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I.

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

I.1.

Missie, doel en beleid

De missie van de Kamer en Koophandel en Fabrieken luidt:
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

De taakstelling van de Kamer is wettelijk vastgesteld en is alsvolgt 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 2020.

Samenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken per 01 januari 2020:
Bedrijfsgroepen

Lid

Plaatsvervangend Lid

A. Detailhandel (4 leden)

Baldew V.S.
Jawalapersad R.
Lee T.J.S.
Mw. Salaroe N.S.S.

Kariem D.A.
Mw. Roebijat J.
Bunsee R.B.
Nankoesing A.A.L.

B. Overige handel en tussenpersonen
(7 leden)

Audhoe E.L.
Cheung C.P.
Heave J.C.
Jawalapersad S.
Manichand R.B.
Ramadhin B.
Schuitemaker F.P.L.

Zhang Y.
Sprangers F.S.
Mw. Jimidar K.
Neus O.U.
Narain K.
Zhao J.
Tjon-A-Tjoen A.R.

C. Nijverheid en Industrie (4 leden)

Baldew, R.
Lin D.
Ramadhin C.S.S
Van Zichem P.F.

Mw. Towikromo S.M.
Kempes G.R.
Janmohamed A.
Abas H.S.

D. Financiele instellingen en
verzekeringswezen (2 leden)

Randjitsing, A.J.
Jie Foeng Sang R.P.

Ganga N.
Ramsoedjas P.

E. Verkeersbedrijven (4 leden)

Ishaak M.H.
Nannan R.
Orie M.M.
Padarath, Jayant A.

Khoenkhoen R.
Ramadhin R.G.
Black R.F.
Sewradj R.

F. Hotel-, café en restauratiebedrijven
en amusementsbedrijven (4 leden)

Chundro D.D.
Gajadin R.P.
Jangbahadoor R.R.
Sawikarta K.

Tjon Soei Len M.
Mw. Vieira Bezerra V.L.
Koeber R.
Mw. Cheung J.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)

Moenne D.M.A.
Schillevoort R.B.

van der Jagt W.
Donoe K.T.

de Baas P.D.
Mw. Jangbahadoer – Rahman R.

Dhanes R.S.
Dwarka B.
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In 2020 was het KKF-bestuur alsvolgt samengesteld:
1. Padarath, J.A.
- Voorzitter
2. de Baas, P.D.
- Ondervoorzitter
3. Lee T.J.S.
- Lid
4. Schuitemaker, F.P.L. - Lid
5. van Zichem, P.F.
- Lid
6. Jie foeng Sang R.P. - Lid
7. Chundro D.D.
- Lid
- Lid
8. Moenne D.M.A.
Installatie Kamerleden KKF
Op donderdag 02 januari 2020 zijn de nieuwe Kamerleden officieel geinstalleerd voor de periode 01
janauari 2020 tot en met 31 december 2023. De Kamerleden zijn wettelijk bij acclamatie gekozen
verklaard nadat de kieslijsten zoals door de tegenhangers ingediend, niet aan de vereisten bleken te
voldoen. De kieslijsten voor de diverse sectoren zijn integraal samengesteld en zijn een brede
landelijke weerspiegeling van het bedrijfsleven en ondersteund door meer dan 400 handtekeningen
voor de lijsten. Er zijn veel nieuwe jonge ondernemers als Kamerlid toegetreden en er is zorgvuldig
voor mede vertegenwoordiging uit de districten gekozen. Het aantal Kamerleden is verruimd van 21
naar 29. Middels deze verruiming hebben de Agrarische sector, de Medische sector en de Industrie een
specifieke vertegenwoordiging toegekend gekregen in de Kamer. De Kamerleden hebben goedkeuring
verleend dat bij deze bijzondere gelegenheid de plaatsvervangers en besturen van de werkarmen
deelnamen aan de bij wet vastgestelde besloten vergadering. Voor de transparantie heeft de
vergadering bij exceptie ook toestemming verleend voor de publicatie van beeldmateriaal via KKFmultimedia. De verkiezing van de Voorzitter en de Ondervoorzitter heeft plaatsgehad middels gesloten
briefjes in afgesloten stemruimten en stembussen. Het tandem Jayant Padarath (Vz) en Paul de Baas
(Ovz) is na voordracht unaniem gekozen. Het bestuur bestaande uit de 8 branchevoorzitters is
geïnstalleerd en de 2 adviseurs zijn wederom geformaliseerd. Het beleid voor de zittingstermijn is
gepresenteerd en de taakstelling van de werkarmen breed uitgemeten. De KKF continueert met de
installatie van de nieuwe Kamerleden haar leidende en dienende rol aan het bedrijfsleven.

In ons streven het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), te ondersteunen
om de Covid - 19 pandemie tot het minimum te beperken in ons land, worden wij getroffen door het
heen gaan van ons Kamerlid dhr. Frederik Schuitemaker, m.b.a. Rik (Ervo). Rik die zijn mening niet
onderstoelen en banken stak maar de KKF en elke andere organisatie waar hij bij betrokken was, met
hand en tand verdedigde, heeft het moeten afleggen tegen een minuscuulvirus met verstrekkende
fysieke en psychische gevolgen. De heer Antonius Tjon A Tjoen is in zijn plaats als Kamerlid
toegetreden.
II.2

Personeel en personeelszaken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2020.

Het personeelsbestand van de KKF telde per 1 januari 2020, 36 personeelsleden (30 dames en 6
heren). Gaandeweg dit dienstjaar hebben 4 personeelsleden op eigen verzoek ontslag genomen en zijn
er 4 nieuwe medewerkers in dienst genomen. Het jaar 2020 werd dus afgesloten met een
personeelsbestand van 36 personeelsleden (29 dames en 7 heren).
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De dames Sally Toekaja en Jacintha Kristono zijn reeds 20 jaren verbonden bij de Kamer, mevrouw
Toekaja thans in de functie van Finance Manager en mevrouw Kristono Office Manager. Voor een
vlot verloop van hun werkzaamheden is in de geheime Kamervergadering van 28 augustus 2020
goedkeuring gegeven om hun tot Adjunct-Secretaris te benoemen.
Medewerkers die in het jaar 2020 hun dienstjubileum bij de Kamer herdachten zijn, Cedric van de
Leuv, Jeanesey Satiman, Melissa Tamsiran, Samantha Kontino (allen 5 jaar), Nascaly Rozenblad (10
jaar) en Joyce Sabajo (25 jaren).
CAO 2020
De KKF Werknemers Organisatie en de Kamer van Koophandel en Fabrieken hebben in 2020 na
diverse onderhandelingsronden een gewijzigde Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) getekend.
De ondertekende CAO heeft betrekking op de primaire voorwaarden en geldt voor 01 jaar.

