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De kop van dit artikel was het thema van een presentatie gegeven
door John Maas op onze laatstgehouden ondernemersavond. Maas is
jurist en fiscaal econoom en free lance docent aan de Hogeschool
Rotterdam en aan de Unasat Suriname (university of applied science
and technology). Hij werkt voorts als consultant bij Partners Plus
Consultancy.
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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.

dhr. John Maas, Jurist en fiscaal econoom
onderwijs zijn de bron van
de toekomstige welvaart
van Suriname" stelt Maas.
Hij wees op de minder
rooskleurige positie die
Suriname vergeleken met
186 landen inneemt op de
Ease of Doing Business
ranking. Wachten op de
overheid is niet de oplossing. Ondernemers moeten een proactieve houding aan de dag leggen
en inspelen op uitdagingen. Dit is essentieel vol-

gens Maas. Hij ging uitgebreid in op zaken die van
belang zijn voor startende
ondernemers en gaf daarbij deskundige adviezen.
Verder informeerde hij
over het cursusaanbod
van Partners Plus Consultancy en gaf aan welke
stappen belangrijk zijn
voor beginnende ondernemers. Aldus een greep
uit de presentatie. Voor
meer
informatie:
j.b.maas@hr.nl
RMD

Het Suriname Business
Forum werd enkele jaren
geleden bij wet ingesteld.
Deze wet zal het SBF
evalueren en verbeteren
opdat het forum efficiënter
kan opereren. In de practijk blijkt dat de termijn van
1 jaar voor de voorzitter te
kort is. Want net als deze
functionaris in full swing is
geraakt om zaken af te
ronden loopt zijn termijn
af. En zo zijn er nog enkele andere zaken in de wet

die beter geregeld moeten
worden. Voor wat de Ease
of Doing Business ranking
van de Wereldbank betreft zal het SBF alle 10
punten aanpakken waarop de 186 landen beoordeeld en afgerekend worden. Construction permit,
bouwvergunningen is zo'n
punt waarvoor in samenwerking met het Ministerie
van Openbare Werken
naar een oplossing gezocht zal worden. Een ander punt dat ook prioritair
is gesteld betreft het snel
je recht kunnen halen. Nu
duurt het allemaal nog te
lang waardoor belanghebbenden gedemotiveerd
raken om naar de rechter
te stappen.
RMD

u

dat ?

wet, wat langer kan gaan
duren. Het SBF vertrouwt
erop dat ook dit advies
wordt overgenomen en
dat de regering ook deze
keer de zaak voortvarend
zal aanpakken.

SBF

Launch Micro Ondernemers
Express

Nederland herziet zijn ontwikkelingsbeleid fundamenteel. Economische ontwikkeling
waarbij het Nederlandse bedrijfsleven een rol kan spelen komt centraal te staan. Er
komt meer nadruk op de strategische belangen van Nederland en er wordt gewerkt
naar minder partnerlanden en minder beleidsthema's. Een focus dus op bedrijvigheid i.p.v. bijvoorbeeld op schooltjes en klinieken. De nieuwe koers in de ontwikkelingssamenwerking komt neer op minder geld, minder landen, minder beleidsthema's en meer bedrijfsleven. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt de
komende twee jaar verlaagd van 0,8% van het bnp in 2010 naar 0,7% vanaf 2012.
Dit jaar wordt 400 miljoen bezuinigd, in 2012 wordt dat 900 miljoen, in 2013 720 miljoen en 750 miljoen in 2014. Nederland zal het aantal partnerlanden terugbrengen
van nu 33 tot minder dan 16 en op de lange termijn tot 10 partnerlanden. Het kabinet vindt dat het beleid versnipperd is en dat Nederland zich moet richten op gebieden waar het internationaal verschil kan maken en waarmee tegelijkertijd een nationaal belang wordt gediend. Daarom zijn onderwijs en gezondheidszorg geen kernthema's meer. Er vindt een verschuiving plaats van sociale naar economische ontwikkeling en zelfredzaamheid krijgt meer nadruk." We gaan van hulp naar investeren", zegt Ben Knapen, Staatssecretaris Buitenlandse Zaken. Men wil gebruikmaken
van de toegevoegde waarde die het Nederlandse bedrijfsleven heeft in innovatietechnologie m.b.t. voedselzekerheid en water, de nieuwe prioriteiten van het kabinet, energie en milieu. Het bedrijfsleven weet volgens Knapen wat nodig is om het
ondernemersklimaat te verbeteren en het beschikt bovendien over onmisbare investeringsmiddelen en kennis.

KKFacts

Ondernemersavond
Onderwerp: “Micro- of
klein ondernemerschap.”
Inleider: Marilyn Fung A
Loi, Manager relatiebeheer Spaar- en
Kredietbank Godo G.A.
Datum: 12 juli 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
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!.

Op het complex van Godo Spaar- en Kredietbank wordt vrijdag 15 juli
a.s. om 9:00 uur de Micro Ondernemers Express gelaunched. Deze
mobiele unit gaat locaties in Paramaribo en in de districten aandoen
om micro ondernemers en andere belanghebbenden te informeren,
voor te lichten en te begeleiden. De partners in deze onderneming
zijn: Godo, KKF, VSB, Nationale Vrouwen Beweging (NVB), Stichting
de Drie Ankers en Interconnect Caribbean N.V.

