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I.

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

I.1.

Missie, doel en beleid

Zoals reeds aangegeven in het vorig verslag maakt de Kamer zich sterk om de KKF dichterbij de
ondernemers te brengen. Dit is inmiddels ook gebeurd met de opening van de KKF-filialen in de
diverse districten.
Reeds aan het begin van het nieuwe jaar op maandag 02 januari 2017 heeft de opening van het filiaal
in het district Brokopondo en wel te Klaaskreek plaatsgevonden. Dit filiaal is gelegen aan de
Klaaskreekweg no. 103.

Opening van
het filiaal te
Brokopondo,
Klaaskreek.

Een week na de opening van het filiaal te Klaaskreek werd ook het filiaal in het district Marowijne te
Albina geopend. Dit filiaal is te bereiken aan de Granpasi no. 1.

Opening van
het filiaal te
Marowijne,
Albina
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Na Marowijne was Commewijne aan de beurt om ook daar een KKF-filiaal te openen. De
ingebruikname van dit filiaal heeft plaatsgevonden op 05 april 2018 en is gevestigd aan de Weg naar
Peperpot no. 2, nabij de politiepost.

Opening van het tweede filiaal in het

Op 23 november 2017 vond de opening van ons
tweede filiaal in het district Brokopondo plaats. De
officiële opening werd gedaan door de Voorzitter, de
heer Jayant Padarath, en de Districts - Commissaris
mevrouw Kenya Pansa. De Kamer werd warm
verwelkomd door de locale bevolking en was
vertegenwoordigd door de Adviseur de heer Robert
Ameerali, de Secretaris mevrouw Joanne Pancham,
enkele kamerleden, staf en personeel van de Kamer.
Met de opening van dit filiaal tracht de Kamer
ondernemerschap ook in het achterland te
bevorderen. Dit filiaal is gelegen te Brownsweg in het
dorp Wakibasoe 1.

district Brokopondo.

Met de komst van een filiaal te Paramaribo Noord hoeven de ondernemers per 27 november 2017 zich
niet meer te begeven naar het hoofdkantoor van de KKF voor het afhandelen van hun zaken. De
Kamer tracht middels dit decentralisatie project haar
dienstverlening steeds dichter naar het bedrijfsleven
toe te brengen en zodoende ondernemerschap op een
hoger niveau te tillen. De openingshandeling werd
verricht door de Secretaris mevrouw Joanne
Pancham, Kamerlid de heer Howard Vasilda en oudKamerlid tevens directeur van Lincoln N.V. de heer
Amin Abas. Dit filiaal is gevestigd in het pand van
Lincoln N.V. aan de J.B.S. Rebostraat no 74.
Opening van het filiaal te Paramaribo Noord.

Vooralsnog is de missie van de Kamer en Koophandel onveranderd gebleven:
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.

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 2017.

De samenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag per 01 januari 2017 als volgt uit:
Bedrijfsgroepen

Lid

Plaatsvervangend Lid

A. Detailhandel (4 leden)

Audhoe, Egon L.
Hasnoe, Mohamedsharief
Mw. Monsanto, Bienvenida E.L.
Lee, Tjin J.S.

Ramahi, Naiem R.
Choy, David M.T.
Kempes, Guillaume R.
Walker, Derryl F.

B. Overige handel en tussenpersonen
(4 leden)

Doekhie, Rahid V.
Jawalapersad, Roedrenath
Schuitemaker, Frederik P. L.
Zichem van, Pierre F.

Mw. Miranda Odette H.
Mw. Hermelijn Anne-Marie T.
Huang, Jianji
Mw. Habieb, Maureen L.

C. Nijverheid en Industrie (3 leden)

Baldew, Rajiv
Lam, Chui S.
Vasilda, Howard N.

Wong, Anthony H.
D’ Hamecourt, Jules L.A.
Mw. Chotkhan, Reema A.

D. Financiele instellingen en
verzekeringswezen (2 leden)

Bhailal, Mohamed R.
Randjitsing, Amar J.

Imamdi, Mohammed J.
Mathura, Stanley P.

E. Verkeersbedrijven (2 leden)

Boedhoe, Robby, R.
Padarath, Jayant A.

Jawalapersad, Siwananpersad
Jankie, Sirodjeniewatie

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

Abas, Moulijn S.
Baldew, Vinod S.

Mw. Cheung, Jolanda S.M.
Thakoersingh, Preven K.

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

Badloe, Steve A.
Ganga, Biekram

Schillevoort, Ratno B.
Kariem, Dawhoud A.

Abdoelbasier, Aziedj
Baas de, Paul D.

Markiet, Siegfried H.
Gesser, Alexander A.

Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken stond in het jaar 2017 wederom onder
leiding van:
Abas, Moulijn S. ‐ Ondervoorzitter

Padarath, Jayant A. ‐ Voorzitter

De overige leden zijn de heren: 1) Lee, Tjin J.S. 2) Zichem van, Pierre F. 3) Lam, Chui S. 4) Bhailal,
Mohamed R. 5) Ganga, Biekram 6) Abdoelbasier, Aziedj.
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II.2

Personeel en personeelszaken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in jaar 2017.

Het personeelsbestand waarmede de KKF in het jaar 2017 begon, bestond uit 41 personeelsleden (33
dames en 8 heren). De dames Margriet ANTOMOI – JOSAFATH en Abygail JOZEFZOON
werden in de loop van het verslagjaar in dienst genomen. Xafiera BAISIE – CLEMENS heeft op
eigen verzoek de dienst verlaten en ook Naomie BANEL, werkzaam geweest bij Stichting SBIC, heeft
op eigen verzoek de dienst verlaten. Vermeldenswaard is dat ook Nalini BALKARAN ontslag heeft
genomen bij de Kamer en thans de plek van Naomie invult bij Stichting SBIC. Het jaar 2017 werd dus
afgesloten met een personeelsbestand van 8 heren en 33 dames (totaal 41 personeelsleden).
Ook in het jaar 2017 hebben enkele medewerkers hun dienst jubileum herdacht bij de Kamer en
Stichting Busos. Het gaat hierbij om:
1) Naam:
Maureen Veldkamp
In diensttreding: 02 januari
Aantal dienstjaren: 15 jaren

2) Naam:
Esseline Tomopawiro – Kliwon
In diensttreding: 02 mei
Aantal dienstjaren: 15 jaren

3) Naam:
Jacintha Kristono
In diensttreding: 23 juni
Aantal dienstjaren: 20 jaren
4) Naam:
Aradhana Sewradj – Toewar
In diensttreding: 23 juni
Aantal dienstjaren: 20 jaren

5) Naam:
Iris Kia – Nijda
In diensttreding: 01 augustus
Aantal dienstjaren: 05 jaren
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6) Naam:
Maden Koelfat
In diensttreding: 02 oktober
Aantal dienstjaren: 20 jaren

7) Naam:
Richenel Small
In diensttreding: 27 oktober
Aantal dienstjaren: 20 jaren

Ook in het jaar 2017 hebben de KKF Werknemers
Organisatie onder leiding van de heer Harold Pultoo als
Voorzitter, en de Kamer van Koophandel en Fabrieken
onder leiding van de Voorzitter, de heer Jayant Padarath
een gewijzigde Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO)
getekend. Na meerdere onderhandelingsgesprekken te
hebben gevoerd is uiteindelijk op 06 maart 2017 de CAO
getekend. Naast de Voorzitter en de Secretaris bestond de
onderhandelingscommissie van de KKF uit de volgende
leden t.w. de heren Moulijn Abas, Vinod Baldew,
Biekram Ganga, Howard Vasilda en Pierre van Zichem. De KKF Werknemers Organisatie werd naast
de Voorzitter ook nog vertegenwoordigd door mevrouw Claudette Thurnim.
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III. KKF-INTERN
III.1. Het Handelsregister
Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven in het jaar 2017 ziet er als volgt uit:
a.

naar bedrijfsvorm

Bedrijfsvorm

01/01/17

nieuw
ingeschreven
17.777
1.891

1. Eénmanszaak

opgeheven

31/12/17

748

18.920

2. Naamloze vennootschap

8.254

860

0

9.114

3.Vennootschap onder firma

2.960

56

54

2.962

4. Stichting

1.379

31

3

1.407

5. Cooperatieve vereniging

55

25

0

80

6. Vereniging

68

15

0

83

7. Vennoot & Commandite

20

0

0

20

234

17

14

237

30.747

2.895

819

32.823

8. Filiaal van een buitenlandse
onderneming
TOTAAL

Bedrijfsvorm in % van het totaal (31/12/2017)

1.

Eenmanszaak

2.

Naamloze Vennootschap

3.

Vennootschap onder

4.

Stichting

Firma

5.

Cooperatieve Vereniging

6.

Vereniging

7.

Vennoot & Commandite

8.

Filiaal van een
buitenlandse
onderneming
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b.

naar bedrijfsgroep

Bedrijfsgroep

01/01/16
5.709

1. Detailhandel (A)
2. Overige handel en tussenpersonen (B)

nieuw
opgeheven
ingeschreven
300
225

31/12/17
5.784

15.226

1358

469

16.115

3. Nijverheid en industrie(C)

2.612

199

76

2.735

4. Financiële instellingen (D)

169

0

2

167

5. Verkeersbedrijven (E)

2.760

353

72

3041

6. Hotel-, café-, restauratie- en
amusementsbedrijven (F)

1.838

125

98

1.865

237

5

4

238

174

0

1

173

28.725

2.340

947

30.118

7. Bedrijven op het gebied van de mijnbouw en de industriële verwerking van
mineralen(G)
8. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven
op het gebied van industriële verwerking
van bosprodukten (H)
TOTAAL

Bedrijfsgroep in % van het totaal (31/12/2017)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

H.

