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Analyse van het probleem van gewapende overvallen op geldtransporten en mogelijke oplossingen was het thema waarover Mark Karg
een presentatie gaf op onze laatstgehouden ondernemersavond.
Karg is adviseur van de CBvS, Nationaal coördinator terrorisme
bestrijding en senior advisor Bureau Nationale Veiligheid. Hij begon
met een nadere definiëring van het begrip geldtransport en kwam tot
een 'taalkundige' en 'vaktechnische' benadering.

Benadering

Overvallers

Karg beschreef het profiel
van overvallers en verdeelde de georganiseerde
misdaad in de categorieën 'Full house' en
'Single operated'. De
eerstgenoemde
groep
heeft een hoge organisatiegraad, is financieel en
qua logistiek sterk en
heeft lijnen naar de politiek, justitie, politie etc. De
Full house groep is goed
en modern bewapend en
beschikt zelfs over draagbare raketwerpers. De
'Single Operated' groep is
kleiner, zwak georganiseerd, verdeeld en bestaat veelal uit jeugdige
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Gewapende overvallen
op geldtransporten

De taalkundige benadering betreft het vervoeren
van geld en/of waarden
van de ene locatie naar
de andere, zowel intern
als extern. Alle overvallen
op geldtransporten in Suriname zijn tot nog gepleegd omdat het transport van geld volgens dit
model in gewone personenauto's
plaatsvond.
'Het is vragen om problemen en zeer onprofessioneel en amateuristisch'
zegt Karg. Het vaktechnisch model betreft transport van geld en waarden
van de ene locatie naar
de andere conform internationale standaarden en
overeenkomstig de voor
de security branche geldende voorschriften. Professioneel geldtransport
geschiedt door speciaal
daarvoor opgeleide, getrainde en bewapende
mensen en met gepantserde voertuigen die speciaal daarvoor zijn ingericht. In Suriname zijn er
volgens Karg slechts drie
bedrijven die geld en andere waarden op de professionele manier transporteren.
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BEKENDMAKING

KKFacts

De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt mede namens het Ministerie van
Handel en Industrie het volgende onder de aandacht:

Deze
week
geen
Ondernemersavond
i.v.m. activiteiten op het
KKF-terrein

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.

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!.

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

M.U. Karg, Advisor Security Risk Management
CBVS tevens Senior Advisor Bureau Nationale
Veiligheid en Nationaal Coordinator Terrorisme
Bestrijding (NCTB)
recidivisten die aggresief,
ongeschoold en gewelddadig zijn. Haar bewapening bestaat doorgaans
uit pistool en revolver,
geweer met afgezaagde
loop en messen. Soms
komt het voor dat een
groep zwaardere wapens
(AK-47, FAL, Uzi, Rifle of
karabijn) heeft weten te
bemachtigen.

Werkwijze

De wijze waarop de 'single operated' groep te werk
gaat werd aangegeven
aan de hand van voorbeelden van berovingen
die zich in Paramaribo
hebben voorgedaan. Het
is klemrijden, banden lekschieten, beroven en wegwezen. Deze werkwijze
wordt vooraf goed gepland en ingestudeerd en
in de voorbereidingssfase
worden de gangen van de
vervoerders nauwkeurig
gevolgd. In 2008 werd een
geldtransport van Kuldipsingh overvallen. Nu beschikt dit bedrijf echter
over een afdeling waardetransport die tot een van
de besten in Suriname
wordt gerekend. Ook
Combemarkt laat haar
transport professioneel
begeleiden. In ons land
zijn er op het professioneel transport nog geen
overvallen geweest en

ook geen overvallen door
full house groepen.

Risico

Het risico van overvallen
kan sterk verminderd worden volgens Karg en hij
gaf aan hoe dat kan. Hij
ging uitvoerig in op zaken
als: alertheid (preventieve
gevaar herkenning), geen
routine, alernatieve route,
voertuigen en personeel,
communicatie, liason met
de politie, vaste afspraken
met externe bewaking, inhuren van een consultant,
georganiseerde aanpak
(PKVW en PKVO), professioneel transport, plofkoffers en screening personeel. Volgens de in-leider moet er ook wetgeving komen die eisen stelt
aan het vervoer van geld
en andere waarden. Voor
kleinere bedrijven die zich
de aangedragen oplossingen niet kunnen permitteren adviseert Karg 'Omgevingsmanagement'
waarbij men in de omgeving alert is op verdachte
personen en handelingen.
Verder adviseerde Karg:
aanpassen van aanrij routes, variëren van tijdschema's en afspraken, background cheques van het
personeel, monitoren van
buurtactiviteiten en meer.
Aldus een greep uit de
presentatie.
RMD

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

Brazilië

LinkBrazil

Taiwan

Man Zai Industrial Co. Ltd.

ZOEKT
Importeurs, exporteurs en
distrubiteurs van diverse
produkten. linkbrazil@link
brazil.net/ www.linkbrazil.com
Importeurs van auto
onderdelen. www.manzai.com

TRAINING
“Motorzaag en velling”
Het Platform Houtsector Suriname (PHS) biedt dankzij mede financiering van
het Capaciteitsfonds Bos & Natuur fonds (CBN) bosexploïtanten en bosondernemers de training Motorzaag en velling aan voor hun zagers en vellers, al
dan niet goed ervaren om hun kennis aan te scherpen en te controleren.
Periode: maandag 4 t/m vrijdag 8 juli 2011
Locatie: JSOOC, Zanderij I
kosten: SRD 100,- p.p.
incl. transport naar Zanderij v.v., verblijf en voeding
Opgave voor deelname aan de training kan dagelijks tijdens kantooruren op
het Secretariaat van de KKF.
Gelieve bij deelname de inschrijfformulieren zo spoedig mogelijk volledig
ingevuld in te leveren op het Secretariaat van de KKF.
Let wel: Er kan slechts een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten.
Voor meer info: Tel.no.: 530311 / 530313. E-mail: chamber@sr.net
www.cbn-suriname.org

Ondernemersavond

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.

