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

 
I.1. Missie, doel en beleid   
 
De in 2013 ingegeven visie dat ook de KKF voortdurend innovatief moest zijn, bracht een interne 
brainstorming teweeg die er toe leidde dat er uiteindelijk actie werd ondernomen ter herformulering 
van visie en missie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, hetgeen tot resultaat had dat het jaar 
2015 werd afgesloten met een  
 
“BELEIDSPLAN KAMER VAN  KOOPHANDEL  EN  FABRIEKEN  2015 – 2020”   
 
In dit plan zijn er een 4-tal doelen geformuleerd, t.w.: 

1. De Kamer moet een moderne juridische grondslag hebben en een solide financiёle basis; 
2. De Kamer moet over alle 10 distrikten van Suriname gedecentraliseerd zijn; 
3. De Kamer moet hèt steunpunt zijn voor (startende) ondernemers, sector-organisaties en 

(buitenlandse) ondernemers; 
4. De Kamer van Koophandel en Fabrieken moet zichtbaar bijdragen aan Suriname’s actieve rol 

in de regionale en mondiale economische samenwerking via het instrument van economische 
diplomatie. 

 
Vooralsnog is de officiёle 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 2015. 
 
Per 1 januari 2015 trad dhr. Mitchel Tjin A Djie (bedrijfsgroep C) af als Kamerlid. In zijn plaats werd 
het Plaatsvervangend lid, dhr. Steven Tjin A Djie toegelaten op de vergadering van 13 januari 2015. 
Verder werd het per 5 november 2014 afgetreden lid, dhr. Dr. Lucien Naarden, op 23 juni 2015 zowel 
als lid als bestuurslid opgevolgd door het Plaatsvervangend lid, dhr. Amar Randjitsing (bedrijfsgroep 
D). De samenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag er, met inachtneming van 
bovenstaande mutaties, dan ook tot 31 december 2015 uit als in onderstaande tabel en bleef voor het 
overige ongewijzigd onder leiding van de heren Ir. Henk Naarendorp als Voorzitter en Jayant Padarath 
als Ondervoorzitter. De overige bestuursleden zijn in onderstaande tabel (* = bestuurslid) uit de 
diverse bedrijfsgroepen af te leiden. Aan de onderzijde van de tabel is het totale bestuur overzichtelijk 
weergegeven.   
 

Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 1 januari 2015 – 31 december 2015. 
Bedrijfsgroepen Lid Plaatsvervangend Lid 
A. Detailhandel (4 leden) Hasnoe, Mohamedsharief 

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, Moulijn S.* 
Jawalapersad, Roedrenath         
Tjin A Djie, Steven. M.P.S.F.  

Manichand, R. B. 
Smith, O.  
 

D. Financiele instellingen en 
verzekeringswezen (2 leden) 

Frangie, Eblein G. MSc.      
Randjitsingh, Amar J.   *

Mw. Chan-Mahabier, R. S.  

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)

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, Jayant A.* 

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

 

Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag er in het jaar 2015 als volgt uit:  
Naarendorp, Henk Ir.  Voorzitter;  Hasnoe, Mohamedsharief   Lid; 
Padarath, Jayant A.      Ondervoorzitter; Nandpersad, Jagatram          Lid;                   
Abas, Moulijn S.    Lid;   Randjitsing, Amar                Lid;* 
Braumuller, Oswaldo R.           Lid;   Zichem van, Pierre F.           Lid; 
 
* Vanaf 23 juni 2015 
 
Op 9 december 2015 werden de 4-jaarlijkse verkiezingen voor een nieuwe samenstelling van de 
Kamer gehouden met als resultaat het team dat in de tabel op de volgende pagina is weergegeven en 
dat op de voor 5 januari 2016 geplande Kamervergadering de taken van de Kamer zou overnemen en 
een nieuw bestuur zou kiezen. 
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Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gekozen voor de periode 2016 - 2019. 
 

Bedrijfsgroepen Lid Plaatsvervangend Lid
A. Detailhandel (4 leden) Audhoe, Egon L. 

Hasnoe, Mohamedsharief 
Mw. Mosanto, Bienvenida E.L. 
Lee, Tjin J.S.  

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

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, Mohamed J.  
Mathura, Stanley P. 

E. Verkeersbedrijven (2 leden) Boedhoe, Robby, R. 
Padarath, Jayant A.

Jawalapersad, Siwananpersad  
Jankie, Sierodjeniewatie

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) 

Badloe, Steve A. 
Ganga, Biekram 

Schillevoort, Ratno B. 
Kariem, Dawhoud A. 
 

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

Abdoelbasier, Aziedj 
Baas de, Paul D. 

Markiet, Siegfried H. 
Gesser, Alexander A. 

