierdaagse en haar ´volksreceptie tijdens de alom bekende Jaarbeurs. Maar door de reactie van 
de samenleving naar de KKF toe, beleefde de KKF anderszins ook een historische gebeurtenis toen de 
(sedert 1999 )  KKF/Voorzitter, de heer Robert Ameerali, terwijl de Kamer nog bezig was de wensen 
van het bedrijfsleven te formuleren voor de toekomstige Regering, op 19 juli 2010 in de Assemblee 
werd gekozen tot Vicepresident van de Republiek Suriname. Kwam nog bij dat in die nieuwe regering 
het bekende Kamerlid, de hr Ginmardo Kromosoeto, werd benoemd tot Minister van Arbeid 
Technologie en Milieu. Een grotere en duidelijker waardering van de gemeenschap voor het door de 
KKF verrichte werk kon men zich nauwelijks indenken.  
 
De KKF en haar relatie tot de Overheid wordt na dit eeuwjaar 2010 een andere en wel in die zin dat 
verwacht wordt dat het bedrijfsleven zal mogen rekenen op effectief en zinvol dialoog en 
samenwerking met de Regering. Dit bleek reeds bij de kritische toespraak van de KKF-Voorzitter bij 
de opening van de Jaarbeurs 2010 en de even kritische toespraak van de Vicepresident Robert 
Ameerali. 
Zowel de beurzen als andere activiteiten vonden normaal of zelfs in verbeterde vorm plaats in het jaar 
2010. De ondernemersavonden mogen zich verheugen in een toenemende bekendheid en een 
verhoogd bezoekersaantal. Anderzijds worden de KKF-acts wekelijks in het dagblad de Ware Tijd met 
de regelmaat gepubliceerd en naderhand zelf gebundeld in de maandelijkse KKF Magazines. 
Maar ook de zalen van de KKF worden regelmatig verhuurd voor steeds plechtiger en feestelijker 
aangelegenheden. Met de samenwerking met de ASFA heeft de KKF een trend gezet tot beter 
samenwerking van sector-georienteerde organisaties en instellingen met elkaar. Een werkhouding die 
we steeds meer zullen nodig hebben, willen we als land in sociaal-economische zin tot groter hoogte 
doen groeien. Het is in dit kader dat het onderzoek van de heer Leo Klinkers PhD ook konkludeert dat 
Suriname op de WorldBank ranking list (for the ease of doing business) reeds in 2012 een beduidend 
betere plaats, maar ook een beduidend betere relatie met de World Bank zou kunnen bereiken, mits 
zich leiderschap manifesteert binnen de Overheid en het bedrijfsleven en er daarenboven 
samenwerking plaats vindt tussen deze voor de samenleving zo belangrijke entiteiten. Natuurlijk hoopt 
en verwacht de KKF dat Suriname op dit pad grote hoogten zal bereiken met haar voormalige 
Voorzitter, de heer Robert Ameerali als Vicepresident en daardoor als Voorzitter van de Raad van 
Ministers!  

 
 
. 

oppers 
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