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Op onze ondernemersavond op 7 april jl, heeft Vicepresident Robert
Ameerali onthuld dat de voorbereidingen tot het opzetten van een
industriepark gestadig verlopen. De structuur is uitgewerkt, maar er
moet nog bepaald worden waar dit park zal komen te staan.
Geschikte plekken die in beeld waren, bleken te zijn uitgegeven,
doorverkocht en verkaveld. Ameerali bepleit daarom dat de grond
waarop het industriepark zal verrijzen niet op naam van particulieren
en individuele rechtspersonen komt, maar in staatsbeheer blijft en ter
beschikking wordt gesteld van ondernemers die zich er zullen vestigen. Het idee van een industriepark is niet nieuw en inmiddels zijn in
verband hiermede al drie missies uitgevoerd naar Brazilië, Trinidad
en Panama.

Innovatie

Betalingen
Ameerali zei zich diep te
schamen voor de achterstand in betalingen aan
leveranciers. Het is de
overheid echter wel gelukt
om US dollars beschikbaar te stellen voor de
import van basisgoederen. Hij beloofde aan de
Minister van Financiën
een lijst te zenden met de
namen van ondernemers
die al geruime tijd op hun
geld wachten en te vragen
om spoedige uitbetaling.
In het kader hiervan
mochten de ondernemers
hun reçu nummers inleveren. Ameerali zei erkentelijk te zijn jegens ondernemers die basisgoederen
aanbieden tegen vooraf
geprogrammeerde winstmarges.

Overige onderwerpen
Hij verstrekte informatie
over de totale Staatsschuld en met cijfermateriaal werd aangetoond dat
de buitenlandse schuld
aanzienlijk is gedaald terwijl de binnenlandse
schuld wat is gestegen.
Verder kwamen aan de
orde: de government take,
Hervorming van de pu-

blieke sector, E-government dat niet echt is
opgeschoten, het Document Management System welke hij geïntroduceerd heeft in zijn kabinet,
het Basiszorgsysteem,
herstructurering van de
energiesector, bus tarieven en accijnzen. De VP
onthulde dat er een pensioenregeling komt voor
dienstvrouwen. In het eerste jaar zullen deze zijn
vrijgesteld van het storten
van pensioengelden; de
Staat zal dat op zich
nemen.
Mbt de Overheids bijdrage
in instanties ter bevordering van het ondernemerschap blijkt de Vicepresident geen voorstander
van ongeconditioneerd
geld ter beschikking stellen van organisaties en
verwees in verband hiermede naar de Stichting
Toerisme
Suriname
(STS), waarvoor Srd 7,5
miljoen op de begroting
was vrijgemaakt. "En I
sabi san psa? STS bos!"
onthulde Ameerali. Hij ziet
liever dat structuren worden opgezet waardoor het
werk voortgezet kan worden als personen komen
weg te vallen.

Interactie
Er waren vragen en opmerkingen vanuit het gehoor waarvan wij de volgende hebben opgetekend: *Waar komt het industrie park te staan? En

aan welke criteria moet
worden voldaan voor participatie? De overheid is
langer dan 15 jaar bezig
met de investeringswet.
Komt deze nog? *De
Toerisme wet en de
Tourism Authority zijn niet
van de grond gekomen.
Hoe staat het daarmee?
*Wanneer worden de
schulden van de overheid
voor geleverde basisgoederen (Combemarkt) betaald? *De missie is ondernemers te winnen voor
het Canvas Business
Model om innovatie en
vermogens te delen. *Er
wordt veel geïmporteerd
uit China; maar er is verschil in de kostprijs voor
een zelfde product dat
geïmporteerd wordt. Kan
er transparantie zijn?
*Verhoging van accijnzen
zal tot meer smokkel leiden. * Reforming public
sector gaat gepaard met
e-government. Is er rekening meegehouden dat er
dan veel minder personeel nodig zal zijn? Wat
gebeurt er met overbodig
geworden ambtenaren?
*Binnen de thuiszorg zijn
de tarieven uitdagend,
waardoor het moeilijk is
overeen te komen met
assuradeurs. Wordt er
met assuradeurs beraadslaagd om te komen tot
verhoging van de tarieven?*Hoe staat het met
nog schoolgaanden van
16 tot 20 jaar m.b.t. de
basisverzekering? RMD

