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I.

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

I.1.

Missie, doel en beleid

Jaarverslag 2013

Suriname heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een ontwikkelingsland naar een land in
ontwikkeling. Meer dan ooit maken we deel uit van een internationale wereld met nieuwe inzichten.
Maar het actief participeren van Suriname in de internationale wereld, waar zich steeds nieuwe
inzichten voordoen op het terrein van de politiek, de economie en de commercie, schept ook nieuwe
verplichtingen. Steeds meer landen ontwikkelen zich namelijk tot de kenniseconomie ter
ondersteuning en versterking van hun product-economie. Snel inspelen op deze ontwikkeling zal
bepalen of Suriname blijft steken in de marge van de wereldeconomie of dat het enigszins mee mag
doen met het verdienen van een inkomen dat het welzijn van de Surinaamse bevolking verhoogt. Bij
dit inspelen op de internationale ontwikkelingen is het van belang dat wij ons realiseren dat de
samenleving zal moeten veranderen naar nieuwe inzichten, nieuwe uitdagingen, maar vooral ook naar
nieuwe sturingsmethoden met kenmerken als bottom-up sturing, decentraal handelen en het
coöperatief opereren binnen horizontale netwerken. Alle instituten zullen zich daarop moeten
instellen, ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Er is dan ook binnen de Kamer een brede
gedachtewisseling op gang gebracht over de vraag waar de Kamer over vijf tot tien jaar zou moeten
staan, teneinde de KKF zowel nationaal als internationaal op een hoger plan te brengen. In dit kader
heeft het bestuur van de Kamer medio 2013 besloten om een Visie- en Missieproject te starten op
basis van een methode die men het best kan omschrijven als “werken van buiten naar binnen” en “van
onderop naar boven”, waarbij gewerkt wordt vanuit de basis van de samenleving, decentraal en in
horizontale netwerken. Hierbij zijn ruim honderd sleutelfiguren uit diverse relevante sectoren
geconsulteerd omtrent hun opvattingen met betrekking tot het actueel en het gewenst functioneren van
de Kamer. Alle antwoorden zijn waarheidsgetrouw gebundeld in een zogeheten Bloemlezing.
Intensieve verdere verwerking van deze bloemlezing zal leiden tot een nota waarin de nieuwe
aangepaste Visie en Missie, inclusief een Actieplan, zullen zijn verwoord.
Voor het overige is de officiele missie van de Kamer en Koophandel gedurende het jaar 2013
vooralsnog 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.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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KKF-WERKERS

II.1. Bestuur en leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2013.
Het op 3 januari 2012 gekozen Bestuur van de KKF nam in januari 2013 afscheid van één van haar
leden, te weten de heer Mohanpersad Gopali, die op donderdag 10 januari vrij plotseling kwam te
overlijden. Zijn plaats in het bestuur werd ingenomen door de heer Rudi Chin Jen Sem. 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.
Randjitsingh, A. J.

E. Verkeersbedrijven (2 leden)

Baldew, Vinod S.
Nandpersad, Jagatram *

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

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

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

Mw. Ngadino, F. L. S.
van Zichem, Pierre F.

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 2013 als volgt uit:
Naarendorp, Henk Ir.
Voorzitter;
Chin Jen Sem, Rudi Ir.
Lid;
Padarath, Anilkumar J.
Ondervoorzitter;
Naarden, Lucien J. Dr.
Lid;
Abas, Molijn S.
Lid;
Nandpersad, Jagatram
Lid;
Braumuller, Oswaldo R.
Lid;
Tsang, Stephen T.K.W. Ir.
Lid.
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II.2 Personeelssamenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het jaar 2013.
Het personeelsbestand waarmede de KKF in het jaar 2013 begon, bestond uit 30 personeelsleden in
Paramaribo en 2 in Nw. Nickerie; totaal 32 (28 dames en 4 heren).
In de loop van het verslagjaar kwamen de volgende 12 dames M. Cameron, U. Djarkasi, V. Gopal, T.
Harris, S. Hiwat, M. Jagernath, S. Kandhai, S. Kastami, C. Kastiel, A. Kromosono, P. Rajaram en M.
Rambali en de heer W. Baboelal in dienst, terwijl de (4) dames A. Bikharie, U. Djarkasi, S.
Hasselbaink en R. Perri en de heer G. Pinas de dienst verlieten. Zo nam het personeelsbestand per
saldo dus toe met 8 dames en werd het jaar 2013 afgesloten met een personeelsbestand van 4 heren en
36 dames (totaal 40 personeelsleden).

KKF Famiri

In het jaar 2013 herdachten diverse werknemers hun jubileum dienstverband: Balkaran Nalini,
Soechitram Prya en Thurnim Claudette herdachten hun 10 jarig jubileum; Kromopawiro Irene, van
Ommeren Joan en Sosrojoedo Tanja herdachten hun 15 jarig jubileum; Elia Mangroe en Hendrik
Kartopawiro herdachten respectievelijk hun 30 jarig en 35 jarig jubileum bij de KKF.
Op donderdag 24 januari 2013 tekenden de
KKF-Werknemers Organisatie en de KKF
een gewijzigde CAO waarin de primaire
arbeidsvoorwaarden voor één jaar werden
aangepast, terwijl de secundaire voorwaarden
die nog een jaar geldig zijn, onaangeroerd
bleven.

Wederzijdse felicitaties en overhandiging van de
getekende CAO aan KKFWO-vz A. Koornaar en
KKF-vz. ir. H. Naarendorp.

