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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond

BEKENDMAKING

De impact van de “Wet Arbeidsbescherming Gezin”
op het bedrijfsleven.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij aan alle ingeschrevenen in het Handelsregister bekend dat zij hun jaarbijdrage vóór
01 april 2019 voldaan dienden te hebben (art. 20 G.B. no. 123).

: dinsdag 16 april 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich te
nemen, voorts naast telefonische en email, ook persoonlijke feedback te geven voor
doorgeleiding naar betreffende instanties. Daarnaast is netwerken een wezenlijk
onderdeel van de ondernemersavond. Visitie kaartjes horen er dan ook bij.

Op alle ingeschrevenen wordt een beroep gedaan om hun jaarbijdrage
vóór 01 juli 2019 aan te zuiveren. Dit kan geschieden van maandag tot en
met vrijdag van 08.00 – 16.00 uur bij de kassa aan de Gravenberchstraat
no. 33 of bij onze filialen.

WEEK REVIEW
Instelling CARICHAM
De Kamers van Koophandel en Fabrieken uit Antigua en Barbuda, Barbados,
Belize, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Martinique, St. Kitts
en Nevis, St Vincent en de Grenadines, Saint Lucia, Trinidad en Tobago en
Suriname kwamen op 1 en 2 april jl. op Barbados bijeen om het netwerk van
Caribische Kamers van Koophandel (CARICHAM) formeel te lanceren. Namens
de KKF participeerde haar ondervoorzitter Paul de Baas in deze netwerk meeting.
De 16 landen ondertekenden een Memorandum of Understanding (MOU) waarmee het netwerk formeel werd ingesteld. De deelnemende landen zullen nu een
actieplan herzien en finaliseren. Dit plan zal als leidraad dienen voor het samenwerken. Er zijn voorts manieren besproken om op het gebied van rampen risicovermindering de samenwerking te verbeteren. Aan de orde kwamen ook handelsfacilitering en -bevordering, kennisuitwisseling, belangenbehartiging en een
regionaal lidmaatschapsprogramma.

In verband met de verkiezing van de leden der Kamer dit jaar zullen
slechts ingeschrevenen die vóór 01 juli 2019 hun jaarbijdrage hebben
voldaan op de kiezerslijst geplaatst kunnen worden (art. 7 G.B. 1962 no.
85).
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Netwerkmeeting KKF filiaal Commewijne
De KKF organiseerde op maandag 8 april jl. ter gelegenheid van haar 109 jarig
bestaan een netwerkmeeting voor ondernemers op het filiaal te Commewijne. Dit
filiaal opende op 4 april 2017 zijn deuren. Het is voor het eerste dat er in dit district een netwerkmeeting werd gehouden. Commewijne is een overwegend landbouw district. Zonder titel op de gronden kunnen de landbouwers echter geen
leningen sluiten bij de banken voor doorgroei van hun onderneming. Aan enkele
ondernemers zijn oorkondes uitgereikt als waardering voor hun jarenlange verdiensten.

Ondernemersavond dinsdag 9 april
Joyce Naar, Global legal advisor ACP Civil Society Forum, presenteerde op
onze ondernemersavond (9 april jl.) het onderwerp:” Economische
Partnerschapovereenkomst tussen de Cariforum staten, enerzijds en de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds”. Zij werd bijgestaan
door Paul de Baas, ondervoorzitter van de KKF.
De EPA is een handelsovereenkomst tussen de Cariforum lid landen en de
Europese Gemeenschap. In maart 2020 expireert deze overeenkomst en daarom
wordt sedert september 2018 onderhandeld over de opvolging hiervan.
Momenteel worden de voor- en nadelen van deze overeenkomst bestudeerd en
tegen elkaar afgewogen. De overeenkomst zal herzien worden. Suriname ondertekende de EPA in 2008 maar ratificeert haar niet. De overeenkomst wordt echter
wel toegepast wat tegen onze Grondwet is. De Grondwet bepaalt namelijk dat
verdragen en overeenkomsten eerst goedgekeurd moeten worden door het parlement en afgekondigd alvorens ze in werking mogen treden. In maart 2019 werd
er in Brussel een overlegvergadering gehouden waarbij de Civil Society werd
geïnformeerd over de stand van zaken. Tijdens de ondernemers avond belichtte
mevr. Naar enkele artikelen van de overeenkomst en de gevolgen van het ratificeren hiervan. De ondernemers werden na de presentatie in de gelegenheid
gesteld vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Bezoek Ambassadeurs aan de KKF
Drie niet-residerende ambassadeurs: H.E. Elisabeth Eklund van Zweden,
Z.E. Milan Zachar van Slowakije, Z.E. Elias Lebbos van Libanon en de in ons
land residerende ambassadeur van Indonesië, Z.E. Julang Pujianto brachten op woensdag 10 april jl. een bezoek aan de Kamer van Koophandel en
Fabrieken.
Tijdens deze meeting is samenwerking betreffen o.a. de agrarische sector, energiesector, infrastructuur, versterken van de vriendschap, cultuur en handel, diversificatie van de economie en kennisoverdracht aan ondernemers in Suriname
afgesproken. De werkafspraken zullen door de KKF werkarmen, m.n. GLOTSS
(Global Trade Services Suriname) worden gemonitord. De ambassadeur van
Indonesië nodigde de Kamer bij deze gelegenheid uit het bedrijfsleven te doen
participeren in het Indonesia Latin – America Forum. Dit Forum beoogt ondernemers van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te interesseren in handelsbetrekkingen met Indonesië. De KKF heeft op basis van reciprocie de bestaande
mogelijkheid van deelneming aan haar beurzen benadrukt.
Kosteloze registratie van Agrariërs landbouwers en overige agro subsectoren

De KKF continueert i.s.w.m. het Ministerie van LVV, de kosteloze registratie van
agrariërs in het handelsregister. Ondernemen kan niet meer zonder bedrijfsidentificatie, o.a. bij het doen van bankzaken, handelstransacties en netwerken. Om
ook deze groep ondernemers structureel te ondersteunen en te faciliteren met
o.a. incentives waaronder trainingen, kapitaal, titel op de grond en afzetmarkten.

