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I.      MISSIE, DOEL, BELEID EN TAAK van de Kamer van  
Koophandel en Fabrieken 

 
 
I.1.       Missie, doel en beleid   
 
De missie van waaruit doel en strategie worden geformuleerd, stelt: 

 
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. 
 
Hoewel het doel en het beleid van de Kamer niet wezenlijk zijn veranderd, is de in positieve zin 
veranderde ‘environment’ wel aanleiding om te werken aan herziening en aanscherping van missie, 
doel en visie. Met een Regering die bedrijfsgerichter is dan voorheen, een  functioneler werkend 
Suriname Business Forum en een herboren en actief Tripartiet Overleg, kan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken zich verder strekkende beleidsdoelen stellen en ligt aanscherping van missie 
en visie en daaruit afgeleid beleid dan ook voor de hand.  
 
De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels in het jaar 2012 getroffen  en het is te voorzien dat het jaar 
2013 zal worden afgesloten met een nieuw bijgewerkt en actueel stel formuleringen van missie, doel, 
visie en beleid. 
 
Binnen het beleid van de KKF blijft het intensieve contact met het bedrijfsleven uiteraard gehandhaafd 
en de communicatie via de media (Radioprogramma’s en KKF-acts (de Ware Tijd)), middels 
trainingen en op de ondernemersavonden blijven derhalve onverminderd voortgang vinden. 
 
 
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 2012. 
De in december 2011 gekozen Kamerleden kwamen op 3 januari 
2012 bijeen om een nieuw Bestuur te kiezen. Ze kozen daarbij Ir. 
Henk Naarendorp als de nieuwe Voorzitter en Anilkumar Padarath 
als de nieuwe Ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken. De overige bestuursleden uit de diverse bedrijfsgroepen 
zijn, zoals uit onderstaande tabel blijkt (*=bestuurslid): de heren 
Molijn Abas, Oswaldo Braumuller, Mohanpersad Gopali, Lucien 
Naarden, Jagatram Nandpersad en Stephen Tsang.   
 

Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 2012 – 2015. 
Bedrijfsgroepen Lid Plaatsvervangend Lid 
A. Detailhandel (4 leden) Hasnoe, Mohamedsharoef 

Kuldipsingh, Switrang 
Sawikarta, Karno H. 
Ir. Tsang, Stephen T.K.W. * 

Lai, Y. K. 
Walker, D. F. 
Bhojwani, P. 
Mw. Renardus-Tajib, M.S.C.A.  

B. Overige handel en tussenpersonen    
(4 leden) 

Braumuller, Oswaldo R.* 
Schuitemaker, Frederik P.L. 
Toria, Celcius A. 
Vasilda, Howard N. 

Ramlal, D. S. 
Lee, T. S. 
Audhoe, E. L. 
Balak, R. R. 

C. Nijverheid en Industrie (3 leden) Abas, Molijn S.* 
Jawalapersad, Roedrenath         
Tjin A Djie, Mitchell B. E.K.  

Manichand, R. B. 
Smith, O.  
Tjin A Djie, S. M. P. S. F. 
 

D. Financiele instellingen en 
verzekeringswezen (2 leden) 

Frangie, Eblein G. MSc.  
Dr. Naarden, Lucien J. * 

Mw. Chan-Mahabier, R. S. 
Randjitsingh, A. J.  
 

E. Verkeersbedrijven (2 leden) Baldew, Vinod S. 
Nandpersad, Jagatram * 

Moeridjan, R. F.  
Yorks, I. G. 

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

Ir. Chin Jen Sem, Rudi 
Gopali, Mohanpersad S.* 

Mw. Ngadino, F. L. S.  
Van Zichem, P. F.  

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

Drs. Bissumbhar, Narpath 
Ir. Naarendorp, Henk * 

van der Jagt, W.  
Wong, P. P. T. J. 
 
 

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

Abdoelbasier, Aziedj 
Padarath, Anilkumar, J.* 

Kromodirjo, G. D. S. 
Dhanes, L. 
 

 

Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag er per 3 januari 2012 als volgt uit:  
Ir. Naarendorp, Henk  Voorzitter;  Gopali, Mohanpersad S.  Lid; 
Padarath, Anilkumar J.     Ondervoorzitter; Dr.  Naarden, Lucien J.  Lid;  
Abas, Molijn S.    Lid;   Nandpersad, Jagatram  Lid; 
Braumuller, Oswaldo R.           Lid;   Ir. Tsang, Stephen T. K. W.  Lid. 
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II.2 Personeelssamenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het jaar 2012. 
 

