ACTS
Maandag 28 maart 2011

Het Tripartiet Overleg (TO) werd woensdag j.l. geïnstalleerd door president Desire D. Bouterse en hierin participeren naast de vertegenwoordiging van de overheid, de voorzitters van de bedrijfslevenorganisaties (ASFA en KKF) en van de vakbeweging. De VSB zal niet haar
voorzitter maar een deskundige afvaardigen.
In de aanloop naar de installatie bleek dat de VSB
wat moeite had met de
participatie van de KKF in
het TO. Vreemd want de
Kamer beheert krachtens
de wet het Handelsregister (HR) van Suriname. In
dit HR staat het ganse
bedrijfsleven ingeschreven, inclusief dat deel
(enkele honderden) dat
vanwege specifieke belangen lid is van de ASFA
of de VSB. Er zijn echter
rond de 20 duizend Kleine
en Middelgrote Ondernemingen(KMO's) die noch
bij de ASFA noch bij de
VSB zijn aangesloten en
de KKF behartigt in het
bijzonder voor dit grootste
deel van het Surinaamse
bedrijfsleven de belangen
en vertegenwoordigt zij
het.

niet slechts de belangenbehartiging van een groep
bedrijven, maar van het
totale bedrijfsleven dat zij
als beheerder van het HR
vertegenwoordigt. Bij de
KKF is overigens ook de
meest democratische wijze van bestuur aan de
orde waardoor zij een representatieve vertegenwoordiger van het bedrijfsleven is. Hoewel de
KKF in principe dus het
bedrijfsleven vertegenwoordigt is het natuurlijk
bijzonder belangrijk dat
consultancy- en importbedrijven via de VSB en de
lokale fabrikanten via de
ASFA vertegenwoordigd
zijn in het TO vanwege
hun specifieke aard en
belangen. De buitenlandse bedrijven bij de VSB
hebben hun zaken veelal
bij wet geregeld.

Taak

Effecten

De uit de wet voortvloeiende taak van de KKF is
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Het is de KKF alles aan
gelegen om met de part-

ners in het TO constructief
te overleggen en de regering te adviseren opdat er
niets ondernomen of nagelaten wordt waardoor
het bedrijfsleven wordt
geschaad of in zijn groei
en ontwikkeling wordt belemmerd. De recent aangekondigde overheidsmaatregelen
waarvan
enkelen nog aankomen
worden op hun verwachte
effecten op de samenleving en het bedrijfsleven
bekeken en in kaart gebracht door de samenwerking ASFA/KKF om straks
in het TO aan de orde te
worden gesteld. Volgens
KKF-voorzitter Narpath
Bissumbhar zal het TO
niet vaak veel tijd vergund
zijn voor beslissingen en
adviezen. Hij verwacht
snelheid en intensiteit
waarbij veel zal afhangen
van de leiding van het TO
en het gewicht van de
onderwerpen.
RMD

Energie voor industriële ontwikkeling

Is kernenergie een concurrerend alternatief voor Suriname? De beschikbaarheid van energie is een van de belangrijkste ‘drivers’ voor
economische ontwikkeling. Hierover ging de presentatie op onze
laatstgehouden ondernemersavond. Drs. Ing. Revinh A. Ramnandanlall van B4Concepts Management & Advisory was de presentator.

Bronnen

De presentatie werd verluchtigd met veel beeldmateriaal en begon met
het onderscheiden van
(alternatieve)
energiebronnen zoals: aardolie,
waterkracht, wind, zon,
biobrandstoffen en kernenergie.
Aangegeven
werd dat steden verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van 75% van de
CO2 uitstoot van de wereld en voor 75% van het
gebruik van hulpbronnen.
Wereldwijd zijn er 439
kernreactoren in bedrijf
met een gezamenlijk electrisch vermogen van 372
gigawatt. De VS tellen er
104 en Europa 143.

Suriname en regio

Welke energiemix is ideaal
voor
Suriname?
Ramnandanlall noemde
vier punten waarop verder
onderzoek verricht moet
worden: 1) Uitgangspunt
zelfvoorzienend zijn; 2)
genoeg land voor verbouw van renewables; 3)
zon, wind en water aanwezig; 4) duurzame energie voor industrie is nodig.
Hij weidde uit over de Ca-

Onderwerp: “MKB Suriname: Grijp uw Kans!”
Inleider: dhr. Johannes
Borger - projectadviseur
voor PSI Suriname bij
Agentschap Nederland
Datum: 29 maart 2011
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!

Drs. Ing. Revinh A. Ramnandanlall
ribische energiesector.
97% van de energieconsumptie is gebaseerd op
olie en slechts 3% op hernieuwbare energiebronnen. Behalve Trinidad &
Tobago en Barbados hebben geen van de eilanden
enige reserve. 50% van
exportverdiensten wordt
gestopt in de import van
olieproducten. De fluctuaties op de oliemarkt maakt
deze economieën echt
kwetsbaar. De inleider
bleef stilstaan bij de gevolgen van deze situatie
en het feit dat de populatie
groeit.

