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Gemakkelijk ondernemen noodzaak voor economische groei

KANDIDAATSTELLING
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

Mr. Sieglien Burleson, van het Suriname Business Forum (SBF), presenteerde op een stakeholdersmeeting met diverse bedrijfslevenorganisaties en alle vergunning- en adviesverlenende instanties woensdag j.l. bij de KKF het thema: "Gemakkelijk ondernemen een noodzaak voor economische groei." Ze gaf de SBF structuur en taken aan.
Het SBF is een platform voor publiek/private dialoog, dat breedgedragen adviezen geeft voor verbetering van het ondernemersklimaat
en pleit voor de innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector.

De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij met verwijzing naar GB 1962 no. 107, artikel 18, bekend dat voor de verkiezing van de leden
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2011 de gelegenheid tot kandidaatstelling is vastgesteld ten kantore van de Kamer aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg
37 van :
24 tot en met 28 oktober 2011
des morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur
zulks op grond van GB 1962 no. 107 artikel 18.

Taken

Gedurende het tijdperk van de kandidaatstelling, welke is van 24 tot en met 28
oktober 2011, kunnen ten kantore der Kamer aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
van des voormiddags 09.00 uur tot 12.00 uur voor iedere bedrijfsgroep, resp. categorie, opgaven van kandidaten en kandidaten plaatsvervangers worden ingeleverd.
De opgaven dienen te worden ondertekend, indien onder de bedrijfsgroep resp.
categorie waarvoor de kandidaatstelling geschiedt, niet meer dan 200 zaken op de
kiezerslijst voorkomen, door de kiesgerechtigden van 10% van het aantal onder de
bedrijfsgroep, resp. categorie op de kiezerslijst voorkomende zaken en indien op de
kiezerslijst onder de betreffende bedrijfsgroep resp. categorie meer dan 200 zaken
voorkomen, door de kiesgerechtigden van tenminste 20 onder die bedrijfsgroep,
resp. categorie voorkomende zaken. De opgaven dienen voorzien te zijn van de
schriftelijke verklaringen van de kandidaten en kandidaten plaatsvervangers dat zij
hun kandidatuur aanvaarden.

De taken van het SBF betreffen verbetering van het
ondernemersklimaat, vergroten van economische
groei en werkgelegenheid
door middel van dialoog
en het samen formuleren
en monitoren van nationale strategie. Een beter
ondernemingsklimaat is
nodig voor ondernemingen als motor van de economie, sterke ondernemingen voor de exportmarkt en het verbreden
van de productiebasis. Mr.
Burleson liet aan de hand
van indextypen van diverse organisaties en instituten zoals World Economic Forum, Heritage
Foundation, World Bank,
Transparency International en de UNDP, zien
waar wij nu staan qua ranking.

Samenleving

De presentator ging uitgebreid in op 'de ondernemende
samenleving'
waarbij aan de orde kwamen de formulering van
een Nationale strategie
2011-2020, formulering
Nationaal strategisch actieplan 2011-2015, gemakkelijk ondernemen.
Bij dit laatste punt gaat het
om het verbeteren van de
'ease of doing business'
door een gemakkelijkere
start van ondernemingen,
beter toegang tot kapitaal,
minder bureaucratie, 'onestop-window approach' en
een faciliterende overheid. Het SBF-bestuurslid
informeerde ook over de
rol van stakeholders: a. de
overheid/instituten, die faciliteren via wet- en regelgeving, incentives etc. b.
het maatschappelijk mid-

Aanwezigen tijdens de presentatie
denveld dat het publiek
vertegenwoordigt,
c.
BSO's voor versterking
onderlinge samenwerking
en d. ondernemingen
(concurrerende productie
en innovatie).