Pagina 7

Kamer van Koophandel en Fabrieken Jaarverslag 2020

III. KKF-INTERN
III.1. Het Handelsregister
Verloop van het aantal geregistreerde en opgeheven bedrijven in 2020:
Bedrijfsvorm
Eénmanszaak

01/01/20

nieuw
ingeschreven
20.036
1.689

opgeheven

31/12/20

490

21.235

Naamloze vennootschap

8.770

892

1

9.661

Vennootschap onder firma

2.670

52

54

2.668

919

11

1

929

Cooperatieve vereniging

67

5

0

72

Vereniging

89

11

0

100

Vennoot & Commandite

20

0

0

20

243

23

8

258

32.814

2.683

554

34.943

Stichting

Filiaal van een buitenlandse
onderneming
TOTAAL
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III.2 Financiën
Het rapport inzake de jaarrekening 2020 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is opgemaakt
door het accountantskantoor Lutchman & Co. In deze paragraaf worden Staat van Baten en Lasten,
Balans en een toelichting op de jaarrekening, evenals de accountantsverklaring, zoals in het rappport
vastgelegd, weergegeven.
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IV. KKF EXTERN
IV.I De KKF in ontwikkeling
Doing Business with Finland
Finnpartnership uit Finland en ons Ministerie van Buitenlandse Zaken hielden op 10 februari jl. een
seminar in de KKF Conference Room. Het doel was gericht en georganiseerd kansen te creëren voor
Finse bedrijven, belangrijke zakenpartners te ontmoeten en de lokale markten te verkennen. Aan de
orde kwamen: duurzaam bosbeheer, educatie, ICT en Havenfaciliteiten.
Finnpartnership is een zakelijk partnersschapsprogramma dat gefinancieerd wordt door het Finse
Ministerie van Buitenlandse Zaken en dat wordt beheerd door Finnfund. Het programma beoogt
positieve ontwikkelingen te beïnvloeden d.m.v. het organiseren van activiteiten tussen Finland en
ontwikkelingslanden. De Finse handelsmissie was vooral gericht op netwerken en match
making(B2B). Onder de aanwezigen op het seminar was ook dhr. Dilip Sardjoe, Honorair Consul van
Finland. De Finse delegatie heeft enkele Surinaamse bedrijven bezocht waaronder Stichting Bosbeheer
en Bostoezicht, houtbedrijf Soekhoe & Zonen, Grassalco en Haven Beheer. De Finnen waren
bijzonder geïntereseerd in ‘Nature en Tourism’. Finland is net als ons land erg bosrijk (65%). Ze
gaven aan dat op educatief gebied er mogelijkheden zijn om gratis een Bachelor en of Masteropleiding
te volgen. Om de export van en naar elkaars landen op gang te brengen zijn wel goede
havenfaciliteiten vereist. Zowel de Finnen als de entrepreneur’s op het seminar toonden zich na afloop
ervan zeer content met het resultaat. De Finse delegatie bestond uit; de ambassadeurs Perrti Ikonen en
Pekka J. Voutilainen en de consul Tina M. Nikinnen, Caribbean and EU cordination en attache Sanna
M. Tavi ambassador to the Caribbean. Voorts bestond de delegatie uit een 4 functionarissen van
Finnpartnership en 2 van Tampere university of applied science.
CARICHAM- BRICS+ Conference
De KKF stond in het teken van de toenadering van 2 Geo economische blokken. Geografisch
kenmerkend voor de Caricom is dat, behalve Suriname en Guyana op het vaste land, deze
gemeenschap bestaat uit kleine eilanden in de Caraïbische zee waarvan Nederlandse, Engelse en
Spaanse mogendheden de voormalige bewindvoerders waren. De BRICS+ kenmerkt zich geografisch
als verzelfstandigde economieën van meerdere continenten. Qua inwonerstal, BBP en alle overige
ijkpunten, zijn de 2 Handelsblokken absolute contradicties maar hebben desondanks een synergetische
basis. De economische groei van de BRICS+ is een accelerator voor de Caricom.
Zuid - Zuid relatie: Het symposium spitste zich toe op het materialiseren van de Zuid - Zuid relatie
waarbij het elementair facet van financiering van de implementatie is geïncorporeerd. De IDB heeft
blijk gegeven strategische partnerships terdege inhoud te geven en heeft ‘all the way’ haar support
geboden, wat gewaardeerd wordt. De Wereldbank, International Finance Corporation, de Caribbean
Developmentbank (CDB), Islamic Development Bank, The Guyana Bank for Trade & Industry, e.a.
hebben hun commitment aan de KKF om het bedrijfsleven te financieren in gang gezet door acte de
presence en inhoudelijke presentaties over hoe daar vorm en inhoud aan te geven. Aangezien het
bedrijfsleven de drager is van de economie en daarmede de sociaal maatschappelijke welvaart en
welzijn van de bevolking, is een versterkt bedrijfsleven, met name gedurende economische malaises,
onontbeerlijk. Financiële input is daarbij een kernaspect. De KKF heeft haar partners in deze mee om
fondsen beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven. De KKF-werkarmen begeleiden bedrijven bij het
voldoen aan de criteria van haar financial partners. De economisch diplomatieke vertegenwoordigers
van de BRICS+ hebben een overview verzorgd van de mogelijkheden en de tools daartoe. De mindere
tot non tariff barriers bij export naar deze landen zijn een pre in vergelijking met de traditionele
exportmarkten. Suriname kan met name een rol vervullen in assemblage van halffabricaten voor
verder distributie. De bereidheid om de Caricom te doen profiteren van hun economische groei is een
belangrijk gegeven voor de interactie tussen de Caricom en de Brics+ Caricom Kamers. De
vertegenwoordigers van de verschillende Caricom Kamers van Koophandel hebben allen een
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overview gegeven van de economische stand van zaken van hun land alsook de opportunities voor
zowel hun collega Caricom members als de BRICS+. Het besef dat samenhang essentieel is voor
schaalvergroting om de BRICS+ te bedienen vanuit de Caricom is terdege doorgedrongen. De
coördinatie hiervan wordt door de CariCham geïntensiveerd en de KKF vervult hierin de swiffle
functie. De toegenomen middenstand in de BRICS+ heeft meer te besteden aan o.a. reizen (Caricom
toerisme) en aankopen (handel) terwijl met name Suriname en Guyana, naast traditionele
bestemmingen, een verruimde exportmarkt aangereikt krijgen. De Knowledge transfer is in deze niet
te onderschatten; zeker voor Suriname vanuit een Diaspora relatie met name China, India en
Indonesië. Het voormalig Nederlands bewind in Zuid-Afrika geeft een extra dimensie in de relatie
Suriname – Zuid-Afrika door vele herkenbare aspecten. Het gegeven dat Brazilië onze achterbuur is
