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3e China-Caribbean Economic &
Trade Co-operation Forum
Om de economische- en handelssamenwerking tussen de Volksrepubliek China en
de Caribische regio, inclusief Suriname, te versterken wordt van 12 t/m 13 september a.s. op Trinidad & Tobago, het 3e China-Caribbean Economic
and Trade Co-operation Forum gehouden.
Hierbij zullen verschillende sectoren belicht worden waaronder: handel, investering,
landbouw en visserij, toerisme, transport en financiën.
Voordelen voor ondernemers die in dit forum participeren zijn:
- Het directe contact met ondernemers van het Caraibisch gebied en China
- Beter inzicht in de relatie China en het Caraibisch gebied qua business
opportunities
Verwacht wordt dat meer dan 400 vertegenwoordigers waaronder zakenlieden van
Caraibische landen en van China zullen participeren in de meeting van het forum.
Op 13 september zullen er gesprekken gevoerd worden met het bedrijfsleven en
verscheidene ministeries van de deelnemende landen.
Voor deelname kan men contact opnemen met het Secretariaat van de KKF:
mw. B. Rozenberg tel.: 530311 tst. 106
e-mail: chamber@sr.net

Betekenis 1 jaar regering voor
ondernemerschap

Op 12 augustus 2011 was de regering Bouterse-Ameerali een jaar aan
de macht. Wat heeft dat voor het ondernemerschap in ons land betekend? Wij putten uit een radio interview hierover met ASFA-voorzitter
Rahid Doekhie in het wekelijkse KKF-Info programma van 14 augustus jongstleden. Hij somde maatregelen op die onder meer de 'Ease
of Doing Business in Suriname' hebben bevorderd.
Reeds kort na de inauguratie van de regering werd
bij beschikking van de
Minister van Financiën
bepaald dat een regeling
van 90% invoerrechtenvrij
op productiemiddelen van
kracht werd. De productiesector
verwelkomde
deze maatregel uiteraard
met enthousiasme omdat
hiermede een smeekbede
van jaren eindelijk werd
verhoord. Zonder deze
maatregel stevenden wij
volgens Doekhie namelijk
af op oneigenlijke concurrentie omdat de productiesectoren in de overige
Caricomlanden al invoerrechtenvrij productiemiddelen mochten invoeren.
Onze
productiesector
heeft nu de mogelijkheid
om te investeren. Overigens wordt nog gewerkt
aan het structureel implementeren van de maatregel in de investeringswet.
Het Suriname Business
Forum (SBF) werkt al
enige maanden heel hard
aan deze investeringswet,
waarin zowel buitenlandse als lokale ondernemingen zich goed moeten
kunnen vinden.

Liberalisatie

Volgens de ASFA-voorzitter ontwikkelen wij ons
richting vrije markt waarin
de consument door zijn
keuzes de macht heeft te
bepalen welk product of
welke onderneming blijft
of gaat. En in het afgelopen jaar hebben wij de
liberalisatie gezien van de
broodprijs en ook de
melkprijs is gebracht op
het niveau waarop de
melkboeren die wilden.
Het bedrijfsleven acht het
van groot belang dat de

President in zijn jaarrede
duidelijk heeft aangegeven dat op productie
nadruk gelegd moet worden. Organisaties van het
bedrijfsleven vinden dat
elke regering die aantreedt nadrukkelijk moet
aangeven dat zij wil investeren in productie. En dat
is nu eindelijk gebeurd.

Unificatie

Doekhie zegt dat hoewel
de unificatie van de dollar
naar 3.35 invloed heeft
gehad op de koopkracht,
het een goede maatregel
is geweest. "We staan er
niet bij stil maar onze economie was stiekem gebaseerd op 3.60 en 3.70
voor de dollar. Door de
unificatie kunnen wij nu
voor het grootste deel van
het valuta component van
grondstoffen die nodig zijn
om de lokale productie op
te voeren, terecht bij de
commerciële
banken”.
Wat de benzineprijs betreft is de teruggaveregeling van 50 cent per liter
aan de productiesector
een positieve zaak. Overigens werken de Belastingdienst en de ondernemers nog aan de implementatie hiervan met terugwerkende kracht.