 

II.2 Personeel en personeelszaken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in jaar 2015. 
Het personeelsbestand waarmede de KKF in het jaar 2015 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 
kwamen de (6) dames BARCLAY Ummaira, DJOTAROENO Jo-Ann, KONTINO Samantha, 
SUSSENBACH Rabina, TAMSIRAN Melissa en SATIMAN Jeanesey en de (2) heren VAN DE 
LEUV Cedric en LEMMERT Migilio in dienst en verlieten de (3) dames Joan van OMMEREN, 
Mireille de GETROUWE en Premiela RAJARAM de dienst. Zo nam het personeelsbestand per saldo 
dus toe met 3 dames en 2 heren en werd het jaar 2015 afgesloten met een personeelsbestand van 8 
heren en 37 dames (totaal 45 personeelsleden).  
 
Op woensdag 11 februari 2015 tekenden de KKF Werknemers Organisatie (onder leiding van 

Voorzitter Pultoo) en de KKF een gewijzigde CAO. Daarbij 
werd overeen gekomen dat de gewijzigde primaire 
voorwaarden zouden gelden voor de duur van één jaar, terwijl 
bij drastische prijsverhogingen in de periode “mei-december 
2015” opnieuw zou worden onderhandeld voor een 
salariscorrectie; de secundaire voorwaarden werden voor de 
duur van twee jaren aangepast.        
 

Voorts is het personeel per 1 februari 2015 aangesloten bij de Algemene Pensioenregeling van de 
Overheid, voortvloeiende uit de Wet Algemeen Pensioen 2014.  
    

V.l.n.r.: H. Pultoo B.A. (KKFWO-vz.) en  
Ir. H. Naarendorp (KKF-vz.) 
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In het jaar 2015 herdachten 2 personeelsleden hun jubileum dienstverband: 
Mw. Naomie Banel, Coordinator ‘One Stop Window’, herdacht haar 20 jarig jubileum op 5 april;  
Mw. Joyce Sabajo, Senior Administratief medewerkster, vierde op 4 december haar 20 jarig jubileum; 
 
 

III. KKF-INTERN 
 

III.1. Het Handelsregister 
 

Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven in het jaar 2015 ziet er als volgt uit:   
a. naar bedrijfsvorm                  
 

Bedrijfsvorm 01/01/15 nieuw 
ingeschreven 

opgeheven 31/12/15 % v/h totaal 
(31/12/15)* 

1. Eénmanszaak 19.244 2.017 3.897 17.364    58,1       (61,4)
2. Naamloze vennootschap 7.319 412 0 7.731   25,9      (23,3)
3.Vennootschap onder firma   2.879 142 62 2.959      9,9     ( 9,1)
4. Stichting** 1.319 30 1 1.348    4,5       ( 4,4)
5. Cooperatieve vereniging 86 2 0 88     0,3       ( 0,3)
6. Vereniging 59 7 0 66      0,2         ( 0,2)
7. Verzekeringsm’schappij 0 0 0 0      0,0         ( 0,0)
8. Waarborgmaatschappij 94 0 0 94      0,3         ( 0,3)
9. Vennoot & Commandite 20 0 1 19      0,0          (0,1)
10. Commanditair vennoot-
schap op aandelen  

0 0 0 0       0,0          (0,0)

11. Filiaal van een buiten-
landse onderneming 

279 30 77 232 
    0,8             0,9

  
 TOTAAL 31.299 2.640 4.038 29.901 100,0 

*  Tussen haakjes de percentages van 31/12/’14 
** Na hertelling zijn er kleine verschillen geconstateerd met 31 december 2014. 
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b. naar bedrijfsgroep                      

* Tussen haakjes de percentages van 31/12/’14 
 
 
 
 

Bedrijfsgroep 01/01/15 nieuw inge-
schreven 

opge-
heven  

31/12/15 % v/h totaal 
(31/12/15)*

1. Detailhandel (A) 6.186  379 804 5.761 20,4      (20,5)  
2. Overige handel en tussenpersonen (B) 15.905 1.433 2507 14.831 52,4      (52,7)
3. Nijverheid en industrie(C) 2.482 217 174 2.525    8,9       (8,2)
4. Financiële instellingen (D)     172 1 4 169  0,6       (0,6)
5. Verkeersbedrijven (E)  3.008 308 587 2.729   9,7      (10,0) 
6. Hotel-, café-, restauratie- en 
amusementsbedrijven (F) 

  1.977 118 254      1.841   6,5       (6,5) 

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

 270  10 30 250 0,9        (0,9) 

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

 178 1 6 173  0,6         (0,6) 

   
  TOTAAL 30.178 2.467 4366 28.279 100,0 
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III.2 Het Openbaar Stichtingenregister   
 
Het Openbaar Stichtingenregister dat in maart 2013 ook 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 Totaal 01/01/’15 nieuw in ‘15 opgeheven ‘15 Totaal 31/12/’15

Commercieel* 2458 2677 0 5135
Niet commercieel 7 15 0 22

Grand total 2465 2692  5158
 

* Commerciele stichtingen dienen tevens in het Handelsregister te worden ingeschreven. 
 