en de toenemende populatie aan Brazilianen in ons land een versnelde onderstroom van handel en
geldstromen teweegbrengt, is niet te bagatelliseren en vraagt om structuur en coördinatie. Deze en
meer bijzondere verbintenissen maken met name voor Suriname de relatie met beide Economische
blokken bijzonder. Suriname is niet slechts door haar geografische ligging, maar door haar
verwevenheid met zowel de Caricom, Mercosur/Unasur, Europa (mn. Nederland) en de BRICS+ in
een bijzondere positie een verbindende rol te vervullen. Door in verenigd verband de interactie tussen
de economische blokken te optimaliseren is er tegelijkertijd een bindmiddel binnen de blokken zelf om
meer inhoud te geven aan hun interne verdragen. De KKF heeft dan ook gemeend, vanuit haar
perceptie dat Suriname dringend toe is aan een omslag van politiek gedreven naar economisch
gedreven aansturing van ons land, de aanzet te geven en de trekkersrol te vervullen tot het verdiepen
van de onderlinge relaties binnen een helder kader ten faveure van herstel en groei van onze economie.
*CariCham: Caricom Chambers of Commerce & Industries; BRICS+: Brazilie, Rusland, India, China,
Zuid Afrika en Indonesie.
Ontwikkelingen in de Energie sector
De Afobakka stuwdam is inmiddels in Surinaams beheer. De onderhandelingen daartoe hebben ook
het bedrijfsleven geroerd. De condities waaronder de dam is overgedragen, zijn voor de KKF geen
aanmoediging tot enthousiasme, echter nemen gedane zaken geen keer. De KKF heeft dan ook niet
geparticipeerd in de toelichtingssessies van de President. Uit egard voor het instituut, hebben wij
verkozen onze haaks staande opvattingen aangaande het traject tot de overname en het geïndiceerd na
traject, welke wij in eerdere schrijven reeds hebben geëntameerd, niet te herhalen in deze voor het
Staatshoofd euforische periode van de “fait accompli”. Toch is de dam een cruciaal onderdeel van
onze energievoorziening waar het bedrijfsleven op boogt, weshalve wij de besluiten en
ontwikkelingen dienaangaande nauwlettend volgen en waar nodig wederom onze aandachtspunten
zullen adresseren op de daartoe bestemde plekken. De aangenomen energiewet wijkt dermate af van
het initieel concept dat aan de primaire doelstellingen voorbij is gegaan. De in te stellen Energie
autoriteit heeft ook haar initiële reikwijdte zien marginaliseren. De opsplitsing van de NV EBS in
separate Opwekking, Transmissie en Distributie juridische entiteiten (NV’s) is eveneens van haar
technische grondslagen ontbloot en averechts geredresseerd. Het ware namelijk het momentum om tot
een centraal gestuurde Staats Energieopwekkingsinstituut te geraken waarbij geïntegreerde
mechanismen m.b.t. de divergerende opwekkingsmodaliteiten kunnen worden gecombineerd ter
realisatie van een maximal rendement. Het maximaal rendement behoort in onze optiek nog altijd te
worden benut voor bespoediging van onze ontwikkeling. Een industrie en productie stimulerend beleid
is daarbij gediend bij een minimum cost pricing tarief, terwijl de dienstverlening het middeltarief en de
huishoudens de commerciële tarieven behoren te worden toegekend. Dit gangbaar international
instrument van development based energy supply is in deze politieke (verkiezings) tijd realistisch
gezien een farce. De KKF zal waar zinnig haar positieve bijdrage blijven leveren aan het evaststellen
van beleidslijnen en de benutting van ons energie potentieel.
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Corona en Quarantaine
Op social media is er na het “posten” van foto’s van de voorbereidingen voor het creëren van
quarantaine faciliteiten in primaire zin, een golf van kritiek geleverd. De faciliteiten, zowel in de
BUFES Event Center (KKF Hal) als in het NIS, die nog in het prille stadium van voorbereiding
verkeerden, zijn bekritiseerd als oncomfortabel en gebrek aan privacy. De voorbarige kritiek heeft
geresulteerd in het besluit van het Covid managementteam alle repatrianten na aankomst naar huis te
sturen en de zgn. Thuis quarantaine toe te staan. De gevolgen zijn niet uitgebleven en hebben geleid
tot reëele omstandigheden die konden leiden tot local transmitting en daaropvolgend community
spread. Wat onze gemeenschap onvoldoende beseft is dat dergelijke omstandigheden zoals een
pandemie, geen ruimte laten voor voorkeuren, luxe en overige. Quarantaine faciliteiten zijn doorgaans
militaire tenten waarin veldbedden worden geinstaleerd met zo min mogelijk meubilair, linnen of
andere transmitters en zaken waar het virus of andere meeliftende bacterien zich kunnen huisvesten.
Hoe meer luxe, hoe groter het gevaar van virus faciliterende omstandigheden. Het kost het land niet
alleen kapitalen om hotels en andere accomodatie in te huren, het brengt ook nog nodeloos niet
daartoe opgeleide, afdoend voorbereide of ontoereikend beschermde medeburgers in gevaar. De hotel
medewerkers (house keeping) en alle andere betrokkenen bij dergelijke accomodaties worden
nodeloos blootgesteld aan besmettingsrisico’s. Daarnaast is de factor reiniging, waaronder het
ontsmetten van dergelijke faciliteiten, een stuk gecompliceerder. De combinatie van airborn en droplet
overdracht van het virus heeft een consequentie voor centrale koeling van met name hotelfaciliteiten
die niet zijn toegerust met chloorhexidine filters. Geisoleerde ruimten zoals hallen met veelal een
hoger plaffond zijn daarbij een pre. Gezien het feit dat inmiddels is vastgesteld dat het virus overleeft
in fecalien is het gebruik van chemische toiletten en kunststof/ glazen badcellen te prefereren boven
reguliere sanitaire en bad faciliteiten bij quarantaine modaliteiten. Kortom, onwetendheid en verkeerde
prioriteiten plaatsen instanties die verantwoordelijk zijn voor het algemeen belang, nodeloos onder
druk en leidt tot onverantwoorde keuzen. Wij doen daarom een beroep op de gemeenschap te kiezen
voor effectiviteit en voorzorg inplaats van onnodig risico waarbij de hele samenleving het gelag zal
moeten betalen. (Overdracht van b.v. een inreisende drager naar een locale persoon of lokale persoon
naar andere lokale persoon)
Bijstelling Stille Diplomatie Policy
De KKF heeft haar wettelijke taak als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het bedrijfsleven
