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I.
I.1

MISSIE, DOEL, BELEID EN TAAK VAN DE KAMER VAN
KO OPHANDEL EN FABRIEKEN
Missie, doel en beleid

De Kamer is sedert 2013 intensief bezig geweest met de herformulering van haar visie en missie. Het
jaar 2013 werd afgesloten met de productie van een zogeheten Bloemlezing van waaruit visie en
missie en een Actieplan zouden worden geformuleerd. In dit kader is er 2014 inderdaad een Actieplan
geformuleerd waarvan de inhoud en totstandkoming in de volgende paragraaf zijn weergegeven.
I.2

Naar een vernieuwde Visie en Missie van de KKF

Vanwege de sterk en snel veranderende wereld om ons heen, is er in elk land dat mee wil met die
vernieuwingen en veranderingen, vernieuwing van beleid nodig. Dat zal niet alleen van de Regeringen
komen; dat zal vooral ook van de ondersteunende instituten moeten komen. Eén van die instituten is
de KKF. Welnu de Kamer heeft in dit kader een actie op touw gezet ter vernieuwing van haar beleid
en zij is daarbij van 2 principes uitgegaan:
a. Zelfwerkzaamheid/zelfredzaamheid als vertrekpunt; dat betekent dat het nieuwe beleid door
Personeel en Kamerleden zelf wordt opgezet;
b. Werken van buiten naar binnen oftewel werken en veranderingen aanbrengen op basis – en na
kennisname van hetgeen de relevante omgeving van de KKF verwacht/vereist.
De inventarisatie van hetgeen de omgeving van de Kamer verwacht, heeft inmiddels plaatsgevonden
en het resultaat is bijeengebracht in een zogenoemde Bloemlezing. Vanuit die Bloemlezing zijn
vervolgens tien markante issues* geselecteerd die elk onder leiding van een Kamer- en een
Personeelslid met experts zijn besproken (in z.g. Expert Meetings) t.b.v. het formuleren van het
gewenste nieuwe beeld van de Kamer: het Streefbeeld!
Dit Streefbeeld is uiteindelijk afgeleid vanuit de Bloemlezing en vanuit het resultaat van de expert
Meetings en ziet er als volgt uit:

“De vernieuwde Kamer is een onafhankelijke organisatie van het Surinaamse
bedrijfsleven, met het doel om een fundamentele bijdrage te leveren aan het algemeen
economisch belang van Suriname.”
Met dit beeld wordt aangegeven dat de Kamer met alle haar ten dienste staande middelen, zonder
politieke afhankelijkheid en in een kritische samenwerking met de Overheid als een nationaal instituut
er naar zal streven om, in het algemeen economisch belang van Suriname, het lokale bedrijfsleven van
dienst te zijn en waar en wanneer nodig te faciliteren.
Ter realisatie van dit streefbeeld heeft de Kamer zich vier doelen gesteld en vervolgens enkele bij die
doelen behorende acties ter realisatie van die doelen, als volgt geidentificeerd:
Doel 1: De vernieuwde Kamer van Koophandel en Fabrieken is een instituut met een moderne
juridische basis.
‐ ACTIE 1.1: Aanpassen bestaande kies- en huishoudelijk reglement. Eventueel een
gedragscode formuleren.
‐ ACTIE 1.2: Ontwerp van een nieuwe Handelsregisterwet, inclusief het Stichtingenregister.
Doel 2: De vernieuwde Kamer van Koophandel en Fabrieken is een gedecentraliseerde
organisatie binnen alle Distrikten.
‐ ACTIE 2.1. Definieer een projekt met als taken:
a. Het creёren van een One Stop Window (OSW) in elk Districtskantoor;
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b. Bemensing OSW’s door eigen personeel en waar nodig door medewekers van
distriktskantoren opgeleid door de Kamer voor het verrichten van KKF-functies.
c. Het begeleiden van die medewerkers via de One Stop Window van de Kamer in
Paramaribo.
d. Het creёren van een netwerk van One Stop Windows met alle relevante organen.
Doel 3: De vernieuwde Kamer van Koophandel en Fabrieken is hèt steunpunt voor (startende)
ondernemers en (buitenlandse) investeerders.
‐ ACTIE 3.1: Continueer het project dat de Kamer in staat stelt over betrouwbare en bruikbare
informatie te beschikken.
‐ ACTIE 3.2: Continueer het project voor 1x24 uur Informatie en Communicatie.
‐ ACTIE 3.3: Continueer het project voor verbetering van de vergunningsverlening en de
controle op naleving van de voorwaarden waaronder men een bedrijf of beroep mag voeren of
uitoefenen.
‐ ACTIE 3.4: Continueer het project ter ondersteuning van de wet- en regelgeving van de DNA
en de ministeries.
‐ ACTIE 3.5: Definieer een project voor steun aan kleine ondernemers in de vorm van
cooperaties, inclusief een Centrum voor training van startende ondernemers.
‐ ACTIE 3.6: Start een project voor het oprichten van een kennisinstituut, met als speerpunten:
dataverzameling en –interpretatie, regionale en mondiale economische ontwikkeling, nieuwe
markten, mind shift ondernemers, omslag informele naar formele sector, immigratie,
kwaliteitsmanagement.
‐ ACTIE 3.7: Start een project in samenwerking met financiele instellingen/deskundigen, om te
onderzoeken of, en zo ja hoe, Kredietunies voor financiele dienstverlening aan startende of
mogelijk kansrijke ondernemers kunnen worden opgericht.
‐ ACTIE 3.8: Start een project voor steun aan de digitalisering van het bedrijfsleven.
‐ ACTIE 3.9: Start een project voor steun aan de ontwikkeling van kansrijke producten en
sectoren.
‐ ACTIE 3.10: Start een project ter versterking van de op binnen- en buitenlandse ondernemers
gerichte innoverende Jaarbeurs.
‐ ACTIE 3.11: Start een project voor steun aan standaardisering en certificering van producten
en diensten.
‐ ACTIE 3.12: Start een project dat het contact met zusterorganisaties en counterparts opzet en
onderhoudt.
‐ ACTIE 3.13: Start een project ‘Doing business’ om de status van Suriname op de ranking van
de World Bank in twee jaar aanzienlijk te verbeteren.
Doel 4: De vernieuwde Kamer van Koophandel en Fabrieken werkt actief mee aan Suriname’s
plaats in de regionale en mondiale economische diplomatie.
‐ ACTIE 4.1: Start een project met als taken
a. Het nemen van de leiding van de regionale economische samenwerking met
zusterorganisaties en het vernieuwen van de structuren en procedures die tot wederzijds
economisch voordeel kunnen leiden, zo mogelijk door het creёren van een federatie van
zusterorganisaties.
b. Het doen benoemen van een KKF-attaché op elke ambassade van Suriname en bij Caricom,
Unasur en de EU.
c. Het doen afvaardigen van een KKF-deskundige als partner in elke delegatie naar
conferenties van internationale organisaties.
Voor de uitvoering van het werk is er een Centraal projectteam aangesteld dat 16 kleine projectteams
zal aansturen in de uitvoering van de acties.
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*