Het personeelsbestand waarmede de KKF in het jaar 2012 begon, bestond uit 38 personeelsleden in 
Paramaribo en 2 in Nw Nickerie; totaal 40 (34 dames en 6 heren). 
In de loop van het verslagjaar verlieten de (6) dames C. Emanuelson, C. Moeljodirjo, M. Proces, B. 
Rozenberg, Y. Sital en J. Telles en de (3) heren S. Autar, A. Kromopawiro en S. Madhai de dienst, 
terwijl de heer G. Pinas in dienst kwam. Zo nam het personeelsbestand per saldo dus af met 2 heren en 
6 dames en werd het jaar 2012 afgesloten met een personeelsbestand van 4 heren en 28 dames (totaal 
32 personeelsleden).  
 
Op donderdag 12 april 2012 tekenden de KKF-Werknemers 
Organisatie en het Bestuur van de KKF een overeenkomst ter 
aanpassing van de primaire arbeidsvoorwaarden voor één jaar, 
terwijl de secundaire voorwaarden werden aangepast voor de duur 
van 2 jaar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.l.n.r. KKF-secretaris J. Pancham, KKF-voorzitter H. Naarendorp,  
KKF-staflid E. Tamsiran, KKFWO-voorzitter A. Koornaar en  

KKFWO-algemeen secretaris T. Adirahardjo.   
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III. KKF-INTERN 
 

III.1. Het Handelsregister 
 

Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven in het jaar 2012 ziet er als volgt uit:   
a. naar bedrijfsvorm                  
Bedrijfsvorm 01/01/12

* 
nieuw 

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

(31/12/12)** 

1. Eénmanszaak 18.649 2.236 1.350 19.535 (65,8)       64,5
2. Naamloze vennootschap 5.650 583 1 6.232 (15,9)       20,6
3.Vennootschap onder firma   2.681 166 59 2.788 (12,5)       09,2
4. Stichting 1.251 67 0 1.318 (4,4)          4,3
5. Cooperatieve vereniging 50 0 0 50 (0,2)          0,2
6. Vereniging 58 1 0 59 (0,2)          0,2
7. Verzekeringsm’schappij 0 0 0 0 0,0
8. Waarborgmaatschappij 0 0 0 0 0,0
9. Vennoot & Commandite 14 2 1 15 0,0
10. Commanditair vennoot-
schap op aandelen  

0 0 0 0  0,0

11. Filiaal van een buiten-
landse onderneming 

285 31 20 296 (1,0)          1,0

  
 TOTAAL 28.638 3.086 1431 30.293 100,0

* Na hertelling en herordening zijn er wel verschillen gebleken  met 31 december 2011. 
** Tussen haakjes de percentages van 31/12/’11 
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b. naar bedrijfsgroep in 2012  
Bedrijfsgroep 01/01/12* nieuw inge-

schreven  
opge-
heven  

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

1. Detailhandel (A) 6.828  533 569 6.792 (24,4)      22,5  
2. Overige handel en tussenpersonen (B) 13.832 1.558 583 14.807 (45,9)      48,9
3. Nijverheid en industrie(C) 2.228 298 148 2.378   (7,2)      7,9
4. Financiële instellingen (D)     177 0 3 174 (0,6)         0,6
5. Verkeersbedrijven (E)  3.401 196 149 3.448 (12,6)      11,4
6. Hotel-, café-, restauratie- en 
amusementsbedrijven (F) 

  2.301 126 248 2.179  (7,8)         7,9 

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

 273  12 11 274 (0,8)        0,9

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

 216 0 20 196 (0,7)       0,6

   
  TOTAAL 29.256 2.723 1731 30.248 100,0

* Na hertelling en herordening zijn er wel verschillen gebleken met 31 december 2011  
** Tussen haakjes de percentages van 31/12/’11 
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III.2. Financiën 
 
De jaarrekening van het verslagjaar 2012 is opgemaakt door het accountantskantoor Lutchman & Co. 
In deze paragraaf worden de ‘Staat van Baten en Lasten’ (op deze pagina 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 2012  
(met procentuele bijdragen der posten). 
     Begroting  Realisatie  Realisatie  
     2012   2012   2011 
     ________  ________  ________  
BATEN    SRD   SRD (%)  SRD (%) 
Jaarlijkse bijdragen         975.000         982.241(30.0)             1.379.102(49,0) 
Overige opbrengsten dienstverlening     1.497.500      2.287.962(70.0)             1.435.045(51,0) 
     __________  _____________  _______________
        2.472.500       3.270.203(100%)          2.814.147(100%)
     2.316.759(100%) 
     ----------------  -------------------- ------------------------ 
 