vooralsnog door stille diplomatie ter hand genomen. Resultaatgericht als wij zijn, hebben wij,
ongeacht welk regiem er heerst, consequent uitdagingen binnen het bedrijfsleven buiten de media om
onder de aandacht gebracht en aangepakt. Het zij door gesprekken, schriftelijke adressering, inzet van
pressiemiddelen en andere binnen de ethische normen toepasselijke methodieken, om uitdagingen ten
goede te keren. De realiteit van hen die wij vertegenwoordigen, de ondernemers, strookt echter niet
nauwgezet met onze policy. Wij worden als te stil ervaren terwijl andere organisaties zich opbranden
in de media, wat meestal neerkomt op veel geschreeuw en weinig wol, persoonlijk populisme of eng
groepsbelang. Helaas is het gebruik geworden dat gesprekken, schriftelijke communicatie en
gedachtengoed in de ether worden gegooid, waardoor ze letterlijk op straat komen te liggen. Wij
hebben ons tot nog toe verzet tegen dat niveau van institutie. Leden wensen echter publieke notificatie
van onze progressie, hoezeer zij ook worden geinformeerd en individueel en/of collectief de resultaten
van onze inspanningen ervaren. Aangezien wij vertegenwoordigers zijn en niet op eigen titel handelen,
behoren wij opvattingen van hen die ons schragen, niet te bagatelliseren. Wij hebben uiteindelijk
Kamerbreed besloten om anders dan sectorale rapportage, toch iets meer publiciteit te geven aan onze
inspanningen. Wij beginnen daarom al deze week met het deels publiceren van externe
correspondentie inzake diverse aangelegenheden via de website en Facebookpagina. Na tussentijdse
evaluatie zullen wij deze omslag maximaliseren of minimaliseren.
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SecFeSur Online
De KKF werkarm SecFeSur heeft ondermeer tot taak sectoren te clusteren, een integraal federatief
register te beheren, sector standaarden te doen implementeren, bedrijfsnormbeheersing inzake safety
& security te monitoren en sector incentives te identificeren en te kanaliseren. Door vraag en aanbod
zijn wij een bedrijfsleven vacaturebank aan het ontwikkelen. Zowel bedrijven als werkwillige
werkzoekenden (met de nadruk op werkwillige) kunnen zich doen registreren op
www.federaties/jobportal. De bedrijven hebben een eigen registratie sectie en de werkzoekende een
separate. De dienstverlening is geen concurrentie met onze eigen leden met name intermediair
bureaus, het is slechts een uitvloeisel van onze verantwoordelijkheid om het bedrijfsleven te
ondersteunen in het werven van gekwalificeerd kader. De goede samenwerking met de federatie van
uitzendbureaus maakt dan ook integraal deel uit van deze dienstverlening en kan gezien worden als
synchronisatie van de arbeidsmarkt. Bedrijven die behoefte hebben aan ondersteuning in deze periode
van de ‘partial lock down’, kunnen zich registreren op www.federaties/companysupport. U treft er
verplichte velden aan, zoals uw KKF-registratienummer. De KKF staat eerlijke concurrentie voor en
hoewel onze inspanningen in het algemeen belang zijn en toegespitst zijn op het bedrijfsleven, is het
zaak dat wij legaliteit voorop blijven stellen. Kleine zelfstandigen en andere economisch actieve
personen en groepen die mee willen dingen naar modaliteiten van diverse aard, behoren zich minimaal
in het legaal economisch verkeer te begeven. Bent u nog niet geregistreerd in het Handelsregister en
hebt u nog geen belasting vastnummer, dan assisteren wij u via de Handelsregister Bali om uw
economische activiteit te formaliseren. Dit is een collectieve voorwaarde om in aanmerking te komen
voor incentieven om met name de Covid-19 crisis te overbruggen. Renteloze leningen,
belastingkortingen en hollidays kunt u namelijk slechts opteren als u in het formeel economisch
verkeer betrokken bent.
110 jaar KKF
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft op 1 mei haar oprichting in 1910 herdacht. De overheid
heeft tot taak zorg te dragen voor het nationaal welzijn dat in hoge mate afhankelijk is van ondermeer
een bloeiend bedrijfsleven. Het MKB wordt daarom zelfs de ruggengraat van de economie genoemd.
Wijze overheden faciliteren derhalve optimaal dit deel van het bedrijfsleven en zorgen voor een milieu
dat investeringsvriendelijk is. Het bedrijfsleven voorziet in werkgelegenheid en wel in een mate die
een minister van HI&T terecht deed opmerken dat de overheid haar apparaat niet zal kunnen saneren
zonder het ondernemerschap. Het belang van een consistent ondernemersvriendelijk beleidsplan werd
dus ingezien. De Kamer heeft diverse initiatieven ondernomen om de overheid er bewust van te maken
dat een beleidsplan gericht op het ontwikkelen van het bedrijfsleven die cruciaal is voor de analyse
van ‘lands verdiencapaciteit als onderdeel van een nationaalbeleidsplan.
Het Handelsregister(HR) is in Suriname de enige betrouwbare bron die inzicht kan verschaffen in de
structuur van het bedrijfsleven. Het HR is ook de enige solide basis voor een betrouwbare analyse
(omvang en samenstelling van het bedrijfsleven). In de begin Jaren 2000 bestond 40% van de
ondernemingen uit winkels, eetgelegenheden, en venters. 15% bestond uit importeurs en exporteurs,
13% uit verkeersbedrijven en 7% uit kleine industriële bedrijven; samen 75% van het bedrijfsleven.
De KKF heeft zich enorm ingezet voor deze bedrijven om een strategie te ontwikkelen gericht op het
opheffen van barriers en het scheppen van nieuwe kansen. De resultaten waarbij diverse van deze
microondernemingen zijn doorgegroeid tot bedrijven met grote getallen arbeidsplaatsen is niet
uitgebleven. Ook het transparant maken van economische activiteiten in de illegale sfeer, deze doen
omzetten tot legale ondernemingsvormen ter bevordering van een competitieve business community
en elimineren van oneerlijke concurrentie. Het aanscherpen van haar internationaal netwerk van
gelijksoortige instituten, het fungeren als interact van wereld financiële instellingen, geïntensiveerde
contacten met diverse regiems van de diverse Handelsblokken ter verruiming van onze afzetmarkt en
technical sources, hebben haar reikwijdte significant vergroot. Heden ten dage is de KKF uitgegroeid
tot een economisch planbureau, met allure tot een voortrekkersrol ter implementatie van een