Project

In 2009 begon het Twinningsproject 'Business 4
All' dat eind 2010 werd afgesloten. Het project werd
uitgevoerd door Nederlandse en Surinaamse
partners en resulteerde in
een belangrijke vooruitgang m.b.t. de samenwerking, begeleiding en ontwikkeling van micro-ondernemers. Om de resultaten van het project te
verankeren en breder aan
de samenleving aan te
bieden is besloten een
mobiele unit te exploiteren. Deze unit zal microondernemers en informele
ondernemers informeren,

voorlichten en begeleiden. De genoemde samenwerkende organisaties willen zo bijdragen
aan de ontwikkeling van
potentiële en reeds opererende micro-ondernemers
tot volwaardige en succesvolle ondernemers.
Voor meer informatie over
het Business 4 All project,
zijn de rapporten 'Facts
and Figures' en 'Inspiratie
voor ondernemen' beschikbaar op www.business4all.info.

Mobiel

De mobiele unit is een
dienstverlening die elk
van de partners zal aanbieden ter aanvulling van

de diensten die zij reeds
vanuit hun kantoren bieden. Er blijkt namelijk behoefte te bestaan aan het
benaderen van de doelgroepen 'on the spot'
aangezien die vanwege
uiteenlopende redenen er
niet toekomen gebruik te
maken van de bestaande
dienstverlening vanuit de
diverse kantoren. Via dit
medium, KKF-ACTS dat
elke maandag in DWT
verschijnt en het wekelijkse radioprogramma KKFInfo, elke zondag omstreeks 11:30 op Radio 10
zullen wij regelmatig informeren over de Micro Ondernemers Expres. RMD
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India

SGPharma

Importeurs van diverse
medische artikelen.
www.sgpharma.com

India

GS Guraya

Importeurs van servo voltage stabilizers, online ups
produkten, power supplies.
www.elightups.com

India

Arun Goodrich Gaskets-Flosil Importeurs en exporteurs
van diverse industriële gaskets.
arun@flosil.com
www.goodrichgasket.com

India

Multibrands

Indonesië
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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

male facilitering van het bedrijfsleven regarderen, wordt zeer gewaardeerd door het Suriname Business Forum (SBF), dat zijn adviezen
overgenomen ziet worden. Te denken valt aan het nu sterk vereenvoudigd vergunningensysteem en een pilot om de oprichting van een
NV binnen 10 dagen mogelijk te maken. De investeringswet in nieuwe
vorm gieten staat nu o.m. op de SBF agenda.
Het SBF heeft een brede
dialoog werkgroep ingesteld waarin gediscussieerd is over een nieuwe
vorm van de investeringswet die zo goed als klaar
ligt. Er moeten nog wat
puntjes op de i gezet worden en het geheel moet
nog in een mooi rapport
gegoten worden. Overigens wordt het geen lijvig
rapport want het SBF
streeft naar een concrete,
heldere en zakelijke benadering van zaken. Het
wordt een rapport van 4/5
pagina's. Het advies aan
de regering is in twee fasen opgedeeld: 1) wat
snel gedaan kan worden
en 2) herziening van de

Redactie

: 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

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.

Suriname wil betere positionering
op Wereldbank ranking
De voortvarendheid waarmee de regering zaken aanpakt die een opti-

Investeringswet

Website
E-mail

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemen & opleiden een
gezamenlijke verantwoordelijkheid

In de technische beroepen is er grote behoefte
aan mensen die niet alleen handig zijn en door
afkijken een vak hebben
geleerd maar vooral aan
jonge mensen die met
een goede theoretische
onderbouwing
vooraf,
technische uitdagingen
aankunnen. "Handen met
hersenen" vat Maas dit
kort samen.Hij besprak de
resultaten van een vooronderzoek naar hoe dit
met name zit in de automobiliteitsbranche, inclusief vrachtwagens en
(landbouw) werktuigen.
Aan de orde kwam o.m.
een nieuwe vorm van onderwijs die is en wordt
ontwikkeld door INNOVAM nederland (Bovag en
economische
zaken).
Maas besteedde ook aandacht aan de mogelijkheid
om jonge ondernemers te
helpen hun dromen te realiseren via opleiding, begeleiding en nazorg.

Uitgave
Adres

Importeurs van tandenborstels, tandpasta, batterijen.
amjad@multibrands.com
www.multibrands.com
Kami Dari PT. B&W Promindo Importeurs van kleding z.a.
T-shirts, jackets, trainings
pakken. www.bajuaket.com
www.bnwpromindo.com

CITAAT

“Zij die vol vertrouwen voortbewegen in de richting van hun
dromen en trachten het leven te leven dat zij zich hebben
voorgesteld, zullen op onverwachte momenten succes boeken." (Thoreau)

China
8 - 10 september 2011:
“China
International
Autoparts Expo Sha
Xiaol, 5th CIAPE 2011”.
Locatie: Beijing, China
International
Exhiition
Center

India
1 - 5 december 2011:
“PHD
Punjab
International Trade Expo
2011”.
Locatie: Amritsar
Organisator: PHD Chamber
www.phdcci.in

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

EUR1 FORMULIER VOOR EXPORTEURS

Douanekoersen

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.

M.i.v. 28/06/2011
Geldigheidsduur 11/07/2011

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

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