LASTEN   
Personeelskosten        1.330.300     1.169.517(43.0)                1.337.993(48,6) 
Huisvestingskosten           198.000         319.080(11.7)                  153.858(05,6) 
Kantoorkosten            365.000         324.085(11.9)                  347.913(12,6) 
Afschrijvingen                --         307.655(11.3)                  205.534(07,5) 
Overige kosten            567.000         571.633(21.0)                  674.836(23,5) 
Reserve voorzieningsfonds   --           30.253(01.1)                    31.798(01,2) 
     ___________  ______________ ___________ 
         2.460.300      2.722.223(100%)             2.751.932(100%) 
     -----------------  --------------------- -------------------  
 
 
FINANCIELE  BATEN  EN  LASTEN 
Interest      --        60.756                                    31.132 
Koersverschillen    --        28.783                                   -86.981  
     _____________ _ ______________ _______________ 
                          12.200        89.539               -55.849  
     --------------------- --------------------- ----------------------- 
 
 

RESULTAAT             12.200                       637.519   6.366  
 
     ===========  ============  ======= 
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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 2012 
 

In het verslagjaar werden er 2 beurzen georganiseerd en wel de gebruikelijke ‘3 in 1 beurs’ oftewel de 
“Agro - ‘Made in Suriname’ - ICT-” beurs (kortweg Agrobeurs) en de Jaarbeurs. De statistieken van 
deze twee beurzen zien er, met de cijfers van 2011 tussen haakjes, als volgt uit: 
 

                      AANTAL  
BEURS      Datum          participanten         bezoekers 
 

‘Agro-Made in Suriname-ICT’ beurs 27/04 - 01/05          120(88)                   10.770(11.780)  
 

Jaarbeurs 2012    08/12 - 14/12          158(145)                  84.829(95.715)  
 

De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 
de heer Ir. Henk Naarendorp, ging bij de opening van de 
Agro-beurs 2012 in op de geschiedenis van de 5 jarige 
‘DRIE–IN-EEN-BEURS’ en complimenteerde het Ministerie 
van LVV met zijn intensieve participatie in de beurs. Hij zei 
erop te vertrouwen dat de Overheid zou voortgaan met het 
faciliteren van het bedrijfsleven en het verwijderen van 
barrières voor nieuwe investeringen. Hij wees verder op het 
door de President aangekondigde DOE-jaar en de 
heractivering van het Tripartiet Overleg.  
 

De Minister van LVV, de heer Hendrik Setrowidjojo, vond 
de combinatie van de beurs een bijzondere voorzienigheid 
omdat hij voorzag dat de moderne technologie van computer 
gestuurd agrarisch ondernemen de rol van de traditionele 
landbouw zal overnemen. “Overheid en particulier 
ondernemerschap hebben als complementaire partners 
belangrijke taken te vervullen”, zo stelde de bewindsman. 
 
 
 

Vice President, de heer Robert Ameerali, die de officiёle 
opening verrichtte, riep het bedrijfsleven op tot het creёren 
van duurzamer werkgelegenheid en somde daarbij enkele 
uitdagingen op het gebied van ICT op. Hij gaf ook aan dat ons 
ambtelijk denken, het Surinaams denken en diverse politieke 
ontwikkelingen hebben gemaakt dat we ondanks de verrichte 
inspanningen toch onvoldoende zijn opgeschoten in de 
ontwikkeling van onze economie. “We verspillen tijd die we 
niet hebben; de meetlat moet hoger”, riep hij zijn toehoorders 
(Assemblee leden, Ministers, Corps diplomatique, DC’s, 
beursparticipanten) toe.  
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De vijftiende Jaarbeurs werd geopend door de voormalig Voorzitter van de KKF, Vice President 
Robert Ameerali, die daarbij de Kamer van Koophandel en Fabrieken feliciteerde met dit lustrum. Hij 
stond stil bij het feit dat de Jaarbeurs in landsbelang en vanwege de bijzondere KKF-faciliteiten, dit 
jaar naar een latere datum was verschoven. De KKF accommodeerde namelijk in de gebruikelijke 
Jaarbeursperiode de in Suriname gehouden ACP-EU conferentie. Zo sprak de Vice President eveneens 
lovend over de rol die de KKF vervult in het nationale gebeuren, daarbij tevens doelend op haar rol in 
het SBF (Suriname Business Forum) en het Tripartiet Overleg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IV.2. Trainingen, workshops en andere (scholings)activiteiten    
 

Het Caribbean Institute of Forensic Accounting (CIFA) hield op 7 en 8 juni in Courtyard Marriott een 
tweedaagse workshop met als thema: ‘Introduction to Fraud and Forensic auditing’. De workshop 
was toegesneden op ondernemers die de efficientie, transparantie en verantwoording van hun 
werknemers willen vergroten. 
 