III.3 Financiën 
 
Het rapport inzake de jaarrekening 2015 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 2015  
(met procentuele bijdragen der posten). 
     Begroting*)  Realisatie  Realisatie  
     2015   2015   2014 
     ________  ________  ________  
BATEN    SRD   SRD (%)  SRD (%) 
Jaarlijkse bijdragen      1.550.000  2.485.447(48,1)        1.713.178(39.1)              
Overige opbrengsten dienstverlening     2.458.000  2.685.425(51,9)       2.669.798(60.9)             
     __________  _____________  _______________
        4.008.000  5.170.872(100%)     4.382.976(100%)            
     ----------------  -------------------- ------------------------ 
 
LASTEN   
Personeelskosten        2.015.000   1.813.078(34.3)    1.654.513(50.1)                
Huisvestingskosten           290.000      315.306(06.0)                   168.089(05.1) 
Kantoorkosten            470.000      497.227(09.4)         337.194(10.2)                   
Afschrijvingen            300.000     1.654.237(31.3)                    362.313(11,0) 
Overige kosten            972.500   1.003.992(19.0)                    761.167(23,0) 
Reserve voorzieningsfonds            32.000              --   ( 0.0)                      20.956(00,6) 
     ___________  ______________ ___________ 
         4.079.500     5.238.840(100%)     3.304.232(100%)              
     -----------------  --------------------- -------------------  
 
FINANCIELE  BATEN  EN  LASTEN 
Interest               75.000          98.330   93.873                               
Koersverschillen    --      149.379             -105.117                             
     _____________ _ ______________ _______________ 
                           75.000      247.710                -11.244 
              --------------------- --------------------- ----------------------- 
 

RESULTAAT             3.500                  134.741            1.067.500 
     ===========  ============        ============ 
*) 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 consu-
menten en mogelijke toekomstige ondernemers. 
 
IV.1 De beurzen van 2015 
 

In het verslagjaar werden de gebruikelijke 2 beurzen georganiseerd en wel de ‘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 2014 tussen haakjes, als volgt uit: 
 

               AANTAL  
BEURS      Datum         participanten     bezoekers 
 

MADE IN SURINAME BEURS 2015 29/04 - 03/05         123(123)                 12.016(15.207)  
 

JAARBEURS 2015    18/11 – 02/12         168(174)                  80.999(98.012)  
 

MADE IN SURINAME BEURS 2015 
De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de heer Ir Henk Naarendorp, 
attendeerde de toehoorders in zijn openingstoespraak op de bijzondere presentatie van de beurs die 
duidelijk in het teken van 105 jaar KKF stond. Hij gaf aan dat er dit jaar een groep van personen 
bijgehaald was die gesponsored werd door het Small Grants Programme (SGP van de UNDP). 
Daardoor was de ‘SGP Milieu Projecten Beurs’ met 40 ondernemers ook onderdeel van deze ‘Made in 
Suriname’ beurs. De Voorzitter laste in zijn toespraak een moment in om prijzen uit te reiken aan 
jeugdige winnaars van de uitgeschreven tekenwedstrijd in het kader van 105 jaar KKF. De 1e, 2e en 3e 
prijs gingen respectievelijk naar Ishaan Hindorie, Jimecho Iwo en Amav Chotkhan. Vervolgens werd 
het bedrijf GOPEX International N.V. van direkteur Bhiesnoe Gopal vereerd met een award ‘for 
emerging exporter’, afkomstig van de Caribbean Export Development Agency (CEDA). De heer 
Gopal benadrukte in zijn toespraak de noodzaak van een betere, ondernemersvriendelijkere, vlottere 
en transparantere bejegening op de luchthaven te Zanderij. 
 
LVV Onderminister, de heer Kasanmoesdiran Djoemadi, die hierna kort het woord voerde, 
benadrukte het belang van de participatie van zijn Ministerie op de beurs en was lovend over de 
samenwerking met de KKF, die, naar hij hoopte, zich zou voortzetten en verdiepen. 
 
De Vice President, de heer Robert Ameerali, wees in zijn toespraak op het belang van de beurs als 
een moment waarop het goed is om te zien dat een bedrijf dat exporteert, een award verdient; een 
moment waarop aangegeven kan worden dat de Overheid veel heeft gedaan om dit mogelijk te maken 
en ook de nodige financiёle steun heeft gegeven. Hij zei verder: “Ondernemers zullen daaglijks bezig 
moeten zijn en van bedreigingen die op hen afkomen, kansen maken. In de afgelopen jaren heeft de 
Regering continu gewerkt aan het vereenvoudigen van het vestigen van bedrijven, de oprichting van 
N.V.’s en het hebben van toegang tot ecnomisch verkeer.” De VP wees op het belang van de 
ruimtelijke ordening en zei dat de regering werkt aan de formulering van een project voor de aanleg 
van een industriepark waarbij het niet mogelijk zal zijn om het land waarop dit park komt te staan, te 
transformeren en te verkopen. Als bereikte mijlpalen noemde hij o.m. de toegang tot pensioenen en de 
ziektekostenregeling. Ameerali wees op het ontstaan van andere activiteiten als gevolg van de 
verdragen met multinationals in de goudsector. Hij zei dat wij daarvan zullen profiteren en verzekerde 
dat de Regering het ondernemen zal faciliteren. De VP feliciteerde de KKF met haar jubileum. “KKF 
staat er al lang en is in Suriname niet meer weg te denken”, aldus de VP. 
 