De tien (10) uit de Bloemlezing geselecteerde en in Expert Meetings (met experts) besproken
issues zijn:
1. Hoe kan de Kamer nog onafhankelijker worden van de politiek?
2. Hoe kan de Kamer zich bestuurlijk en institutioneel versterken?
3. Hoe kan de Kamer een kennisinstituut instellen en aan kennisopbouw gaan doen?
4. Hoe kan de Kamer de ondernemers beter informeren, faciliteren en met hen communiceren ?
5. Hoe kan de Kamer de leiding nemen over een grondige herziening van het vergunningen
beleid?
6. Hoe kan de Kamer zichzelf decentraliseren?
7. Hoe kan de Kamer een betekenisvolle rol spelen in het EPA-EU-ACP debat?
8. Hoe kan de Kamer meer invloed uitoefenen op regionale samenwerking?
9. Hoe kan de Kamer bijdragen aan meer en betere wetgeving?
10. Hoe kan de Kamer bijdragen aan een mind shift van de ondernemers?

Vooralsnog is de officiele missie van de Kamer en Koophandel onveranderd gebleven:
Deze 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.
I.3

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 2014.

Op de Kamervergadering van 2 januari 2014 werd op voordracht van bedrijfsgroep A de heer
Mohamedsharief Hasnoe (in plaats van Ir Stephen Tsang) benoemd tot bestuurslid en op voordracht
van bedrijfsgroep F werd de in 2013 tot Kamerlid toegelaten hr van Zichem, tot bestuurslid gekozen
(in plaats van Ir Rudi Chin Jen Sem). Per 5 november 2014 dankte de heer Dr Lucien Naarden als lid
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. In zijn vervanging was aan het eind van het verslagjaar
nog niet voorzien: noch als lid, noch als bestuurslid. Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken bleef voor het overige ongewijzigd onder leiding van de heren Ir. Henk Naarendorp als
Voorzitter en Anilkumar Padarath als Ondervoorzitter. De overige bestuursleden zijn in de
onderstaande tabel (* = bestuurslid) uit de diverse bedrijfsgroepen af te leiden en zijn onder de tabel
overzichtelijk weergegeven.
Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 2012 – 2015.
Bedrijfsgroepen
A. Detailhandel (4 leden)

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

Plaatsvervangend Lid
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.
Randjitsing, 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
van Zichem, Pierre F.*

Mw. Ngadino, F. L. S.

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)

Drs. Bissumbhar, Narpath
Ir. Naarendorp, Henk *

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

Abdoelbasier, Aziedj
Padarath, Anilkumar, J.*

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

Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag er per 1 februari 2014 als volgt uit:
Naarendorp, Henk Ir.
(G)
Voorzitter;
Hasnoe, Mohamedsharief (A)
Lid;
Padarath, Anilkumar J.
(H)
Ondervoorzitter;
Naarden, Lucien J. Dr.
(D) Lid;*
Abas, Molijn S.
(C)
Lid;
Nandpersad, Jagatram
(E) Lid;
Braumuller, Oswaldo R.
(B)
Lid;
Zichem van, Pierre F.
(F) Lid;
*
Tot 5 november 2014
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II.2

Personeelssamenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het jaar 2014.

Het personeelsbestand waarmede de KKF in het jaar 2014 begon, bestond uit 38 personeelsleden in
Paramaribo en 2 in Nw Nickerie; totaal 40 (36 dames en 4 heren).
In de loop van het verslagjaar kwamen de (5) dames HASSELBAINK Sharon, JAGESWAR
Vijaytadebie, JHAGROE-DOELSLAMET Susyanna, MEERZORG Roxanna en SCHOLSBERG
Nicole en de (2) heren JASADIRANA Xavier en OEDIETRAM Viresh in dienst en verlieten de (7)
dames M. Cameron, T. Harris, S. Hiwat, M. Jagernath, S. Kandhai, C. Kastiel en R. Meerzorg de
dienst. Zo nam het personeelsbestand per saldo dus af met 2 dames en toe met 2 heren en werd het jaar
2014 afgesloten met een personeelsbestand van 6 heren en 34 dames (totaal 40 personeelsleden).
In het jaar 2014 herdachten 2 personeelsleden hun jubileum dienstverband: Adjunct Secretaris Tesca
Eersel herdacht op 01 februari haar 20 jarig dienstverband en Secretaris Joanne Pancham herdacht op
02 mei haar 5 jarig dienstverband.
Tesca Eersel (4de van links) herdacht op 01 februari j.l.
haar 20 jarig dienstverband met de KKF. Op de foto staat
zij met KKF-vz, KKF-ovz, KKF-secr. en leden van het KKFmanagement team

KKF-secretaris Joanne Pancham (derde van rechts) herdacht op
02 mei j.l. haar 5 jarig dienstverband met de KKF.
Op de foto ziet u enkele collega’s en KKF-ovz Anil Padarath.

De heer Andre Koornaar, die jaren lang Voorzitter is geweest van de KKF-Werknemers Organisatie,
kwam op 11 juli 2013 te overlijden. Het Voorzitterschap van de organisatie werd daarna tot 2 april
2014 waargenomen door de heer Albert Zunder. De heer Harold Pultoo nam daarna op 3 april 2014
definitief over als Voorzitter van de werknemersorganisatie. Op woensdag 21 mei 2014 tekenden de
KKF-Werknemers Organisatie (onder leiding van Voorzitter Pultoo) en de KKF een gewijzigde CAO
waarin de primaire arbeidsvoorwaarden voor de duur van één jaar en de secundaire voorwaarden voor
de duur van twee jaren werden aangepast.