Vergunningen

Mw. Burleson gaf de negatieve punten van de oude situatie van vergunningen aan en concludeerde
dat het vergunningenstelsel stagneerde en demotiveerde. Volgens het
nieuwe Staatsbesluit Bedrijven en Beroepen d.d.
27 mei 2011, is de vergunningsplicht voor 80 bedrijven en beroepen geschrapt, HI is de enige
vergunning verlenende instantie en is registratie in
het Handelsregister veelal
de centrale handeling
voor de start. Indien er
vooraf geen advies nodig
is van instanties, is melding en controle achteraf
en op continue basis. KKF
verstrekt informatie over
de voorwaarden en de DC
heeft de bevoegdheid
voor het hanteren van de
hinderwet en publieke
ruimten. Doel van dit alles
is o.m. snelle start en
meer bedrijven, weinig

Guyexpo 2011

ASFA en KKF organiseren
een handelsmissie naar
Georgetown,
Guyana
i.v.m. de Guy-EXPO 2011.
Onlangs werd een teachin gehouden, waarbij logistieke en financiele zaken werden besproken. Er
zijn All-in paketten gemaakt waarbij de participant zich alleen hoeft te
concentreren op zijn eigen
bedrijfsactiviteiten en promotie c.q. promotiemateri-

Wist

bureaucratie, betere concurrentiepositie van bedrijven, beter investeringsklimaat en meer investeringen, effectieve
controle,
faciliterende
overheid en marktwerking.

Noodzakelijk

Mr. Burleson ging in op
noodzakelijke vervolgacties zoals een nieuwe wet
beroepen en bedrijven,
een goed controlesysteem en een electronisch
loket (OSW en netwerk).
Wat de controlerende instanties betreft moeten
taken en sancties worden
geformuleerd. En m.b.t de
DC's snellere toepassing
hinderwet, wet openbare
vermakelijkheden en wet
eet- en drankgelagen.
Voor het Suriname Business Forum zijn de vervolgstappen: voortzetting
dialoog, coordinatie verbetering doing business
indicatoren, overleg met
instanties en opzetten
netwerk en database. Deze belangrijke meeting
werd voorgezeten door de
voorzitter van het SBF, Ir.
Henk Naarendorp en mede bijgewoond door de
ministers van HI en RO.
RMD

De formulieren voor de bedoelde opgaven en verklaringen zijn vanaf 01 oktober
2011 kosteloos voor kiezers verkrijgbaar ten kantore van de Kamer.
De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt ten kantore van de Kamer
persoonlijk door een der ondertekenaars.
Met inachtneming van hetgeen t.a.v. de verkiezing van de leden van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in de Landsverordening 1962 GB no. 85 en in het
Kiesreglement Kamer van Koophandel 1962 (GB no. 107) juncto GB 1962 no. 128
is geregeld, zal de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname bestaan uit 21
leden (één en twintig leden), die de hieronder gespecificeerde, in Suriname
bestaande bedrijfsgroepen vertegenwoordigen. Het aantal vertegenwoordigers per
bedrijfsgroep ziet er als volgt uit:

u

tember van 16.00 - 23.00
uur en op 01 en 02 oktober van 14.00 - 23.00 uur.
Op 29 september wordt
een Investeringsseminar
gehouden. Op 30 september organiseren ASFA en
KKF samen een workshop. Op deze dag zal
ook gelegenheid zijn voor
Matchmaking en eventuele site visits. De opgave
voor deelname kon t/m
vrijdag 16 september j.l.

dat ?

Over waarden en normen wordt terecht vaak gesproken want het is belangrijk om te
weten waar je voor staat en welke waarden en normen centraal staan in je leven.
Waarden zijn universeel, cultureel of individueel. Universele waarden zijn onafhankelijk van tijd, plaats, taal en cultuur. Het zijn tijdloze constanten die hun relevantie
nooit verliezen. Enkele zijn: eenheid, vrede, dienstbaarheid, broederschap, zelfbeheersing, liefde, zachtmoedigheid, lankmoedigheid. Culturele waarden beogen een
samenleving op orde te stellen en deze orde te bewaren. Je vindt ze terug in bestuur
en wetgeving, filosofie, onderwijs, statussystemen en sociale conventies. Wanneer
twee culturen elkaar treffen leidt dat altijd tot conflicten omdat beide hun culturele
waarden en normen ten onrechte beschouwen als universele waarden en normen.
Toch kan een creatieve interactie tussen twee culturen ook leiden tot een verlichtende kruisbestuiving. Individuele waarden en normen worden weerspiegeld door
persoonlijke doelen die een rol spelen in onze relaties met anderen, beloften die we
doen, onze voorkeuren, etc. Ze zijn het resultaat van onze conditionering en ervaring. Wie niet bewust de tijd neemt om vast te stellen wat belangrijk is in zijn/haar
leven, gehoorzaamt automatisch aan een programma dat het resultaat is van
zijn/haar ervaringen in het verleden. Het is daarom handig en wijs als wij een persoonlijke missieverklaring opstellen waarin wij onze sterke kanten en talenten
samenbrengen, onze waarden en normen duidelijk stellen en aangeven wat we willen zijn en wat we willen doen.