 

 

 



                                                                                         
                                                                                             

Kamer van Koophandel en Fabrieken Jaarverslag 2015 
 
 
 

Pagina 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAARBEURS 2015 
KKF Voorzitter, Ir. Henk Naarendorp, gaf in zijn toespraak, na vermelding van de taakstelling van de 
KKF en van enkele statistieken van Jaarbeurs 2015, aan dat gewerkt wordt aan de regionale integratie 
en wel door inschakeling van een Regionaal Registratie Systeem dat ons bedrijfsleven de mogelijkheid 
biedt om zich te registreren en hierin te participeren waardoor voor onze ondernemers belangrijke 
informatie uit de 15 lidlanden van de CARICOM toegankelijk wordt. Naarendorp kaartte vervolgens 
de problemen aan waarmede het bedrijfsleven wordt geconfronteerd en hekelde vooral het 
‘onvoorspelbaar’ overheidsbestuur en de onverwachte maatregelen die getroffen worden; hij wees op 
de directe negatieve gevolgen hiervan op het management van het bedrijfsleven. Hij riep de Overheid 
op het bedrijfsleven vooraf te informeren via het Surinam Business Forum (SBF) dat zij zou moeten 
versterken en een plaats geven samen met de SER en het Tripartite Overleg. De Voorzitter benadrukte 
de noodzaak om het ondernemersklimaat te verbeteren, een aangelegenheid die alle Ministeries 
betreft. Onze ranking bij de World Bank en onze competitiveness zou daarvan afhangen. Wat de stand 
van onze economie betreft, merkte hij op dat er niet adekwaat is ingespeeld op het cyclische karakter 
van grondstoffenprijzen: “Als de prijzen van grondstoffen goed liggen op de markt, moet er gespaard 
worden voor wanneer de prijzen vanwege hun cyclische aard dalen, zoals nu het geval is.” 
Over de devaluatie zei de Voorzitter dat die onvermijdelijk zat aan te komen en hij wees op de 
onverantwoord hoge bestedingen van de overheid. Over de mensen die zich met de onderhandse 
gunningen hebben ingelaten ten koste van land en volk zei hij dat het niet om ondernemers, maar om 
criminelen ging. Naarendorp zei daarom verheugd te zijn over het feit dat President Bouterse in zijn 
jaarrede heeft gesteld dat onderhandse aanbestedingen tot het verleden zullen behoren. Voorzitter 
Naarendorp kondigde tot slot zijn afscheid als Voorzitter van de KKF per 31 december aan. Hij hoopte 
dat er na de Kamerverkiezingen een nieuw bestuur met jongeren zou aantreden. De Kamer moet zich 
volgens hem sterk maken om de eenheid van bedrijfslevenorganisaties te versterken. Hij toonde zich 

Sfeerfoto’s  
Made in Suriname 

beurs 2015 
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ten slotte erg dankbaar voor de wijze waarop hij als Voorzitter met ‘warmte’ is ondersteund in het 
werk dat moest worden verzet. 
 
Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie (HI) bepleitte in haar toespraak de instelling van 
een Private Sector Office op haar Ministerie en nodigde ondernemend Suriname uit hieraan haar 
medewerking te verlenen. Ze gaf aan dat het bedrijfsleven nog onvoldoende wordt gefaciliteerd. 
Volgens de bewindsvrouwe moeten wij uit het dilemma geraken van schuldigen aanwijzen en onze 
energie steken in het versterken van de public/private samenwerking. Het wettelijk kader wordt 
aangepakt en er liggen al 14 wetten in draft klaar. Het Ministerie zal anders worden ingericht om 
effectiever te functioneren en er komen ondernemersloketten. Versterking van de SME’s en het 
omlaag brengen van de kosten van ‘Trade across the border’ hebben de aandacht van het Ministerie. 
HI heeft inmiddels een App ontwikkeld voor het aanmelden van ongeregeldheden en overige klachten. 
 