V.l.n.r.: J. Pancham (KKF-secr.), H. Naarendorp (KKF-vz.),
T. Sosrojoedo (KKFWO-secr.), H. Pultoo (KKFWO-vz.) en
A. Padarath (KKF-ovz.)
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III. KKF-INTERN
III.1. Het Handelsregister
Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven in het jaar 2014 ziet er als volgt uit:
a.
naar bedrijfsvorm
Bedrijfsvorm
1. Eénmanszaak
2. Naamloze vennootschap
3.Vennootschap onder firma
4. Stichting
5. Cooperatieve vereniging
6. Vereniging
7. Verzekeringsm’schappij
8. Waarborgmaatschappij
9. Vennoot & Commandite
10. Commanditair vennootschap op aandelen
11. Filiaal van een buitenlandse onderneming

19.272
6.824
2.876
1.380
51
59
0
0
20
0

nieuw
ingeschreven
2.065
495
4
1
35
0
0
137
0
0

303

15

39

TOTAAL

30.785

2.552

2151

*

01/01/14

31/12/14 % v/h totaal per

opgeheven
2.068
0
1
0
0
0
0
43
0
0

19.269
7.319
2.879
1.381
86
59
0
94
20
0

61,4
23,3
9,1
4,4
0,3
0,2
0,0
0,3
0,1
0,0

(62,6)
(22,2)
(09,3)
(4,5)
(0,2)
(0,2)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)

279

0,9

(1,0)

31/12/14 *

31.386 100,0

Tussen haakjes de percentages van 31/12/’13
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b.
naar bedrijfsgroep
Bedrijfsgroep

01/01/14

in 2014
nieuw inge- opge- 31/12/14 % v/h totaal
per 31/12/14*
schreven
heven
378
545
6.186 20,5
(21,1)
1.524
1016
15.905 52,7
(51,2)
230
126
2.482 8,2
( 8,2)
0
1
172 0,6
( 0,6)

1. Detailhandel (A)
2. Overige handel en tussenpersonen (B)
3. Nijverheid en industrie(C)
4. Financiële instellingen (D)

6.353
15.397
2.378
173

5. Verkeersbedrijven (E)
6. Hotel-, café-, restauratie- en
amusementsbedrijven (F)
7. Bedrijven op het gebied van de mijnbouw en de industriele verwerking(G)
8. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven
op het gebied van industriele
verwerking van bosprodukten (H)

3.202
2.054

238
106

432
183

274

5

9

270

184

1

7

178

30.015

2.482

2319

TOTAAL
*

3.008 10,0
1.977
6,5
0,9
0,6

(10,6)
( 6,8)
(0,9)
(0,6)

30.178 100,0

Tussen haakjes de percentages van 31/12/’13
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III.2. Financiën
Het rapport inzake de jaarrekening 2014 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 2014
(met procentuele bijdragen der posten).
Begroting*)
2014
________
BATEN
SRD
Jaarlijkse bijdragen
1.250.000
Overige opbrengsten dienstverlening
1.932.500
__________
3.182.500

Realisatie
2014
________
SRD (%)
1.713.178(39,1)
2.669.798(60,9)
_____________
4.382.976(100%)

Realisatie
2013
________
SRD (%)
1.693.971(41,5)
2.388.503(58,5)
_______________
4.082.474(100%)

----------------

--------------------

------------------------

1.650.000
223.000
445.000
275.000
607.500
32.000
___________
3.232.500
-----------------

1.654.513(50,1)
168.089(05,1)
337.194(10,2)
362.313(11,0)
761.167(23,0)
20.956(00,6)
______________
3.304.232(100%)
---------------------

1.526.109(47.6)
310.877(09.7)
388.435(12.1)
344.854(10.7)
619.834(19.3)
18.162(00.6)
___________
3.208.271(100%)
-------------------

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Overige kosten
Reserve voorzieningsfonds

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Interest
Koersverschillen

60.000
_____________ _
60.000
---------------------

93.873
-105.117
______________
-11.244
---------------------

73.466
40.067
_______________
113.533
-----------------------

RESULTAAT

10.000
===========

1.067.500
============

987.736
============

*) 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 2014
In het verslagjaar werden de gebruikelijke 2 beurzen georganiseerd en wel de ‘3 in 1 beurs’ oftewel de
“Agro - ‘Made in Suriname’ - ” beurs (kortweg Agrobeurs) en de Jaarbeurs. De statistieken van deze
twee beurzen zien er, met de cijfers van 2013 tussen haakjes, als volgt uit:
AANTAL
participanten
bezoekers

BEURS

Datum

MADE IN SURINAME BEURS 2014

30/04 - 04/05

123(101)

15.207(12.667)

JAARBEURS 2014

19/11 – 03/12

174(150)

98.012(88.314)

‘MADE IN SURINAME BEURS’ 2014
De Voorzitter van de Kamer, de heer Ir. Henk Naarendorp, wees in zijn toespraak bij de opening van
de beurs op de bij wet vastgestelde taken en bevoegdheden van de Kamer en benadrukte daarbij de
taak om het bedrijfsleven te bevorderen en te vertegenwoordigen. Hij vroeg de Regering om met zorg
om te gaan met de houtsector die, gezien de jongste maatregelen, weleens in problemen zou kunnen
geraken. Wat de beurs betreft, wees hij op het brede draagvlak dat weerspiegeld werd door de
diversiteit van de participerende bedrijven en organisaties t.w. van productiebedrijven tot
handelsbedrijven, ICT bedrijven; participanten uit het bedrijfsleven, de private sector en ook de
publieke sector (Ministeries van LVV, HI en MINOV). Hij gaf ook aan dat er een proces gestart is
voor de promotie van het keurmerk ‘Made in Suriname’.
Minister Don Tosendjojo van HI benadrukte de slogan ‘Buy local, brand global’. Hij zei verder: “deze
slogan is de basis van de zogenaamde ‘Green Politics’ oftewel de ideologie om een ecologisch
verantwoorde maatschappij te bouwen met o.a. milieuvriendelijkheid, sociale rechtvaardigheid en
democratie als basis”. De Minister benadrukte ten overvloede het belang van het lokaal kopen opdat
dit de filosofie wordt van de Surinaamse consument. Hij ging in op de voordelen die met lokaal kopen
gepaard gaan. HI heeft een traject uitgezet om de ‘Specialty Food Sector’ te ontwikkelen met als focus
kwaliteit en gezondheid. Hij gaf voorts aan dat het Ministerie binnenkort het ‘Made in Suriname’
keurmerk weer zal introduceren.
De Vice President, de heer Robert Ameerali, opende zijn toespraak met de opmerking dat er
produktiemiddelen (gronden, concessies) worden gegijzeld door een handjevol mensen die dat geёrfd
hebben, de z.g. ‘administratieve occupatie’, terwijl produktiemiddelen beschikbaar dienen te komen
voor (jonge) ondernemers die daadwerkelijk willen ondernemen. Hij benadrukte daarbij dat de
Regering Bouterse-Ameerali probeert om voor elke oprechte ondernemer een ‘equal playing field’ te
creёren door ervoor te waken dat productiemiddelen worden vastgehouden om uiteindelijk te worden
verkaveld en verkocht. Hij zei verder in zijn toespraak dat de Regering doende was een wet voor
Algemeen Pensioen in DNA behandeld te krijgen. Deze wet zal de informele sector zichtbaar maken
want allen die in die sector werken, zullen geregistreerd moeten worden om voor het algemeen
pensioen in aanmerking te komen. Alle werknemers en werkgevers in de formele en informele sector
gaan samen betalen om toegang te krijgen tot eerste klas gezondheidszorg. Bedrijven moeten zich erop
voorbereiden dat ze voor hun werknemers en de respectievelijke wederhelften verplichte
verzekeringen in orde moeten maken. De tarieven voor gezondheidszorg zullen moeten worden
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aangepast. De Regering heeft er reeds voor gezorgd dat 0–16 jarigen en 60-plussers verzekerd zijn en
gebruik kunnen maken van topzorg in Suriname. Hij wees er verder op dat we straks een ‘wet
minimum-uurloon’ krijgen. Er zal ook een systeem van sector-loon worden geintroduceerd: ‘we willen
immers dat de handel en de productiesector die goed verdienen, ook beter betalen’, aldus de VP. Over
de beurs merkte de VP op dat die een goed beeld geeft van wie allemaal produceren in Suriname. Hij
toonde zich blij met het label ‘Made in Suriname’; “maar in de grote wereld zullen we moeten
bundelen en de Regering bekijkt hoe wij internationaal kunnen gaan in Unasur en in
Caricomverband”. Daarna opende hij met felicitaties aan alle betrokkenen de ‘MADE IN SURINAME
BEURS 2014’.