Detailhandel
Overige handel en
tussenpersonen
Nijverheid en
industrie
Financiele instellingen
Verkeersbedrijven
Hotel- caférestauratie- en
amusementsbedrijven
Bedrijven op het
gebied van de
mijnbouw en de
industriële
verwerking
Bosexploitatiebedrijve
n en bedrijven op het
gebied van industriële
verwerking van
bosprodukten
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III.2 Het Openbaar Stichtingenregister
Het Openbaar Stichtingenregister dat in maart 2013 onder het beheer van de KKF kwam, vertoonde
uiteraard evenals het Handelsregister verloop in het aantal geregistreerde en gedigitaliseerde
Stichtingen, zoals uit onderstaande tabel valt op te maken:
Soort Stichting
Commercieel*
Niet commercieel
Totaal
*

Nieuw ingeschreven in ‘17
2852
4
2856

Commerciele stichtingen dienen tevens in het Handelsregister te worden ingeschreven.

III.3 Financiën
Het rapport inzake de jaarrekening 2017 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is opgemaakt
door het accountantskantoor Lutchman & Co. In deze paragraaf worden ‘Staat van Baten en Lasten’
(hieronder met een toegevoegde procentuele weergave van de posten), Balans en een toelichting op de
jaarrekening, evenals de accountantsverklaring, zoals in het rapport vastgelegd, weergegeven.
Kamer van Koophandel en Fabrieken
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
(met procentuele bijdragen der posten).

BATEN
Jaarlijkse bijdragen
Overige opbrengsten dienstverlening

Begroting*)
2017
________
SRD
2.100.000
2.945.000
__________
5.045.000

Realisatie
2017
________
SRD (%)
2.180.813
2.513.889
______________
4.694.702

Realisatie
2016
________
SRD (%)
1.844.609
2.250.529
______________
4.095.138

2.175.000
440.000
695.000
750.000
1.097.500
__________
5.157.500

2.095.958
279.937
831.100
584.749
1.105.583
______________
4.897.327

1.959.258
316.253
840.227
506.208
960.893
_______________
4.582.839

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Overige kosten

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Interest
Koersverschillen

120.000
-___________
120.000

145.255
178.051
______________
323.306

141.471
856.201
_______________
997.672

RESULTAAT

7.500
===========

120.681
=============

509.971
==============

*) Niet gecontroleerd
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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
consumenten en mogelijke toekomstige ondernemers.

IV.1 De beurzen van 2017
In het verslagjaar werden de gebruikelijke 2 beurzen georganiseerd en wel de MADE IN SURINAME
BEURS en de JAARBEURS. De statistieken van deze twee beurzen zien er, met de cijfers van 2016
tussen haakjes, als volgt uit:
BEURS

Datum

AANTAL
participanten
bezoekers

MADE IN SURINAME BEURS 2017

28/04 - 01/05

143 (137)

10.716 (9.235)

JAARBEURS 2017

29/11 – 05/12

139 (126)

78.550 (82.816)