Vice President Ashwin Adhin zei, reflecterend op de voorgaande toespraken, dat de onvoor-
spelbaarheid wellicht terecht is benadrukt, maar dat we er misschien als collectief naar moeten kijken. 
Er wordt volgens hem te weinig gezocht naar concensus en alignment. Er is eerder sprake van 
corroboratie d.i. de weerstand die een theorie kan bieden tegen weerleggingen. De Regering komt op 
basis van data met een theorie maar moet steeds toetsen omdat er alsmaar wordt geprobeerd te 
weerleggen. Dit komt volgens de VP doordat sommigen 5 – 7 petten op hebben, hetgeen 
belangenverstrengeling tot gevolg heeft. En dit beinvloedt de tijd die er nodig is om tot concensus te 
komen. Veel rapporten met goede voorstellen kunnen hierdoor niet geimplementeerd worden. “Ik hoor 
dat we 45% zijn gedropt in inkomen. De begroting bestaat echter voor 80% uit personeelskosten en 
slechts 20% uit beleidsprogramma’s. Bezuinigen in de 20% gaat moeilijk want dan stoppen alle 
programma’s van de Ministeries. En daarmede het gehele beleid. Laten we eerlijk diskussieren over 
vermindering van het ambtenarenkorps met 25%”. Over de voorspelbaarheid zei de VP: “Wij wisten 
dat van de mijnbouw; dat de prijzen van de grondstoffen zouden droppen. Maar hoe los je het 
probleem van de 80/20 ratio op? Opeenvolgende Regeringen konden dat niet. Natuurlijk moeten 
mensen van de consumptieve sector overgeheveld worden naar de produktieve sector. De Minister van 
HI heeft aangegeven wat er moet gebeuren en er is een plan; het nationaal productieplan! Dit plan eist 
noodzakelijke veranderingsprocessen waarmee tijd gemoeid gaat. Het gaat om endogene en exogene 
processen bij vakbeweging, overheid en bedrijfsleven”. De VP dankte en komplimenteerde de KKF 
voor het totnogtoe geleverd baanbrekend werk. Producenten riep hij op gretig gebruik te maken van de 
mogelijkheden van goedkope inputs voor hun industrieёn en om waarde toe te voegen aan hun 
producten en zo bij te dragen aan de srefidensi van onze Surinaamse economie. Hierna verklaarde de 
Vice President JAARBEURS 2015 voor geopend.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfeerfoto’s Jaarbeurs 2015 



                                                                                         
                                                                                             

Kamer van Koophandel en Fabrieken Jaarverslag 2015 
 
 
 

Pagina 18 

IV.2 Trainingen, workshops en andere (scholings)activiteiten 
 
Van 23 februari t/m 9 maart werd er voor enkele personeelsleden van de Kamer een training Basis 
Protocol 1 verzorgd. In deze training werd de 
trainees kennis, inzicht en vaardigheden bijgebracht 
in alle aspecten van het Basis Protocol. Hierdoor 
zijn ze adekwaat toegerust om goed te performen 
bij het organiseren van grote evenementen. Als 
protocol officers moeten de getrainden uitleg 
kunnen geven over de symbolen van de natie en 
kunnen aangeven wat protocol inhoudt. Voorts 
moeten zij leiding kunnen geven bij uitnodigingen 
en bij de ontvangst van officiele genodigen. 
 
 
Op woensdag 20 en donderdag 21 mei is er voor enkele personeelsleden een training verzorgd die het 
personeel heeft voorbereid op functioneringsgesprekken die voortaan met een bepaalde regelmaat 
zullen worden gehouden. De personeelsleden werden onderricht in de werkwijze, het hoe, het waarom, 

de opbouw en het belang van deze gesprekken 
voor zowel het personeel, de leidinggevenden 
als de organisatie. Benadrukt werd dat 
functioneringsgesprekken uiterst belangrijk 
zijn om de prestaties van werknemers te 
verbeteren, hen te motiveren, hun capaciteit 
optimaal te benutten en om werkomstandig-
heden te verbeteren. De training werd 
verzorgd door Ngina Kent, Anoushka Gesser 
en Imran Ajoeb van  ‘The Slide Edge’. 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Trainees tonen met trots het behaalde certificaat

Een deel van het KKF-personeel in de training 
“functionerings- en beoordelingsgesprekken” 

Sfeerfoto’s Innovatie Open dag 
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IV. 3     KKF in ontwikkeling.  
De KKF herdacht in het verslagjaar haar 105 jarig bestaan. De KKF heeft in die 105 jaren een 
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt: Van het begin van de KKF op 1 mei 1910, toen 
ondergebracht in het gebouw van de Surinaamsche Bank N.V., naar de huidige situatie waarin zij 
bekend staat als de meest gerenommeerde bedrijfslevenorganisatie. De KKF is als organisator van het 
grootste Surinaamse evenement, de jaarbeurs rondom de Onafhankelijkheid, niet meer weg te denken 
in de samenleving. De geschiedenis van de KKF is, weliswaar samengevat maar toch overzichtelijk, 
beschreven in 15 afleveringen in de KKF Acts (vaste pagina des maandags in de Ware Tijd) van 12 
januari t/m 27 april 2015.  In het kader van de 105 jaar viering heeft de KKF ook met 55 deelnemers 
meegedaan aan de jaarlijkse Avond Vierdaagse wandelloop (8 t/m 11 april).  
 