Sfeerfoto’s Made in Suriname
beurs 2014

Jaarbeurs 2014
KKF Voorzitter, Ir. Henk Naarendorp, hield bij de opening van Jaarbeurs 2014 de aanwezigen voor
dat er dit jaar ca 170 participanten deelnamen aan de jaarbeurs en dat er veel is veranderd aan de
aankleding van de beurs; hetgeen de beurs dit jaar heel bijzonder maakte. Dit was bedoeld als een
beloning aan het bedrijfsleven waarbinnen zich volgens de Voorzitter een kwaliteitssprong voltrekt.
De heer Naarendorp deelde zijn gehoor verder mede dat de Kamer dit jaar een proces van
beleidsontwikkeling en beleidsformulering doormaakt. In dit kader is een team van Kamerleden,
Plaatsvervangende Kamerleden, alsook personeelsleden de samenleving ingetrokken om 100 daartoe
geselecteerde personen middels een aantal specifieke vragen te interviewen omtrent hun visie en
verwachtingen van een optimale Kamer van Koophandel en Fabrieken. Er kwamen diverse duidelijke
en ongezouten meningen te voorschijn, die bijeengebracht werden in een bloemlezing, van waaruit 10
grote markante onderwerpen en strategische doelen van de Kamer werden geabstraheerd w. o. : de
behoefte aan een onafhankelijke Kamer die ververnieuwend werkt en geografisch gedecentraliseerd is;
een Kamer die een steunpunt is voor startende ondernemers en buitenlandse investeerders; een Kamer
die significant bijdraagt aan de regionale en mondiale economische politiek. Op basis van verdere
verwerking en besprekingen van deze punten werden een 20 tal acties geformuleerd, als steunpunten
voor een te formuleren beleidsplan. “ De Kamer maakt zich klaar voor veranderingen en uitdagingen
die op haar afkomen. De Kamer opereert daarbij als een waardige partner van de Overheid. Het
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karakter van de Kamer wordt echter beheerst door het bedrijfsleven dat immers de Kamer kiest.”,
aldus Voorzitter Naarendorp.
De Vice President, de heer Robert Ameerali, maakte in zijn openingstoespraak de toehoorders erop
attent dat de Overheid ook vertegenwoordigd is op de Jaarbeurs 2014. “Zij staat er in verband met de
komende verkiezingen en er is ook een booth die informeert over de drie sociale wetten die onlangs
werden geintroduceerd”, aldus de VP. Volgens de VP is het voor bedrijven niet gemakkelijk om het
hoofd boven water te houden. De dynamiek van de wereld en de snelle veranderingen die zich
voltrekken, maken het plannen op lange termijn er niet gemakkelijker op. Van het ene op het andere
moment veranderen zaken in hun tegendeel: de goudprijs die zo gunstig lag en de kwestie rondom
Suralco zijn er voorbeelden van”. De VP schetste de uitdagingen waarvoor wij staan vanwege deze
ontwikkelingen. VP Ameerali benadrukte het belang van het MKB voor de stabiliteit in de
werkgelegenheid, in tegenstelling tot de situatie met multinationals die blijven wanneer het mooi weer
is, maar door hun aandeelhouders naar huis worden geroepen wanneer het begint te onweren! Verder
benadrukte de VP het belang van de drie sociale wetten en gaf aan dat de Overheid het
ondernemersklimaat voor het MKB even aantrekkelijk wil maken als voor de grote spelers. De VP kon
zich vinden in het pleidooi van KKF-Voorzitter Naarendorp met betrekking tot dialoog en overleg om
zaken in orde te krijgen en de samenleving voor elkeen beter te maken. De VP benadrukte de
stabiliteit en het vertrouwen dat de Regering schept voor de ondernemerswereld. Hij wees echter op
het gevaar van ondoordachte loonrondes en deed een beroep op het bedrijfsleven en de vakbeweging
om zaken gedisciplineerd aan te pakken en rekening te houden met wat de Regering en de
gemeenschap kunnen dragen. “Wat heb je immers aan verhogingen als die leiden tot koerskorrecties
en verlies van de stabiele koers en de goede omgeving waarop zolang werd gewacht”, aldus de Vice
President, de heer Robert Ameerali.