Het Platform Houtsector Suriname organiseerde in de maand mei een training voor 
houttruckchauffeurs met financiële ondersteuning van het door Tropenbos beheerde Capaciteitsfonds 
‘Bos & Natuur’. Daarbij werd aandacht besteed aan de zorg voor het voertuig en de wijze van laden, 
terwijl het onderwerp ‘defensive driving’ eveneens een belangrijk onderdeel van de training inhield. 
Deze training was zowel voor de houtsector, als voor de verkeersveiligheid een belangrijke activiteit 
en tevens een voorloper op de in het vooruitzicht gestelde vernieuwing van wetgeving in het kader van 
de ordening van de transportsector. Verwachtbaar is namelijk dat in de toekomst voor het verrichten 
van zwaar transport (w.o. houttransport) naast het vereiste groot rijbewijs ook een apart specifiek 
certificaat vereist zal zijn.  
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Met het Ministerie van LVV heeft de KKF een overeenkomst 
gesloten voor de verzorging van trainingen ‘Agro 
Ondernemerschap’ en wel voor de periode van juni 2012 tot 
december 2013 in verschillende districten van ons land. In het 
jaar 2012 zijn er reeds 4 trainingen gehouden t.w. in 

Paramaribo, Nickerie, 
Coronie en Saramacca. 
De training betreft 
overdracht van vaar-
digheden om succesvol 
in het agro ondernemen 
te kunnen opereren. Er 
zijn daarbij ook enkele 
LVV’ers getraind om later te functioneren als 
landbouwconsulenten. Voorts worden de DC’s ook betrokken 
om hun visies met betrekking tot de trainingen mee te nemen. 
De cursus is gebleken aantrekkelijk te zijn voor agro 
ondernemers die zich wensen te bekwamen. 
 

Bij de opleiding “Douane Expediteur” (april 2011-oktober 2012) hebben 35 cursisten een certificaat 
ontvangen na de opleiding met goed gevolg te hebben doorlopen. De certificaatuitreiking vond plaats 
op 19 december 2012 in de conferentie zaal van de KKF. 
 
In de maand oktober van het verslagjaar werd op een ondernemersavond een workshop ‘Step into 
leadership’ gehouden waarin 32 ondernemers  participeerden en die verzorgd werd door de heren Ray 
Jong A Lock en Ferry Hira. De workshop was erop gericht vaardigheden aan te leren om 
sterktepunten, talenten en kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten en om zwaktepunten te 
managen/minimaliseren.   
 
 
IV.3 Bedrijfsvoorlichting 
 
Naast de door de KKF georganiseerde trainingen in diverse sectoren, verzorgde de KKF eveneens op 
velerlei gebied voorlichting aan de bedrijven, veelal op de ondernemersavonden. In deze paragraaf 
wordt een greep gedaan uit de in 2012 verzorgde voorlichtingsactiviteiten. 
 
De KKF heeft de aanwezige ondernemers op een ondernemers-
avond in de maand januari van het verslagjaar geinformeerd over 
de ‘call for proposals’ van de Caribbean Export Development 
Agent (CEDA), een werkarm van de ACP-EU in de Caraibische 
regio. Ondernemers konden tot april 2012 een projectplan 
indienen tot een bedrag van 30.000 euro. De KKF bood hen 
ondersteuning aan bij het schrijven van projectplannen en 
begeleidde hen bij de administratieve afhandeling. De KKF 
beoogde met deze informatie ondernemers te helpen hun positie te 
verbeteren en ze op termijn te begeleiden naar exportniveau. De 
presentatie werd gehouden door Mw. Wilma Dandel. 
 
 
 
 
 

Training Agro ondernemerschap  in 
Paramaribo 

Training Agro ondernemerschap in 
Nickerie 
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In de maand februari werd er een ondernemersavond gewijd aan het 
onderwerp ‘Arbeid en Gezondheid’, een thema dat werd ingeleid 
door Drs. J. Courtar. Aan de orde kwamen de thema’s 
Bedrijfsgezondheidszorg en ‘Decent Work Agenda‘ (v/d ILO).  
Courtar presenteerde vier (4) aspecten van arbeid t.w. 
Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en 
Arbeids-verhoudingen. Onder de noemer Bedrijfsgezondheidszorg 
weidde de inleider uit over veiligheid, gezondheid en welzijn (op de 
werkvloer). 
 