De Stichting Suriname Business Infomation Center (SBIC), een werkarm van de Kamer van 
Koophandel  en Fabrieken, hield op zaterdag 14 februari een voor het eerst gehouden en geslaagde 
Innovatie Open dag, waar 55 personen en diverse organisaties aan deelnamen w.o. 
onderwijsinstellingen, FABLAB, CCC, de Indiase Ambassade en de Universiteit van Cuba.  Op deze 
open dag werd aan een ieder die een uitvinding, een nieuw idee of een bijzondere creatie had, de 
gelegenheid geboden de uitvinding/het idee/de creatie ten toon te stellen. Voor de bezoekers was de 
toegang tot deze open dag vrij.en het publiek heeft genoten van hetgeen er allemaal te bezichtigen 
was. Ook waren er presentaties van o.a. het Bureau Intellectuele eigendommen, de Indiase 
Ambassade, de Caricom Competition Commission en de IT-Core. Een jury van deskundigen wees de 
heer Lionel Wijngaarde met zijn waterzuiveringsinstallatie als winnaar aan en de heer Wijngaarde 
mocht een check ter waarde van SRD 10.000,=  in ontvangst nemen. Dit bedrag was ter beschikking 
gesteld  door de Finabank om startende ondernemers te stimuleren en aan te moedigen tot innovatie. 
De jury gaf aan dat het product een maatschappelijk sociaal karakter had. Er is vanuit de gemeenschap 
gepleit om deze open dag tot een regelmatig terugkerend evenement te maken. 
 
De ontwikkeling en optimalisering van de ‘One Stop Window’ (OSW) mag zeker ook gezien worden 
als een bijzondere bijdrage van de KKF aan de ontwikkeling van het Surinaams bedrijfsleven. 
Vergunningsaanvragen geschieden (in de districten Paramaribo en Wanica) sedert 2015 uitsluitend via 
de One Stop Window bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. OnderVoorzitter Anil Padarath, 
gaf hieromtrent een presentatie op een ondernemersavond waarin werd aangegeven dat de OSW met 
haar geintegreerd automatiseringsplatform  het mogelijk maakt dat alle aanvragen digitaal worden 
verwerkt en dat alle adviserende instanties onmiddellijk na indiening van een aanvraag hun advies 
kunnen geven. Deze ontwikkeling was een belangrijke stap  in het streven van de Regering om het 
investeringsklimaat in Suriname te verbeteren en daardoor ook de positie van Suriname op de lijst van 
‘Ease of doing business’ van de Wereldbank te verbeteren. Een ‘One Stop Window’ maakt het 
mogelijk dat het tijdrovende loopwerk en de wachttijden  ondernemers bespaard blijven, doordat zij op 
één centrale plaats hun vergunningsaanvragen kunnen indienen en hun verleende vergunningen 
kunnen afhalen. Deze nieuwe situatie, het geoptimaliseerde OSW, heeft als gevolg dat de 
samenwerking  tussen het Ministerie van Handel en Industrie  (HI) en de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken op een hoger niveau is gebracht. HI blijft echter krachtens de wet verantwoordelijk voor het 
verlenen van bedrijfsvergunningen.  
 
De KKF ging op 30 juni ’15 van start met een speciale ondernemersavond, welke voortaan 
maandelijks (één keer per maand) gehouden zou worden onder de naam ‘Business Promotion Event’. 
Dit is bedoeld als een Businesss to Business (B2B) meeting waarbij nieuw ingeschrevenen de 
gelegenheid krijgen om producten en/of diensten te presenteren om te netwerken en om kennis te 
maken met andere ondernemers. De deelnemers worden door de Kamer geselecteerd uit de vele 
inschrijvingen en op de eerste B2B meeting waren dat de volgende acht (8) in de maand mei 2015 
ingeschreven ondernemingen:                
1. Focus TC (online training en consultancy) - focusotc.sl@gmail.com ;                  
2. Audio Tex Suriname - www.4cagroup.net ;                  
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3. Dream Advicery N. V. - deam.advisory@outlook.com ;                                
4. Denki Bifo Du (DBD) Facxility - srananfacility@ gmail.com ;         
5.Thuiswerken  Suriname - romaramnath@hotmail.com ;                         
6. Sharda Chotoe Imports - sharda_ch@live.com ;                                    
7. Zorg & Service Thuiszorg - sandravanbosse@gmail.com ;           
8. Twinfield Caribbean - edwin@twinfield.cc . 
 
