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Frans in Suriname

Doel

57ste Summer Fancy Food Show
U heeft een uniek voedselproduct (specialty food)?
En u wilt zich oriënteren op deze markt?
Doe dan mee met de 57ste Summer Fancy Food Show in Washington DC
van 10 - 12 juli 2011.
De Caribbean Export Development Agency (CEDA) zet er een Caribbean
Paviljoen op waarin ook Suriname zijn specialty food mag promoten. De
nieuwste etnische, exotische, unieke, organische en natuurlijke voedingsmiddelen zullen er te zien zijn alsook de laatste trend van kwalitatieve verpakkingsmateriaal. De Fancy Food Show biedt de mogelijkheid een netwerk in
deze sector op te starten.
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VOLDOEN
IS EEN

Dhr. Raymond van Hemert, directeur van Frans in
Suriname
Frans, het publiek actief
participeert in forums en
organisaties hun evenementen plaatsen op de
website etc.

Frans Guyana

Er werd uitgeweid over
statistische gegevens en
zeer uitgebreid informatie
verschaft over aspecten
van de Frans Guyanese
economie, de demografie
en meer. Onder de titel:
'De ware ondernemer kent
geen grenzen' werden

VISIT OUR WEBSITE:

samenwerkingsideeën
geopperd op de gebieden
van landbouw, toerisme,
sport en cultuur, transport,
recycling, mediaproducties en veel meer. Rafael
Pindard is te bereiken op
cel. 08220689 en zijn emeiladres is r.pindard@guyane.cci.fr De presentatie omvatte ook een
stappenplan naar een
goede
samenwerking.
Aldus een greep uit de
presentatie.
RMD

nerschapsovereenkomst,
NTF2 getekend. Deze
overeenkomst houdt in
dat in ontwikkelingslanden
samengewerkt zal worden
om ondernemingen te helpen posities te verwerven
op EU-markten.

Aanvullend

Het partnerschap verenigd twee partners met
aanvullende vaardigheden. CBI beoogt capacity
building door begeleiding,
ontwikkeling van vaardigheden of opvoeren van
het prestatievermogen,
analyse van sector en
land, versterking van

BSO's, en export coaching programmas. De ITC
opent deuren naar de rest
van de wereld. ITC is een
agentschap van de WTO
en de UN en assisteert
het MKB in ontwikkelingslanden bij hun exportbetrachtingen. CBI is het
Nederlandse
centrum
voor de bevordering van
importen uit ontwikkelingslanden. Core business is het faciliteren van
de handel met ontwikkelingslanden. De organisatie herdenkt dit jaar haar
40 jarig bestaan.
RMD

Het Chinese parlement, het Volkscongres, stemde in maart j.l. met
een meerderheid van 98% in met het nieuwe Vijfjarenplan van politiek leider Wen Jiabo. China gaat zich richten op nieuwe strategische
industrieën. En aangezien Chinezen doorgaans hun doelstellingen
halen, mag het Westen zich hierop wel goed voorbereiden.
Bij het uitvoeren van plannen op het gebied van infrastructuur en productiefaciliteiten lijkt het motto
bij de Chinese lokale bestuurders 'erop en erover'
te zijn. Te veel ambitie kan
echter leiden tot inflatie,
vastgoedbubbels en een
groeiende kloof tussen
stad en platte land. De
Chinezen beseffen dat
inmiddels ook en zetten
daarom voor de periode
2011 tot 2015 in op een
jaarlijkse
economische
groei van 7%. Die groei
moet kwaliteitsvol zijn in
de zin dat er meer zal worden gedaan om inkomensverschillen te verkleinen en de binnenlandse
consumptie te vergroten.
China wil nieuwe strategische industrieën ontwikkelen zoals alternatieve
energie, biotechnologie,

Ondernemersavond
Deze week hebben wij
geen Ondernemersavond
i.v.m. de Agro,-Made in
Suriname en ICT beurs.

DRAGE OP TIJD

China in achtervolging op westen

Ambitie

KKFacts

Deadline registratie voor deelname in groepsverband is gesteld op woensdag 4
mei a.s.
Vertrek Washington: vrijdag 8 juli a.s. Terug Paramaribo: woensdag 13 juli a.s.

informatietechnologie,
hoogwaardige productietechnologie, nieuwe materialen,
alternatieve
brandstofauto's en groene
technologie. In 2015 moeten deze al goed zijn voor
8% en in 2020 voor 15%
van het bruto binnenlands
product (BBP).

Westen

Voor de topsectoren in het
westen is dat even slikken
en met name ook voor Nederland dat graag aan de
weg timmert als het gaat
om hightech, biotechnologie en energie. Nederland
wil blijven meetellen op
wereldniveau en zegt zich
te zullen concentreren op
negen gebieden waarop
het nu ook al vooraan
staat. In die topgebieden
zullen de Nederlandse ondernemers en hun overheid de handen ineen
slaan om de voorsprong

verder uit te bouwen.
Maar feit is dat de Chinezen in een hoog tempo de
achtervolging hebben ingezet.