Pagina 6

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Jaarverslag 2013

III. KKF-INTERN
III.1. Het Handelsregister
Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven in het jaar 2013 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

19.535
6.232
2.788
1.318
50
59
0
0
15
0

nieuw
ingeschreven
2.050
592
165
62
1
0
0
0
6
0

296

40

33

TOTAAL

30.293

2.891

2424

*

01/01/13

31/12/13 % v/h totaal

opgeheven
2.313
0
77
0
0
0
0
0
1
0

19.247
6.824
2.876
1.318
51
59
0
0
20
0

62,6
22,2
9,3
4,5
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

(64,5)
(20,6)
(09,2)
(4,3)
(0,2)
(0,2)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)

303

1,0

(1,0)

(31/12/13)*

30.760 100,0

Tussen haakjes de percentages van 31/12/’12

Pagina 7

Kamer van Koophandel en Fabrieken

b.
naar bedrijfsgroep
Bedrijfsgroep
1. Detailhandel (A)
2. Overige handel en tussenpersonen (B)
3. Nijverheid en industrie(C)
4. Financiële instellingen (D)
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)
TOTAAL
*

01/01/13
6.792
14.807
2.378
174
3.448
2.179

Jaarverslag 2013

in 2013
nieuw inge- opge- 31/12/13 % v/h totaal
schreven
heven
(31/12/13)*
404
843
6.353 21,1
(22,5)
1.515
925
15.397 51,2
(48,9)
252
174
2.378 8,2
(7,2)
2
3
173 0,6
(0,6)
226
472
3.202 10,6
(11,4)
2.054
146
271
6,8
(7,9)

274

8

8

274

196

0

12

184

30.248

2.723

1731

0,9
0,6

(0,9)
(0,6)

30.248 100,0

Tussen haakjes de percentages van 31/12/’12
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III.2. Financiën
Het rapport inzake de jaarrekening 2013 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 2013
(met procentuele bijdragen der posten).
Begroting*)
2013
________
BATEN
SRD
Jaarlijkse bijdragen
1.000.000
Overige opbrengsten dienstverlening
1.737.000
__________
2.737.000
----------------

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

Realisatie
2012
________
SRD (%)
982.241(30.0)
2.287.962(70.0)
_______________
3.270.203(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%)
---------------------

1.169.517(43.0)
319.080(11.7)
324.085(11.9)
307.655(11,3)
571.633(21,0)
30.253(01,1)
___________
2.722.223(100%)
-------------------

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Overige kosten
Reserve voorzieningsfonds

1.295.000
203.000
380.000
228.000
597.000
32.000
___________
2.735.500
-----------------

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Interest
Koersverschillen

RESULTAAT

---

73.466
40.067

_____________ _
----------------------

______________
113.533
---------------------

1.500
===========

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

60.756
28.783
_______________
89.539
-----------------------

637.519
============

*) 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 2013
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 2012 tussen haakjes, als volgt uit:
participanten

AANTAL
bezoekers

BEURS

Datum

‘Agro-Made in Suriname-ICT’ beurs

26/04 - 30/04

101(120)

12.667(10.770)

Jaarbeurs 2013

22/11 – 04/12

150(158)

88.314(84.829)

Agrobeurs 2013
Bij de opening van de ‘3 in 1’ beurs zei de Voorzitter van de Kamer, de heer Ir. Henk Naarendorp, dat
deze beurs een stimulans wil zijn voor de participerende sectoren. Hij merkte op dat de logistieke
problemen en barrières in de regio enorm zijn, waardoor er in de regionale integratie een behoorlijke
achterstand valt in te halen. Hij riep het bedrijfsleven op om opportunities op te zoeken en die te
benutten en wees daarbij op het belang van clusteren. Voorzitter Naarendorp had lof voor de
Braziliaanse participatie in de beurs met o. a. machines voor de verwerking van podosiri. Hij riep op
tot het bijwonen van een KKF-workshop met betrekking tot teelt, productie en verwerking van cassave
en podosiri. Hij merkte ook op dat de KKF in samenwerking met haar werkarm BUSOS heeft besloten
bedrijven die bijzondere Surinaamse produkten maken, daarin te stimuleren. In aansluiting hierop
bood hij aan de Vice President en de Minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, respectievelijk de
heren Robert Ameerali en Hendrik Setrowidjojo, aan het eind van zijn toespraak een potje
‘Pindadoku’ aan.
Minister Hendrik Setrowidjojo benadrukte in zijn toespraak het belang dat de regering BouterseAmeerali hecht aan een sterke ontwikkeling van de agrarische sector. “Suriname wil immers de
producent en leverancier worden van agrarische producten van de Caraibische regio en het land heeft
de potentie daartoe”. In de kustvlakte beschikken we over 1,6 miljoen ha vruchtbare grond, waarvan in
de loop der jaren 260.000 ha in cultuur is gebracht en waarvan thans slechts 64.000 ha in productie is.
“Er is dus veel werk te verzetten”, aldus de Minister. De Minister wees op het internationale seminar
over de export van verse groenten, fruit en aardvruchten dat hij onlangs nog mocht openen. “Wij
moeten innovatiever worden, uitdagingen overwinnen, ons concurrentievermogen vergroten en
initiatieven ontwikkelen die waarde toevoegen. Overheid, private sector en het maatschappelijk
middenveld in de agrarische sector moeten samen dit werk aanpakken”, aldus de Minister.
Vice President, de heer Robert Ameerali, benadrukte in zijn toespraak dat de Regering veel belang
hecht aan de ontwikkeling van ICT en ‘Made in Suriname’ en dat er in dit verband reeds een aantal
belangrijke maatregelen ter bevordering van deze sectoren zijn genomen, waaronder 90% vrijstelling
voor investeringsgoederen en afschaffing van invoerrechten en OB op ICT-producten. Voorts werkt de
Regering aan het verlagen van de prijs van internet: de bandbreedte werd vorig jaar verdubbeld voor
dezelfde prijs en aan Telesur is gevraagd de bandbreedte dit jaar nog eens te verdubbelen. De VP
stelde dat de Overheid nog diverse hobbels moet nemen. Het macro-economisch beeld noemde hij
goed en de Overheid mag trots zijn op het bereikte. Maar de Overheid is ook trots op het bedrijfsleven.
Samen met de KKF en het Ministerie van HI wordt gewerkt aan de implementatie van een echte ‘One
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Stop Window’ die al het loopwerk zal overnemen. Binnenkort wordt er een sms-server gelaunched
waarmede klachten en/of vragen gedeponeerd kunnen worden bij de overheid, waarna men antwoord
krijgt op het eigen toestel. Ook wordt gewerkt aan een government data center. De Regering is bezig
met het innovatief gebeuren. Zij moedigt ondernemers aan om via innovatie efficiёnter te worden, hun
kostprijs zodoende te verlagen en de kwaliteit van hun product te verhogen. De VP stelde dat we
moeten doen waar we goed in zijn en waar we minder goed in zijn, moeten we van onze buren
inkopen. Hij verzekerde zijn gehoor dat de regering vastberaden is het ondernemerschap te schragen
en te ondersteunen. Met zijn felicitaties aan KKF en BUSOS verklaarde de VP deze 6e ‘3 in 1’
Agrobeurs voor geopend.

