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De abnormaal tijdrovende procedures voor het oprichten van een NV
in Suriname worden binnen enkele dagen vervangen waardoor wij de
vergelijking met landen in de regio, waar het veel sneller gaat dan bij
ons, zullen kunnen doorstaan. Met een gemiddelde van 600 dagen
voordat hier een NV is opgericht, slaan wij een modderfiguur in de
wereld en wij staan er dan ook zeer beroerd voor (171ste) op de
Wereldbank-ranking van ' The Ease of Doing Business'. Hierin komt
nu aanzienlijke verbetering.
Het bedrijfssleven dat nog
maar kortgeleden zeer
aangenaam werd verrast
met een sterk vereenvoudigd vergunningensysteem mag zich nu wederom verheugen in nog een
mijlpaal. Adviezen van het
Suriname Business Forum (SBF) om de procedures voor de oprichting
van een N.V. te versimpelen en te versnellen, hebben de regering overtuigd
waardoor ook dit aspect
van de Ease of Doing
Business is aangepakt en
verbeterd. Aan de verbetering van beide systemen
is gedegen voorbereiding
voorafgegaan want het is
al jaren dat met name de
KKF het vereenvoudigen
van ze heeft bepleit. Er is
in de loop der jaren breed
en diepgaand over beraadslaagd door de relevante actoren.

Procedure

De wet noemt twee verplichtingen voor het oprichten van een N.V.: een
notariële akte en een verklaring van geen bezwaar
van de President. Verder
moet er gestort zijn en is
er een bankverklaring nodig. Dat zal zo blijven. In
de praktijk hebben zich
echter twee gebruiken
ontwikkeld die niet door
de wet zijn voorgeschreven. Deze zijn: het uitgebreid screenen van de akten door het Ministerie
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Nieuwe mijlpaal in 'Ease of
Doing Business' in Suriname

Mijlpaal

Uitgave
Adres

van Justitie & Politie en
het via de agenda van de
Staat (BIZA) opsturen van
de acten naar de President. Geen wonder dat
stukken soms niet terug te
vinden waren en kwijtraakten tijdens deze 600
daagse mars langs allerlei
bureau's. Deze twee gebruiken die de afwikkeling
van zaken enorm stagneerden, worden geschrapt.

Nieuw

Er komt een electronisch
loket om de indiening van
aanvragen te versnellen.
Inmiddels heeft de regering gesproken met de vereniging van notarissen
over deze aangelegenheid en hun betrokkenheid werd daarbij benadrukt. De notariële acte
gaat in het nieuwe systeem van de Notaris naar
de President om te worden voorzien van een verklaring van geen bezwaar. De route naar de
ministeries van J&P en
Biza is eruitgehaald. En
als straks het nieuwe Burgerlijk Wetboek van kracht
wordt zal de verklaring
van geen bezwaar van de
president ook niet meer
nodig zijn. In Nederland
wordt die stap per 1 juli
a.s. ook gemaakt.

Wereldbank

De wereldbank stuurt op
gezette tijden questionnaires naar een aantal personen in Suriname die daar-

op moeten aangeven hoe
de situatie in ons land is
m.b.t. een negental aspecten van het zakendoen. Op basis van de informatie die deze personen vertrekken wordt via
een complex rekenmodel
bepaald welke positie wij
op de ranking innemen.
Het SBF gaat de bedoelde personen uitnodigen
om ze te informeren over
de stappen die Suriname
al genomen heeft, de
stappen die nu gaande
zijn en die nog genomen
zullen worden. Zo is de
nieuwe wet bedrijven en
beroepen in draft al klaar
en ook het nieuwe Burgerlijkwetboek is al een
tijdje gereed.

Prioriteiten

Het SBF heeft als volgende prioriteit de investeringswet. Er lopen hierover al verschillende processen. Het forum gaat
de richting op van brede
discussies over wat we
willen met de investeringswet. Andere stappen
betreffen bouwvergunningen en hoe snel men contracten gedaan kan krijgen. Er zijn negen categorieën waarvan het vergunningensysteem, de oprichting van NV's en de
Investeringswet als topprioriteiten door het SBF zijn
aangemerkt om de regering daarover van advies
te dienen.
RMD

CITAAT

“Laat iemand niet een prioriteit voor je zijn als jij voor hem of
haar slechts een optie bent." (Unknown)

