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KKF's One Stop Window

"General meeting on cooperation between Brazil, French Guiana and
Suriname" was de titel van de presentatie die het Kamerlid Max Man
A Hing onlangs gaf op onze ondernemersavond. Delegaties van de
drie landen spraken onlangs met elkaar in Frans Guyana over ontwikkelingsvraagstukken.

Doel

Logistiek

De logistiek tussen de landen werd uitvoerig besproken; met name die
tussen Suriname en Frans
Guyana en de te verwachten positieve impact hiervan op de relatie met Brazilië. Een verbeterde veerverbinding zal de handel
tussen Suriname en Frans

ring van voertuigen die de
drie landen aandoen; toeristen en business visa
voor kortverblijf van enkele dagen; cross investment van kapitaal; petrochemische producten van
Staatsolie naar Frans
Guyana; en verbetering
van het toerisme tussen
de drie landen via gezamenlijke inspanningen in
de promotie van toerisme.

Opmerkingen
Max Man A Hing
Guyana aanzienlijk faciliteren alsook de handel
met onze zuiderbuur
Brazilië. Lucht- en zeeverbindingen zullen handel
en toerisme tussen de drie
landen doen opleven.
'Logistics is the artery of
the economics' zei de
inleider die uitvoerig inging op container transport van Europa, USA en
Azië via de haven van
Paramaribo naar Frans
Guyana. Hij informeerde
het gehoor ook over de
samenwerking tussen onze Internationale luchthaven en die van Frans
Guyana ter verbetering
van de handel en het accommoderen van elkaars
luchtverkeer. Ter sprake
kwamen voorts: verzeke-

De relatie met Frans
Guyana zal de komende
tijd verdiept en verbreed
worden en in zijn maiden
speech heeft president
Bouterse dat zeer benadrukt. Man A Hing wees
hierop en plaatste nog de
volgende slotopmerkingen: Union Regionale
Antilles ondersteunt de
verbetering van de Frans
Guyanese economie en
deze hulp heeft positieve
effecten naar de buurlanden toe; Frankrijk is nu
voorzitter van de G8 en de
G20 wat ook een belangrijke factor is en goed kan
uitpakken voor Frans
Guyana en zijn buren; de
EPA moet ten volle benut
worden ten voordele van
zowel Europa als de overzeese partners w.o. Suriname. Aldus een greep uit
de presentatie.
RMD

Nieuw bestuur Suriname
Business Forum

Ingaande 25 augustus 2010 bestaat het bestuur van het Suriname Business Forum
uit de navolgende leden:
- Orlando Dos Ramos - Lid
- Sieglien Burleson - Voorzitter
- Robby Berenstein - Lid
- Rahid Doekhie - Secretaris
- Afirah Amirullah - Moeniralam - Lid
- Jessy Dankerlui - Penningmeester
- Sandhia Khedoe - Bharos - Lid
- Cornelly Olivieira - Lid
- Henk Naarendorp - Lid
Er zijn 8 plaatsvervangende leden.

CITAAT

"Wij hebben samen veel te doen. Laten wij het in wijsheid,
liefde en vreugde doen. Laat ons dit tot een menselijke
ervaring maken."
(Gary Zukav)

Een KKF-unit, die haar bestaansrecht inmiddels wel heeft bewezen, is
ongetwijfeld de One Stop Window die sinds 2004 diensten verleend
aan ondernemers bij het aanvragen van vergunningen of van verlengingen daarvan. Problematische en ontmoedigende situaties waarmee ondernemers geconfronteerd worden bij vergunningaanvragen
motiveerden de Kamer om met deze unit van start te gaan.