Sfeerfoto’s AgroMade in Suriname-ICT
beurs 2013

Jaarbeurs 2013
Bij de opening van Jaarbeurs 2013 sprak de KKF Voorzitter, Ir Henk Naarendorp, zijn gehoor toe over
de uitdagingen waarvoor de Kamer staat, blijkens een onlangs gehouden onderzoek ter zake. Hij gaf
daarbij aan, welke verwachtingen de gemeenschap van de Kamer had en voor welke uitdagingen en
taken de Kamer is komen te staan: Op het gebied van de ICT zal de Kamer zich sterk moeten maken;
behalve het MKB, koesteren ook de sectoren landbouw en toerisme hoge verwachtingen van de
Kamer. De Voorzitter wees verder op de inspanningen van het MKB en typeerde die als een
bewegingsweg van de niet-duurzame natuurlijke hulpbronnen waarvan de prijzen heel sterk kunnen
schommelen met alle gevolgen van dien voor de economie. Investeren in natuurlijke hulpbronnen is
zijnsinziens daarom een linke zaak. Hij wees daarbij op Indonesiё dat na een traumatische ervaring
met kelderende grondstoffenprijzen al 15 jaar focust op het MKB met als resultaat dat z’n economie al
sedert 2000 gemiddeld met 5% ’s jaars groeit. Suriname dat niet als Indonesiё (bevolking van 250
miljoen) beschikt over een grote populatie, zal het vooral van de export moeten hebben. Ter
stimulering hiervan heeft de Kamer besloten om ter gelegenheid van de opening van Jaarbeurs 2013
een 16 tal exporteurs in het zonnetje te plaatsen met een door de VP en de KKF-Voorzitter uitgereikte
oorkonde en een plakkaat. Het ging hierbij om de volgende bedrijven:
1. Gabs Fish Export;
2. Surinaams Amerikaans Industrie Maatschappij , N.V. SAIL
3. Shen Long Company N.V.;
4. Woody Wood Timber N.V.;
5. Suripe N.V.
6. N.V. Consolidated Industries Corporation (C.I.C);
7. Rudisa Beverages and Juices N.V.;
8. Gom Food Industries N.V.;
9. Fernandes Bakkerij N.V.;
10. VSH Foods N.V.;
11. N.V. Meelmaatschappij de Molen N.V.;
12. Narvin
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13. Roopram Roti Shop;
14. Stichting Behoud Bananen Sector,
15. M.N. FOOD IMPEX N.V.
16. N.V. Phyto Tech N.V.
In zijn openingstoespraak onderstreepte de Vice President dat de Regering innoveert en dat er
bijzondere aandacht is voor IT. In dat kader deelde hij mede dat de regering drie Cubaanse IT
specialisten naar Suriname heeft gehaald voor het nationaal Zorgstelsel en de IT infrastructuur. Wat de
Doing Business ranking betreft, deelde de VP mede dat we geen betere ranking hebben gehad omdat
we slecht rapporteren.Wetten moeten veranderen voor een betere ranking, waarbij de KKF een rol kan
spelen bij het formuleren van concept regelgeving. Over de Jaarbeurs zei de VP dat zij markten bijeen
brengt en dat het publiek er gebruik van maakt om te kijken wat de Surinaamse markt te bieden heeft;
anderen doen zaken op de beurs, weer anderen doen er inkopen en voor anderen is het een gezellig en
informatief uitje. Hij feliciteerde BUSOS die als werkarm van de KKF de beurs organiseert en hij
feliciteerde de participanten die de uitdaging aangaan. Voorts bedankte de VP het publiek, de
bezoekers die elk jaar weer zo massaal opkomen en hij opende de beurs door een lint door te knippen.

Sfeerfoto’s
Jaarbeurs 2013

IV.2. Trainingen, workshops en andere (scholings)activiteiten
Het Suriname Business Forum (SBF) organiseerde aan het begin van het verslagjaar een kick-off
meeting met de houtsector en met name met de Meubel en Timmervereniging Suriname
(METIMSUR) in het kader van een project ter ‘Verbreding en verdieping van de houtsector’. In dit
kader zijn er suggesties en voorstellen gedaan om te komen tot bedrijfsgerichte trainingen met het oog
op de verwerking van hout tot exportwaardige producten die dus voldoen aan internationale eisen van
kwaliteit en standaarden die door de internationale markten worden gesteld. Binnen de agrarische
sector voert het SBF (in samenwerking met LVV) eveneens een Agro(mentoren)programma uit ter
bevordering van de export van groenten en fruit. Daarbij worden a.s. agromentoren lokaal opgeleid en
zijn er een 20 tal in de maand februari afgereisd naar Berlijn (Duitsland) om ervaring op te doen op de
Fruit Logistic beurs aldaar.
SMART SURINAME heeft in samenwerking met de KKF een reeks seminars en workshops gehouden
en gepland op het gebied van de administratie, boekhouding, planning (van financien), marketing
etc. van bedrijven. In dat kader is er o.m. een succesvolle workshop ‘invullen van
belastingformulieren’ (omzet-, loon- en inkomstenbelasting) gehouden. De planning, alsmede het
programma van de seminars en de workshops, wordt op de ondernemersavonden besproken waardoor
de bedrijven zich vooraf kunnen registreren voor de trainingen waarvoor belangstelling bestaat.
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De Caribbean Export Development Agency (CEDA) heeft samen met haar locale partners ASFA,
KKF en het Ministerie van HI op 10 en 11 juli een workshop gehouden over het schrijven van
projectvoorstellen. Op deze workshop gaf de CEDA ook voorlichting over de ‘Direct Assistance
Grant Scheme’ en zij gaf ook aan hoe in de workshop participerende bedrijven en Business Support
Organisations (BSO’s) in aanmerking konden komen voor een grant van €30.000 tot €65.000.
Het KKF personeel heeft in de maand juli een
eendagstraining
‘Client
oriented
training’
ondergaan waarbij motivatie, inspiratie, effectieve
communicatie, klantvriendelijkheid, teambuilding,
uitstraling en indruk werden benadrukt. De training
werd verzorgd door de dames Merline Martens en
Irma Mentzer, beiden woonachtig in de USA en
beschikkend over een degree in Business
Management, terwijl Mw. Mentzer international
consultant is voor de Wereldbank in Washington
Training in Customer Service voor het KKF-personeel