BEKENDMAKING
De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt mede namens het Ministerie van
Handel en Industrie het volgende onder de aandacht:
Met ingang van 1 juni 2011 is conform het Staatsbesluit van 27 mei 2011, SB 2011
no. 64 "houdende nadere wijziging van het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven
en Beroepen" (S.B. 1981 no. 147, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2008 no. 36),
laatstgenoemd Staatsbesluit gewijzigd. Deze wijziging houdt een liberalisering van
het vergunningstelsel in.
Ingevolge artikel 1 onder B van eerdervermeld Staatsbesluit, wordt tevens de door
de Minister van Handel en Industrie aan de Districts- Commissarissen gedelegeerde
bevoegdheid, om vergunningen voor de uitoefening van bepaalde economische activiteiten te verlenen, om redenen van efficiëntie en coördinatie van beleid, ingetrokken. Eén en ander houdt in dat alle vergunningsaanvragen voor de hier aangehaalde bedrijven en beroepen derhalve slechts op de Afdeling Bedrijfsvergunningen van
het Ministerie van Handel en Industrie moeten worden ingediend.
Ten kantore van de KKF en afdeling Bedrijfsvergunningen van het Ministerie van
Handel en Industrie kunt u een lijst ophalen met bedrijven/beroepen
die vergunningsplichtig zijn. Zie ook onze website: www.surinamechamber.com

KKF-BEKENDMAKING
In verband met bijzondere werkzaamheden zal het KKF kantoor (Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37) op vrijdag 8 juli 2011 om 15.00 uur gesloten zijn voor het
publiek. Gelieve hiermede rekening te houden.
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BEDRIJF

Brazilië

Bettanin Industrial S/A

dat ?

Laurie Beth Jones is president en oprichter van 'The Jones Group', een advertentie,
marketing en business ontwikkelings firma. Haar bedrijf heeft als missie erkennen,
bevorderen en inspireren van de innerlijke uitmuntendheid in ons. Ze is auteur van
het boek ' Jesus CEO' waarin eeuwen oude wijsheid die de tanden des tijds glansrijk heeft doorstaan aangewend wordt voor visionair leiderschap. Het boek bevat een
zee van practische ideeën over hoe leiderschap liefde, inspiratie en goede wil organisaties kan versterken. "If you see the best in you, your intrinsic self, you can handle the worst in you" is een van de vele waarheden waarover het boek uitweidt.
Enkele andere uitspraken die universele geldigheid hebben zijn: "Nobody wins until
we all do. Let loving people become your highest priority. My family, friends and collegues are gods gift to me and I need to treat them accordingly. The principle of service is what separates true leaders from glory-seekers." Jesus CEO is gebaseerd op
de kracht van zelfkennis en meesterschap over jezelf, de kracht van actie en van het
onderhouden van relaties. Jones introduceert wat zij noemt de 'Omega management steil'. Deze steil incorporeert het beste van de alfa en beta management steil
en overstijgt beide. De Alfa management steil is gebaseerd op mannelijke autoritair
gebruik van macht en de beta steil op het vrouwelijk coöperatief gebruik van macht.
De leider die de totale combinatie van skills m.b.t. meesterschap over zichzelf, daadkracht en relationele kracht beheerst is gegarandeerd een succesvolle leider. Wat
meesterschap over jezelf betreft zegt Jones dat wie niet weet wie hij is geen leider
kan zijn. Leiders hebben I AM statements nodig waarmee ze aangeven wie ze zijn
en hun zelfbeeld hoort helder en positief te zijn. Succesvolle mensen denken en praten positief over en tot zichzelf. 'Words have power', stelt Jones en een mens wordt
op den duur wat hij van zichzelf denkt en zegt; je wordt je I AM statements, het beeld
dat je van jezelf hebt. Leiders weten hun energie efficiënt en effectief te richten en
voorkomen energielekkages doordat zij sterk bewust zijn van hun visie en missie en
weigeren verstrikt te raken in zinloze debatten met mensen die niet willen leren maar
slechts willen argumenteren. Voor de daadkrachtige leider geldt: "A good idea is
worth one dollar, but the plan for implementing that idea is worth million dollars". Het
is "Plan your work and work your plan". Relationeel kenmerkt de echte leider zich
door transparantie. Hij heeft geen verborgen agenda en managed zijn leven ' from
the inside out'. Zijn innerlijk, ziel of intrinsieke zelf, is zijn autoriteit en het referentiecentrum van waaruit hij de segmenten van zijn cirkel van invloed benadert en in
positieve zin beïnvloed en uitbreidt.

Bezoek de KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond van
19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk
en problemen en zoek
samen naar oplossingen!.