Proces

In 2004 werd onder auspiciën van het Suriname
Business Forum (SBF)
een conferentie gehouden
en één van de zaken die
toen als problematisch
werd aangegeven was het
aanvragen van vergunningen. Voortvarend als de
Kamer is, startte zij reeds
een maand na de conferentie met een One Stop
Window om het proces
van vergunningaanvragen
voor ondernemers te vergemakkelijken. Dit proces
betreft het verzamelen
van de documenten die
nodig zijn voor de aanvragen w.o. het betalen van
vergunningsrecht, zegels
en leges van Srd 304,50,
het maken van pasfoto's,
het opvragen van nationaliteitsverklaringen en uittreksels uit het Bevolkingsregister, het ophalen
van 'vrij van belasting' verklaringen (wat bij HI niet
meer hoeft), hypothecaire
uittreksels en andere relevante documenten. De
klant die bij de One Stop
Window aanklopt krijgt

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
1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Laat de wereld weten dat u bestaat.
Zorg ervoor dat ook uw bedrijf vermeld staat op internet via

een lijst van vergunningplichtige activiteiten en
wordt omstandig geïnformeerd over wat allemaal
nodig is voor de aanvraag
en wat de unit voor hem
kan doen om het traject
dat gevolgd moet worden
te vergemakkelijken.

Kosten

De totale kosten voor de
vergunningsaanvraag,
indiening en begeleiding
bedragen Srd 550,= inclusief vergunningsrecht, zegels en leges. KKF heeft
afspraken met de Belastingen, CBB en het Hypotheekkantoor over het ophalen van documenten en
dit proces duurt gemiddeld een week. De door
de One Stop Window opgehaalde
documenten
worden in een database
verwerkt waarna de aanvraag wordt ingediend bij
de vergunningverlenende
instanties (HI of DC's). Op
de duur van het proces bij
die instanties en de adviesverlenende instanties
die zij raadplegen heeft de
One Stop Window geen

invloed. Wel monitoord zij
op gezette tijden hoever
men gevorderd is. De afwikkeling van een vergunningaanvraag duurt soms
3 maanden maar er zijn
helaas ook vele gevallen
waarin veels te lang op
een vergunning moet worden gewacht. Aan verbetering wordt gewerkt en zo
participeert de One Stop
Window in een commissie
die moet bewerkstelligen
dat de samenwerking met
de vergunningverlenende
instanties optimaal wordt
en dat procedures bij deze instanties worden vereenvoudigd
waardoor
aanvragen binnen een redelijke termijn kunnen
worden afgewikkeld. Dit is
o.m. van belang willen wij
onze ranking op de Ease
of Doing Business lijst van
de Wereld Bank verbeteren van de 155ste plaats
van de 183 beoordeelde
landen naar ergens in de
middenmoot van deze
ranking.
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De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en
daardoor economische groei in Suriname door het
zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

Bezoek aan KKF
Frans Guyana
8 - 10 oktober 2010:
“Foire de Guyane”
Locatie: Stade Scolaire de Cayenne
Organisator: Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie de la Guyane
Contact: Mw. Anne
Mathieu - International
Development Adviser
Paramaribo Representation Office
Tel.: 475222 / 476455
ccig.mathieu@gmail.
com
www.guyane.cci.fr
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Publieke en private
sector meeting
De meeting beoogde verbetering van de relatie tussen de drie landen op economisch en sociaal gebied
en op de gebieden van
transport, toerisme, investering en logistiek. De
veerverbinding Albina-St
Laurent die cruciaal is
voor bilaterale voordelen
in het verkeer van mensen
en goederen tussen Brazilië, Frans Guyana en
Suriname was een belangrijk punt van bespreking. In 1991 tekenden
Suriname en Frankrijk een
protocol voor de tijdelijke
operatie van een veerboot
waarin unilateraal werd
voorzien door de Fransen.
Dit in afwachting van een
permanente en structurele
oplossing voor deze belangrijke verbinding die
verbeterd zal worden naar
het model van de Canawaima operaties tussen
Suriname en Guyana.