D.C. Deze training werd voor enkele bedrijven
vezorgd waarbij 112 personen van bedrijven en
organisaties participeerden en aan het eind van de
training een certificaat van deelname ontvingen.
Training in Customer Service voor bedrijven

Op een bijeenkomst op de KKF op 21 februari bleek er onduidelijkheid en ontevredenheid te bestaan
bij het bedrijfsleven over de procedure en de afhandeling voor het verkrijgen van een Machtiging Kort
Verblijf (MKV) voor het aantrekken van arbeidskrachten uit het buitenland ; een dokument waar het
bedrijfsleven gelet op recente en toekomstige economische ontwikkelingen steeds vaker behoefte aan
heeft. Als uitvloeisel hiervan is er door het Suriname Business Development Center (SBC) en het
Ministerie van Buitenlandse Zaken op 22 oktober een workshop gehouden met relevante actoren ter
bespreking van de problematiek rond het verkrijgen van een MKV. De Ministeries van Arbeid
Technologische Ontwikkeling en Milieu en van Buitenlandse Zaken gaven presentaties respectievelijk
over het verkrijgen van een werkvergunning en van een MKV. De met deze materie belaste commissie
zal met behulp van de diverse aanbevelingen een evaluatie plegen en in een rapport aanbevelingen
aandragen ten behoeve van de gewenste vereenvoudiging en versnelling van de procedure ter
verkrijging van een MKV.
Aan het eind van het jaar hielden Mw. Wilma
Dandel en Ir. Arienne van der Hilst (in de maand
december) een LVV Consulententraining ter
ondersteuning van de Agrobegeleiders in het veld.
Het doel van de training was primair om de
participanten te ondersteunen in hun (veld)taak om
(landelijk getrainde) agrariers te begeleiden in hun
transformatie van agrarier tot agrarisch ondernemer.
Aan deze door LVV geinitieerde training namen 27
enthousiaste leergierige landbouwconsulenten deel.

Een deel van de participanten van de
LVV Consulententraining
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De certificaatuitreiking van de training Agro
ondernemerschap die in Paramaribo gehouden
was, vond plaats op 16 december van het
verslagjaar. De training die de onderwerpen
ondernemersvaardigheid, marketing, produktie,
organisatie en financiele planning (voor agro
ondernemers) omvatte, werd gevolgd door 17
personen die hun certificaat in ontvangst namen.
De trainers waren de dames Wilma Dandel,
Jacintha Kristono en Sandra Robert.
Deelnemers en trainers van de agro
ondernemerschap training in Paramaribo

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 anderssoortige bijeenkomsten. In deze paragraaf wordt een greep gedaan uit de in 2013
verzorgde voorlichtingsactiviteiten, aanvangende met de Openbare vergadering van de KKF op
donderdag 24 januari 2013.
De heer Gillmore Hoefdraad was de key-note spreker op de openbare vergadering van de KKF aan het
begin van het verslagjaar. Voorzitter Henk Naarendorp gaf op de avond eerst een terugblik op het jaar
2012, waarna de Governor van de Centrale Bank de druk bezochte vergadering toesprak. Hoefdraad
besprak in zijn lezing genaamd ‘Stabiliteit, uitdagingen en voorutzichten’ onder meer de volgende
onderwerpen:
1. Performance en externe beoordelingen;
2. Macro-economische uitdagingen;
3. Suriname Spaar- en Stabiliteitsfonds;
4. Overheidsinvesteringen;
5. De Private sector.
De spreker merkte op dat er ondanks de internationale financiёle problemen en de beperkte
wereldvraag toch sprake is van een solide groei die wordt ondersteund door de krachtige
mijnbouwsector. Vanaf 2011 is de inflatiedruk onder de 5% vastgesteld, terwijl de fiscale verbetering
van 2011 zich voortzet en het schuldprofiel een der beste is in de regio. De inleider besprak ook de
externe beoordelingen van ons land en gaf de credit ratings van ons land aan waarbij door S&P in
augustus 2011 BB (outlook stable) is vastgesteld en in juli 2012 gaf Fitch dezelfde rating, terwijl
Moody’s de rating Ba3 (outlook positive) gaf. Over uitdagingen zei Hoefdraad dat de macro
economische uitdagingen de hoge blootstelling aan goud- en olievolatiliteit betreffen, de val in
wereldoutput en –vraag en de rentestijging. Naast deze externe uitdagingen zag de inleider nog de
binnenlandse uitdagingen, namelijk de inflatie en de wisselkoersdruk door de loon- en prijsspiraal,
verouderde wetten en regelgeving, inflexibele en logge publieke sector etc. Aan de orde kwamen
voorts: staatswelvaartsfonds, overheidsparticipatie in goudextractie, fondswerving voor aandelenaankoop, plaatsing goud obligatiesuccesfactoren, toekomstgerichtheidsfinancierings-mogelijkheden,
nieuwe infrastructurele projekten en de rol van de private sector. Er volgde een levendige discussie
met de aanwezigen.
Tijdens een ondernemersavond in de maand februari heeft de KKF in samenwerking met Drs. Ing.
Revinh A. Ramnandanlall een interactieve meeting georganiseerd waarin het minimumloonstelsel ter
discussie werd gesteld, nadat KKF-Voorzitter Henk Naarendorp eerst een toelichting op de
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ontwerpwet Minimumloon, standpunten en aandachtspunten had gepresenteerd. Men ging vervolgens
in groepen uiteen teneinde te brainstormen over: 1) positieve kanten van de ontwerpwet; 2) minpunten
van de ontwerpwet; 3) onduidelijkheden van de ontwerpwet. Uit de groepen kwamen diverse
wenselijk geachte aanvullingen, aanpassingen, aandachtspunten, vragen etc. die ter bestemder plekke
zijn aangeboden.
In de maand februari gaf de heer Sietze van Dijk een presentatie
betreffende de EU en de illegale houthandel, genaamd: ‘Due diligence,
monitoring & observations on legal timber trade’. Hij ging daarbij in op
de te verwachten effecten van EUTR op de houthandel op de wereldmarkt
en de rol van de EU op deze markten. De EU schat dat 20% van het
illegaal geoogste hout de EU binnenkomt. De negatieve gevolgen hiervan
betreffen de uitstoot van broeikasgassen, overtredingen van
douanerechten, gevaarlijk werk tegen lage lonen en oneerlijke
concurrentie. De EU heeft een zogeheten FLEGT actieplan hiertegen
opgesteld.
Sietze van Dijk