ZOEKT

Importeurs van huishoude
lijke en schoonmaakpro
dukten.
carloslopez@bettanin.com.br
www.bettanin.com.br
Union Advanced Industries
Fabrikanten van kartonnen
Co. Plc
dozen, dozen voor de Farmaceutische industrie en
voedselverpakkingsmateriaal
www.unionadvanced.com
Moonlight Traders HK Limited Importeurs van messen,
gegalvaniseerde stik draad .
khalid@moonlight123.com
contact@moonlight123.com

Jordanië

China

EUR1 FORMULIER VOOR EXPORTEURS
Het Ministerie van Handel en Industrie (HI) maakt bekend dat het huidig EUR1
formulier niet meer voldoet aan de voorwaarden die vereist zijn voor de export
naar Europa.

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

Echter zal dit EUR1 formulier nog tot en met 31 juli 2011 geaccepteerd worden.
Nadere berichten omtrent het nieuwe EUR1 formulier volgen.

VISIT OUR WEBSITE:

u

Ondernemersavond
Onderwerp: “Ondernemen en opleiden, een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.”
Inleider: dhr. John Maas,
Jurist en fiscaal econoom, free lance docent
aan de Hogeschool Rotterdam tevens de Unasat
Suriname (University of
applied Science and
technology)
Datum: 5 juli 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Handelsbemiddeling

www.surinamechamber.com

Wist

KKFacts

Revolutie in Arabische wereld
De Tunesische groente- en fruitverkoper Mohamed Bouazizi stak
zichzelf op 17 december 2010 uit pure wanhoop in brand nadat een
ambtenaar zijn kar had vernield en zijn weegschaal in beslag had
genomen. Na de zoveelste aanvaring met de overheid zag de 30 jarige Bouazizi het niet meer zitten. Hij overleed twee weken na zijn wanhoopsdaad.

Protest

De dood van Bouazizi
leidde tot grote protestmanifestaties en 10 dagen later was president Ben Ali
gedwongen uit zijn land te
vluchten na een regeerperiode van 23 jaar. De onlusten in Tunesië sloegen
over naar andere Arabische landen. In Egypte
werd president Mubarak
na dagenlange protesten
door het volk verjaagd en
in Libië brak ook een opstand uit waarvan de uitkomst nog onzeker is want
Kadhafi slaat met harde
hand terug. In Jordanië
stuurde de koning zijn
kabinet de laan uit en in
Jemen kondigde president
Ali Abdullah Saleh aan
zich niet herkiesbaar te
stellen na een regeerperiode van 32 jaar.

Verschil

De Arabische landen kan

je niet over een kam scheren. In Bahrein heeft 88%
van de bevolking toegang
tot internet en in Libië
slechts 6%. De bevolking
van Qatar produceert per
hoofd aanmerkelijk meer
dan in vele EU-landen terwijl Jemen nog altijd 40%
onder de armoedegrens
zit. Van de ca 300 miljoen
mensen in de regio is
50% onder de twintig. De
jeugdwerkloosheid
is
enorm en in de komende
10 tot 15 jaar moeten 100
miljoen banen bijkomen.
De bevolking heeft er echter geen vertrouwen in dat
de machthebbers het probleem kunnen oplossen.

Business

Ondernemers die naar het
Midden-Oosten exporteren krijgen in deze tijd van
onrust, kredieten moeilijker of soms niet meer verzekerd. Toch is het nog

business as usual voor
het grootste deel van de
regio. En zelfs tijdens de
hoogtijdagen van het protest in Egypte was er op
het internationale betalingsgedrag van Egyptische ondernemers weinig
aan te merken. Opvallend
is dat de opstand in de
verschillende landen zich
niet richt tegen westerse
ondernemingen die er actief zijn, zoals bij andere
machtovernames. Men
blijkt te beseffen dat buitenlandse investeerders
nodig zijn om de enorme
werkloosheid te verlichten. De regio heeft enorme potentie en de Europese Investeringsbank
heeft toegezegd in de komende drie jaar 6 miljard
euro te zullen lenen aan
landen in Noord-Afrika die
een democratiseringsproces doormaken.
RMD

26ste
Tradexpo
Indonesia
De 26ste Tradexpo
Indonesia wordt van 19
- 23 oktober 2011
gehouden in de Jakarta International Expo
(JIExpo) in Kemayoran, Jakarta - Indonesia. Organisator is: Het
Directoraat Generaal
van Nationale Export
Ontwikkeling van het
Ministerie van Handel
van de Republiek Indonesië.
Voor
meer
info:
www.tradexpoindonesia.com
Ondernemers die wensen te participeren
kunnen zich opgeven
bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Tel.no.: 530311, email: chamber@sr.net

Douanekoersen
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U.S. dollar
3,35
Euro
4,76
Pound sterling
5,35
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
414,74
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,44
Brazil real
2,09