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamedirectory.biz
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Website
E-mail

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Innovation
Strategies”
Inleider: Prof. Miguel
Carrillo PhD., Executive
Director & Professor of
Strategy Arthur Lok Jack
Graduate
School
of
Business, The University
of West Indies, St.
Augustine
Datum: 14 sept. 2010
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

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!
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

Guyana

Z.E. K.J.S. Sodhi (L) en KKF-vz. N. Bissumbhar (R)
De ambassadeur van India, Z.E. K.J.S. Sodhi, bracht op 9
september j.l. een kennismakingsbezoek aan de KKF. Hij
werd ontvangen door voorzitter N. Bissumbhar. Beide partijen hebben interesse getoond in het creëren van een gezonde business klimaat tussen beide landen. De ambassadeur
heeft de Kamer uitgenodigd voor deelname aan de India
International Trade Fair in Pragati Maidan, New Delhi van 14
t/m 27 november 2010 en de Feria Internacional de Bogota
van 4 t/m 8 oktober 2010 waar India onderdeel van is met
136 industriebedrijven.

u

dat ?

De natuur werkt volgens een ingenieuze kringloop waarin afval niet bestaat. Een
kersenboom maakt talloze bloesems en fruit aan; slechts een klein deel ontkiemt en
komt tot groei. Toch zijn de extra bloesems niet nutteloos. Ze vallen op de grond,
verteren, voeden diverse organismen en micro-organismen en verrijken de grond.
Stikstof uit afval wordt door micro-organismen, dieren en planten omgezet in proteine. De belangrijkste voedingsstoffen van de aarde - koolstof, waterstof, zuurstof
en stikstof - worden in omloop gebracht en gerecycled. Dit cyclische, biologische
systeem heeft miljoenen jaren een goed gedijende planeet van een gevarieerde
overvloed aan voedsel voorzien. De industrie veranderde echter het natuurlijke
evenwicht van grondstoffen op de planeet. Uit de aardkorst werden grondstoffen gehaald, geconcentreerd, veranderd en gesynthetiseerd tot immense hoeveelheden
materialen, die niet veilig teruggegeven konden worden aan de grond. Materiaalstromen kan je indelen in: biologische massa en technische of industriële massa. Ze
kunnen ook beschouwd worden als biologische en technische voedingsstoffen die
nuttig zijn voor respectievelijk de biosfeer en de technosfeer. Een technische voedingsstof is een material product dat zodanig is ontworpen dat het weer in de technische kringloop kan worden opgenomen; in het industriële metabolisme waar het
vandaan komt. Door ze te isoleren van de biologische voedingsstoffen kunnen ze
worden geüpcycled i.p.v. gerecycled en behouden ze zo hun hoge kwaliteit in een
gesloten industriële kringloop.De industriële infrastructuur die in de loop der jaren
werd opgezet, ging echter volledig voorbij aan de grote waarde van beide voedingsstoffen wat de natuur enorm heeft geschaad. Om erger te voorkomen wordt nu
wereldwijd gepleit voor 'groene' industrie en aangedrongen op verantwoord en duurzaam ondernemen om biodiversiteit en ecosystemen te ontzien.

www.surinamedirectory.biz

23 - 28 september
2010: “The Guyana
Trade & Investment
Exposition”
Locatie: National Exhibition Centre, Georgetown
Organisator: Guyana
Office For Investment
www.goinvest.gov.gy

China
20 - 21 oktober 2010:
4th China - Latin America Business Summit”
Locatie:Chengdu,
Sichuan
Organisatie:China
Council for the Promotion of International
Trade (CCPIT)
www.clasummit.net

India

14 - 27 november:
“India
International
Trade Fair”
Locatie: Pragati Maidan, New Delhi
Organisator:India
Trade Promotion Organisation
www.iitfonweb.com

Douanekoersen
M.i.v. 07/09/2010
Geldigheidsduur 20/09/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,58
Pound sterling
4,27
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
330,10
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 5,97
Brazil real
1,60