CITAAT
“Zoals je denkt, zul je zijn. Er leidt geen weg naar geluk,
geluk is de weg. Je gedachten hebben je wereld geschapen."
(Yor Sunitram)

Kunst in KKF beurshal
Het KKF-complex tussen
de Kernkampweg en de
Herman D. Benjaminstraat biedt faciliteiten die
qua ruimtelijkheid, ideale
ligging, veiligheid en de
kwaliteit van het complex,
steeds meer gezien en ervaren wordt als de meest
ideale locatie voor grote,
middelgrote en kleinere
evenementen. In Paramaribo zijn er maar weinigen
die nooit het complex hebben betreden en haast elk
schoolkind kan je vertellen waar de KKF is en dat

Kunstwerk: “A Libi” door Marcel Pinas

MVO zonder productvernieuwing werkt averechts
Onderzoek wijst uit dat innovatieve MVO-bedrijven de meest tevreden
klanten hebben waardoor financiële resultaten op lange termijn verbeteren. Voorwaarde is echter wel dat zij zich moeten onderscheiden
door hoge kwaliteit en innovatieve producten. Gebeurt dat niet dan
kan MVO de marktwaarde van het bedrijf juist verlagen. MVO is maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onderzoek

Deze bevindingen van wetenschappers van de Xueming Luo universiteit in
Texas en C.B. Bhattacharya European School
of Management and Technology in Berlijn noemt de
Canadese website Network of Sustainability de
belangrijkste 'Research
Findings of 2010'. Een onderzocht bedrijf met een
marktwaarde van 48 miljard dollar boekte een extra winst van 17 miljoen
dollar na toename van zijn
MVO-activiteiten. Bij niet
innovatieve bedrijven zagen de onderzoekers dat
klanten, ondanks het
MVO-beleid, afhaakten
omdat de producten niet
meer voldeden aan hun
verwachtingen. De les is
dus dat MVO altijd hand in
hand moet gaan met productvernieuwing. Gebrek
aan innovatie wordt gezien als het onvoldoende
aankunnen van de concurrentie en ook investeerders gaan twijfelen
over het toekomstig rendement van de onderneming als het duurzame beleid niet gepaard gaat met
innovaties .

Commentaar

In een commentaar op het
onderzoek stelt Hoogleraar Duurzaamheid Rob
van Tulder van de Eras-

mus Universiteit in Rotterdam, dat de relatie MVO
en bedrijfsresultaten niet
simpel te bepalen is, ook
niet op functioneel niveau.
'Het loopt o.a. via innovatie, inkoopbeleid, personeelsbeleid wat het geheel erg complex maakt.
Maar dat is ondernemen
zelf natuurlijk ook' zegt hij.
Van Tulder stelt dat ondernemingen die een MVObeleid willen uitvoeren
eerst door een transitiefase heen moeten om na
dat veranderingsproces
volledig van hun geïntegreerde MVO-inspanningen te kunnen genieten.
In de overgangsfase kan
er wel eens een negatief
effect zijn. Dit effect treedt
volgens de hoogleraar
altijd op bij grote herstructureringsoperaties. Dus
geen reden voor paniek!
'De kost gaat voor de baat
uit'.

Conclusies

Enkele andere onderzoekers kwamen tot de volgende hoofdconclusies.*
Etnische elementen kunnen een verschil maken
mits de functionele eigenschappen van een product aan de vraag van de
consument voldoen. Zelfs
duurzame consumenten
maken immers een afweging tussen functie en
prijs. *Betrokkenheid van

medewerkers bij het tot
stand komen van het
MVO-beleid is een cruciale strategie. Vaak wordt
niet helder genoeg over
het MVO-beleid gecommuniceerd waardoor teveel medewerkers zich
niet bewust zijn van de
persoonlijke voordelen
van duurzaam ondernemen. *Het is gemakkelijker om intern commitment
te verkrijgen voor een
lange termijn strategie,
dan geld voor een concreet project op korte termijn. Individuen en organisaties zijn egoïstisch
wanneer gevraagd wordt
om hun middelen zowel
direct als in de nabije toekomst in te zetten. Zij zullen minder snel sociale
kwesties oppakken, die
een botsing veroorzaken
met hun eigen korttermijnbehoeften en dito wensen. Hoe langer de tijd is
tussen het commitment
voor een goede zaak en
het daadwerkelijk moment
van actie, hoe groter de
mate van betrokkenheid
met die zaak. Deze bevindingen zijn zowel van toepassing als het gaat om
het schenken van geld als
het formuleren van publieke
standpunten
en
beleidslijnen.
RMD

vooral vanwege het Kinderboekenfestival dat de
KKF al vier jaar lang faciliteert. Ook onze top kunstenaars hebben inmiddels het multifunctionele
KKF-complex ontdekt. Zo
is er momenteel een overzichtstentoonstelling
genaamd Kibii Wi Koni
van de kunstwerken/ installaties van Marcel
Pinas te bewonderen. Het
programma bestaat onder
andere uit enkele lezingen, een krutu, guided
tours en culturele optredens. Verder wordt er ook
een nieuw boekwerk over
Marcel Pinas gepresenteerd. De expositie wordt
i.s.m. Readytex Art Gallery gehouden en wordt
morgen afgesloten. Bijgaande foto geeft een
indruk hiervan.
RMD

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
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