Sfeerfoto’s
Jaarbeurs 2014

Pagina 21

Kamer van Koophandel en Fabrieken Jaarverslag 2014

IV.2. Trainingen, workshops en andere (scholings)activiteiten
Ook in dit verslagjaar werden er een aantal trainingen en workshops gehouden, waarvan hier enkele
worden weergegeven.
De heer Rahid Doekhie, Voorzitter van de e-Government commissie, presenteerde op een
ondernemersavond de Caricom Interactive Marketplace Suspension Procedure (CIMSuPro), dat een
initiatief is van Suriname en dat een oplossingsmodel biedt voor problemen die ontstaan bij
verzoeken om opheffing van het invoertarief bij importen van buiten de Caricom. Er is door de
COTED-ministers goedkeuring gegeven voor de uitvoering van de 2e fase van dit project dat het
trainen van alle focalpoints in de Caricom betrteft in het beheren en omgaan met CIMSuPro. De heer
Doekhie deelde mede dat de Surinaamse ondernemers hierbij de primeur kregen om als eersten hun
producten te adverteren op het net, waartoe de ondernemers op de ondernemersavonden in korte
workshops zouden worden voorgelicht.
Personeelsleden van de KKF hebben in de maand augustus een Client Oriented training gevolgd
waarbij aandacht werd besteed aan motivatie, inspiratie, effectieve communicatie, klanttevredenheid,
uitstraling en indruk. De cursisten waren zeer tebreden over de opgedane kennis.
In het kader van de implementatie van het ‘ASYCUDA WORLD’ programma heeft de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in samenwerking met de Douane een 3 dagen durende training ‘ASYCUDA
WORLD’ georganiseerd voor Douane-expediteurs. Gezien de belangstelling en het maximaal toe te
laten cursisten per training, werd de training enkele malen herhaald en uiteindelijk hebben in 2014
ruim 200 gegadigden de training gevolgd.
Eerder reeds, aan het begin van het jaar, had de heer Ruben Mendonca van de douane een presentatie
verzorgd over het Asycuda systeem. Hij had daarbij aangegeven dat het gaat om een geautomatiseerd
systeem voor douane data en het systeem beoogt effectieve en efficiente controle op legale handel, het
voorkomen en bestrijden van valse aangiften, het garanderen van correcte staatsinkomsten en het
ondersteunen van het besluitvormingsproces van het economisch en fiscaal beleid. Als voordelen van
dit systeem werden aangedragen: het faciliteren van de handel, minder en gerichte visitaties, snellere
doorlooptijd, efficiente afhandeling en grotere transparantie.
Dertien aan de KKF verbonden personen hebben in de maand oktober de 3 weken durende CEFEtraining (Competency based Economics through Formation of Enterprise) succesvol afgerond. De
cursus werd verzorgd door de heer Lothar Willms uit Duitsland en betrof een ‘train de trainers’
training. De 13 nieuwe trainers zijn nu bevoegd om de ’Business start Up and Business Planning’
training te verzorgen.
IV.3

Bedrijfsvoorlichting

Naast de door de KKF georganiseerde trainingen en workshops in diverse sectoren, verzorgde de KKF
eveneens op velerlei gebied voorlichting aan de bedrijven en wel op de bekende ondernemersavonden,
maar ook via andersoortige bijeenkomsten. In deze paragraaf wordt een greep gedaan uit de in 2014
verzorgde voorlichtingsactiviteiten.
Het Ministerie van HI heeft opdracht gegeven tot uitvoering van een Nationaal Innovatie
Programma (NIP) ter stimulering van de ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten door
bedrijven en/of organisaties in de publieke en de private sector. Mw. Sharon Mac Donald hield
hieromtrent een presentatie voor het bedrijfsleven, waarbij werd aangegeven dat het programma
beoogt randvoorwaarden te scheppen voor duurzame innovatieve productie.
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Op een ondernemersavond stelde de heer Miguel Rodrigues de aanwezigen in kennis van de opzet
van zijn platform ‘Apura Networks’, een organisatie die zich richt op netwerken, informeren en
mobiliseren van studenten, werknemers en ondernemers van Surinaamse afkomst en wereldwijd
mensen die interesse hebben in Suriname. Met enkele grote organisaties in Nederland wordt nagegaan
wat er wederzijds voor elkaar kan worden bereikt. Apura Networks zegt dat zij de organisaties on-line
een enorm bereik kan bieden. Het gaat om het Surinaams Inspraak Orgaan, de
Vereniging ‘Surinamers’ in Nederland en de Kenniskring Nederland-Suriname.
De focus ligt o.m. op MBO, HBO en WO opleidingen en andere belangrijke
maatschappelijk verbonden organisaties in Suriname om de online community te
vergroten.
Miguel Rodrigues

Op één der ondernemersavonden presenteerde de heer Ing Sietze van Dijk het
Export Coaching Programme van het CBI voor Surinaams hout en Surinaamse
houtproducten. Het CBI (Centrum ter Bevordering Importen uit
Ontwikkelingslanden) is een afdeling van het Nederlandse Ministerie van
Buitenlandse zaken dat als missie heeft bij te dragen aan duurzame economische
ontwikkeling in ontwikkelingslanden door exportbevordering. De presentatie
omvatte o. m. uitleg over:
Export Value Systems (productie-ketens, CBI interventies);
Ing Sietze van Dijk
Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Export Coaching Modules (export audit en actieplan, bedrijfsontwikkeling, capaciteitsopbouw,
certificering en markttoegang);
‐ Business Support Organization Development.
Doel van het Export Coaching Programme is het ondersteunen van producenten/exporteurs bij het
realiseren van duurzame exporten naar EU markten door hun produkten, processen en marktkennis op
het niveau te brengen van de EU markt-standaarden.
‐
‐
‐

