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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond

BEKENDMAKING

“Herschikking van de belastingschijven”

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).

Datum
Tijd
Plaats

: dinsdag 21 mei 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie zaal

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

WEEK REVIEW
Nijpend tekort aan US$
De monetaire en financiële situatie en ontwikkelingen op het koersenfront
vormen momenteel een groot zorgpunt. Vooral de schaarste aan US dollars
die onontbeerlijk zijn voor het kunnen importeren van inputs om te kunnen
produceren stagneert onze economische bedrijvigheid in niet geringe mate.
Op onze laatstgehouden ondernemersavond werd hierover van gedachten
gewisseld.
Het is voor onze economie belangrijk dat ondernemers over voldoende valuta
kunnen beschikken om zaken te doen met het buitenland. Afspraken in dat verband moeten worden nagekomen en leningen moeten vlot afgelost worden willen ondernemers het in hen gesteld vertrouwen niet kwijtraken. Momenteel heerst
er echter een nijpend tekort aan US$ wat onze grensoverschrijdende business
activiteiten, die voornamelijk in US$ moeten plaatsvinden, ernstig stagneert. Aan
euro’s blijkt er geen gebrek te zijn vanwege o.m. toeristen uit Europa en
Fransguyana, die ons land bezoeken. Het is essentieel en dringend vereist dat wij
gezamenlijk uit deze impass komen. De KKF heeft bij een eerdere gelegenheid
het belang benadrukt van monetaire stabiliteit als een noodzakelijke vereiste voor
economische en sociale groei. Ondertussen is door de schaarste en het niet
gemakkelijk beschikbaar zijn van US dollars de koers hiervan aanzienlijk gestegen. Bovendien worden twee koersen gehanteerd: een door de cambio’s en een
girale door de banken. Ondernemers vragen zich af hoe en op instructies van wie
de CBvS koersen vaststelt en publiceert. Er is kritiek op de dienstverlening van de
banken en de overheid terzake dezer aangelegenheid alsook op hun communicatie naar de samenleving toe. De KKF stelt voor op vertoon van een legitimatiebewijs, euro’s in alle winkels/handelszaken te mogen verhandelen, dus toestaan
van de Euro als simultaan betaalmiddel. Voorts moeten euro’s onbeperkt opgenomen kunnen worden door rekeninghouders. Banken moeten beperkende maatregelen voor wat het opnemen van euro’s betreft terugdraaien, waarbij zowel girale als chartale transacties mogelijk moeten zijn; bedrijven behoren op vertoon
van een KKF uittreksel Euro’s te kunnen aankopen tegen een door de CBvS vasttestellen wisselkoers. Een in te stellen portaal waar de KKF engineers in kunnen
voorzien, verifieert de identificatie en afrekeningsbon. Het portaal voorziet door de
centrale opslag met een afstort totaal gespecificeerd per klant, in dagelijkse live
rapportage over de actuele valuta omzetten voor de internationale verifieerbaarheid van de herkomst van het betaalmiddel. RMD

Handel
Het Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme heeft tegen het advice van de
KKF in de overeenkomst met Crimsonlogic getekend. De KKF stipuleert dat verandering van software (nu Asycuda) niet per definitie de opheffing van obstructies
in de document processing van de import & export flow betekent, noch de automatische verhoging van inkomsten. Er zijn integrale en structurele maatregelen
hiervoor nodig waar integriteit van instituten en belanghebbenden een cruciaal
onderdeel van vormt. Het zijn uiteindelijk mensen die de documenten invullen en
software die door mensen worden bedient. Het Asycuda system is een proven
system die minimaal de gewenste resultaten en rapportage kan opleveren zonder
additionele kosten en mondiaal geïntegreerd. Crimsonlogic zal de consumenten
prijzen slechts verhogen en daarmee de koopkracht negatief beinvloeden. Ergo,
Crimson opereert op het platform van Asycuda!

Agro
De visserij sector is nog altijd in het ongewisse aangaande het dogen van de
Hektrawlers voor de kust. Een duidelijk standpunt en informatie betreffende de
milieu en sector beinvloedende factoren zijn vooralsnog uitgebleven. De KKF is
doende de gegevens te verzamelen teneinde door haar Nature & Environment
department tezamen met haar Data & Statistics unit, de risico en inkomsten derving analyse voor de sector op te maken. De KKF stelt de importantie van aquacultuur wederom aan de orde om deze bron van eiwit voorziening voor de bevolking veilig te stellen.

Mijnbouw
I.v.m. het voldoen aan de EITI normeringen is er in een toevallig intervieuw met
de voormalig Minister van Natuurlijke hulpbronnen aan de orde gesteld dat houders van concessierechten in de mineralen sector voor eind mei aan hun rapportage plicht dienen te voldoen met alle consequenties van dien bij uitblijven hiervan. Hoewel de regels m.b.t. rapportage in de beschikking zijn opgenomen, is het
goed dat de realiteit in deze in acht wordt genomen. Bedrijven blijken gewillig
maar onvoldoende toegerust. Het is de bedoeling sectoren te ordenen en geen
heksenjacht te openen op degene die legaal opereren in de sector. Vooral de kleine en middelgrote ondernemingen in deze branch behoeven veelal technische
bijstand. De KKF werkarmen reiken binnen de perken de ondersteuning aan en
assisteren de ondernemer in professionaliseren van de bedrijfsvoering en rapportage. Het is nochthans noodzaak de illegale mijnbouw activiteiten simultaan
tegen het licht te houden.