Communicatie

Door de instelling van het
Tripartiet Overleg (TO)
was er een ongekend
grote mate van participatie bij de implementatie
van nieuwe maatregelen,
wat een positieve ontwikkeling is bij het vormen
van beleid dat effect kan
hebben op de samenleving. Toch blijkt het berekenen van effecten die op
stapel liggende maatregelen op de samenleving en

het
ondernemerschap
kunnen hebben, nog niet
erg te vlotten. "Meten is
weten" zegt Doekhie
maar daarvan zou volgens hem niet iedereen in
voldoende mate doordrongen zijn. Feit is dat de
communicatie met de
overheid is verbeterd. "Wij
worden gehoord en hebben de gelegenheid gehad om te bewerkstelligen
dat de regering aangekondigde
maatregelen
heeft aangehouden omdat deze nadelige effecten bij uitvoering zouden
sorteren”.

Imago

Het vereenvoudigen van
het vergunningenstelsel
en van de oprichting van
NV's zullen ertoe leiden
dat onze positie op
Wereldbank ranking van
Ease of Doing Business
verbetert. Maar er zijn nog
meer zaken die aangepakt worden door het
Suriname Business Forum. Zaken als bouwvergunningen en financieringen. De rentevoet moet
stabiel blijven, leningen
(ook
risicodragende)
moeten toegankelijk worden. Belangrijk is ook het
imago van de regering.
Wie niet presteert of zich
aan de regels houdt, moet
plaats maken. Dat is een
goed voorbeeld, zegt
Doekhie. "Het is duidelijk
dat we strak en hard moeten gaan werken. Wij ondernemers moeten de
verantwoordelijkheid nemen en aangeven wat we
precies willen. Dat kan via
organisaties als ASFA en
KKF die daarvoor fora bieden zoals de wekelijkse
ondernemersavond bij de
Kamer.
RMD
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Invoerrechten

: 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

di. 23 aug. 2011 : 07.00 - 12.00 uur - Noodmarkt
woe. 24 aug. 2011 : 07.00 - 11.00 uur - 3e Rijweg Markt
do. 25 aug. 2011 : 07.00 - 12.00 uur - Centrale Markt
12.00 - 14.00 uur - Middag Markt
(Wijzigingen voorbehouden)

HOUTTRANSPORTEURS
Het Platform Houtsector Suriname (PHS) roept hierbij alle houttransporteurs op
i.v.m. een op te zetten training: “zwaar transport van (rond)hout” en wel i.v.m. de
wettelijk vereiste verscherpte regels voor zwaar transport.

Datum: 23 aug. 2011
Tijd : 19.30 uur
Plaats: conferentiezaal KKF, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: Tel. 530311, 530313

Beschrijf chaos en stel orde op zaken

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Digicel postpaid & Blackberry info”
Inleider: Naomi Herbert Quality Assurance &
Training Assistant Customer care Digicel
Datum: 23 augustus 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Wie chaos beschrijft stelt orde op zaken. Zo luidde het thema van een door John Brewster
gegeven presentatie op onze ondernemersavond. Brewster is docent orde veiligheid en adviseur van de vereniging van particuliere beveiligingsbedrijven in Suriname. Aan de orde kwamen de onderwerpen: waarom zelfregulering, kwalificatie dossier, signaal functie bij criminaliteitsbestrijding en veiligheidsacademie nut of noodzaak.

Beveiliging

Beveiliging werd omschreven als het geheel
van maatregelen om een
object, onderneming en
instelling te beschermen
tegen interne en externe
schadelijke invloeden. Het
waarom van zelfregulering werd aangegeven en
uitgelegd werd wat een
kwalificatie dossier is en
bevat alsook het belang
(onmisbaar) van de signaalfunctie bij criminaliteitsbestrijding. Ingegaan
werd op de vraag of een
veiligheidsacademie nut
of noodzaak is. Er werd
diepgaand uitgeweid over
kerntaken zoals o.m.: preventief toezicht op de veiligheid, repressief optreden, coördinatie, rapportage en planning. Brewster gaf aan dat de regie
rol van de overheid onmisbaar is bij professionalisering van de branche.