Regitta Goedschalk en Irven Held van @dmi Center presenteerden
op een ondernemersavond het onderwerp ‘ICT Accountancy en
Online administratie’. Zij introduceerden een webbased en SRA
gecertificeerd boekhoudprogramma. Met de @dmin Box en de
geintegreerde mobiele Scan kan men real time actuele
bedrijfsinformatie raadplegen vanuit elke locatie en op elk
moment. Gestreefd wordt naar een toekomst waarbij
gekompliceerde
administraties met efficientie en gemak
afgehandeld kunnen worden. Door samen te werken en krachten te
Regitta Goedschalk en Irven Held
bundelen kunnen meer synergetische effecten behaald worden. Na
van @dmi Center
een inleiding van KKF-Voorzitter Ir Henk Naarendorp was het voor
het gehoor duidelijk dat ICT een belangrijke rol speelt binnen Cloud Accounting. Er is voorts een
introductie filmpje getoond over de efficientie van het administratief proces dat in @dmi Online
wordt beheerst doordat boekingsdokumenten automatisch na het scannen worden herkend met behulp
van de OCR techniek. Dit leidt tot de herkenning van inkoopfacturen en kassabonnen die eveneens
automatisch verwerkt worden door middel van een conceptboeking. @dmi Online is een uitstekende
oplossing voor de administratie van clienten die hun boekhouding liever uitbesteden. Maar ook voor
clienten die een deel zelf willen doen of clienten die zo veel mogelijk zelfstandig willen werken, biedt
@dmi Center de juiste abonnementsvorm voor diverse pakketten en modules. @dmi Center faciliteert
ondernemers voorts met de volgende diensten: @dmi Project Advies & Coaching, @dmi Rapportage
en @dmi Internationaal, Innovatie & Subsidies.
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De heer Egon Audhoe MBA behandelde op een ondernemersavond de kracht van logistiek in de
handel. Hij gaf met betrekking tot de verzending van goederen langs de wereldgrenzen het verschil
aan tussen een eight Forwarder en een Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC), welke als
vrachtvervoerder optreedt, terwijl de Freight Forwarder als vrachtagent of consolidator optreedt. De
heer Audhoe ging ook in op de verschillen tussen een scheepvaartmaatschappij en een NVOCC. Naar
een aangegeven calculatie kan een handelaar met een NVOCC duizenden dollars besparen. Ook de
juridische aspecten van vrachtbrief (bill of lading) kwamen ter sprake. In Suriname opereert Laparkan
Suriname N.V. als NVOCC met een basis in de USA en kantoren in Nederland, Trinidad, Jamaica,
Guyana, Barbados Antigua, Miami, New York.
De heer Drs. Navin Ganga, agent van Edumundo Caribbean presenteerde op één der
ondernemersavonden het onderwerp “Managementsimulaties en ondernemerschap”. De simulaties van
Edumundo bootsen de werkelijkheid na, waarbij het gaat om strategisch denken in zogeheten
management games. Daarbij kan men in een veilige omgeving in de virtuele realiteit inzicht
verkrijgen in de werking van business en in de toepassing van de theorie in de praktijk. Het gaat dan
om internationale management, marketing, inkoop, HRM, R&D, productie, finance, accountancy
supply change management & fun, toerisme en recreatie. De leerdoelen betreffen: strategie
formuleren, ondernemen en beslissingen nemen, marketing en marktinvloeden, entertainment
Edumundo, die o.m. samenwerkt met ADEK, de universiteiten van Aruba en Curacao heeft als klanten
GUCCI, KPMG, ABN-AMRO, ERNST & YOUNG, BA- CARDI en anderen.
Op een der ondernemersavonden in de maand juli sprak de heer
Harold Ilahibaks, CEO van het bedrijf ‘Cashable’ over ‘credit
management’. Hij bood tools aan die in staat stellen om
betalingsregelingen adequaat te registreren en disputen tijdig
efficient en effectief af te wikkelen. De focus is gericht op het
bereiken van een afdoende aansturing van het netto werkapitaal van
de onderneming. Het product is een business intelligence tool,
gekoppeld aan de klantsoftware. Het verschaft inzicht in onder
meer uitstaande vorderingen en het betaalgedrag van debiteuren. In
Harold Ilahibaks
de tool zijn een 8-tal standaard managementrapportages
opgenomen, die naar eigen inzicht kunnen worden uitgebreid. Enkele bijzondere ‘selling points’ van
Cashable zijn beheersing over uitstaande vorderingen en sneller incasseren van vervallen facturen;
cash flow forecasting registreren en afhandelen van betaalafspraken en monitoren van interne
processen, credit management en risicobeheersing.
Mw. Nathalie Klaverweide van I-Frontier hield op één der
ondernemersavonden een presentatie over de Paperless office oftewel het
nieuwe werken. Zij stelde daarbij dat tegenwoordig veel mensen thuis werken
en dat telewerken en het gebruik van flex plekken norm wordt waardoor vele
kantoren eerder ontmoetingsplaatsen zijn geworden dan een vaste werklocatie.
Voorwaarde daarbij is dat werknemers altijd en vanaf elke locatie bij
kantoorapplicaties en bij belangrijke dokumenten moeten kunnen komen en
gemakkelijk moeten kunnen communiceren met collega’s. Volledig
digitaliseren van de werplek leidt tot efficienter werken, tijd- en
kostenbesparing en milieubewust werken. Bovendien biedt digitale opslag van
Nathalie Klaverweide
dokumenten meer veiligheid. Met de juiste software heb je altijd back-up van
informatie en is je toegang tot dokumenten beveiligd. Efficiency in dagelijkse werkprocessen is de
voornaamste reden waarom men uitkijkt naar betere manieren van werken. Kenmerkende voordelen
zijn : het kunnen werken vanuit elke plek: thuis, onderweg, bij een klant, ergens in het buitenland etc. ;
er is meer vertrouwen van de werkgever en de werknemer kan zijn activiteiten tussen werk en thuis
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beter in balans brengen.; op reistijd en reiskosten wordt bespaard en werkgevers hebben minder
werknemers nodig; het ziekteverzuim neemt af en de productiviteit neemt toe. Suriname is ready voor
dit nieuwe werken, maar er moet wat wetgeving betreft nog het een en ander geregeld worden. Zo
wordt er thans een wet ‘elektronische transacties’ voorbereid. Toch hoeft hier niet op gewacht te
worden. Wel moet er een mind-shift plaatsvinden in de bedrijfs- en arbeidscultuur. Zo is er hier meer
controle op resultaat dan op gewerkte uren en de werkgever moet zichzelf kunnen managen,
competent zijn om zelfstandiger te werken, kennis te delen en te communiceren.
PUM is een organisatie die gepensioneerden uitzendt naar meer dan
70 landen waar dezen ondernemingen en instellingen op aanvraag
adviseren en allerhande diensten verlenen. Rene van Essen (ex
directeur VSB) en Kenneth Woei A Tsoi (directeur VSB) hebben
op een ondernemersavond aangegegeven wat de PUM voor de
MKB in Suriname kan betekenen.
PUM streeft naar
positieverbetering
van
bedrijven,
uitbreiding
van
de
werkgelegenheid en de toepassing van schone productieprocessen.
Zaken die vaak bij het MKB ontbreken zijn: managementcapaciteit
Woei-A-Tsoi (L) en R. van Essen (R)
vanwege de vaak relatief kleine omvang van de bedrijven,
financiele middelen om vaak kostbare diensten in te kopen (HR,
juridisch advies etc). PUM wil hierbij het kennishiaat opvullen en zij zet hiertoe vrijwilligers in die
hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven. De organisatie, gevestigd in den Haag, telt 125
stafvrijwilligers, 42 permanente stafleden, 250 lokale vertegenwoordigers en 3200 senior experts.
PUM wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid en is lid van de Europese sectororganisatie
CESES. Het grootste deel (80%) van PUM’s klanten is het MKB en 20% bestaat uit MKB
ondersteunende organisaties. De senior experts die ingezet worden, hebben meer dan 30 jaar
professionele ervaring met een relevant netwerk, ze hebben een brede visie en de capaciteit om te
improviseren.
Drs. Jeff Wirht presenteerde op een ondernemersavond ‘een nieuwe kijk op
management’ waarbij hij twee management-instrumenten intoduceerde : de
Bestuursschaal en het Organiseerbord die beide deel zijn van een door L. Ron
Hubbard ontwikkelde management technologie. De bestuursschaal omvat een
opeenvolging van tien onderdelen en is een methode om plannen nauwkeurig
uit te werken. Het schema kan ook worden gebruikt om de uitvoering van het
geplande te monitoren, bij te houden en waar nodig bij te sturen. Voor een
vlotte uitvoering is het wel van essentieel belang om bij de uitwerking van de
Drs. Jeff Wirht
10 stappen ervoor te zorgen dat zij nauw op elkaar zijn afgestemd in de
aangegeven volgorde. Het Organiseerbord deelt de managementcyclus van een organisatie of bedrijf
op in zeven primaire werkterreinen en elk der terreinen wordt vertegenwoordigd door een divisie.
Volgens Wirth resulteert deze wijze van organiseren in tevreden werkgevers en werknemers en in
optimale producties. In het Organiseerbord wordt ook de afbakening van elke functie die nodig is voor
een succesvolle groepsactiviteit aangegeven. Het Organiseerbord beschrijft volgens Wirht het ideale
organisatiepatroon voor elke activiteit van een land, een bedrijf of zelfs van een individueel persoon.
In samenwerking met de SBF werd er een presentatie gehouden door Marja Naarendorp en Judith
van der Gugten van de Mediationgroep Suriname over Mediation oftewel konflictbemiddeling; en
wel in het kader van het Surinaams Arbitrage Instituut dat op 4 augustus 2014 opnieuw werd
gelaunched en daarbij uitgebreid werd met Mediation. De inleiders gaven de rol en voordelen van het
oplossen van konflicten middels mediation aan. Het gaat daarbij steeds om een win-win oplossing te
bereiken, terwijl de door partijen te voeren gesprekken binnenskamers met behulp van een
onafhankelijke onpartijdige mediator worden gevoerd.
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IV.4 De KKF in ontwikkeling, nationale en internationale relaties.
In een steeds sneller zich veranderende en zich ontwikkelende wereld, kan een zichzelf respecterende
organisatie als de KKF zich op generlei wijze stilstand permitteren. Innovatief bezig zijn is dan ook
het sleutelwoord. In dit kader is de Kamer sedert 2013 bezig haar visie, missie en doel aan te passen
aan de eisen des tijds, zoals te lezen is in paragraaf I.1. Maar om te voorkomen dat het paard sterft,
terwijl het gras groeit worden er ook voortdurend acties ondernomen om de voornaamste doelstelling
– dienstverlening aan het bedrijfsleven – verder te optimaliseren. In het hierna volgende worden
enkele van die in 2014 ondernomen acties beschreven.
Met het Ministerie van Handel en Industrie (HI) is afgesproken dat de KKF het proces van het
aanvragen van vergunningen zal automatiseren. Vergunningsaanvragen worden reeds bij de KKF
ingediend. De competentie om vergunningen toe te wijzen, blijft natuurlijk een aangelegenheid van de
Minister van HI. Door de automatisering zal de Minister het verloop van het proces veel beter kunnen
volgen en sneller eventuele stagnaties kunnen lokaliseren en opheffen.
Op het KKF-complex is in het weekend van 4 t/m 6 juli 2014 de United Business Fair voor de 3e
keer gehouden. Deze business to business beurs was groter en professioneler van opzet dan het jaar
ervoor; er waren behalve lokale ondernemers, ook participanten uit de regio en fabrikanten uit China
die gespecialiseerd zijn in ‘foreign trade’. Tijdens de fair waren er workshops en seminars met
prominente sprekers. Behalve diverse bedrijven die zeer innovatief bezig zijn, was vooral de
toerismesector van Suriname goed vertegenwoordigd. Attracties waren o.m. een lightshow die elk uur
werd gehouden en diverse modeshows.
KKF Voorzitter, Ir. Henk Naarendorp, ontving in de maand juli de manager
van de International Islamic Trade Finance Coorporation (ITFC), de heer
Anisse Terai, voor een informatief gesprek. De ITFC is een onafhankelijke
entiteit binnen de Islamic Development Bank Group. Zij faciliteert de publieke
en de private sector in OIC-staten* door hen toegang te bieden tot
handelsfinanciering, expertise en middelen om succesvol op de wereldmarkt
te kunnen opereren. Zij participeert in activiteiten, gericht op het
vergemakkelijken van de internationale handel. Met de ondersteuning van de
ITFC hoeft geen gebruik gemaakt te worden van intermediaire banken en
tussenpersonen; zij biedt alternatieve financieringsmogelijkheden.
Anisse Terai op bezoek bij KKF
*
OIC = Organisatie van Islamitische Cooperaties.
De KKF organiseerde van 01 – 09 november 2014 een handelsmissie naar Cuba en wel op
uitnodiging van de Kamer van Koophandel van Cuba teneinde deel te nemen aan de 32e International
Fair of Havana, FIHAV. FIHAV is een multisectorale beurs waarin 1400 bedrijven uit ca 65 landen
participeren. FIHAV biedt bedrijven naast het presenteren van hun producten en diensten ook de
gelegenheid zaken te doen en seminars bij te wonen.
Het Ministerie van LVV en de KKF hebben in samenwerking met het Caricom Secretariaat, de FAO,
IICA, CTA en CARDI (Caribbean Agriculture Research and Development Institute) met succes de
13e Caribbean Week of Agriculture(CWA) en de 1e Suriname Agro Food Event (SAFE) op het KKF
beursterrein georganiseerd. 250 participanten uit het buitenland en ongeveer even veel participanten
uit eigen land namen deel aan dit evenement. Meer dan 100 agri-business bedrijven, nationale en
internationale organisaties hebben meegedaan aan SAFE 2014. De buitenlandse gasten mochten
tijdens CWA en SAFE kennis maken met de rijke culturele en culinaire diversiteit van Suriname. De
CWA omvatte 11 seminars, 3 workshops en 3 fieldtrips waarbij kennis en informatie werd
uitgewisseld. Verder waren er ministeriele meetings
waaronder de COTED-meeting van
Landbouwministers waar gesproken werd over de agrarische productie en handel, het regionaal
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agrarisch beleid en de strategie, de voedselveiligheid en vraagstukken mbt het klimaat en de agrarische
sector. De COTED besloot dat de CWA 2015 op St Lucia zal worden gehouden.
Overige activiteiten
Een delegatie van de EFMI (Rijksuniversiteit Groningen) was in de
maand januari bij de KKF op bezoek. EFMI is een academisch
kennisinstituut in de voedselsector. Staflid Mr. Prija Soechitram gaf
hen een presentatie over de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
EFMI bij KKF op bezoek