JAARBEURS 2017
De Jaarbeurs 2017 werd dit jaar gehouden van woensdag 29 november tot en met dinsdag 05
december. In de beurs participeerden traditiegetrouw ondernemingen en instellingen uit diverse
sectoren. De Jaarbeurs is het grootste jaarlijks terugkerend evenement die duizenden bezoekers per
dag trekt.
In zijn toespraak bij de opening van Jaarbeurs 2017 stelde KKF-voorzitter, de heer Jayant Padarath
vast dat de beurs een belangrijk forum blijkt te zijn voor interactie tussen bedrijfsleven en het publiek.
De hoofd topic op de beurs hoort informatieverstrekking te zijn wat niet wegneemt dat de
marktwerking van koop en verkoop een niet te miskennen factor is van het karakter van de KKF
Jaarbeurs. De Voorzitter constateert evenwel een trend waarbij bedrijven zich steeds meer toeleggen
op het verstrekken van additionele informatie en dat zij daarin inventiever worden. Hij stelde vast dat
de Kamer die wettelijk tot taak heeft het bedrijfsleven te ondersteunen en te vertegenwoordigen hierin
nauwgezet te werk gaat. Dagelijks begeleidt zij op evenwichtige en verantwoorde wijze de
uitdagingen waarvoor alle sectoren van het bedrijfsleven staan. Via sector federaties is de Kamer beter
in staat gebleken uitdagingen om te zetten in oplossingen. Hierdoor biedt zij de overheid en wetgever
immers sectorgestuurde aanspreekpunten aan. Het realiseren hiervan is echter geen gemakkelijk traject
maar inmiddels heeft de Kamer ondermeer de transport- en houtsector weten te verenigen. Het
komend jaar 2018 zal aan dit traject nog harder gewerkt worden.
“De Kamer brengt haar dienstverlening steeds dichter naar het bedrijfsleven en onlangs werden te
Brownsweg en Paramaribo Noord filialen geopend die naast de bekende administratieve taken ook
zullen fungeren als aanjagers van ontwikkeling in deze gebieden” aldus de Voorzitter. De Kamer is
namelijk niet uitsluitend een registratie instituut maar krachtens de wet ook een
ontwikkelingsinstrument voor ondernemerschap. Algemeen wordt erkend dat ondernemerschap en in
het bijzonder het MKB en micro-ondernemingen de backbone vormen van de economie. Er worden
units opgezet waar ondernemers voor de specifieke support die zij nodig hebben terecht kunnen. 2018
wordt een jaar van verhoogde veldacties waarbij uiteraard de ondernemer centraal zal staan. Het gaat
erom sterke ondernemers te hebben die sterke bedrijven kunnen leiden en die daardoor een grotere
bijdrage aan de economie en de staatskas kunnen leveren. Dit vraagt om een terugtredende en
faciliterende overheid. De voorzitter roept de overheid op gebalanceerd beleid te formuleren, zich te
concentreren op haar kerntaken en het ondernemen over te laten aan ondernemers. De Kamer is
daarbij partner van de overheid en intermediair tussen overheid en bedrijfsleven.
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De tweede spreker tijdens de openingsceremonie was de heer ir. Stephen Tsang en zijn speech luidde
als volgt. “Het is mij de eer toebedeeld, deze 25ste jaarbeurs van de KKF te mogen openen en u daarbij
toe te spreken. Met trots sta ik hier als gewezen Kamerlid. Ik zie veel bekende gezichten vandaag en ik
heb leuke tijden hier gekend met collega leden en medewerkers. En in mijn tijd hier als kamerlid, als
bestuurslid, heb ik heel veel van hen mogen leren. De KKF heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar
orgaan, een instituut, voor het doen van allerhande business in Suriname en adviesorgaan voor de
overheid. De Kamer van Koophandel is niet slechts een ontwikkelingsinstituut maar een leerschool en
wel 1 waar de praktijk stage de boventoon voert. Ik kan erover meepraten, want toen ik voor het eerst
hier kwam, ben ik letterlijk voor de wolven gegooid. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Als
Kamerlid leer je niet slechts het bedrijfsleven tot in haar kern kennen, maar je leert vooral met
maatschappelijke en zakelijke tegenstellingen omgaan. Je leert belangen te balanceren en haakse
tegenstellingen te nuanceren en gemeenschappelijke delers te bewerkstelligen. Daarnaast heb je de
ultieme kans om te netwerken. Deze ervaringen en inzichten pas ik dankbaar toe in mijn dagelijks
leven, maar zeker in mijn huidige functie als lid van De Nationale Assemblee waar ik dagelijks bezig
ben met wetgeving, wetgeving welke grote impact heeft op grote groepen van de samenleving.
De tegenstellingen in belangen leiden de ene keer tot subtiel protest en verzet, en soms tot heftige
reacties. Een recent voorbeeld daarvan is de verhoging van het importtarief voor kip en kipdelen. Een
haaks op elkaar staand belang van de importeur en de lokale producent. Daar is achtergrondinformatie
en vertrouwen vanuit beide sectoren een pre om geen averechtse resultaten te bewerkstelligen.
De KKF heeft door haar opgebouwde kennisbron van diverse sectoren dan ook een belangrijke rol te
vervullen binnen het regeringsbeleid en formulering van wetgeving door DNA. De
wetgevingsproducten welke de afgelopen periode in het kader van regulering en bevorderen van
ondernemerschap zijn aangenomen in DNA hebben hun oorsprong dan ook vanuit de KKF.
Ik besef als geen ander dat een wetsproduct bij aanname niet volledig appelleert aan de visie van het
bedrijfsleven, maar dat heeft onder andere als oorzaak dat conceptwetten zoals die worden
aangedragen door het huishoudelijk en publieksdebat rigoureus kunnen veranderen. Gaandeweg het
bestuderen en discussiëren kom je steeds tot nieuwe en betere inzichten.
Het is daarom van belang dat de Kamer van Koophandel als overkoepelende factor van het
bedrijfsleven, de terugkoppeling naar het ondernemersveld handhaaft. Juist omdat de KKF alle
sectoren vertegenwoordigt, van klein en middelgroot bedrijf tot multinationals, mag van de KKF
worden verwacht dat zij breed wordt gedragen en zich inspant om feedback van het veld te blijven
aanleveren.
Ik juich de ontwikkeling van sector federaties dan ook toe. Het hiërarchisch tot stand komen van deze
koepelorganisaties zal de branche vertegenwoordigingen binnen de KKF van directe veldinformatie
kunnen voorzien. Tegelijkertijd heeft de overheid een gerede one stop window voor
beleidsontwikkeling waarbij het draagvlak geoptimaliseerd is.
Ik beschouw het ook als taak van de Kamer om het voortouw te blijven nemen in vergroten van de
private bijdrage aan de nationale ontwikkeling. Vanuit mijn technische achtergrond prefereer ik
uiteraard technische bedrijfsontwikkeling, maar de realiteit is dat een maatschappij integraal
ontwikkeld dient te worden. Productie kan niet gedijen zonder dienstverlening. Arbeid komt niet tot
wasdom zonder scholing en gezondheidszorg. Zie daar het belang van sector overstijgend beleid.
Ik constateer dat het KKF bestuur invulling geeft aan het decentralisatie gedachtengoed. Iets wat wij in
het parlement steeds op aansturen en ook bij nieuwe wetgeving steeds rekening mee houden. Aan u,
dames en heren van de Kamer zeg ik: U zult daarbij ongetwijfeld stuiten op uitdagingen. Gaat u die
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niet uit de weg. Boog op uw neutraliteit en verbindingskracht. Gebruik de rede en het samenspel om
economische ontwikkeling voor en door gebiedsdelen te brengen.
KKF, u zult samen met alle maatschappelijke actoren Suriname naar the next level moeten helpen. U
bent het eerste aanspreekpunt van buitenlandse investeerders. U bent onze handelspoort naar de
buitenwereld. Zeker in deze economische crisis waar wij ons in bevinden hebben wij het bedrijfsleven
en investeerders meer dan ooit nodig voor de werkgelegenheid, productie en de ontwikkeling.
Wij moeten onze ranking op de doing business index verbeteren. Reikt u de inzichten aan, geeft u de
aanzet tot het elimineren van de red tape en het uitrollen van the red carpet voor het bedrijfsleven. U
zult in mij een zekere medestander vinden, zoals u niet anders van me gewend bent.
De jaarbeurs heeft na 25 jaar haar eigen karakteristieken ontwikkeld die kenmerkend zijn voor de
smeltkroes welke onze samenleving is. Het is een weerspiegeling van de Surinaamse samenleving.
Divers, verweven, nationaal en grensverleggend, doch nadrukkelijk herkenbaar per bedrijf. Ik hoop
bedrijven te zien staan uit alle delen van ons land. Met genoegen verklaar ik deze beurs voor geopend”
aldus de heer ir. Stephen Tsang.