OPROEP
Namens de Voorzitter van de Coöperatieve Federatie Weg- en Spoortransport
G.A. (COFWES) worden hierbij alle importeurs van banden t.b.v. trucks en bussen uitgenodigd voor een bespreking inzake het leveren van banden voor de sector op:
Datum
: donderdag 23 mei 2019
Tijd
: 12.00uur
Plaats
: Prof. W.J.A. Kernkampweg #37
Contact no.
: 532370
Whatsapp
: (597) 8770786

Technische ondersteuning voor midden- en kleinondernemers
(SME’s)!
Business Innovation Suriname (B-inno), werkarmen KKF, biedt i.s.m. de
PUM, technische expertise aan SME’s. Hebt u behoefte aan verbetering
van een proces of een procedure binnen uw bedrijf of anderzins, neemt u
contact met ons.

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.
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).

KKF Vestigingen
Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca Groningen
Nickerie
Sipaliwini
Brokopondo
Brownsweg

Gravenberchstraat 33
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/ Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
DC gebouw
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni
Klaaskreekweg 30
Wakibasoe I

(597) 530311/ (597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 0210485
(597) 8806760
(597) 8808340
(597) 8646192

Dienstverlening van de KKF:
-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC

- SVS
-

GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park

- BInno

Fairs & Event
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia
Engineering Advancements
Administration & Finance

532300 / 438945
532373
433456
437973
426392
493610
437989

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtsnvsuriname.sr
info@nivesh.sr

Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections

434055
437974
439779
426388
532370

info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr

Fabrication Technologies

439090

info@federaties.sr
info@fablab.sr

Industry Facilitation

437986

info@i-park.sr

Improvement Services

437982

info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr
Focus op sterke punten
In tijden van crisis is er vaak meer aandacht voor wat gecorrigeerd moet worden dan voor wat ontwikkeld moet worden. Reactief wordt de vinger gelegd op onvolkomenheden en zwakte punten en veel
minder in het proactief aangeven en ontwikkelen van de sterke punten.
Alom is echter bekend en wetenschappelijk aangetoond dat sleutelen aan zwakke punten niet sterker maakt.
En toch is het dat wat meestal gebeurt en wat leidt tot middelmatigheid. Het principe dat leidt tot uitmuntendheid houdt in dat je er achter moet komen waar je goed in bent om daarmee aan de slag te gaan. Maak het
Identificeren en bestuderen van fouten niet tot een tijdrovende habit waardoor er onvoldoende tijd overblijft om
wat goed is adequaat te faciliteren en verder te ontwikkelen. Zo is de filosofie van China dat als je sterke punten alle aandacht geeft, de zwakke punten steeds minder van belang worden. Vaak stoppen bedrijven teveel
geld en energie in het opwaarderen van zwakke kanten. Het geld en de energie die dat vergt kunnen volgens
internationaal befaamde deskundigen beter besteed worden aan datgene waarin mensen goed zijn.
Concentreren op zwakte punten kan een bedrijf zijn scherpte kosten. Leiders, managers moeten bewust zijn
van hun sterkte en die van hun medewerkers en in de verdere ontwikkeling daarvan investeren. Wie zijn sterke kanten negeert wordt vroeg of laat een speelbal van externe krachten en omstandigheden. RMD

Handelsspanningen tussen USA en China
De handelsoorlog die nu woedt tussen ‘s werelds grootste economische giganten kan niet anders dan
wereldwijd ongewenste effecten sorteren waaraan ook derdewereldlanden als de onze, niet kunnen
ontkomen. Reeds in 2016 voorspelde Jonathan Holslag, docent internationale politiek aan de Vrije universiteit Brussel, dat deze crisis onvermijdelijk was. Hij baseerde zijn voorspelling op ontwikkelingen
in China zoals het lage consumentenvertrouwen, rusteloosheid op de Chinese beursen en toenemende kapitaalvlucht.
Groeivertragingen in China hebben volgens Holslag de grondstoffenprijzen naar beneden gejaagd. China
kampt met een overaanbod op de vastgoedmarkt en zijn industrie worstelt blijvend met overcapaciteit.
Weliswaar breekt de export van industriële goederen het ene record na het andere maar toch zit 17% van de
fabrieken in de rode cijfers. In de USA gaat men prat op herstel van de werkgelegenheid maar het beschikbaar inkomen is sedert 2008 amper gestegen. De schaliegassector is in de problemen door de lage energieprijzen en veel Amerikaanse aandelen zijn overgewaardeerd. De EU blijft aankijken tegen torenhoge werkloosheid en problemen die gepaard gaan met de instroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Het consumentenvertrouwen in de OESO-landen staat op het laagste punt in meer dan 40 jaar. Optimisten hopen dat
China zijn enorme buitenlandse deviezenreserve zal inzetten om de binnenlandse consumptive aan te zwengelen, de afhankelijkheid van export te verminderen en zo meer kansen te scheppen voor Europese producenten. Deze hele situatie is nu geescaleerd in een handels- oorlog tussen ‘s werelds grootste economieën.
Holslag zegt dat toen de tijd ervoor rijp was om een international akkoord te breiken over de onevenwichtigheid tussen de deficit- en surpluslanden, dit is nagelaten. Die tijd is niet gebruikt om nieuwe groeimodellen te
ontwikkelen die mensen wereldwijd meer kansen bieden. Voor Suriname betekent dit spanningsveld een verhoging in kosten van producten uit de USA vervaardigd uit Chinese grondstoffen alsook producten uit China
vervaardigt uit Amerikaanse grondstoffen. Geopolitieke spanningen leveren voor het bedrijfsleven vaak beperkingen op maar ook kansen en verleggen van grenzen. RMD

Citaat
“Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won’t, so that
you can spend the rest of your life like most people can’t. Do something today that
your future self will thank you for.”
(Sam Walton)
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische
groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.
www. surinamechamber.com