Tijdens een Algemene Vergadering van de CAIC ( Caribbean
Association of Industry and Commerce) op 1 november 2013
werd er op Barbados een nieuw bestuur gekozen. De nieuwe
Voorzitter is de heer Ramesh Dookhoo van Guyana. Vice
Voorzitters zijn de heren Anil Padarath (OnderVoorzitter KKF)
en Nigel John van Grenada. Op 27 en 28 januari 2014 is in
Suriname de eerste vergadering van de CAIC gehouden. CAICPresident Ramesh Dookhoo en Vice-President Nigel John zijn
hiertoe afgereisd naar Suriname. Er was ook een delegatie van
de Kamer van Koophandel van St Maarten aanwezig en deze
delegatie gaf een presentatie over business opportunities op
het eiland. De CAIC-delegatie bracht op 27 januari bezoeken
aan de Minister van Handel en Industrie, het Suriname
Business Center en de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

V.l.n.r.: Anil Padarath Ovz. KKF en
Vice-President van CAIC en Ramesh
Dookhoo President van CAIC tijdens
een ontmoeting op 28 december j.l.

De heer Asif Iqbal, honorair consul voor Suriname in Bengaluru(India) en initiatiefnemer van de
Indo Suriname Chamber of Commerce, was van 25 april t/m 5 mei met een 15 man sterke delegatie op
orientatiebezoek in Suriname. De delegatie bestond uit ondernemers uit de sectoren: gezondheid, hout,
goud, glasindustrie, muziek, infrastructuur, bauxiet, trade en commerce. In contact met het
bedrijfsleven zijn investerings- en businessmogelijkheden/opportunities bekeken. De KKF
organiseerde ter gelegenheid van dit bezoek business to business meetings met relevante bedrijven.
Drs. Albert Ramdin, Assistent Secretaris Generaal van de Organisatie van Amerikaanse
Staten(OAS), gaf in een in de maand mei gehouden meeting op de KKF breedvoerig uitleg over de
mogelijkheden voor Suriname om zich regionaal te ontwikkelen. De vooruitzichten voor Suriname
bleken niet slecht. Hij gaf als voorbeeld de goedkope energieprijzen waar wij van kunnen profiteren.
Hij stelde de vraag of er een basisbeginsel is, volgens welke wij onze economie denken te
ontwikkelen. In deze meeting waren aanwezig de KKF (Voorzitter Naarendorp en Ondervoorzitter
Padarath), de ASFA (Voorzitter Bilkerdijk), de WBG (Voorzitter Mw Stekkel), de AAV (Voorz. A.
Wong), de CUS (Mw Sieglien Burleson) en het SBF (Direkteur van Dijk en de heren Foe A Man en
Kalka).
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V.

SAMENVATTING

Het KKF-jaar 2014 is een jaar van stabiliteit geworden zonder bijzondere hoogtepunten. Er is gestadig
verder gewerkt aan de innovatieve ontwikkeling van visie en missie ten behoeve van een beleidsplan
dat in 2015 haar beslag zal moeten krijgen, nog voor dat er een nieuwe ‘Kamer’ aantreedt als resultaat
van de in dat jaar te houden 4-jaarlijkse verkiezingen. Aan de totstandkoming van het zogeheten
Streefbeeld van de KKF wordt gewerkt door de uitwerking van de toegevoegde 4 hoofddoelen van de
Kamer:
‐ KKF, een instituut met een moderne juridische basis;
‐ KKF, een geografisch gedecentraliseerde organisatie;
‐ KKF, een steunpunt voor (startende) ondernemers en (buitenlandse) investeerders;
‐ KKF, werkend aan Suriname’s plaats in de regio en in de mondiale diplomatie.
Daarnaast bleef de Kamer zich zoveel mogelijk innovatief onwikkelen, hetgeen onder meer te zien
was in de betere aankleding en de, qua participanten, flink vergrote jaarbeurs die in 2014 met haar
bijna 100.000 bezoekers (ruim 98.000) weer bewees een nationaal top-evenement te zijn. Ook de
‘Made in Suriname’ beurs maakte ten opzichte van 2013 een bijzondere groei door.
De tijdens de 13e in Suriname gehouden Caribbean Week of Agriculture (CWA), 1e Suriname Agro
Food Event: “SAFE”, was een voor herhaling vatbare nieuwe activiteit waarin vooral de kleinere
ondernemers in de culturele en de culinaire sector in de gelegenheid werden gesteld zich te profileren.
De op het bedrijfsleven gerichte reguliere (voorlichtings)activiteiten werden ook dit jaar succesvol en
ononderbroken voortgezet: de KKF-acts (DWT des maandags), de verschillende radio-programma’s,
als ook de ondernemersavonden hielden zowel ondernemers als het overige publiek regelmatig op de
hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van het bedrijfsleven in ons land.
En bij dit alles continueerde de KKF ook in 2014 haar gezond financieel beleid. De in 2013 haast
verdubbelde (ingediende) jaarbijdragen zijn ook in het verslagjaar toegenomen; terwijl ook de
opbrengsten uit de dienstverlening bleven stijgen. Met een stabiel en evenwichtig financieel beleid
werd blijkens de jaarrekening van 2014 een verhoogd resultaat bereikt.
De samenwerking van de KKF met het Ministerie van Handel en Industrie bij het aanvragen van
vergunningen is een belangrijke stap in de richting van de gewenste gezamenlijke inspanning ten
behoeve van de verbetering van het ondernemersklimaat. In dit verband is de KKF gestart met het
proces om de vergunningsaanvragen te automatiseren, terwijl aanvragen inmiddels ook bij de KKF
kunnen worden ingediend.
Met de ontwikkelingen van de KKF gaat training van het
personeel natuurlijk hand in hand. En ook dit jaar werd er een
‘client oriented’ training gehouden, terwijl een andere groep de
CEFE (Competency based Economics through Formation of
Enterprise) training met succes doorliep.
De nieuw opgeleide CEFE-trainers
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Ook de regionale integratie werd verder ontwikkeld: niet alleen werd er o.m. deelgenomen aan de
Cubaanse beurs, de “32e International Fair of Havana (FIHAV)”, maar de integratie mocht ook blijken
uit de verkiezing van de KKF-Ondervoorzitter, de heer Anil Padarath, tot Vice Voorzitter van de
Caribbean Association of Industries and Commerce (CAIC) op Barbados, waarna de CAIC haar
eerstvolgende vergadering in ons land belegde.
Het beleidsplan 2015 – 2020 dat als resultaat van de herziening van de visie en missie van de KKF tot
stand zal komen, zal aan de KKF en aan de nieuwe Kamerleden-samenstelling die aan het eind van dat
jaar zal worden gekozen, nieuwe impulsen moeten geven tot de verdere innovatieve ontwikkeling van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname!
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