gecalculeerd nationaal beleid. De acceptatie en invloed van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is
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door haar integraal nationaal en internationaal beleid anno 2020 doorgegroeid naar de gelijkwaardige
counterpart van de Trias Politica.
Grondenrechten
Deze wet is in beginsel in strijd met onze grondwet die aan elke burger dezelfde rechten toekent en
geen beperkingen oplegt aan groeperingen ter gelijkwaardige betreding, bewoning en economische
activiteit binnen ons grondgebied. Het toekennen van bijzondere rechten aan groepen van onze
samenleving staat daar haaks op. Temeer daar deze bevoorrechting geen onderdeel is van een
totaalplan van ordening; meer in het bijzonder onze geografische, geologische en geofysische
ontwikkelingsrichting, spatial planning, decentralisatie en bevolkingsontwikkelingsvisie.
Nationaal beleid behoort o.m. feitelijk, integraal, inclusief en synergetisch te zijn. Populisme is
mondiaal nergens verbindend en duurzaam gebleken. De wet inzake collectieve rechten van
inheemsen en Tribalen zoals het concept formeel is vernoemd, druist in tegen de gedachte van de
eenheidsstaat alsmede de fundamentele rechten van de samenleving. Het is een verengd geïsoleerd
product dat slechts beoogt verkiezingswinst te behalen maar dat totaal strijdig is met de basale vormen
van verbindend bestuur. Bovendien voert het onze samenleving terug naar de primaire vormen van
verdeel en heers gezagsstructuren.
Strategisch beleid omvat timing en momentum waarbij de realisatie van beleidsvoornemens, besluit en
implementatie, door o.a. andere kansrekenen op de minuut en omstandigheid wordt voorbereid. Onze
politieke structuur kent geen demissionaire wetgevende of uitvoerende macht. Kort voor de
vastgestelde verkiezingsdatum wordt van een gebalanceerde en verantwoordelijke coalitie echter
geacht zich te onthouden van ingrijpende besluiten met verstrekkende consequenties, hun
regeerperiode overstijgend.
Onderhavige wet heeft verstrekkende gevolgen voor het persoonlijk, zakelijk en sociaaleconomisch
recht van de Surinaamse burger. Het is ad hoc, onvoldoende getoetst aan de aspiraties van onze
bevolking en het bedrijfsleven, die voor de ontwikkelingsfinanciering zorgdraagt. Het plaatst politici
in deze verkiezingsperiode onder druk om de wet op z’n merites te kunnen beschouwen laat staan zich
kritisch te kunnen uitlaten over de wet. De politieke afstraffing van belangengroepen die de wet
regardeert ligt namelijk om de hoek op de verkiezingsdag en politieke partijen zullen daarom niet
durven ageren. De wet is echter springstof onder de saamhorigheid en economische structurering van
ons land. Internationale vonnissen kunnen niet zondermeer worden geïmplementeerd. Bewezen is dat
Internationaal recht niet dwingend implementatie van vonnissen kan vorderen terwijl die indruisen
tegen het algemeen belang van een natie en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren op de inrichting
van hun politiek bestel.
Onze burgerlijke vrijheden bieden ruim recht tot participatie in het politiek spectrum en daarmede in
de besluitvorming van ons land. De aanduiding van ‘Minderheidsgroeperingen’ dient daarom te
worden genuanceerd op basis van de bevolkingsdata waarbij juist met name onze marron
gemeenschap de snelst groeiende en de meest urbaniserende bevolkingsgroep is. Ook de inheemsen
(zijn die trouwens niet meer tribaal?) hebben hun eigen politieke partij waarmee zij meedingen in het
beleidscentrum terwijl ze ook in meerdere politieke partijen vertegenwoordigd zijn. Het willen
formaliseren van de traditionele structuur, als onderdeel van ons nationaal regeerstructuur zal
verstrekkend bepalend zijn voor het economisch gebeuren in het achterland en volstrekt onacceptabel
omdat het zal resulteren in maatschappelijke disbalans.
De KKF staat ontwikkeling van de samenleving in haar totaliteit voor. Zij persisteert bij haar visie dat
het land op basis van een geologische, ecologische en demografische scan ontwikkelingskernen
behoeft. In tegenstelling tot demarcatie en toekenning van geïsoleerde gebieden, bieden
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ontwikkelingskernen duurzame toekenning en incorporatie van ontwikkeling. Wij dringen erop aan dat
buiten de verkiezingsperiode een referendum wordt gehouden over het toekennen van collectieve
rechten in het achterland, met uitsluiting van de rest van de bevolking. Wij eisen dat vooral de
jongeren van de opterende groeperingen zich uitspreken of zij het traditioneel gezag in zijn puurste
vorm, met eigen traditioneel strafrecht, nog voorstaan. Wij eisen de bevestiging dat zij collectieve
grondenrechten prefereren, in plaats van individueel recht op grond. Wij eisen hun bevestiging van
afstand doen van het individueel recht op ondernemerschap in en rondom de leefgebieden die zij allen
zelf ontvluchten voor het stadsleven of gewoon vanwege modernisering van hun bestaan terplekke.
Wij eisen de instemming van de totale bevolking op inperking van ons recht tot gelijkwaardigheid en
het teniet doen van het een en ondeelbaar zijn van ons land. Deze inperking kan niet worden
overgelaten aan de willekeur van 51 DNA leden. De KKF heeft zich naar elk regiem toe altijd
sentimentvrij, belang neutraal, proactief en negotiatie tolerant opgesteld. De aanname en
implementatie van deze wet, in welke bijgestelde vorm dan ook, is echter zo fundamenteel onjuist dat
hiervoor geen tolerantie kan zijn. Wij kunnen niet tolereren dat een toevallige coalitiemeerderheid, al
dan niet verbreed door verkiezingsopportunisme van niet coalitieleden, deze wet, met het mes op de
keel, oplegt. De wet beschermde woongebieden is geweest en wijselijk niet afgekondigd. Deze wet
inzake toekenning van grondenrechten aan Inheemsen en Tribalen is ’a bridge too far’. Indien de
behandeling van deze wet echter wordt voortgezet zal de KKF zich met alle ten dienste staande
middelen hiertegen verzetten. Gelegenheidswetgeving stopt hier.
Obstructie Financieel Verkeer
Het bedrijfsleven wordt, m.b.t. het financieel verkeer, al enige tijd geconfronteerd met ernstige
stremmingen en obstakels die niet meer te dragen zijn. Voorts werden ondernemers in de afgelopen
periode onaangenaam verrast met nieuwe regels inzake het doen van transacties via uw leden. Dit
