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De President van het Republiek Suriname
Zijne Excellentie, de heer Desire Delano Bouterse
p/a Kabinet van Suriname
Paramaribo, 20 Maart 2020

Betreft: Spoedige uitnodiging inzake gevolgen COVlD-19 op het Bedrijfsleven
Ref.no.: 2020_03_20.JAP1
Zijne Excellentie,
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft de gezondheids- en de economische
aspecten en effecten van de COVID-19 Pandemie (Zgn. Corona virus infectie) geevalueerd
en zai al het mogelijke in haar capaciteit doen, om de ondernemers te motiveren haar
collectieve verantwoordelijkheid te nemen ter beheersing en minimalisering van de spreiding
van het virus binnen de gemeenschap, maar neemt ook ernstige nota van de consequenties
van de economische effecten door direct of indirect gerelateerde maatregelen te nemen ter
beheersing van de transmissie en bescherming van onze bevolking, lokaal en mondiaal en

constateert dient ten gevolge, dat er bij meerdere sectoren de bestaanszekerheid in gevaar
komt.

Aangezien het bedrijfsleven een (1) der belangrijkste pijiers is ter garandering van de
werkgelegenheid en de stabiliteit binnen de Surinaamse Gemeenschap, is de KKF alert op het
dreigend gevaar met mogelijkheid van verlies van mensen levens, maar ook de mogelijkheid
van verlies van bestaanszekerheid van bedrijven en bestaanszekerheid van werkgelegenheid
en indirecte overievingskansen voor grote delen van de bevolking. In dat kader zou de KKF
met U van gedachte willen wisselen, betreffende te nemen maatregelen ter instandhouding
van deze belangrijke tak van werkvoorziening. Onze gedachten strekken zich onder meer tot
belasting incentives, c.q. kortingen, zowel op het niveau van loon-, inkomsten- en
vermogensbelasting als de Algemene Ouderdoms Voorzieningsbijdrage, waardoor er vanuit
de bedrijven zelf, een fonds ontstaat om haar werknemers door te kunnen betalen.

Daarnaast entameren wij de noodzaak tot het instellen van een fonds ter ondersteuning van

bedrijven die dreigen te capituleren. Wij zijnons er van bewust dat het niet alleen een Nationale
maar een Mondiale uitdaging betreft weike niet slechts op het conto van de regering
geschreven kan worden.

Het is ons daarom ernst spoedig van U een uitnodiging te ontvangen, voor het uitstippelen van
een gezamenlijk traject dienaangaande.
Hoogachtend,

lervan Koophandel en Fabrieken^^vj^
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