De KKF heeft dit jaar met
55 deelnemers meegedaan
aan de 51ste AVD. Dit in
het kader van 105 jaar KKF.
De AVD had als thema:
“Gebalanceerd eten, drinken en bewegen is de sleutel van het leven”. Deze
activiteit duurde van 8 t/m
11 april j.l.

Op weg naar 105 jaar KKF (14)
Als behoeder van het nationaal welzijn hoort elke overheid voorwaarden te scheppen waardoor het bedrijfsleven kan bloeien en
groeien. Het milieu moet investeringsvriendelijk zijn en bevorderlijk
voor alle ondernemingen. Vooral ook omdat het uiteindelijk het bedrijfsleven is waarbinnen nieuwe werkgelegenheid moet worden gecreëerd. Gelukkig is de overheid in de loop der jaren hiervan steeds
bewuster geworden.
Zo stelde het Ministerie
van Handel en Industrie
(HI), dat het zonder het
ondernemerschap nooit
zou lukken het overheidsapparaat gezond te maken. En er ontstond bereidheid om met het bedrijfsleven samen te werken, te communiceren en
in gezamenlijk overleg
een strategie uit te stippelen voor het aantrekkelijk
maken van het bedrijfslevenmilieu voor de ondernemer. Het belang van
een consistent ondernemersvriendelijk beleidsplan werd ingezien. De
KKF ondernam in de
begin jaren 2000 steeds
meer initiatieven om de

overheid bewust te maken
van de kwantiteit en kwaliteit van de informatie over
het bedrijfsleven waarover
zij beschikte. Informatie
die cruciaal was voor de
analyse van een op de
ontwikkeling van het bedrijfsleven gericht nationaal beleidsplan.

Handelsregister
Het door de KKF bijgehouden Handelsregister is
voor het verkrijgen van
inzicht in de structuur van
het bedrijfsleven in ons
land de enige bron en de
de enige basis voor een
betrouwbare analyse (omvang en samenstelling)
van het bedrijfsleven. In
de genoemde periode bestond 40% van de onder-

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
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ACTIVITEIT

26169

Lijnweg 107

Winkelier

26235

SATHERAS KIPPEN EN VIS
CENTER
R. KASTIERIE

Canawapibo km. 45

Winkelier

26358

LA - SIRENA BONITA

Katharinastraat 6

26379

A.F. GIJSBERG

Pararacweg 47

Importeur, Exporteur,
Winkelier, Kapper
Drankinrichting

26421

T.C. RAKIO - DJOJODIPO

Ritsweg perceel 455

Eet- En Drankinrichting

26449

M.O. BHAGAN

Sastrodisoemoweg BR. 75

Autobusdienst

26458

M. RAHAMAT

Houttuinweg 82

Autobusdienst

26476

CHHITU SIX STAR WINKEL

Barastraat 5

26560

ONS BELANG FRANSIS

Alfonsdorp

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Winkelier

28252

KENNETH G. LEMING

Van 't Hoogerhuysstraat 156

Ontwerpbureau

28254

HOUSE OF SPORTS

Jozef Leliestraat 88

Importeur

28263

PAULUS J. TOMMY

Madamweg 7

Autobusdienst

28273

CONSTRUCTIEBEDRIJF R.C. Stonbroekoestraat BR. 13

Lasserij, Constructiebedrijf

28280

SANDJAI SITAL

Indira Gandhiweg BR. 314

Reparatieinrichting

28292

UITGEVERIJ SURINFO

Mr. Dr. J.c. De Mirandastraat 2

Uitgeverij

28307

ABDOELLAKHAN, R.J.