Sfeer foto’s van de Jaarbeurs 2017
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IV. 2

KKF in ontwikkeling.

Social Responsibility
In het kader van Social Responsibility heeft de Kamer een oproep gedaan om medeburgers te
ondersteunen die getroffen zijn geworden door de zware regens in het zuidelijk deel van Suriname. Er
zijn diverse hulpgoederen en gelddonaties geschonken door organisaties, burgers en ondernemers. De
Kamer heeft de inzameling gecoördineerd en als liaison gefungeerd naar de NCCR toe.

Donaties van de
Kamerleden
T.J.S. Lee en
P.D. de Baas
worden in
ontvangst
genomen door
mevr. J. Kristono.

Openbare Kamervergadering
De Kamer hield op dinsdag 16 mei een Openbare Kamervergadering waarbij ondermeer een overzicht
werd gegeven van de verrichtingen van de Kamer sedert het huidig bestuur aantrad in 2015. Onder
meer is aangegeven dat de communicatie is geïntensiveerd en behalve programma’s via radio en krant
zijn er sinds kort ook televisieprogramma’s via Suriname Community Choice (SCC), een werkarm van
de Kamer, die te volgen is is op kanaal 20.2. Voor feedback van ondernemers m.b.t. de huidige
economische en monetaire situatie worden er informatieavonden gehouden. Er zijn modellen aan de
regering gepresenteerd om de koers stabiel te houden. Om de valutaveilingen toe te lichten werd de
governor van de CBvS uitgenodigd voor een presentatie. De veilingen hebben niet het gewenste effect
gehad, de koers ging juist stijgen en onze munt daalde verder in waarde. Over de energiekwestie die
de ondernemers direct raakte heeft de Kamer de regering gevraagd de verhogingen gefaseerd door te
voeren. Er is protest aangetekend tegen ondernemersonvriendelijke maatregelen van controlerende
instanties. Aan de orde kwamen voorts de problemen waarmee de houtsector kampt en de dreiging die
ervaren wordt door stemmen in DNA die vervoer over de weg willen stopzetten en uitsluitend vervoer
over water willen toestaan terwijl nu 80% van het transport over wegen gaat. Bovendien is er een
achterstand in de infrastructuur die transport over water zeer problematisch maakt.
Het door de regering aangekondigde herstelprogramma is aan de Kamer gezonden die het kritisch
heeft bekeken en van advies en commentaar heeft voorzien en teruggezonden. Het wachten is nog op
feedback ook m.b.t. financiële steun die de Islamic Bank aan ondernemers zou geven. Voorts heeft de
Kamer meegewerkt aan een aantal wetswijzigingen m.b.t. de wet ter beschikkingstellen van
arbeidskrachten, de wet op Coöperatieve Vereningen, de wet Bedrijven en Beroepen, de wet Kamer
van Koophandel en de wet Electronische Publicatie.
Tijdens de vragenronde kwamen onder meer aan de orde:

-

Veiligheid van ondernemers;
Huidige benzineprijs;
Inzicht in de Staatsbegroting;
Aanwenden van nieuwe technieken om energie op te slaan.
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Tot slot zei de heer Robert Ameerali dat de overall vraag van de ondernemers in de zaal was: “Wat
doet de Kamer met problemen die de ondernemers aankaarten?” De input wordt zeker gebruikt. Hij zei
dat er statistieken via o.a. het ABS en de Douanedienst worden bijgehouden over wat er geëxporteerd
en geïmporteerd wordt. Wanneer je echter specifiek sector gerelateerde informatie wil analyseren is
het al een stuk gecompliceerder. De Kamer heeft daarom het traject van sector federaties ingezet.
Hierdoor kan per sectoronderdeel specifieke informatie over statistieken, belemmeringen, oplossingen
en potentie worden aangedragen. Dit zal leiden tot een betere samenwerking tussen de sectoren
onderling en de overheid. De
Kamer zal m.b.v. de werkarmen
beter kunnen inspelen op de
behoefte van alle ondernemers.

Geregistreerden tijdens de
Openbare Kamervergadering
d.d. 16 mei 2017

De behartiging van de belangen van het bedrijfsleven staat nog steeds centraal. Dit is te merken aan de
diverse grote informatieavonden die zijn gehouden om de ondernemers in te lichten over actuele
onderwerpen de ondernemers rakende.
Ondernemersavond Federaties van hout- en bouwmaterialen transporteurs.
Op dinsdag 17 oktober heeft de ondernemersavond zich toegespitst op de problemen in de Transportsector, met name de Houttransport sectie. In het kader van het traject van structureren en verenigen
van ondernemers in de verschillende sectoren, is de Houttransport federatie, lid organisatie van de
Confederatie van Weg & Spoortransport, een inventarisatie gestart van de uitdagingen van deze
subsector. De recent doorgevoerde maatregelen van het Ministerie van Openbare Werken Transport &
Communicatie in samenwerking met het Ministerie van Justitie en politie, hebben bij deze eerste
inventarisatie de boventoon gevoerd. De maatregelen behelzen de plaatsing van weegmatten op enkele
verkeersaders en verhoogde controle van vrachttransport. Enkele ondernemers hebben op
uiteenlopende gronden boetes opgelegd gekregen. De Kamer die de intermediaire functie tussen het
bedrijfsleven en de Overheid vervult, beijvert zich samen met het bestuur van de federatie om tot
werkbare oplossingen te geraken. Ondernemers die niet voldoen aan wettelijke vereisten zoals
gekeurde voertuigen, het in bezit hebben van een geldig rijbewijs en overige, worden door de Kamer
aangemoedigd en begeleid om aan de randvoorwaarden te voldoen. Waar het betreft de belading en
overige aspecten zijn er voorstellen aangedragen waaromtrent met de betrokken Ministeries in overleg
zal worden getreden om tot een werkbare situatie te geraken. De Kamer heeft ondernemers in de
verschillende branches opgeroepen om niet tot wilde
acties over te gaan bij ontevredenheid over
Overheidsmaatregelen,
onderlinge
verschilpunten,
sector problematiek of anderszins, maar zich te verstaan
met de besturen van hun (sub)sector verenigingen.
Slechts door vereniging en structuur geraken wij tot
duurzame oplossingen.
Enkele hout- en bouwmaterialen transporteurs
tijdens de ondernemersavond d.d. 17 oktober 2017.
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Transport- en vervoersorganisaties bundelen zich.
Na een solide voorbereiding hebben 8 organisaties die voor het vervoer over weg zorgdragen zich
gebundeld. Deze organisaties hebben zich eerst verenigd in een paraplu-organisatie waarvan de eerste
de Suriname Bustransport Coöperatie o.l.v. de heer Anandkumar Jagernath, bestaat uit de PLO (de
Particuliere Lijnbus Organisatie) en de Surinaamse Coach en Touring Coöperatieve Vereniging. De 2e
paraplu-organisatie is de Suriname Landvrachttransport Cooperatie o.l.v. de heer Mahinderpersad
Sunderpersad-Lall die bestaat uit de Coöperatieve Vereniging van Containertransporteurs in Suriname,
de Coöperatieve Vereniging van Truckhouders in Suriname, de Coöperatieve Vereniging van
Zwaarmaterieel Transport in Suriname en de Surinaamse Houttransport Coöperatieve Vereniging. De
3e paraplu-organisatie genaamd de Suriname Taxivervoers Coöperatie o.l.v. mevrouw Angela
Ramadhin heeft als lidorganisaties de Vetahos (Vereniging van Taxihouders in Suriname) en de