OPROEP
De Coöperatieve Federatie Weg- en Spoortransport G.A. (COFWES) roept hierbij alle trucks, - bus en taxihouders op hun kentekennummer en Id.no. op te geven voor de registratie voor het in
aanmerking komen voor de invoer van heffingsvrije banden bij
SecFeSur. Ook de truckhouders die reeds betaald hebben voor de
aanhangwagens worden opgeroepen zich te registreren voor het in
aanmerking komen voor de restitutie.
SMS nummer
: 7140804
Telefoon
: 532370
E-mail
: info@federatie.sr
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
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MADE IN SURINAME & AGRO BEURS 2019
1 - 4 MEI 2019
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REGISTRATIE is vanaf 11 februari tot en met 10 april 2019!

Aanscherping Arbeidswetgeving
Het Ministerie van Arbeid heeft een reeks van wetgevingsproducten ingediend bij DNA, terwijl ook DNA enkele initiatiefwetten heeft geconcipieerd, allen betrekking hebbende op verbeteren van de rechtspositie van werknemers. De wetten hebben een wezenlijke impact op het bedrijfsbeleid, kostenmarges en overige over aspecten van de bedrijfsvoering. De KKF constateert dat het bedrijfsleven onvoldoende is geïnformeerd en de participatie van de bedrijven bij de feedback sessies door de KKF geïnitieerd, zijn vooralsnog onbevredigd.
Bedrijven stellen nauwelijks ruimte te hebben voor nieuwigheden vanwege de survival mode waarin velen zich
bevinden. De KKF benadrukt het belang van geïnformeerd blijven en vòòr aanname van de wetten te participeren in de consultatie ronden. Het is complexer om na aanname van de wetten wijzigingen doorgevoerd te
krijgen. In het geval van de Rij en Voertuigen wet heeft de KKF in goed overleg met het Ministerie van
Financiën een vergelijk kunnen bewerkstelligen voor COFWES. Het is structureel echter onze werkwijze dat
wij anticiperend uw zorgpunten vernemen. Op de regering en DNA doet de KKF het dringend beroep, in haar
voortvarendheid tot verbeteren van de rechtspositie van werknemers en of het bijstellen van regelgeving naar
internationale maatstaven, de lokale hedendaagse realiteit in acht te nemen en de balans tussen wenselijkheden en actual possibilities stringenter in beschouwing te nemen.

Nationale strategie en actieplan Agrotoerisme
Met het project "Versterking van de toerisme-sector door het ontwikkelen van koppelingen met de
landbouwsector in het Caribisch gebied " hebben IICA en OAS onlangs een belangrijke input geleverd
voor het verbeteren van het agrotoerisme in de regio. Suriname en zes andere landen in de regio participeren in dit project dat beoogt de landbouwproductie en de diversificatie van het toerisme te verbeteren. IICA en OAS staan voor respectievelijk het Inter-Amerikaans Instituut voor landbouwsamenwerking en de Organisatie van Amerikaanse Staten.
Doelstellingen
De doelstellingen van het project betreffen: *het verhogen van de handel in landbouwproducten en –diensten
aan de toeristische sector; *het aangaan van partnerschappen tussen gemeenschappen en de toeristische
sector; *het identificeren en eventueel introduceren van nieuwe en unieke agro-toeristische producten en diensten gericht op het uitbreiden en diversifiëren van de toeristische productmix; *het bewuster maken en verbeteren van het vermogen van belanghebbenden om te voldoen aan internationale vereisten m.b.t. toerisme,veiligheids- en servicestandaarden; *het verbeteren van de toegang tot toeristische marketing- en promotieprogramma's. De Agro-handel en industrie omvat het kopen en verkopen van verse en verwerkte landbouwproducten. Te denken valt aan: groenten, fruit, specerijen, aardvruchten, medicinale kruiden, spijsolie, organische voedingsmiddelen, vis- en vleesproducten, sappen en andere lokale dranken, melkproducten, bloemen,
potplantjes, gezondheidsproducten en andere gebruiksartikelen en “versierselen” (ornamentele producten).
Voorts vallen onder de agrohandel en industrie: transport, opslag, markten en alle kanalen waarlangs producten de toerist als consument kunnen bereiken. Er zijn diverse mogelijkheden om de verkoop aan en distributie van landbouwproducten naar de toerist te verbeteren en duurzamer te maken. De KKF-werkarmen,
Stichting Toerisme Suriname (STS) en de Sector Federaties Suriname (SecFeSur), zullen samen met sub sectoren werken aan het vergroten van het bewustzijn en van de vereiste kennis door training en scholing en door
het creëren van kredietfaciliteiten voor producenten en verwerkers. RMD
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