De heer Thomas van Ginneken van VGPA (Van Ginneken Public Affairs) verzorgde in de maand april
op een ondernemersavond een presentatie genaamd :’Subsidiekansen voor bedrijven in Suriname’,
waarbij hij de belangrijkste NL-regelingen voor Surinaamse bedrijven aangaf zoals
investeringssubsidie voor samenwerking tussen NL-bedrijven en partners in ontwikkelingslanden en
matchmaking faciliteiten die bedrijven in ontwikkelingslanden in contact brengen met Nederlandse
ondernemers ter stimulering van zakelijke relaties en potentiёle samenwerking. De
investeringssubsidie beoogt het creёren van nieuwe bedrijven, werkgelegenheid en ontwikkeling in de
doellanden van Nederland. Er werden ook criteria aangegeven om in aanmerking te komen voor
subsidie w.o. project/dienst moet nieuw zijn voor Suriname, maximale projectkosten 1,5 miljoen euro,
gezonde business case (IRR > 0, na 7 jaar samenwerking Surinaams bedrijf) en bedrijf in Nederland
moet minstens 2 jaar oud zijn. Jaarlijks worden er tenders gehouden in april en in augustus. Sinds
2008 zijn er echter geen projecten in Suriname uitgevoerd.
De Stichting Sustainable Wood Processing in Suriname (FSWPS) presenteerde op een
ondernemersavond (in de maand juli van het verslagjaar) een project waarin de bedrijven Remas N.V.,
Caribbean Parquet Flooring (CPF), Ramzon en Greenheart (Suma Lumber) samenwerken. Het project
is in de afgelopen twee jaren uitgevoerd met financiering van de IDB en het beoogde verbetering van
het houtverwerkingsproces middels drie hoofdthema’s:
a. Technieken voor de houtverwerking (een monitoringtool en adviezen over resthout);
b. Training: inhoudelijke machine training, middle management en veiligheid op de werkvloer;
c. Marketing van minder bekende houtsoorten en de ontwikkeling van standaarden.
In het traject zijn collega bedrijven weliswaar uitgenodigd te participeren, maar daar is helaas geen
response op gekomen: samenwerken is nog een probleem! Met de hulp van de IDB liggen prachtige
resultaten: een monitoringstool, een onderzoeksrapport en een voorzet voor de ontwikkeling van
standaarden. Er is een directe oproep gedaan aan bedrijven om deel te nemen aan de applicatie van de
monitoringstool. Hiermede kunnen zij de verwerking van het hout bijhouden van stam tot eindprodukt.
Er is ook een adviesrapport over het omgaan met houtafval. Vooral hierin is de oproep van belang dat
houtbedrijven de handen ineen moeten slaan om het afvalprobleem goed en duurzaam aan te pakken.
In samenwerking met Tropenbos International loopt er ook nog een project over marktkansen van
minder bekende of minder gebruikte houtsoorten. Tropenbos heeft de aanwezigen op de
ondernemersavond gevraagd beeldmateriaal aan te leveren van minder bekende houtsoorten voor het
rapport dat eind 2013 zou verschijnen.
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Het NIMOS gaf op een ondernemersavond een quick scan van producten en processen met potentieel
kwikgebruik. De avond werd verzorgd door Mw Gwendolyne Smith Ph. D. die 9 groepen van
processen identificeerde waarin kwikgebruik voor kwam.
1. Als eerste groep werd de industrie genoemd met chloor, verf en cementproductie; voorts bij de
verwerking van papier, hout, alsook bij energieopwekking.
2. De tweede groep betreft de kleinschalige mijnbouw waarbij kwik wordt gebruikt om goud te
scheiden van het gesteente en bij de grootschalige mijnbouw als ontsteker van explosieven en
het vrijkomen van kwikgas bij het mijnen van olie.
3. De derde groep is die van potentieel kwikgebruikmedische diensten (tandarts, tatoeёring).
4. Ook in de cosmetica kan kwikgebruik voorkomen; en wel bij skin lightening creams, eye care
en sieraden.
5. Verder in het huishouden als we denken aan rattengif en sommig speelgoed.
6. De 6e groep betreft medicamenten waarbij genoemd werden behandelingen mbt hormonen,
bilharzia, oog en oor en ook aambeien; antifungal producten als mercurochroom,
immunoglobine preparaten etc.
7. De 7e groep betrof electrische apparaten w. o. screens en monitors waarin vloeibaar kwik
wordt gebruikt voor lichtproduktie.
8. Groep 8 betreft laboratoria;
9. Groep 9 betreft landbouw bestrijdingsmiddelen (pesticiden). De Rotterdam conventie van 1999
verbiedt het gebruik van kwik in pesticiden.
Het NIMOS verzorgde ook een inleiding over het
Minamata Verdrag: ’beginning of the ending of
mercury’ dat werd gebracht door de juriste Mr. Farzia
Hausil. Minimata is een ziekte die wordt veroorzaakt door
kwikverontreiniging. Doel van dit verdrag is om onze
gezondheid en het milieu tegen anthropogene emissies en
lozingen van kwik en kwikverbindingen te beschermen.
Mw Hausil behandelde een aantal relevante onderwerpen
als: kwikvoorraadbronnen en de handel; produkten die
kwik bevatten; ambachtelijke en kleinschalige goudwinning; afval en verontreinigde gebieden; inwerkingtreding van het verdrag. Na toetreding tot het verdrag is
NIMOS-functionarissen mw. Gwendolyne
het verboden kwik te mijnen en landen met kwikSmith Ph.D. (L) en mw. Mr. Farzia Hausil (R)
mijnbouw moeten binnen 15 jaar hiermede ophouden;
kwik uit de mijn mag slechts worden aangewend voor verwerking in produkten. Er werd verder
ingegaan op vereisten voor import en export van kwik en het gebruik en de milieuvriendelijke
tussentijdse opslag ervan krachtens het verdrag.
IV.4

De KKF in ontwikkeling, nationale en internationale relaties.