Surinaamse Autobustaxi Coöperatieve Vereniging. Voorts hebben vorengenoemde 3 parapluorganisaties zich verder verenigd in de Coöperatieve Federatie van Weg en Spoortransport, afgekort
Cofwes. Het eerste bestuur van deze Federatie bestaat uit Rudi Moeridjan voorzitter, Romeo Chin A
Loi ondervoorzitter, Anandkumar Jagernath secretaris, Saidoellah Aliahmad penningmeester,
Mahinderpersad Sunderpersad-Lall alsook Angela Ramadhin leden. Op initiatief van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken hebben de 8 organisaties zich gebundeld waardoor de belangenbehartiging
van deze sector als geheel maar ook per organisatie gestructureerd maar ook krachtiger ter hand kan
worden genomen.
De Kamer stelt ook diens infrastructuur ter beschikking aan deze
tranportorganisaties en zal in de toekomst niet alleen deze sector binnen de Kamer op deze manier
hervormen maar ook de overige ondernemingsdisciplines binnen de Kamer zodat efficient en effectief
op elkaars noden kan worden ingespeeld. De totale ondernemerswereld zal hierbij baat hebben. De
bedoeling is dat ook vervoer in de lucht en te water via een confederatie met Cofwes t.z.t. tot stand zal
worden gebracht. Meerdere toekomstige subsectoren binnen het transport- en vervoersgebeuren
kunnen dan via de opgezette structuur ook makkelijk opgenomen worden.
Buitenlandse relaties
De Voorzitter, de heer Jayant Padarath, en Kamerlid Paul de Baas, hebben op woensdag 20 september
een meeting gehad met een IDB Identification Mission bestaande uit de heren Diego Herrera, Olver
Bernal en Lucas Hoepel. Het onderwerp betrof een “Financing Productive Development for
Suriname” project. Deze operatie beoogt toegang te verschaffen tot kredieten voor medium en lange
termijn productiegerichte investeringen t.b.v. micro, kleine en middelgrote ondernemingen. De
financiering valt onder “Conditional Credit Line for Investments Projects (CCLIP)”.
De National Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC Group) heeft van 01 – 03 november de
Suriname International Mining, Petroleum Conference & Exibition (SURIMEP) bijgewoond, dat
gehouden werd in de conferentiezaal van de Kamer. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om ook
een bezoek te brengen aan de Kamer. De delegatie werd ontvangen door de Voorzitter, de heer Jayant
Padarath, de Secretaris mevrouw Joanne Pancham, Kamerlid de heer Chui Lam, Plaatsvervangend
Kamerlid mevrouw Sirodjeniewatie Janki en adviseur de heer Robert Ameerali.
Wetgeving
Arbeidbemiddelingswet 2017
Op 12 augustus 2017 is de Arbeidsbemiddelingswet in werking getreden (S.B. 2017 no. 67). De
gelijknamige wet van 1965 (G.B. 1965 no. 10) kwam hierdoor te vervallen. Arbeidsbemiddeling is
volgens de nieuwe wet, de voortdurende werkzaamheid om werkgevers en werkzoekenden te helpen
bij zoeken naar werknemers respectievelijk werkgelegenheid, zonder dat de arbeidbemiddelaar, partij
wordt bij de arbeidsverhouding die daaruit voortvloeit. Arbeidsbemiddeling is er ook om werkloosheid
veroorzaakt door een gap, leemte of vacuum tussen werkgevers en werkzoekenden, te bestrijden. De
wet regelt de praktijk van het bemiddelen. Het Ministerie van Arbeid houdt toezicht op de naleving
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van de wettelijke bepalingen. Van de bemiddelende organisatie wordt verwacht dat die continu
activiteiten ontplooit om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Er zijn twee vormen van
arbeidsbemiddeling:
1. de openbare arbeidsbemiddeling die geschiedt van overheidswege en
2. de particuliere arbeidsbemiddeling waaronder alle andere bemiddelingen vallen.
Met de openbare arbeidsbemiddeling is de Dienst Arbeidsbemiddeling belast die kosteloos bemiddelt
en slechts vergoeding mag vorderen voor extra kosten gemaakt op verzoek van de werkgever of de
werkzoekende.
De particuliere arbeidsbemiddeling wordt onderscheiden in:
- bemiddeling met winstoogmerk;
- bemiddeling zonder winstoogmerk maar tegen vergoeding van kosten;
- bemiddeling zonder vergoeding van kosten in welke vorm en onder welke benaming dan ook.
Voor particuliere arbeidsbemiddeling is een vergunning vereist. Deze wordt voor 5 jaren door de
directeur van het Ministerie van Arbeid verstrekt. Om werkzoekenden te plaatsen in het buitenland of
werkzoekenden uit het buitenland in Suriname te werk te stellen is toestemming van de directeur van