zonder dat hierover vooraf afstemming is gepleegd met de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Door
de diverse COVID-19 afwerende maatregelen van de bankinstellingen, die onvoldoende naar de
clienten werden gecommuniceerd, is het doen van bankzaken op de voor hen bekende wijze geheel
ontwricht. Bovendien hebben de bankinstellingen per 01 augustus 2020 het gebruik van cheques
afgeschaft waardoor er een onwerkbare en chaotische situatie is ontstaan die niet te handhaven is. De
KKF heeft per brief d.d. 5 augustus 2020 het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging gevraagd
haar voor spoedoverleg uit te nodigen inzake geconstateerde ‘obstructie van het financieel verkeer’.
Het bedrijsleven is onaangenaam verrast door nieuwe maatregelen die zonder afstemming vooraf met
de KKF van kracht zijn geworden. Hierdoor is de gebruikelijk wijze van bankzaken doen onmogelijk
geworden. Bovendien heeft het per 1 augustus 2020 afschaffen van het gebruik van cheques een
onwerkbare en chaotische situatie doen ontstaan. De Stremmingen en knelpunten die ondernemers
ervaren m.b.t. het geldverkeer zijn onder meer: transactie- en andere bankkosten die banken in
rekening brengen zonder stil te staan bij de impact ervan op het bedrijfsleven. Het enorme tijdverlies
dat optreedt vanwege de door de banken getroffen covid-19 maatregelen. De opname limieten en vaak
ook het niet beschikbaar hebben van voldoende chartaal geld waardoor ondernemers hun eigen
tegoeden niet kunnen opnemen. Ook het digitaal betalingsverkeer biedt nauwelijks soelaas doordat het
voor een aanzienlijk deel van de clienten niet toegankelijk is. Door deze en andere knelpunten is een
‘Parallel Banking circuit’ ontstaan van bedrijven die wel dagelijks contanten verkrijgen die tegen een
provisie toeslag waarbij wordt omgeruild met bedrijven voor wie het beschikken over contanten een
dringende noodzaak is. Ook de mobiele banking, internet banking en het POS-betalingsverkeer
vertonen regelmatig tekortkomingen. Veel ongerief veroorzaken ook het niet tijdig aanvullen,
ontmantelen of buitenwerking stellen van ATM’s.
De KKF, als overkoepelend orgaan van het bedrijfsleven, vindt dat zij in overleg moet kunnen treden
met de overheid om te komen tot oplossingen. Zowel werknemers als werkgevers zijn ernstig
getroffen door de situatie die er nu heerst. Deze en andere knelpunten die het financieelverkeer ernstig
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belemmeren zijn voor de KKF aanleiding geweest om spoedoverleg met de bankiersvereniging aan te
vragen.
Herstelplan
De KKF is de hoeksteen van de economische orde in Suriname en zij werkt in het algemeen belang
aan het macro en micro economisch positioneren van ons land. De toewijding van de Kamer aan het
algemeen belang is verankerd in een wettelijke opdracht. In de Landsverordening van 1962 staat
namelijk dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken als taak heeft:
a) de belangen van het bedrijfsleven te behartigen;
b) de werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met in achtneming van het algemeen
belang, te bevorderen;
c) het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
De Kamer besteedt continu aandacht aan het ondernemerschap en behartigt met verantwoorde inzet de
belangen van middelgrote en kleine bedrijven, de MKB’s, in ons land. Dit vanuit de overtuiging dat
als het bedrijfsleven goed boert de hele samenleving daarvan zal profiteren. We denken dan aan
duurzame werkgelegenheid, versterking van de koopkracht en extra inkomsten voor de staat. Bij de
Kamer zijn er meer dan 30.000 ondernemingen uit alle sectoren aangesloten. Om de 4 jaar worden in 8
branches, via vrije en geheime verkiezingen, Kamerleden en Plaatsvervangers gekozen. Dit
vergelijkbaar met hoe DNA wordt samengesteld. De Kamerleden hebben een gelijke stem in de
organisatie en worden consequent geconsulteerd voordat standpunten worden ingenomen. De
Kamerleden hebben via brancheoverleg, ondernemersavonden en andere communicatiemiddelen,
steeds de gelegenheid hun opvattingen onbeperkt kenbaar te maken.
De Kamer streeft naar een Staat die door een gezonde economie wordt aangedreven en die een
moderne juridische basis heeft waardoor zij haar mening en positie wanneer nodig steeds kenbaar kan
maken. Zij is zich bewust van het dilemma van de regering om te komen tot een gedegen economische
groei waarbij de rol van het bedrijfsleven onmiskenbaar is.
De KKF heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen, het concept van het uit te voeren Herstelplan, nog
niet via formele kanalen mogen ontvangen. Via derden heeft zij echter exemplaren van het Herstelplan
verkregen en kon deze dus ter inzage nemen. Wat opvalt in het concept Herstelplan is: dat het niet
duidelijk aangeeft hoe de economie, met name de productiesectoren (onze nationale verdiencapaciteit)
te boosteren, hoe het financieelkader van ons land te versterken en hoe deze te tillen naar een hoger
niveau vooral met het oog op de National Risk Assessment waaraan ons land ook zal moeten voldoen.
Onduidelijk is ook hoe het voorgenomen sociaal vangnet zal worden gefinancieerd en uitgevoerd en of
potentievolle sectoren zoals het toerisme een behoorlijke incentive zullen krijgen. Voorts is niet
aangegeven op basis van welke koersexecities de cijfers in het concept zijn bepaald want ondertussen
heeft de wisselkoers aanpassingen (verhogingen) ondergaan. Het verkleinen van de publieke sector en
het verruimen van de werkgelegenheid komen ook niet of nauwelijks aan bod. Bij tal van sanerende
maatregelen in het HP, waaronder de afbouw van subsidies op de nutsvoorzieningen en
belastingverhogende maatregelen, is niet aangegeven of er compenserende oftewel dempende
maatregelen zullen worden getroffen om het nationaal ondernemerschap te ondersteunen. Het is
immers een gegeven dat bij afbouw van subsidies en/of bij lastenverzwarende maatregelen, er een
doorwerkend en bedreigend effect ontstaat naar de samenleving en het ondernemerschap toe.
Met name het ondernemerschap gaat al enorm gebukt onder de effecten van de heersende covid
pandemie met de diverse lockdowns en overige beperkende maatregelen, waarbij diverse branches