Jagdeiweg 39

Importeur

28388

G.C. ALFAREZ

Groenhartweg 5

Kwekerij

28393

LEGON TRADING

Quaraniestraat 26

Importeur

28423

RAMIMEX ENTERPRISES

Lakatanstraat 7

Importeur

28428

SAVITRIE'S DRANKEN

Indira Gandhiweg 563

Grossier

28454

BORVAL N.V.

Ronaldlaan 39

Adviesbureau, Servicebureau, Ontwerpbureau,

28467

Indira Gandhiweg BR. 373

Winkelier

28477

SOEBHASCHANDREBOS
RATTAN
STESU IMPORT

Orleanestraat 16

Importeur

28498

MAHENDER K. KANHAI

Nieuw Weergevondenweg 289

Winkelier

28499

H. DIJO

Jawahierweg 60

Exporteur, Importeur

Vertaalbureau, Trainingsbureau

OPROEP

AAN
CONSULTANTS EN CERTIFICERINGSINSTELLINGEN
VOOR
REGISTRATIE VOOR AANBESTEDING CERTIFICERING VAN DE KKF

KKF op AVD 2015

Beleidsplan
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Industriepark in voorbereiding

Daarnaast heeft de VP
ook laten doorschemeren
dat er vanuit zijn Kabinet
wordt gewerkt aan het ter
beschikking stellen van
Innovatie modaliteiten ter
ondersteuning van ondernemerschap en creatief
denkenden.

Opmaak

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

nemingen uit winkeliers,
venters en eetgelegenheden; 15% bestond uit importeurs en exporteurs;
13% uit verkeersbedrijven
(bussen, taxi's en overig
transport); 7% bestond uit
kleine industriële bedrijven, reparatie-inrichtingen
en fabrikanten. Samen
75% van het totaal aan
bedrijven. De KKF heeft
zich intensief beijverd om
voor deze bedrijven een
strategie te ontwikkelen
gericht op het doorbreken
van barrières en het
scheppen van nieuwe
kansen. In een vervolg artikel maken we een
sprong naar de periode na
2010.
RMD

De KKF bestaat dit jaar 105 jaar.We hebben daarom gemeend onze dienstverlening
te verbeteren middels het toepassen van ISO-standaarden. In dit kader worden
Lokale Consultants en Geaccrediteerde Certificerende Instellingen met ervaring op het gebied van kwaliteits-managementsystemen (ISO), in de gelegenheid
gesteld zich te registreren. Na registratie kan worden ingeschreven op de aanbesteding om in aanmerking te komen voor het opzetten, implementeren en certificeren van het kwaliteitsmanagement systeem. De selectie vindt plaats op basis van
ervaring, kwalificaties en ingediende documentbewijzen.
Registeren kan middels het opsturen van uw CV naar chamber@sr.net. De sluitingsdatum voor de registratie is gesteld op 24 april 2015, 00:00 uur. De geselecteerden zullen de Terms of Reference ontvangen waarna een "bod" kan worden uitgebracht op de werkzaamheden. Ingekomen stukken na de deadline zullen niet in
behandeling genomen worden.
Voor informatie: tel. 530311, e-mail: chamber@sr.net

CITAAT
"Winning is not a sometime thing. It's an all time thing. You don't win once in a while,
you don't do things right once in a while, you do them right all the time.
Winning is a habit. Unfortunately, so is losing. (Vince Lombardi)

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Het Effect
van Vertrouwen Binnen
en -in Organisaties”
Inleider: Melvin Roseval CEO van FranklinCovey
Suriname
Datum: di. 21 april 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

BEDRIJVEN
COOK-OUT!
tijdens de Made in
Suriname beurs 2015

29 APRIL - 3 MEI
Voor deelname:
KKF-beurssecretariaat tel.
530311 tst. 110, 111, 112
(Tanja Sosrojoedo, Veronica
Gopal of Mireille de
Getrouwe)

Douanekoersen
M.i.v. 14/4/2015 en tot
nader order
U.S. dollar
3,35
Euro
3,53
Pound sterling
4,90
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
277,90
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 5,37
Brazil real
1,08