De Kamer van Koophandel onderhoudt en ontwikkelt ter verbreding en verdieping van haar
dienstbaarheid aan het bedrijfsleven verscheidene relevante relaties; terwijl de interne organisatie
voortdurend wordt gemoderniseerd, uitgebreid en geinnoveerd. In het hierna volgende worden enkele
acties die met betrekking daartoe in het verslagjaar werden ondernomen, weergegeven; terwijl tevens
van 2 buitenlandse handelsmissies een korte samenvatting wordt gegeven.
De opname van het Openbaar Stichtingenregister mag wel de meest opmerkelijke ontwikkeling van
de Kamer van Koophandel in 2013 genoemd worden. Bij staatsbesluit van 13 maart 2013 (13 04 13) is
het Openbaar Stichtingenregister dat voorheen werd beheerd door het Ministerie van Justitie en
Politie, overgedragen aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Sedert de officiele overdracht op
23 mei 2013, beheert de Kamer dus twee aparte registers t.w.:
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- Het Handelsregister voor inschrijving van alle in Suriname gevestigde bedrijven;
- Het Openbaar Stichtingenregister voor inschrijving van alle in Suriname gevestigde stichtingen.
De Kamer is gestart met het digitaliseren van het Stichtingenregister en heeft vanaf 30 mei reeds 1080
nieuwe stichtingen ingeschreven. Naast deze inschrijvingen zijn van de 22530 overgenomen dossiers
reeds 750 in het verslagjaar gedigitaliseerd, waardoor aanvragers daarvan meteen over een uittreksel
kunnen beschikken. Er wordt, aan de hand van de doelstelling, een onderscheid gemaakt tussen
commerciele en niet-commerciele stichtingen. Stichtingen die commerciele actviteiten verrichten,
moeten ook ingeschreven worden in het Handelsregister.
In het verslagjaar ondernam de KKF enkele buitenlandse handelsmissies w. o. één naar Turkije en één
naar Brazilie:
Turkije:
In de maand januari bracht een Turkse delegatie onder leiding van de niet-residerend Ambassadeur
van Turkije, de heer Ersin Erçin, een bezoek aan de Kamer. Daarbij werd aan de orde gebracht dat
enkele Surinaamse ondernemers de KKF al eerder hadden benaderd met het verzoek om een
handelsmissie te organiseren naar Turkije. Intussen werd vernomen dat de Regering van Suriname ook
voornemens was om in de maand maart een bezoek te brengen aan Turkije. Er werd toen besloten om
een gezamenlijke reis naar dat land te ondernemen waarbij een 25 tal ondernemers meereisden. Zo
vertrok een delegatie van 25 ondernemers (w.o. de Kamerleden Anil Padarath (Ondervoorzitter) en
Moulijn Abas (KKF bestuurslid)) op 5 maart 2013 mee met een Regeringsdelegatie naar Turkije. De
handelsmissie bracht ter orientatie bezoeken aan diverse relevante organisaties waaronder:
- Een bezoek aan de Kamer van Turkije, een organisatie die 1,6 miljoen geregistreerde leden telt
met een eigen drukkerij en een eigen export-divisie;
- Een bezoek aan één der free zones in Turkije;
- Een bezoek aan een tweetal beurzen t.w.: FOTEG ISTANBUL-International Trade fair for Food
Processing Technologies en de Eurasia Rail-Eurasia Rolling Stock, Infrastructure and Logistics
Exhibition.
Verder had de KKF ten behoeve van de ondernemers diverse Business to Business (B2B) meetings
voorbereid in het hotel, terwijl de organisatie DeiK, Foreign Economic Relations of Turkey met zeker
100 bedrijven eveneens B2B meetings had voorbereid.
Er zijn natuurlijk ook bedrijfsbezoeken gebracht w.o. aan een software bedrijfen aan een bedrijf dat
zich bezighoudt met de export van Turkije, maar die ook internationale bedrijven die op de Turkse
markt willen opereren, begeleidt. Aan het eind van de missie bleken diverse ondernemers zaken te
hebben gedaan en werd door het totaal der deelnemers aangegeven dat de trip die tot 11 maart heeft
geduurd, als zeer geslaagd werd ervaren.
Braziliё:
Op een via Ambassadeur Marlon Hoessein van Brazilie ontvangen uitnodiging voor participatie in de
Agrifal beurs vertrok een KKF-delegatie olv de Ondervoorzitter KKF, de hr Anil Padarath, op 3 juli
naar Brazilie. Deze Agrifal (= Agricultura Familiar da Amazonia Legal) beurs werd gehouden van 3
t/m 5 juli in de Hangar Conventions and Fairs in Belem do Para met het thema: “Feeding the Amazon
and respecting Socio-Biodiversity”. Suriname participeerde in een daartoe ter beschikking gestelde
booth o.a. met Fernandes Snacks, Cha-ky ketjap marinade, Lucy’s Garden en de Surinam Tourism
Board. De Suriname booth werd bezocht door bestuursleden van Agrifal en door de president van het
district Para vergezeld door Ambassadeur Marlon Hoessein. Diverse Surinaamse ondernemers hebben
gedurende de beurs B2B meetings gehad met lokale ondernemers w.o.:
1. Beraca: Leverancier/producent van plantaardige olien, zaden van murumuru en grondstoffen
voor keramiek;
2. Camta: Een bedrijf dat plantaardige olien en vruchtenpulp levert.
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3. Augusto Cesar: levert Financieel Bussiness software in een systeem dat compatibel is met
Oracle IBM DB2 en Microsoft SQ1. Diverse banken in de staat Para w.o. de Amazonebank
maken gebruik van dit systeem.
Er is verder een bezoek gebracht aan landbouwbedrijven (cassave, zwarte peper) en een cassave
fabriek waar cassave tot meel wordt verwerkt met een productie van ½ ton per dag.
De KKF-delegatie heeft verder ontmoetingen gehad met:
- Sebrae, een agentschap ter ondersteuning van micro- en kleine landbouwers. Het agentschap
assisteert en begeleidt landbouwers in het opzetten van een bedrijf, management, financiering etc.
Er is grote belangstelling voor Suriname als Hub/”Schuur” voor braziliaanse landbouwprodukten
naar de Caricom.
- Fiepa , een federatie van industriёlen in de agrarische – en de veeteelt sector.
- Fecomercio, een federatie van commerciele bedrijven.
De KKF delegatie onder leiding van de KKF Ondervoorzitter, de hr Anil Padarath, bestond verder uit
de heer Raymil Manichand (Plaatsvervangend Kamerlid), de heer D. Ramlal (Plaatsvervangend
Kamerlid), mevrouw Lucille Ngadino (Plaatsvervangend Kamerlid) en mevrouw Mireille de
Getrouwe (Medewerker KKF) en keerde terug op 8 juli 2013.
Overige activiteiten
De ICT Associatie Suriname (ICT-AS) en de Surinaamse Vereniging van IT professionals (SV) gaan
in samenwerking met de KKF de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) naar een hoger
nivo tillen. Op een ondernemersavond in februari 2013 is daartoe de kick-off gegeven voor een
maandelijkse presentatie en interactieve werksessie over ICT-onderwerpen. Vanuit de eerder
genoemde samenwerking is besloten een maandelijkse presentatie te verzorgen; telkens over een
nieuw en actueel ICT-onderwerp. Naast de inhoudelijke betekenis van deze presentaties worden
ondernemers ook functioneel dichter bij elkaar gebracht waardoor de KKF optimaal invulling kan
geven aan haar taak om het bedrijfsleven te vertegenwoordigen en te versterken.
In het kader van de eerder genoemde samenwerking organiseren ICT-AS en de SV elke laatste
dinsdag van de maand een ICT-ondernemersavond bij de KKF. Op de laatste dinsdag van de maand
maart was het onderwerp E-government. E- government is een belangrijk beleidsonderwerp van de
huidige Regering en op het Kabinet van de Vice President, de heer Robert Ameerali, is daarom een
commissie geinstalleerd die speciaal belast is met de ontwikkeling van dit onderwerp. Tino Lew en 11
overheidsfunctionarissen hebben op uitnodiging van de Koreaanse Overheid een training in egovernment gevolgd, die door dat land was aangeboden en die werd verzorgd door de Kookmin
Universiteit in Seoul. Tino Lew deelde zijn ervaringen met het gehoor en de heer Rahid Doekhie,
voorzitter van de commissie e-government, vertelde hierna over de huidige stand van zaken in ons
land. In het e-government van de huidige Regering staat de burger centraal. De regering wil dat het
voor de burger gemakkelijk wordt om te communiceren met de Overheid. Inmiddels heeft de
commissie een e-govenment strategie ontwikkeld voor de overheid. De Raad van Ministers heeft goed
gekeurd dat er een directoraat e-government komt op het Kabinet van de Vice President.
Dit
directoraat zal de informatisering van de overheid coordineren.
De KKF heeft op maandag 20 mei het thema “Starting a business in Suriname” gepresenteerd aan
een 21 personen tellende handelsmissie (vertegenwoordigers van bedrijven/organisaties), geleid door
de Trinidad Energy Chamber. De delegatie vertoefde in ons land voor een ‘Energy Service Trade
Mission’ en de KKF arrangeerde meetings voor hen met hooggeplaatsten, bedrijven en organisaties.
Zo bezochten zij Vice President Robert Ameerali en de Minister van NH, Staatsolie, EBS, Nana
Resources, Sadhna Petroleum en de RBC bank. Op de KKF werden matchmaking sessions gehouden
met 25 lokale bedrijven. Het was de derde keer dat de Trinidad Energy Chamber een handelsmissie
leidde naar Suriname.
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Eén der ondernemersavonden werd gewijd aan
een breed overleg van alle bedrijfslevenorganisaties over de voorgenomen ‘Pre-shipment
Inspectie (PSI) en het KMO-Fonds. De
organisaties waren bijeen gekomen om te
beraadslagen over beide genoemde onderwerpen en zij namen uiteindelijk in beide gevallen
een gemeenschappelijk standpunt in dat zij in 2
brieven aan de Minister van Financiёn hebben
aangeboden. In het schrijven met betrekking
Enorme belangstelling voor de issues in kwestie
tot PSI drongen de organisaties aan op uitstel
maatregel. Aangegeven werd dat er overlegstructuren bestaan zoals het Suriname Business Forum
(SBF) waarin de kwestie aan de orde kan worden gesteld. Voorgesteld is ook om PSI (fysieke controle
in het buitenland) te laten vervallen vanwege de hoge kosten en in Suriname de controle te laten
uitvoeren door SGS (Sociéte General de Surveillance). Voorts zou er een onafhankelijke
beroepsinstantie van deskundigen van de Overheid en van het bedrijfsleven ‘in place’ moeten zijn bij
de ingangsdatum van de nieuwe procedure. In de brief aangaande het KMO Fonds vraagt het
bedrijfsleven aan de Minister om het besluit te heroverwegen en om een nieuw besluit te formuleren
m.b.t. het tijdelijk reserveren van een fonds t.b.v. evaluatie van door het bedrijfsleven aangedragen
argumenten. Volgens het bedrijfsleven zou het fonds met de criteria die het stelt, niet de doelgroep
bereiken en zou het zijn doel (versterken en stimuleren van de productiesector) voorbij schieten.
Studenten(23) en begeleiders (2) van de EGC French Guiana brachten dit jaar een bezoek aan de
KKF. EGC French Guiana verzorgt een 3-jarig studieprograma dat studenten opleidt tot bedrijfsleiders
die de uitdagingen aankunnen m.b.t. marketing, verkoop, administratie, finance, human resources,
computersystemen en internationaal recht. Het bezoek aan Suriname beoogde de studenten bekend te
maken met de cultuur en de professionele aanpak van zaken in Suriname. Er zijn tevens bezoeken
gebracht aan bedrijven en organisaties in de sectoren toerisme en onderwijs, de technologische sector,
fabrieken, de agrarische sector, handelsbedrijven en de milieusector,
De Ambassadeur van de Republiek Indonesiё vereerde de KKF met een presentatie op een
ondernemersavond waarbij hij 3 onderwerpen aankaartte:
1. De historische relatie die Suriname heeft met Indonesiё;
2. De handelsrelatie die Suriname heeft met Indonesiё;
3. Het belang van (een bezoek aan) de 28e Trade Expo Indonesie (TEI), die van 16 – 20
oktober 2013 is gehouden.
De ambassadeur gaf aan dat de TEI 2013 georganiseerd werd door het Ministerie van Handel en
Industrie van Indonesiёe ter versterking van business en handelsactiviteiten in diverse produkten en
diensten. De expo biedt naast een veelheid aan programma’s en presentaties ook de mogelijkheid om
topambtenaren, business-leaders en ondernemers te ontmoeten. De ambassadeur gaf tevens aan dat er
diverse diensten met betrekking tot transport binnen Indonesiё aan de Surinaamse delegatie zullen
worden geboden.
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De KKF heeft geparticipeerd in de 3e
Caribbean Investment Week die van 10 – 15
juni op Trinidad & Tobago werd gehouden.
Gastheer was het Ministerie van Trade, Industry
and Investment van T&T. Gedurende deze
week werd het Caribbean Investment Forum
(CIF)
gehouden en de nadruk lag op
investeringsmo-gelijkheden
in specifieke
sectoren. Voor de KKF participeerde het
Kamerlid Raymond Hasnoe en de ondernemer
Steve Badloe.
v.l.n.r.: Raymond Hasnoe, Vasant Bharath, minister van Trade, Industry and Investment, mw. Kamla PersadBissessar, Prime minister van Trinidad & Tobago en Steve Badloe.