 
In de maand februari hield Drs. Ing. Revinh Ramnandanlall ook 
een inleiding en wel over milieuzorg, met speciale aandacht voor 
de ISO 14001 norm. Hij gaf daarvan uitgaande het waarom van 
een milieumanagementsysteem en van certificeren aan. De 
inleider besprak in vogelvlucht de onderdelen van de ISO 14001 
norm t.w. milieubeleid en –aspecten, wettelijke eisen, doelen, 
taken en bevoegdheden. Hij gaf verder het traject van milieuzorg 
naar duurzaam ondernemen aan en stelde het bedrijf Haukes 
daarbij als voorbeeld van z’n onderwerp. 
 
In de maand maart hield Mw. Wilma Dandel de ondernemers de mogelijkheid van ondernemen in de 
USA voor. Ze behandelde daarbij o.m. de werkgebieden van USAID, EXIM Bank, Small Business 
Administration, SBA en Califorair. Ze weidde eveneens uit over de National Federation of 
Independent Business die opkomt voor het klein bedrijfsleven en ondernemerschappen. Ze behandelde 
verder mogelijkheden in enkele steden als San Fransisco, Sacramento, Pittsburg en Chicago. 
 
In de maand maart organiseerde de KKF samen met de ASFA en de VSB een ondernemersavond met 
als onderwerp: ”Verbeteren van de bekwaamheidsstandaarden in boekhouding en in financieel 
management bij het MKB in Suriname”, een onderwerp dat werd ingeleid door Cyril Soeri M.A.  
R.A. CISA, Voorzitter van de Professional Practice Department (PPD) van de Surinaamse Vereniging 
van Accountants (SUVA). De inleider rapporteerde over de vorderingen van een IDB project dat 
beoogt om internationale standaarden in verslaggeving te adopteren en verbetering te stimuleren in 
financieel management onder kleine en middelgrote ondernemingen in Suriname. Daarbij is o.a. een 
behoefte-analyse geproduceerd die aangaf dat het schort aan bewustwording en kennis van 
internationale standaarden. 
 

Laurice Northe van het New Life Intervention Institute gaf in de 
maand april (en daarna nog eens in de maanden september en 
november) een inleiding over de noodzaak van gezond koken. 
Hij stelde dat er door gebrek aan kennis dagelijks slecht 
voorbereid voedsel wordt opgediend, hetgeen nadelige gevolgen 
heeft zoals aantasting van de spijsverteringsorganen, agressief 
gedrag en ernstige ziekten. Koken is volgens de inleider een 
wetenschap die zó essentieel is, dat zij die koken zich er in 
zouden moeten verdiepen. Bij het vertoon van foto’s van vele 
vruchten en groenten gaf hij de voedingswaarden aan; hij wees 

verder op de negatieve effecten van regelmatig alcoholgebruik op ons immuunsysteem, legde uit 
waarom bruine rijst te verkiezen is boven witte en beval aan: ‘absolutely no meat!’. In zijn laatste 
optreden op de ondernemersavond hield hij een inleiding genaamd “Food as a cause of cancer”. Hij 
gaf daarbij aan dat wetenschappers op zoek naar de oorzaken van kanker tot de conclusie zijn 
gekomen dat een slecht dieet één van de belangrijkste oorzaken is. De heer Laurice Northe ging voorts 
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in op eetgewoonten die de potentie hebben ons ziek te maken en voedingsstoffen die 
kankerontwikkeling kunnen voorkomen. Ook weidde hij uit over het onderwerp: ‘Food in the 
treatment of cancer’. 
 
De arts, Drs. S. Gobardhan, hield in de maand april een inleiding 
genaamd: ‘Age management voor ondernemers’ waarin hij aangaf 
dat CEO’s, directeuren en managers onderhevig zijn aan stress, 
ouderdomskwalen en stress gerelateerde kwalen die alle 
voorkomen en/of genezen kunnen worden bij een gericht 
aanwenden van de benodigde tools. Gobardhan bood de 
aanwezigen een kijk op de beginselen van Age management en de 
voordelen daarvan voor ondernemers. Hij stelde daarbij dat een 
goed ‘Age management’-programma de ondernemer in staat stelt 
dagelijks helder van geest en vol energie te zijn. De dagelijkse kansen en uitdagingen worden veel 
beter aangepakt. Age management leidt zowel psychologisch als fysiek tot positieve prestaties. Drs. 
Gobardhan onderhoudt praktijken in Florida, Curacao en sinds kort ook in Suriname. 
 