China

De Chinese ambitie is niet
nieuw en het land timmert
al jaren aan de weg m.b.t.
bijvoorbeeld
halfgeleiders, biotechnologie, milieu, electronica en medische en farmaceutische
technologie. China investeert daarvoor zwaar in
onderwijs en onderzoeksfaciliteiten. Aan de paar
honderd
universiteiten
studeren al jaren wagonladingen aan ingenieurs
af die de droom moeten
helpen waarmaken. Made
in China moet created in
China worden. China
groeit snel en weet in te
zetten op nieuwe sectoren. Bron: VNO-NCW opinieblad Forum.
RMD
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www.surinamechamber.com
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Bezoek

Partnership CBI en ITC

Het eerste officiële partnership dateert van 2005,
maar daarvoor was er al
een jarenlange samenwerking. In 2006 ontstond
er een extra dimensie met
het opzetten van het Netherlands Trust Fund
(NTF) dat zich richt op het
versterken van BSO's
(Business Support Organisations). Het NTF wordt
gecoordineerd door de
CBI die namens de Staats
Secretaris voor internationale ontwikkeling optreedt
als budget verantwoordelijke. In 2009 werd de part-
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Voor meer info en deelname:
het Ministerie van Handel en Industrie (HI) tel. 402826 of 402080
toestel 1041/1049
e-mail: vanuessa.gefferie@minhi.gov.sr/ gaynel.wallerlei@minhi.gov.sr
chamber@sr.net/ mrenardus@asfasuriname.com .

Het Nederlandse CBI dat de export vanuit ontwikkelingslanden bevordert en het International Trade Centre (ITC) implementeren een tweede partnership. Het terugdringen van armoede door handel is de band
die CBI en ITC gemeenschappelijk hebben.

Partnerschap 2

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

‘Frans in Suriname' en 'Samenwerking met Frans Guyana via internet'
was het thema op onze laatstgehouden ondernemersavond. Inleiders
waren Raymond van Hemert (tolk en vertaler) van 'Frans in Suriname'
en Rafael Pindard, international development advisor. Zij informeerden het gehoor uitgebreid over onze oosterbuur en droegen ideeën
aan voor samenwerking. Voorts werd de website fransinsuriname.com gepresenteerd.
De inleiders zetten enkele
feiten op een rij en bouwden vandaaruit de presentatie op. Feiten als: Suriname als jong land met
grote potentie en te weinig
afzet, dat teveel gefocust
zou zijn op de VS en Nederland. Verder de taalbarrière (geen frans, geen
portugees etc), moeilijke
toegang tot informatie
(statistieken, omschrijving
in het frans), de wil van
beide landen om samen
te werken (ondernemers
en politiek). Doel van de
presentatie was onze
ondernemers te informeren over samenwerkingsmogelijkheden met Frans
Guyana en de diensten
die 'Frans in Suriname'
biedt om de samenwerking te vergemakkelijken.
Dat doel zal bereikt zijn
als onze ondernemers
meer informatie gaan opvragen bij de Frans Guyanese Kamer C.C.I.G.,
bedrijven hun website laten vertalen naar het

Uitgave
Adres

04 t/m 08 mei 2011
wo. t/m za. van 17.00 - 22.00 uur
zo. van 16.00 - 22.00 uur
KKF-Beursterrein ingang Borretstraat
Entree p.p.:
Volwassenen - SRD 6,Kinderen t/m 10 jaar en 60-plussers - SRD 3,Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat tel. 530311, fax. 437971

CITAAT
"Bedrijfscijfers zijn als een bikini. Ze geven een interessant
beeld, maar spannende delen blijven verborgen."
(Burton Malkiel 'Beleggersprofeet')

Wist

u

dat ?

In Nederland passeerden in maart j.l. drie extra heffingen voor de banken de revue.
Minister van Financiën, Jan Kees de Jager kondigde aan dat banken per 1 juli 2012
jaarlijks 400 miljoen moeten storten in een fonds. Dit fonds moet na 10 jaar 4 miljard
euro sterk zijn om als buffer te dienen voor het depositogarantiestelsel. Spaarders
zullen hierdoor gegarandeerd zijn van de eerste 100.000 euro op hun rekening,
mocht een bank omvallen. Banken die meer risico's nemen moeten meer bijdragen
aan het fonds. Verder gaat Frans Weekers, staatssecretaris van Financiën, het
invoeren van btw op bankdiensten onderzoeken. De banken zijn daarvan nog vrijgesteld. De derde heffing die is aangekondigd betreft een bankenbelasting, waarvoor nog wel eerst een voorstel van de Europese Commissie wordt afgewacht.
Minister De Jager wil echter niet wachten tot alle Europese landen de belasting
invoeren. Er komt nog meer af op de banken. Eind volgend jaar moeten nieuwe
regels (Basel lll) geïmplementeerd worden. Deze stellen zwaardere solvabiliteitseisen aan de banken om een herhaling van de kredietcrisis te voorkomen. Onderdelen
zijn: hogere kapitaaleisen, lagere leverage ratio's(balanstotaal gedeeld door eigen
vermogen) en strengere eisen aan de liquiditeit van beleggingen. Er komt dus een
behoorlijk pakket aan lastenverzwaring op de bankensector af. De kredietverlening
wordt met Basel lll gerantsoeneerd. "Dat is dubbelop en moet worden vermeden",
vindt VNO-NCW. De werkgeversorganisatie stelt dat een 'credit crunch' fnuikend zal
zijn voor de net weer aantrekkende Nederlandse economie en dat een bankenbelasting meer kwaad dan goed zal doen. In Nederland geldt sinds 1 januari 2010 geld
de Code Banken. Banken moeten die toepassen of uitleggen waarom ze afwijken.
Onderdelen zijn: Bestuurders moeten een moreel-ethische verlaring afleggen; principes inzake deskundigheid en permanente educatie van commissarisen; versterking van het risicomanagement; principe dat de klant centraal moet staan; beloningsbeleid gericht op de lange termijn; variabele beloning bestuursleden is hooguit
honderd procent van het vaste inkomen; en terugvordering of vermindering van ten
onrechte uitgekeerde variabele beloning.

ONE
STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 19/04/2011
Geldigheidsduur 02/05/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,78
Pound sterling
5,45
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
404,41
Trin. & Tob. dollar
0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,54
Brazil real
2,11