Een delegatie van de Frans Guyanese Kamer van Koophandel en Fabrieken bracht op vrijdag 6
september een bezoek aan de KKF waarbij een aantal (problematische) zaken die de handelsintegratie
van beide landen belemmeren, aan de orde werden gesteld. Het vrije vrachtvervoer en de
visumprocedure blijken vooral voor de Surinaamse transporteurs grote barrières te vormen. De
bijeenkomst werd bijgewoond door de Voorzitter van de Frans Guyanese Kamer, de heer Le Pellier,
de Voorzitter van de KKF, Ir Henk Naarendorp, en de Ambassadeur van Suriname in Frankrijk, de
heer Harvey Naarendorp. Er werd voorgesteld dat de onderwerpen goed werden vastgelegd en
voorbereid voor een volgende bijeenkomst. Ook werd geconkludeerd dat gestreefd moest worden naar
de ondertekening van een accoord door beide landen en dat het gesprek hiertoe naar een politiek
niveau moest worden getild. Besloten werd om in oktober wederom bijeen te komen. Daarbij zouden
o.m. de volgende thema’s aan de orde komen: 1. Transport van vrachtvervoer; 2. Infrastructuur:
veerboten, bruggen; 3. Studie informatie-uitwisseling tussen bedrijven uit Frans Guyana en Suriname.
De niet-residerend ambassadeur van Namibiё (in
Braziliё), de heer Lineekela J. Mboti, en de 1e
Secretaris, de heer Siluka B. Kabuku, brachten op 19
november een beleefdheidsbezoek aan de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Het gezelschap werd
ontvangen door de Voorzitter en de OnderVoorzitter
van de KKF, de heren Henk Naarendorp en Anil
Padarath.