Drs. Joan Rellum, Hoofd van de dienst van Arbeidsbemiddeling 
op het Ministerie van Arbeid en Technologie, onderhield de 
ondernemers op een ondernemersavond in de maand mei over het 
onderwerp ‘Werkvergunningen voor vreemdelingen’. De 
afdeling ‘Werkvergunning en Vreemdelingen’, ressorterende 
onder bovengenoemde dienst, reguleert de tewerkstelling van 
vreemdelingen op de arbeidsmarkt. De inleidster gaf aan dat er  
gevallen zijn waarin de vreemdeling geen vergunning nodig 
heeft, n.l.:  
1. De vreemdeling die gehuwd is met een Surinamer;  

2. De remigrant die van Surinaamse origine is;  
3. De vreemdeling met de status van vluchteling;  
4. De vreemdeling die als landsdienaar te werk zal worden gesteld;  
5. De vreemdeling die de status heeft van CARICOM bekwame burger.  
Voor de overige vreemdelingen gaf ze de procedure aan voor aanvraag en het verloop na indiening, 
alsook de criteria van beoordeling. Aan de orde kwamen ook gerelateerde knelpunten van het 
bedrijfsleven, zoals lange wachttijden en te korte geldigheidsduur der vergunningen. 
 
In de maand juni organiseerde de N.V. 
Staatsolie in samenwerking met de KKF een 
informatie bijeenkomst voor de totale 
contractorgemeenschap. Ruim 350 lokale 
ondernemers togen naar het KKF complex om 
zich te laten informeren over het Staatsolie 
‘Refinery Expansion Project (REP)’. De 
project Director, Rudolf Elias, onderstreepte 
dat deze presentatie gezien moest worden in 
het licht van het streven van Staatsolie om 
zoveel mogelijk lokale arbeid en – diensten in 
te zetten. Van de 1500 personen die in de piek 
van het project zullen werken, zullen 500 uit het buitenland worden gerecruteerd, de overigen zullen 
lokaal worden gerecruteerd. Voor het project waren de constructie aannemers Kiesel, Balast Nedam, 
MNO Vervat, Fagioli en joint venture IREM/SICES reeds aangetrokken. Verwacht werd dat de 
‘opportunities’ vooral liggen in de laag van bedrijven meteen onder de constructiebedrijven en men 
verwacht een grote spin off naar kleine en middelgrote bedrijven die kunnen voldoen aan de gestelde 

Tom Ketele aan het woord over de projectstatus en 
contract strategie 
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kwaliteits- en veiligheidseisen. Bezoekers konden op de bijeenkomst een CD verkrijgen met de pre-
kwaliteitseisen.  
 
In de maand oktober werd er door de Internist, Mw. Drs. Marja 
van Eer van het cateringbedrijf Ala Fa Healthy Food, een 
inleiding gehouden over het belang van gezonde voeding voor het 
bedrijfsleven. Zij stelde dat chronische ziekten vanaf het 40e 
levensjaar de belangrijkste doodsoorzaak vormen onder mannen 
en vrouwen. De oorzaak ligt volgens haar in ongezonde 
leefgewoonten, niet adequaat behandelde diabetes mellitis, 
hypertentie en overgewicht. Van Eer informeerde de aanwezigen 
over het World Health Promotion (WHP) programma dat streeft 
naar gezonde werkplaatsen, voor gezonde werknemers in een 
gezonde maatschappij. WHP is de gebundelde inspanning van werknemers, werkgevers en de 
samenleving om gezondheid en welzijn op het werk te verbeteren. WHP is opgenomen in de 
Verklaring van Luxemburg (1997), hoort in elk bedrijf thuis en dient bij het management een 
sleutelrol te vervullen. Volgens van Eer zijn de voordelen van gezond leven nog onvoldoende 
doorgedrongen tot het bedrijfsleven en de gemeenschap. En dat is jammer want het probleem kan 
escaleren tot hoog ziekteverzuim, verminderde productie en verhoogde ziektekosten voor bedrijf en 
individu.  
 