KKFacts
Ondernemersavond

Windfarm

Aan de orde kwamen het
hernieuwbare energiepotentieel w.o. de Wigton
Wind Farm van Jamaica.
Verder de OTEC of
Ocean Thermal Energy
Conversion, Geothermal
energy en het potentieel
van de regio inzake ‘technical exportable bio-energy op lange termijn. Verder ging de spreker in op
de energiestrategie waarbij benadrukt werden innovatie en groei, kostenreductie en efficiëntie en
risk management & compliance. Aldus een greep

uit de presentatie.

B4

B4Concepts van drs. ing.
Revinh A. Ramnandanlall
biedt diensten aan betreffende: orientatie &
informatie,
Feasibility
Market Survey Risks,
Business plan Branding
Promotion en Implementation Operations Evaluation.
Contact: revinh@b4concepts.com

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD VOLDOEN IS EEN
VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR 2011
Certificaatuitreiking Specialty
CITAAT
Foods Export Training

De KKF bevordert een

"We mogen van onze kinderen niet verlangen dat zij opgroeien als
kleine versies van onszelf of van de persoon die wij graag hadden
willen zijn”. (Desmond Tutu)

De certificaatuitreiking van
de Specialty Foods Export
Training vond plaats op
donderdag 24 maart j.l. in
de conferentiezaal van het
Ministerie van Handel en
Industrie.
De training bestond uit
twee componenten:
* studie van de specialty
food sector in de Cariforum;
* promotie van Cariforum
Specialty Food Products
met het oog op deelneming aan de Specialty
Foods Shows in de USA
en Europa. Deze training
is mogelijk gemaakt door
een samenwerking van

cultuur van

ondernemerschap
en daardoor

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Istanbul

Tufan Iron & Steel Co.

imp./hand. van staalitems
www.tufandc.com
imp./hand. van schoonheidsbenodigdheden en cosmetische prod.
www.panestetic.it
zakenpartners voor cracked
wheat (Burgul), imp. van peulvruchten
www.ogunbulgur.com.tr
puree en juice processors for
industry use
www.babys-best.de

Italië

Panestetic S.r.l.

Turkije

Ogun Cereal Food Industry

Duitsland

Baby’s Best
International GmbH

Trainees met hun certificaten tezamen met
de trainers
het ministerie van HI,
ASFA, KKF, CEDA en het
trainingsbedrijf Visions &
Concepts. Duur van de

training was van 23 t/m 25
maart. 30 personen hebben deelgenomen in deze
training.

Wist

woe. 4 - zo. 8 mei 2011
Deelnemerscategorieën AGRO 2011:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport,
onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

Deelnemerscategorieën MADE IN SURINAME 2011:
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen,
etc.), constructie, kunst, huisvlijt en -nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).

Deelnemerscategorieën ICT 2011:
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voor meer info:
KKF-Beurssecretariaat tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

economische groei in

u

Suriname door het

dat ?

De term 'Corporate governance' is sterk in de belangstelling gestegen, gevoed door
schandalen bij enkele grote internationale ondernemingen. Maar wat is corporate
governance? Een organisatie die zich hiermede bezighoudt en die wordt erkend
door veel bedrijven is de 'Organization for Economic Co-operation and Development'
de OECD. Deze organisatie definieert corporate governance alsvolgt: "Corporate
governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and
responsibility amog different participants in the corporation, such as the board,
managers, procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it
also provides the structure through which objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance”. Volgens de OECD is corporate
governance vooral een set relaties tussen het management van een organisatie,
degenen die op dat management toezien, aandeelhouders en stakeholders. Er is
ook zoiets als ICT-governance en die valt onder corporate governance. In dit kader
zijn o.m. de volgende richtlijnen relevant: SOx in Amerika en in Nederland de Code
Tabaksblat. SOx staat voor de Sarbanes-Oxley Act die gericht is op het herstellen
van het publieke vertrouwen in de kapitaalmarkten. Deze wet moet ervoor zorgen
dat de leiding van ondernemingen haar verantwoordelijkheid uitspreekt voor de
besturing en beheersing van de onderneming en de onderliggende processen. De
Nederlandse Code Tabaksblat heeft als doel goed ondernemerschap te bevorderen.
Onder goed ondernemerschap wordt verstaan: integer en transparant handelen door
het bestuur, goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. De code tracht dit te bereiken door een betere balans binnen de
bestuursstructuur van de onderneming te bewerkstelligen. Daartoe heeft zij 'bestpracticebepalingen' opgesteld. Deze bepalingen gaan over het efficiënte toezicht op
het bestuur en een evenwichtige verdeling van invloed tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouders.

zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen
en te versterken.

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

Douanekoersen
M.i.v. 22/03/2011
Geldigheidsduur 04/04/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,75
Pound sterling
5,45
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
413,33
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,44
Brazil real
2,02