V.l.n.r. S. Kabuku, L.J. Mboti, H. Naarendorp en A. Padarath

Pagina 26

Kamer van Koophandel en Fabrieken

V.

Jaarverslag 2013

SAMENVATTING

Ogenschijnlijk beleefde de KKF een doorsnee jaar waarin als gewoonlijk een bevredigend verloop van
de gebruikelijke activiteiten zoals de twee beurzen, de KKF-acts (des maandags in ‘De Ware Tijd’), de
trainingen en de ondernemersavonden, plaats vond. Toch zijn er bij nader inzien in het jaar 2013
bijzondere vorderingen geboekt in de ontwikkeling van de KKF en hebben zich in verband daarmede
opmerkelijke acties voorgedaan.
Het jaar werd geopend met een openbare vergadering waarin de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de heer Hoefdraad, het Surinaams bedrijfsleven een totaal beeld van de Surinaamse
financieel-economische positie voorhield. Deze bijeenkomst was in zekere zin tekenend en misschien
de inspiratie voor de mede op de gepresenteerde informatie gebaseerde innovatie van de Kamer
gedurende het jaar 2013.
Zo werd met de opname van het Openbaar Stichtingenregister in de maand mei (bij Staatsbesluit 13
maart) een belangrijke mijlpaal bereikt, waarbij de KKF zich heeft ontwikkeld tot het Nationaal
Register voor Stichtingen en andere economische en niet-economische wettelijk geregistreerde
natuurlijke personen.
De aan de KKF-hal gepleegde investeringen wierpen hun vruchten af, evenals de intensivering van de
oproep aan het bedrijfsleven om haar (financiele) verplichtingen i.e. de betalingen van de
jaarbijdragen, te voldoen. De jaarlijkse bijdragen zijn substantieel toegenomen en de jaarrekening
vertoont een gezond financieel beleid. Aan het opschonen van het Handelsregister werd en wordt
noodgedwongen bijzondere aandacht besteed, aangezien mutaties in de bedrijven nog steeds niet of
niet voldoende worden doorgegeven aan het Handelsregister.
Bij al deze ontwikkelingen kon een algehele training van het personeel natuurlijk niet achterwege
blijven. Het personeel werd op verschillende gebieden bijgeschoold teneinde optimale service te
kunnen blijven verlenen aan het publiek.
Internationaal werden de relaties aangesterkt door de ontvangst van diverse bezoekers (diplomaten en
handelsmissies), terwijl de Kamer zelf enkele belangrijke handelsmissies ondernam en wel naar
Turkije, Braziliё en ook naar Indonesiё.
De initiatieven van de Kamer om met overige bedrijfslevenorganisaties in te grijpen bij de ietwat
ondoordachte voornemens van de Regering om de Pre-Shipment Inspectie tot uitvoering te brengen en
om zonder adequaat overleg over te gaan tot instelling van het KMO Fonds, tekenen de nationale
betrokkenheid en betekenis van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de belangenbehartiging
van het bedrijfsleven in 2013.
De uitreiking van certificaten (bij de opening van de Jaarbeurs) aan enkele ondernemers die een
bijzondere bijdrage hebben geleverd met betrekking tot de export van Surinaamse producten tekende
eveneens de betrokkenheid en de stimulerende werking van de Kamer op het bedrijfsleven.
De innovatieve inslag van de Kamer moest uiteindelijk uitmonden in een heroverweging van de visie
en missie van de KKF. Deze heroverweging leidde tot een degelijk opgezet en maatschappelijk breed
gestuurd aanpassingsproject van ‘Visie/Missie van de Kamer’ dat bij de Jaarsluiting 2013 nog gaande
was en moet resulteren in een nog te formulieren hernieuwde Visie/Missie die enerzijds zal aansluiten
bij de positie die de KKF over 5 à 10 jaar moet en wenst in te nemen in aansluiting op de nationale
ontwikkeling en de daarop betrekking hebbende verwachtingen van relevante actoren binnen de zich
moderniserende Surinaamse samenleving. Het jaar 2013 werd dan ook afgesloten met de blik op een
nieuwe visie en missie voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het jaar 2014!
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