 
IV.4 De KKF in ontwikkeling, 
Nationale en internationale relaties. 
 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken vertegenwoordigt het bedrijfsleven middels diverse relevante 
representaties binnen onze samenleving waarbij o.m. te denken valt aan de rol van de KKF in het 
Tripartiet Overleg en het Suriname Business Forum; maar ook de deelname in het bestuur van de 
Stichting Toerisme Suriname en het Poly Technisch College. In het hierna volgende wordt een greep 
gedaan uit de vele nationale en internationale ontwikkelingen die de KKF in het verslagjaar onderging.  
De KKF accommodeerde op 25 februari 2012 de Miss India World Wide Peagant 2012 die voor het 
eerst in Suriname werd gehouden en wel in de ballroom van de KKF. Met als thema ‘Business meets 
beauty’ werden er in de voorafgaande periode van 20 t/m 23 februari diverse activiteiten ontplooid. Zo 
organiseerde de KKF in samenwerking met Surindia Glamour het International Business Event 
waarbij de gasten welkom werden geheten door Mw Fanisha Salamat van Surindia Glamour en de 
heer Ir. H. Naarendorp, Voorzitter van de KKF. Er werden daarbij presentaties gehouden over ons 
belastingsysteem, het financieel systeem in ons land, investeringen in de mijnbouwsector en over de 
bananensector. Voorts werden er bezoeken gebracht aan de Stichting Bevordering Bananensector 
Suriname te Jarikaba, aan Staatsolie N.V. en per boottocht ook aan het aquacultuurbedrijf Comfish.  
 
De KKF accommodeerde voorts een ander internationaal evenement en wel de veel besproken ACP-
EU conferentie waar nogal wat commotie aan vooraf was gegaan met betrekking tot het wel of niet 
‘hosten’ door Suriname. Daardoor was er wel druk ontstaan op een goede performance van deze 
bijeenkomst waarin parlementariёrs uit meer dan 100 landen participeerden, als gevolg waarvan de 
media uit even zoveel landen hun blik richtten op dit gebeuren. Suriname en de KKF mogen zich 
gelukkig prijzen dat de participanten (en daarbij diverse leidinggevende functionarissen) zich ook in 
hun toespraken lovend hebben uitgelaten over de organisatie, de accommodatie en de gehele natie. 
Vermeldenswaard is dat de loftuitingen niet alleen vanuit ACP-landen, maar heel nadrukkelijk ook uit 
EU-kringen voortkwamen!  
 
De samenwerking tussen de KKF en het Kinderboekenfestival (KBF) is voor de periode van 3 jaren 
voortgezet. Ook in het jaar 2012 werd het Kinderboekenfestival in Paramaribo van 21 t/m 26 mei 
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gehouden op het KKF-complex. Behalve het beschikbaar stellen van faciliteiten heeft de KKF het 
KBF eveneens bijgestaan met belangrijke gerichte adviezen om de duurzaamheid van het KBF te 
garanderen.  
 
Het KKF personeel bracht op zaterdag 19 mei een bezoek 
aan Staatsolie N.V. te Tout lui Faut (Wanica) en Sarah 
Maria (Saramacca). Er werden rondleidingen verzorgd in de 
productievelden en op de locatie waar de nieuwe raffinaderij 
komt te staan. Het personeel heeft na dit bezoek een helder 
inzicht gekregen in de drijfveer achter het succes van de 
Staatsolie N.V.. 
 
 
 
 
 

Op 4 en 5 juli huisvestte de KKF een sucesvolle ‘Rendez-
vous’ van afgevaardigden van Kamers van Koophandel uit 
Brazilie, Frans Guyana en Suriname (KKF). Daarbij werd 
beraadslaagd over het thema ‘Circulate better, to develop 
sustainability’. Openingstoespraken kwamen van de 
Voorzitter van de CCIG (Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Region Guyana), van de KKF en SEBRAE 
(Servicio de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de 
Amapa), van een vertegenwoordiger van de Staat Amapa en 
van onze Vice President, de heer Robert Ameerali. 
Vervolgens werden er workshops gehouden. In een 
gezamenlijke verklaring dankten de participanten de CCIG 
voor het initiatief 
en voor de 

organisatie en de KKF voor ’t mede organiseren en het 
‘hosten’ van de ‘Rendez-vous’. De participanten hebben 
besloten hun overheden aan te moedigen om een regionaal 
pro-integratie beleid te adopteren. Voorts is besloten een 
‘Joint Commitee’ te formeren om discussies op gang te 
brengen, uitdagingen m.b.t. economische integratie het 
hoofd te bieden en aanbevelingen aan de respectieve 
overheden voor te 
bereiden. 
 