John Brewster
De overheid moet voor
wet en regelgeving zorgen, zij moet aangeven
wat de wettelijke kaders
zijn waarbinnen een beveiliger mag functioneren.
Kern van het verhaal was
ORDENING IN DE PARTICULIERE
BEVEILIGING door het opzetten
van een veiligheidsacademie.
De inleider ging in op het

competentiegericht leren
waarbij de praktijk centraal staat (kennis, houding, vaardigheden). De
vaardigheden betreffen:
uitvoeren van werkzaamheden volgens afspraak,
klantgerichthandelen en
pro-actief handelen. De
getrainde beveiliger kenmerkt zich door sociale
vaardigheden, hij/zij is geüniformeerd en voorbeel-

dig, weet om te gaan met
mensen die zich agressief
gedragen, kent wet en
regelgeving en kan die uitleggen aan burgers. De
bedoeling is om in de toekomst een centraal examen te hebben voor alle
beveiligers en buitengewoon opsporingsambtenaren. Waarbij alleen de
minister van Justitie na
een gedegen screening
een beveiligingspas uitreikt, m.a.w. een beveiliger
aanstelt. In een workshop
op 23 augustus a.s. in het
KKF gebouw zal Brewster
samen met de aanwezigen een aanzet geven tot
het maken van een beroepsprofiel van een Surinaamse beveiliger, als basisdocument voor het
kwalificatiedossier.
Voor meer info: John
Brewster
brewster.john@gmail.com
07542086

'Outsource yourself' grote potentie in Brazilië
Faroek Nabibaks is keywordmarketeer en al sinds 1995 actief op internet. Hij analyseert het
zoekgedrag van internetgebruikers voor marketingdoeleinden. Op onze ondernemersavond
presenteerde hij het thema: "Outsource yourself”. Bij outsourcing besteden bedrijven een
deel van hun activiteiten uit aan "lage lonen" landen zoals bijvoorbeeld Suriname.

Keywords

Wachten tot een buitenlands bedrijf zich aanmeldt hoeft niet. Met een
eenvoudige website en
gebruikmakend van juiste
keywords, kan men zelf
diensten of producten
overal ter wereld aanbieden. Zo zou een bedrijf de
diensten van een technisch tekenaar tegen een
concurrerende prijs kunnen aanbieden. Importeurs zouden producten
internationaal
kunnen
aanbieden, omdat zij al
beschikken over de nodige logistiek. Als keyword
gebruikt men dan de specifieke naam van de

Faroek Nabibaks
dienst of het product en
een omschrijving daarvan.

Website

Nabibaks: "De website
kan in elk land vrij eenvoudig gevonden worden
als men de taal, een
beetje, beheerst. Een

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

website hoeft niet veel te
kosten: Via www.blogger.com van Google kan
men zelf een eenvoudige
website opzetten om
daarmee, in ieder geval,
de markt te verkennen in
elke gewenste taal. Belangrijk zijn duidelijke contactgegevens en indien
het erop aankomt een
goede service. Dit laatste
met name vanwege het
aloude principe van de
"mofokranti" dat altijd
werkt”.

Brazilië

Nabibaks ziet voor Suriname een grote potentie
in Brazilië vanwege de
grote affiniteit die Suriname heeft met het buurland. Door de snelle economische groei van Brazilië zijn daar de lonen en
prijzen gestegen waardoor Suriname relatief
goedkoop is voor die
markt. Hij geeft aan dat
gevestigde internetmarketeers uit India, China en
de Verenigde Staten over
het algemeen de Portugese taal niet beheersen.
Bovendien levert hun
eigen markt al genoeg op.

Douanekoersen
M.i.v. 10/08/2011
Geldigheidsduur 23/08/2011

CITAAT

"Als je je hier-en-nu onverdraaglijk vindt en je wordt er ongelukkig van,
dan kun je drie dingen doen: je ontrekken aan de situatie, de situatie
veranderen of die volkomen aanvaarden". (Eckhart Tolle)

U.S. dollar
3,35
Euro
4,77
Pound sterling
5,48
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
430,13
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,45
Brazil real
2,10