het ministerie vereist. Aan deze toestemming die schriftelijk moet worden aangevraagd en ook
schriftelijk voor 5 jaren wordt verleend, zijn voorwaarden gekoppeld.
Voor het verlenen of verlengen van een vergunning wordt een heffing (bij staatsbesluit te regelen)
betaald om administratieve kosten van staatswege te drukken. De directeur van het Ministerie van
Arbeid bepaalt bij beschikking welke bescheiden overgelegd moeten worden bij een aanvraag tot
verkrijging of verlenging van een vergunning. Na ontvangst van een schriftelijke aanvraag wordt
hierop binnen 14 werkdagen gemotiveerd beslist. Een toegewezen vergunning wordt binnen 30 dagen
gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname. Als bij een aanvraag de vereiste
bescheiden ontbreken wordt die aanvraag geacht niet te zijn gedaan. De wet verbiedt dat anderen dan
de vergunninghouder voor eigen rekening en risico gebruik maken van de verstrekte vergunning.
Indien er echter grondige redenen bestaan kan de directeur van Arbeid op schriftelijk verzoek van de
vergunninghouder toestemmen dat vergunning op naam wordt verstrekt.
Bij particuliere arbeidsbemiddeling mag van de werkzoekende geen tegenprestatie worden gevraagd
voor de bemiddeling. Wel mogen registratiekosten in rekening worden gebracht. De tarieven voor
registratie worden door de Minister vastgesteld en door hem gewijzigd op verzoek van de
vergunninghouder of ambtshalve. In lokalen waar de arbeidsbemiddeling plaatsvindt moeten de
tarieven duidelijk leesbaar zijn voor degenen die de bemiddeling inroepen. Bij bemiddeling via de
digitale weg moeten de tarieven ook duidelijk en eenvoudig gepubliceerd zijn op de website.
Een aanvraag voor een vergunning wordt in de volgende gevallen geweigerd:
1. de aanvrager is niet betrouwbaar m.b.t. afdracht van loonbelasting, de voorschriften inzake
arbeidsbemiddeling en verplichtingen van arbeidsbescherming- en arbeidsrecht;
2. de aanvrager op grond van de inrichting van zijn bedrijfsorganisatie niet in staat is de
gebruikelijke verplichtingen tegenover de werkzoekende na te komen.
Een vergunning of toesteming kan worden ingetrokken indien:
1. de heffing niet voldaan of betaald is binnen een bepaalde termijn;
2. geen gebruik meer wordt gemaakt van de vergunning of toestemming;
3. de vergunninghouder of degene die toestemming heeft in strijd handelt met een voorschrift
krachtens de wet;
4. de verstrekte gegevens zodanig onjuist waren dat bij de aanvraag een andere beslissing zou zijn
genomen als juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;
5. de vergunninghouder of degene die toestemming heeft in strijd handelt met de belangen van de
werkzoekende en met de goede zeden of het algemeen belang.
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De wet schenkt ook aandacht aan het beschermen van persoonsgegevens en geeft aan dat wie het
bedrijf van arbeidsbemiddeling uitoefent de namen moet verwerken van de werkzoekenden en de
werkgevers die de bemiddeling hebben ingeroepen. Van de namen en aantallen van de door
bemiddeling geplaatste werkzoekenden moet aantekening gehouden worden alsook van degenen wier
namen van het register zijn afgevoerd en van aanvragen van werknemers waaraan niet kon worden
voldaan. Het respect voor de persoonlijke levenssfeer moet worden gegarandeerd door
persoonsgegevens zodanig te verwerken dat zij beperkt blijven tot zaken die betrekking hebben op de
kwalificaties. Degene die het bedrijf van arbeidsbemiddeling uitoefent draagt geen
verantwoordelijkheid m.b.t. de gevolgen van zijn bemiddeling behoudens zijn verplichtingen
krachtend de wet tegenover de werkzoekende en de werkgever. Ieder die het bemiddelingsbedrijf
uitoefent en die bemiddeling van het bedrijf heeft ingeroepen is verplicht verlangde informatie over
naleving van de wet te verstrekken. Overtreding van de bepalingen kan een hechtenis van maximaal 6
maanden of een geldboete tot gevolg hebben. Er is een overgangsbepaling voor natuurlijke- of
rechtspersonen die bij de inwerkingtreding van de Arbeidswet 2017 reeds arbeidsbemiddeling
uitoefenden met winstoogmerk; zij dienen binnen 3 maanden na inwerkingtreding van de wet (12
augustus 2017) een vergunning aan te vragen bij de directeur van Arbeid.
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