De tweede ‘Business Promotion Event’ werd op dinsdag 28 juli gehouden. Van de  ondernemers die 
zich in juni 2015 in het Handelsregister hadden ingeschreven en door de Kamer zijn geselecteerd, 
hebben wederom acht (8) van de gelegenheid gemaakt hun producten/diensten te presenteren en wel: 
1.Captain Cleaner - moenebrown@yahoo.com ;  
2. Smart Construction - easadhoe@sr.net ;                         
3.  Gold Water Sports International - yashdaranani@yahoo.com ;                            
4. TNAK & Raalk  Emanirus - info@kantenklaar-suriname.com ;  
5. Datainell N.V. - info@dataintell.sr ; 
6. SHARON Financial Service - sharonfinserv@gmail.com ;                           
7. Stichting Pro-Event  - pro-event.consultancy@gmail.com ;               
8. Stichting The Twelve Tribes of Israel - tti-suriname@hotmail.com . 
 
De derde ‘Business Promotion Event’ werd dinsdag op 25 augustus gehouden. Negen (9) van de vele 
nieuw in de maand juli ingeschreven ondernemers die werden geselecteerd, hielden elk een presentatie 
van 7 à 8 minuten over hun organisatie. Na de enthousiaste reacties op de presentaties lieten zij de 
volgende informatie achter:                         
1. Job Solution Netwerk Held - jsnheld@hotmail.com ;  
2. Zefania’s Tours - faithparbo@hotmail.com ;              
3. Queens Vans Hair & Nail Salon - queenvanessa@gmail.com ;                                               
4. Vrelle Art in Furniture - ivano_chevij@hotmail.com ; 
5. Clear-Point - yesua_6@live.nl ;                        
6. Lino’s Gardening & more - 8733483 ;   
7. Ambitious Talents - 8649856 ;             
8. Shama & Shaja Glorious Products - 8674736 ;                              
9. Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname – 8529932 .   
 
De vierde ‘Business Promotion Event’, de maandelijkse speciale ondernemersavond, werd gehouden 
op 29 september. Van de ondernemers die zich in de maand augustus 2015 in het Handelsregister 
hadden ingeschreven, hebben vijf (5) gebruik gemaakt van deze unieke gelegenheid om hun 
producten/diensten te presenteren, t.w.:                    
1. Flexcom - flexcomsuriname@gmail.com ;              
2. Erry’s Maai schoonmaak en klusjes - ervanewijk@gmail.com ;             
3. Aannemingsbedrijf Garib Gracita - aannemingsbedrijfgg@yahoo.com ;           
4. Louido Beauty Spa - tel. 8881398 ;    
5. Ken Constructie - kennasneth@live.com . 
 
Op 27 oktober werd de vijfde ‘Business Promotion Event’ gehouden. Van de ondernemers die zich in 
de maand september 2015 in het Handelsregister hebben ingeschreven, hebben zeven (7) deelgenomen 
aan deze B2B meeting alwaar ze hun producten/diensten hebben gepresenteerd. Hier een lijst van deze 
zeven ondernemers:                     
1.Chasity’s Advertisement - chasityadvertisement@htmail.com ;                            
2. Cher’s Beauty - & Nail Salon - racheledwards135@gmail.com ;               
3. Wipe Production - jerrel@wipeproductions.com ;       
4. Ultimate Racing - pulsar_gti@hotmail.com ;            
5. Modern Building Constructors and Consultancy Agencies (M.B.C.C. Agencies) -  
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    info.mbccagency@gmail.com ;                    
6. Su(w) Eet Gezonder, Gewicht Consultancy - naomiroos@yahoo.com ;              
7. Help  Me  Write  -  tel: 8838493 . 
 
 
Buitenlandse relaties ................ 
 

KKF en de Kamer van Berbice (Guyana) hielden samen met de Caribbean Association of Industries 
and Commerce (CAIC) van 15 – 18 januari een conferentie in Guyana. Het thema was: “Bringing 
Business Together for Suriname – Guyana” en er werd gesproken over business-obstakels en 
mogelijke oplossingen. Suriname participeerde met representanten van ons bedrijfsleven, de overheid 
en ondernemers. President Ramotar van Guyana zei in 
zijn openingsspeech o.m. dat in 2014 de 
voedseldimporten van Caricomlanden circa  US$ 4 
miljard bedroegen en dat er mogelijkheden zijn voor 
samenwerking tussen Guyana en Suriname. Van 
Surinaamse zijde waren er presentaties van de KKF, de 
ministeries van HI en BUZA en Suriname Business 
Center (SBC). De smokkel vanuit de grens Suriname-
Guyana en het formaliseren van de back-track route 
kwamen ter sprake. Er zijn bedrijfsbezoeken gebracht 
aan woningbouwprojecten, toerismebedrijven en 
bedrijvenparken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een 18 personen tellende handelsmissie, geleid door de Trinidad Energy Chamber vertoefde van 21 
t/m 25 juni in Suriname voor een ‘Energy Service Trade Mission’. De KKF organiseerde op verzoek 
van de gasten meetings met hooggeplaatste personen, bedrijven en organisaties. De delegatie bezocht 
Suralco Paranam, Brokopondo Krachtcentrale, IDCS  N.V., de Vice President, N.V. Energie Bedrijven 
Suriname, Kamer van Koophandel, Ministerie H.I., N.V. Havenbeheer Suriname, Guguplex 
Technologies, SAC, Staatsolie Suriname N.V. en Teikoku Oil Suriname. Het bezoek aan de bedrijven 
had een oriёnterend karakter  met de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van petroleum, gas 
en aanverwante industrie.Ter afsluiting was er een receptie in Ramada Princess Hotel & Casino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfeerfoto’s Handelsmissie naar Guyana 
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V.     SAMENVATTING 
 