zoals de horeca, het casinowezen, het transport, de luchtvaart, de leisure industry vrijwel op de rand
van de afgrond balanceren.
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Alle bijkomende lasten verzwarende maatregelen kunnen desastreus uitpakken voor tal van sectoren
en /of branches die onder de druk zullen kunnen bezwijken, concurrentievermogen te niet zal worden
gedaan, leiden tot sluiting van bedrijven met verlies van arbeidsplaatsen.
De KKF is absoluut eens dat een herstructurering van de economie dringend is gewenst echter moeten
bij het doorvoeren van het HP een balans worden gevonden waarbj de zekere sociaal-maatschappelijke
pijn evenwichtig wordt verdeeld tussen burger en bedrijfsleven. Met meer dan grote belangstelling zal
de KKF het verloop van het HP blijven volgen en zich via alle haar ten dienste staande middelen en
kanalen blijven inspannen, gevraagd en ongevraagd om haar visie op de daartoe bestemde plekken
kenbaar te maken. Ten koste van alles moet worden voorkomen dat het reeds zwaar getroffen
bedrijfsleven niet komt te vallen in een spagaat van grote onzekerheden, zwaar verlies van de
koopkracht en afbraak van alle kansen voor verdere groei- of expansiemogelijkheden.
Koersen (SRD 14,-)
De wisselkoers is de barometer van onze economie en is de US-dollar de bepalende valutasoort voor
onze economie. Daar wij een overwegend importland zijn en waar tal van grond-en hulpstoffen voor
de nationale productie en lokale fabricage eerst moeten worden geimporteerd voor verdere verwerking
tot eindproducten, is de wisselkoers leidend en alles bepalend in onze economie. De nieuw
aaangetreden regering had na ampele excercities en evaluatie, besloten om de wisselkoers van $1,00 =
SRD 7,52 per 22 september 2020 te doen aanpassen naar 14,29 daar de 7,52 was achterhaald als een
schijnkoers en geen werkelijke weergave was van de kracht van onze economie.
Rond de periode van september was enkel via de zgn. parallelkoers $1,00 = SRD 15,00 US-dollars te
verkrijgen daar de handelsbanken reeds geruime tijd zeer beperkt en moeizaam in dollars konden
voorzien voor de broodnodige importen. De regering hoopte met de aanpassing van de wisselkoers zo
dicht mogelijk bij de vrije markt koes te kunnen aanleunen en daarmede de instroom van dollars naar
de banken en daarmede de rust op de valutamarkt te kunnen doen wederkeren. Helaas bleek in de
praktijk dat gelijk na deze 1e unificering van de wisselkoers, de vrije marktkoers opschoof richting
$1,00 = SRD 16,00 en de 14,29 koers. De zwakke getroffen economie, de marktwerking van vraag en
aanbod, de heersende onzekerheid rond het financieel verkeer, de beperkingen om over de eigen valuta
te kunnen beschikken en het voortdurende tekort aan US-dollars, waren aan de basis van de
voortdurende onrust en de jacht naar valuta.
De KKF is van mening dat de enige structurele oplossing om het tekort aan vreemde valuta op te
lossen, zit in het stimuleren van de nationale productie en daarmede de verdiencapaciteit van ons land
te vergroten. Om deze doelen te bereiken dient de regering daarom het bedrijfsleven te koesteren en te
faciliteren in de ruimste zin des woords en niet het bedrijfsleven juist te doen opzadelen met tal van
beperkingen, belastingen, een demotiverend ondernemersklimaat en beleid. Zeker moet ook worden
gewerkt aan een levelled playing field waardoor onze ondernemers de inhaalslag kunnen maken met
ondernemers in de regio en kunnen concurreren binnen de regio.
Aangekondigde maatregelen overheid
De KKF heeft kennisgenomen van de aangekondigde maatregelen van de regering waarbij de
koersunificatie de eerste concrete poging is om de Surinaamse economie weer op spoor te krijgen. De
Kamer heeft in diverse meetings met de regering alsmede de belastingdienst aangegeven dat er
mogelijkheden zijn voor mitigerende maatregelen waardoor de impact op de diverse sectoren kan
worden gemarginaliseerd.
Er zijn door leden van de regering prognoses gedaan waarbij men uitgaat van minimale rimpelingen
van tussen 2 tot 4 % op het prijzenfront. De uitkomsten van de genomen maatregelen zullen echter,
volgens een door de KKF uitgewerkt scenario, zeker een doorwerking hebben van tussen de 20 tot 30
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% op de prijzen van goederen en diensten. Uitsluitend focussen op de 28 basisgoederen is niet reëel
daar het leven van alle dag meer vereist dan slechts aardappelen, uien, kookolie, suiker en sardien. Het
volk dient zich ook goed te kunnen verzorgen, te vervoeren, te kleden, schoeisel aan te schaffen,
huishoudelijke apparaten of productiemiddelen te onderhouden of te vervangen. Kortom alle overige
consumptiegoederen en productiemiddelen zullen aanzienlijke prijsstijgingen ondergaan voor zover
zulks nog niet is gebeurd. Deze verwachtbare effectieve stijgingen zijn terug te leiden naar
unificatiekoers welke haar impact heeft op de douanekoers waarop alles wat wordt geïmporteerd van
toepassing zal zijn. De verschuldigde invoerrechten op geïmporteerde goederen welke 100 % zijn
verzwaard en bijkomende verhoogde omzetbelasting (van 10 naar 12 %) zullen worden verdisconteerd
in de verkoopprijzen daar geen enkele ondernemer dief zal willen zijn van zijn eigen portemonnee.
De inmiddels aangevangen onderhandeling tussen de regering en de CLO om een modus te vinden om
de 50% loonsverhoging te realiseren, verontrust de particuliere sector daar zij haar personeel niet
tegemoet kan komen met enige compensatie; het behoud van de onderneming en de arbeidsplaatsen
geniet immers absolute prioriteit. Wij geven met klem aan dat de extra inkomsten van de regering van
circa SRD 50.000.000,- niet mogen worden besteed aan salarisverhoging als daartegenover geen
verhoogde verdien- en productiecapaciteit staat.
De aangekondigde afbouw van subsidie op elektriciteit, gas, tarwe en babyvoeding zal ook diepgaand
worden besproken. De KKF kijkt uit naar een duidelijk samenhangend herstelplan en met name naar
de incentives die zullen worden aangereikt aan het bedrijfsleven, dat de motor is en blijft van de
economie, om te kunnen overleven.
Wij hebben concrete voorstellen gedaan om te komen tot modellen voor substantiële
inkomstenverhogende maatregelen met structurele compensaties voor bedrijven in de formele sfeer.