 
De KKF organiseerde van 30 augustus tot en met 6 september een 50 man sterke handelsmissie naar 
Macapá, teneinde na te gaan op welke wijze aan de regionale integratie gestalte kon worden gegeven. 
Tegelijkertijd namen fabrikanten, toeleveranciers, handelsondernemingen en dienstverleners daarbij 
deel aan de 49e Agriculture Exposition, waarvoor de KKF was uitgenodigd. De Surinaamse 
handelsmissie bracht bezoeken aan en bekeek presentaties met betrekking tot de sectoren mijnbouw, 
constructie, tuinbouw, veeteelt, visserij en handel. Macapá bleek zeer geinteresseerd te zijn in 
Surinaamse producten als rijst, meel, constructiemateriaal en cement. Er werd voorts een bezoek 
gebracht aan de in aanbouw zijnde dam in Ferreira Gomes en aan de haven Santana van waaruit de 
nieuwe scheepslijn Brazilie–Suriname plaats vindt. Het bezoek is geёvalueerd en er zijn enkele acties 
besproken voor verdere ontwikkeling van de waargenomen mogelijkheden en de met counterparts 
belegde contacten. 

Participanten in de ‘Rendez-vous’ van 
Brazilië, Frans Guyana en Suriname 2012 

V.l.n.r. vertegenwoordigers van SEBRAE, 
Overheid Amapa, CCIG en KKF 
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De KKF is een samenwerking aangegaan met de Surinaamse Vereniging van IT Professionals 
(SVI), inhoudende dat in de maanden augustus en oktober van het verslagjaar ondernemers 
vrijblijvend werden geinformeerd en getraind in door hen aangedragen ICT onderwerpen, terwijl ze 
verder werd gewezen op de mogelijkheden van automatisering. 
 
Een delegatie van Indonesische overheidsfunctionarissen bracht op dinsdag 25 september een bezoek 
aan de KKF. Daarbij werd er wederzijds informatie uitgewisseld. Suriname werd bij die gelegenheid 
uitgenodigd te participeren in de Trade Expo Indonesia 2013, een ‘buyer and seller’ beurs met de 
focus op Indonesische exportproducten. 
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V.     SAMENVATTING 
 
In het jaar 2012 trad een nieuwe samenstelling (van bestuur en leden) van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken aan voor de periode van 2012 – 2015. In deze samenstelling bevonden zich onder de 21 
kamerleden 8 ‘newcomers’ t.w. de heren Frangie, Gopali, Kuldipsingh, Naarden, Nandpersad, 
Schuitemaker, Tjin A Djie en Tsang. 
Deze Kamer maakte onder leiding van de eveneens nieuwe Voorzitter en OnderVoozitter, 
respectievelijk de heren Naarendorp en Padarath, een goed jaar mee met enkele hoogtepunten waarvan 
ten minste twee noemenswaardige: 

1. De Miss India World Wide Peagant 2012 die in februari in de ballroom van de KKF werd 
gehouden. Een evenement van internationale allure waaraan ca 40 landen participeerden, 
terwijl de KKF eveneens bijdroeg aan de organisatie van de bij dit soort evenementen 
gebruikelijke ‘side-events’ en wel o.m. met de organisatie van het International Business 
Event. 

2. De accommodatie van de ACP-EU conferentie was een hoogtepunt, waaraan meer dan 100 
landen deelnamen en waar velerlei internationale politieke ogen op waren gericht vanwege de 
diplomatieke commotie over de keuze van Suriname als organiserend land, die aan de 
conferentie was vooraf gegaan. De KKF mag er trots op zijn dat Suriname, mede dankzij de 
voortreffelijke accommodatie van de KKF, de toets met duidelijk door de participanten 
uitgesproken voldoening heeft doorstaan.   

 
Voor het overige hebben de jaarlijkse activiteiten normaal, en vaak op een kwantitatief dan wel 
kwalitatief verhoogd nivo, plaatsgevonden. Zowel de ‘Agro-Made in Suriname-ICT’ beurs, als de 
bezoekersgigant, de Jaarbeurs, hebben al weer vele tienduizenden bezoekers zakelijk, informatief en 
recreatief verwelkomd en naar behoefte voorzien.  
 
Het Surinam Business Forum en het herboren Tripartiet Overleg zijn alweer belangrijke instrumenten 
gebleken voor het constructief samenwerken van het bedrijfsleven onderling alswel voor het 
samenwerken van het verenigd bedrijfsleven en de totale vakbeweging.  
 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken verstevigde haar contacten met Frans Guyana, Braziliё en 
Indonesiё, terwijl de ondernemers o.m. op de gebruikelijke ondernemersavonden in ruime mate 
werden voorgelicht op velerlei gebied. Trainingsactiviteiten vonden normaal voortgang in de 
agrarische, bosbouwkundige en de financiёle (douane) sector, naast de reguliere ondernemers-
trainingen. 
Het nieuwe team van Kamerleden kan met de in het verslagjaar verrichte actviteiten in het licht van de 
door haar te vervullen taken, aldus in het algemeen, maar ook op het financieel gebied, terug zien op 
een succesvol 2012!  
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