Het KKF jubileum jaar 2015 (105 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken), was tevens het laatste 
jaar van het bestuur Naarendorp. Het jaar werd namelijk afgesloten met de Kamerverkiezingen op 9 
december 2015, waarbij de heer Naarendorp zich niet meer beschikbaar stelde. Het bestuur 
Naarendorp sloot haar periode af met een beleidsplan dat beoogde missie, visie, imago en de rol van 
de KKF in de samenleving middels innovatief optreden en met inbreng van de betrokken en 
belanghebbende omgeving aan te passen aan de veranderende eisen van de samenleving.. Daarbij zou 
ook het Handelsregister en het sedert 2013 bij de KKF ondergebrachte Openbaar Register  verder 
gesaneerd en gemoderniseerd worden.   
 
Voor het 45 personen tellend personeel werd er een aanpassing van de CAO getekend met de Bond 
onder leiding van de hr H. Pultoo. Voorts is het personeel in het verslagjaar aangesloten bij de 
Algemene Pensioenregeling van de Overheid. 
 
De twee (2) jaarlijkse beurzen hadden alweer een vlot verloop! Vice President Ameerali gaf in zijn 
openingstoespraak van de ‘Made-in-Suriname’ beurs een ode aan de exporterende ondernemers en hij  
kondigde daarbij ook de aanleg van een industriepark aan.     
De Jaarbeurs verliep eveneens succesvol na te zijn geopend door Vice President Adhin, die wees op 
het bestaan van een nationaal productieplan terwijl hij tevens de KKF complimenteerde voor het 
totnogtoe geleverde werk. De belangstelling voor de 2 beurzen is dit jaar, zij het met een lichte daling 
van de bezoekersaantallen, vrij goed gebleken: “Made- in-Suriname” had 123 participanten en 12.000 
bezoekers en voor de Jaarbeurs waren er in het verslagjaar 168 participanten en 81.000 bezoekers. 
 
In de achter ons liggende drie jaren heeft de KKF het Stichtingen Register probleemloos beheerd en 
het publiek is dankzij de ingezette digitalisering ervan thans efficienter gediend.  
 
De in 2015 bewerkte optimalisering van de ‘One Stop Window’ (die thans alle vergunningsaanvragen 
van Paramaribo en Wanica verwerkt) mag ook gezien worden als een signifikante  verbetering van de 
dienstverlening aan het bedrijfsleven.  
 
Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is dat de KKF met haar sinds jaren lang bekende wekelijkse 
ondernemersavonden en haar pagina des maandags in het ochtendblad ‘De Ware Tijd’, genaamd KKF-
Acts’, een betrouwbaar degelijk en structureel communicatie-middel en informatie-bron is gebleven 
voor het Surinaamse bedrijfsleven.  
 
Een bijzondere ontwikkeling binnen de ondernemersavonden is de voor jonge startende ondernemers 
ingevoerde maandelijkse ‘Business Promotion Event’ waarbij de  ondernemersavond wordt gewijd 
aan de introductie van nieuw geregistreerde startende bedrijven. Deze activiteit is vooral daarom een 
bijzonder groot succes gebleken, omdat vele nieuwe ondernemers gretig gebruik hebben gemaakt van 
deze mogelijkheid tot kennismaking met het reeds op gang gekomen nationale bedrijfsleven. 
Dankzij de intensieve exploitatie van het KKF-complex, dat gezien het hosten van diverse externe 
beurzen en overige evenementen in een ruime behoefte voorziet, kan teruggezien worden op een 
financieel bevredigend jaar: de genoemde exploitatie voorzag in ruim 50% der KKF-inkomsten.  
 
Tot slot mag met de gestadige uitvoering van het beleidsplan van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken worden verwacht dat de KKF een groeiende fundamentele rol zal vervullen, die, wanneer de 
Overheid haar plaats inneemt in de facilitering van deze sector, de economie van Suriname zeer 
betekenisvol zal kunnen verhogen! Vooral de decentralisering van de Kamer zal de bedrijvigheid in 
stad, district en binnenland beslist aanmerkelijk stimuleren! 
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