De KKF geeft verder te kennen dat zij het standpunt zoals ingenomen door de Governor van de
Centrale Bank van Suriname, Drs. M. Roemer, ondersteunt. De regering heeft beloofd een integraal
herstel- en stabiliteitsplan te presenteren. Wij doen een beroep op de regering ons zo snel mogelijk
over dit plan te laten beschikken opdat de KKF een gefundeerde bijdrage kan leveren aan het gezond
maken van de Surinaamse economie. De KKF is ervan overtuigd dat een stabiele economie slechts kan
worden bereikt met in het bijzonder een sterk lokaal MKB.
De KKF houdt zich te allen tijde beschikbaar voor een one on one overleg met de President gelet op
de rol van de Kamer. In de Landsverordening van 1962 staat immers dat de Kamer van Koophandel en
Fabrieken als taak heeft:
a) de belangen van het bedrijfsleven te behartigen;
b) de werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met in achtneming van het algemeen
belang, te bevorderen;
c) het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
Samenwerking KKF - Guyanese Olie en Gaskamer
De KKF heeft reeds decennia samenwerkingsstructuren met het Guyanees bedrijfsleven en is
voortdurend in beweging deze samenwerking uit te diepen en ruimere en tastbaardere resultaten voor
ons bedrijfsleven te realiseren. Binnen de Caricham en de CAIC is er een regionale samenwerking
tussen de diverse Kamers van Koophandel, echter is er met de directe buurlanden een bijzondere
bilaterale band, toegespitst op de specifiek aansluitende ontwikkelingsaangelegenheden. Het
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide Kamers van Koophandel heeft tot
doel om op gestructureerde wijze de ophanden zijnde ontwikkeling in de Guyana’s vwb
koolwaterstoffen ter hand te nemen. De spin-off in zowel de on-, near- als off shore, welke de
exploitatie van deze natuurlijke hulpbronnen teweegbrengen, vereisen dat het bedrijfsleven daarop
wordt voorbereid en zich standaardiseert om de acceleratie en opschaling van de equivalente
verdiencapaciteit te verduurzamen. Wij zullen in het traject tot implementeren van de afspraken
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binnen onderhavige overeenkomst de nodige exercities ondernemen binnen het bedrijfsleven. De
aanzet die door de respectieve regeringsleiders is gedaan tot facilitering van deze private strategie zien
wij graag bestendigd in toepasselijke beleidskeuzen. Wij stipuleren nochtans dat wij indachtig ons
soevereiniteitsbeginsel, de bewegingen van ons regiem nauwgezet volgen teneinde het consolideren
van ons nationaal belang, binnen het gezamenlijk belang niet te veronachtzamen. Op basis van onze
gelijkwaardigheid aan de Trias politica zullen wij onze medezeggenschap, binnen de realiteit van
global diplomacy, te allen tijde aanwenden voor het prioor houden van het Surinaams belang.
Aktiviteiten van de Kamer van Koophandel bij huidige aantreden van de regering,
met name zicht op investeringen.
Tijdens de regeringsformatie heeft de KKF de kans gekregen om een interactie te hebben met de in
2020 nieuwgekozen President van Suriname. Hierbij was plechtig beloofd een goede intensieve
samenwerking met de KKF. Mede in dat kader en in de lijn van de contiguiteit van het beleid van de
KKF, hebben wij gemeend de kontakten met investeerders die wij hebben door te geleiden naar de
regering. Hierover zijn er brieven geschreven naar de President van de Republiek Suriname, naar de
Minister van Economische Zaken en naar de Vice-President van Suriname. Dit heeft uiteindelijk
geleidt tot een intensiever kontakt met de Vice-President van Suriname en met een presentatie van het
bestuur en haar adviserend college van Kamer van Koophandel bij de Minister van Economische
Zaken, Technologische ontwikkeling en Innovatie zoals dat nu heet en bij de President van de
Republiek van Suriname, Chandrikapersad Santokhi.
Vervolgens is Business Advice Report geïnstalleerd, waarin namens de KKF-zitting hadden, de
Voorzitter dhr. Jayant Padarath, de Ondervoorzitter dhr. Paul de Baas, het lid dhr. Egon Audhoe en de
Adviseur dhr. Robert Ameerali. Bij meerdere gelegenheden is er aandacht gevraagd voor de wens van
investeerders om Suriname te helpen, o.a. bij het aflossen van de schuld en bij het maken van een
interval plan tot herstel van de economie tot investeringen , tot verbetering infrastructuur,
tot bevordering van het Toerisme , tot het aantrekken van Industrie, tot verbeteren van de AgroCultuur, tot woningbouw en qua scholing, technisch en universitair, qua herstel fonds voor financieel
verkeer en verbetering van de mogelijkheden voor de middelgrote en kleine ondernemers in
Suriname, middels het aantrekken van de fondsen van waaruit leningen gegeven zouden kunnen
worden, die ons de goede stootkans zouden geven om competitief te worden in de wereld, om
producten te maken die wij uiteindelijk zouden kunnen exporteren.
De besprekingen, bij met name de Vice-President hebben toegeleid dat er een delegatie van Brazilië is
gekomen om te praten in December 2020. Er zijn afspraken gemaakt voor de continuiteit van het
beleid en daar is het 2020 bij gebleven. De afspraken zijn gemaakt via het Kabinet van de VicePresident, Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk.
Meerdere verzoeken en kontakten en enkele interacties met de Minister van Econnomische Zaken en
Innovatie hebben helaas er niet toegeleid dat er kontakt gemaakt is met de investeerders uit o.a.
Saoedie Arabie, via Gabon en andere investeerders die via Rio de Janeiro en Sao Paulo gepresenteerd
werden aan de regering. De uitnodiging naar hem toe is nimmer gekomen en gegeven feedback vanuit
het Ministerie van Economische Zaken Technologische Ontwikkeling en Innovatie is uitgebleven.
Evenzo is uitgebleven in 2020, elke uitnodiging dan ook die zou kunnen verwachten vanwege het
kabinet van de President van Suriname. Uiteindelijk hebben wij via Business Advice Report meerdere
malen gealarmeerd op de mogelijkheden van investeerders, maar in 2020 hebben wij het Ministerie
niet zover kunnen krijgen om de investeerders te laten komen en om gebruik te maken van de
gepresenteerde mogelijkheden tot een sneller en draagbare herstel van ons Financieel Economische
situatie in het land en algemene welzijn in het land.
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