KKFacts
Ondernemersavond
Voor de rest van de
maand september is er
geen ondernemersavond.
Wij vangen weer aan op
dinsdag 4 oktober 2011.

Brazilië
21 - 30 october 2011:
“48th EXPOFEIRA of
AMAPA - BUSINESS
OPPORTUNITIES
FAIR”
Locatie: Parque de
Exposiçoes Agrônomo
Antocio Roberto da
Silva in Macapa
www.amapa.gob.br

OPROEP
HOUTTRANSPORTEURS

Aantal Bedrijfsgroepen
4

"DETAILHANDEL"

4

"OVERIGE HANDEL EN TUSSENPERSONEN"

3

"NIJVERHEID EN INDUSTRIE"

2

"FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN"

2

"VERKEERSBEDRIJVEN"

2

"HOTEL-, CAFÉ-, EN RESTAURANTBEDRIJVEN EN
AMUSEMENTSBEDRIJVEN"

2

"BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN DE MIJNBOUW EN DE
INDUSTRIELE VERWERKING VAN MINERALEN"

2

"BOSEXPLOITATIEBEDRIJVEN EN BEDRIJVEN OP HET GEBIED
VAN DE INDUSTRIELE VERWERKING VAN BOSPRODUCTEN"

Het Platform Houtsector Suriname (PHS)
roept hierbij alle houttransporteurs op om
zich te laten registreren
voor een op te zetten
training zwaar transport van (rond)hout
en wel i.v.m. de op
komst zijnde verscherping van de wettelijke
vereiste regels voor
zwaar transport.
Registratie fee: SRD
500,- p.p.
Voor meer info gelieve
te bellen naar het
KKF-Secretariaat
Tel. 530311, 530313

Kamer van Koophandel en Fabrieken

UITNODIGING

Drs. Narpath Bissumbhar
Voorzitter

Ambassade van
Suriname in Parijs,
Frankrijk

CITAAT

aal. De delegatie reist op
28 september per vliegtuig
af en keert op 3 oktober
terug. Een deel van de
participanten gaat per eigen vervoer over de weg
naar Georgetown. Ook
voor hen is een All-in pakket samengesteld exclusief vervoer. De beurs
wordt van 29 september
t/m 02 oktober 2011 gehouden. De openingstijden zijn: op 29 en 30 sep-

Nr. 507

"Als we onze sterke kanten negeren doen we vroeg of laat alleen maar wat
anderen vinden dat goed voor ons is”. (Colin Turner)

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of
voor uw bestaand bedrijf een
Business Plan uitwerken?
Schrijf nu in voor de training:

“BUSINESS START-UP &
BUSINESS PLANNING”!!
Deze training wordt verzorgd in 5 modules
van 2 dagen per module
module 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatie &
management
module 5: Financieel plan
Voor registratie:
Entrepreneurship Support Center
KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37,
Tel.: 530311

ROUTE

woensdag 21 sept. 2011: 10.00 - 14.00 uur
Derde Rijweg Markt
zondag 25 sept. 2011: 8.00 - 11.00 uur
Bernarddorp

De Ambassade
van
Suriname
in
Parijs,
Frankrijk heeft het genoegen alle ondernemers uit
te nodigen om te participeren in een Business
Expo ter gelegenheid van
haar inauguratie.
Deze expo is een unieke
gelegenheid
om
uw
bedrijf te promoten en
potentiele zakenpartners
te ontmoeten.
Datum: 24 - 26 oktober
2011.
Locatie: Novotel, Parijs
Frankrijk
Voor meer informatie
kunt u bellen naar het
KKF-Secretariaat.
Tel: 530311/ 530313

Douanekoersen
M.i.v. 06/09/2011
Geldigheidsduur 19/09/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,73
Pound sterling
5,41
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
435,91
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,28
Brazil real
2,03

