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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Wnd.-President Jaarbeurs 2010 bijzonder
opent Jaarbeurs

Jaarbeurs 2010 is een heel bijzondere beurs waarbij twee zaken opvallen. De beurs valt in het
100-jarige jubileumjaar van de Kamer en zal daarom een dag langer dan gewoonlijk duren; ten
tweede is dit de Jaarbeurs die sinds meer dan 10 jaar niet is geregiseerd door de grondlegger ervan onze huidige Vice-President Robert Ameerali.

Waarnemend President Robert Ameerali verrichtte vrijdag de openingshandeling van Jaarbeurs 2010. Daarvoor had hij een gehoor van
ministers, assembleeleden, diplomaten, ondernemers en andere
genodigden toegesproken.

Kritisch

Ameerali zei blij te zijn
met de speech van KKFvoorzitter
Narpath
Bissumbhar die eerder
enkele kritische opmerkingen had geplaatst. “De

zijn uitbetaald en op de
valreep zou de scheidende regering 100 miljoen
aan t.w.k. betalingen hebben gedaan. “FISO werd
door onze keel gedrukt”,
zei Ameerali die aangaf
welke belangen daarmee
gediend werden ten koste
van het algemeen belang.
Hij riep ondernemers op
geen gunsten te verlenen
(red. tjoekoes) aan ambtenaren om ze te bewegen
het werk dat ze normaal
behoren te doen, te verrichten.

Transparantie
Vice-president Suriname
Robert Ameerali

dingen die gezegd moeten worden, moeten gezegd worden”, zei hij. De
Waarnemend President
benadrukte dat de zaken
waarvoor hij als voorzitter
van de KKF stond m.b.t.
het
ondernemerschap
nog kaarsrecht overeind
staan. Hij zei dat ASFA en
KKF moeten uitkomen
met hetgeen ondernemers hindert. Ameerali gaf
aan dat hij 105 dagen
Vice-president is en dat
van de vorge regering een
failliete boedel is overgenomen. Rekeningen zouden negen maanden niet

“De regering werkt toe
naar transparantie in business en de focus is het

bewerkstelligen van een
enabling environment”,
aldus Ameerali. Hij gaf
aan dat de overheid het
exporteren naar Barbados
faciliteert en dat er binnenkort een handelsmissie naartoe gaat. Volgens
de Waarnemend President moeten ondernemers in eenheid optreden
en niet verdeeld. Hij zei
als hun coach te willen
optreden en dat dwaarsliggers zichzelf zullen buitensluiten.
Benadrukt
werd dat het Suriname
Busines Forum het enige
Forum van dialoog met de
overheid is.

Kado

Drs. Narpath Bissumbhar,
die dit opmerkte, zei bij de
opening van de Jaarbeurs
dat de Surinaamse samenleving de jubilerende
KKF een bijzonder kado
heeft gegeven door haar
voorzitter, Robert Ameerali te verkiezen tot VicePresident van de Republiek Suriname. ”Een
geschenk waarvoor wij de
gemeenschap en de politici die hieraan hebben
meegewerkt bijzondere
dank verschuldigd zijn”,

RMD

KKF-vz. N. Bissumbhar

aldus Bissumbhar. De
voorzitter gaf aan dat
Suriname op de 2011 ranking van de Wereldbank
over de ‘Ease of Doing
Business’ verder is gezakt

naar de 161ste plaats van
187 landen. “De omstandigheden voor succesvol
ondernemen en de belangen van het bedrijfsleven
zijn klaarblijkelijk nog
steeds ondergeschaduwd
in ons land ondanks de
vele mogelijkheden en de
enorme potentie die er is
vanwege onze natuurlijke
hulpbronnen”, zei voorzitter Bissumbhar.

Faciliteren

Bissumbhar gaf een aantal zaken aan die de regering op haar agenda van
2011 zou moeten plaatsen
voor wat het bedrijfsleven
betreft. Hij zei met genoegen te hebben vernomen
dat president Bouterse tijdens zijn toespraak i.v.m.
35 jaar nationale onafhankelijkheid gesteld heeft
dat de ontwikkeling van
Suriname voornamelijk afhangt van de ontwikkeling
van het bedrijfsleven, die
daartoe gefaciliteerd moet
worden.
Bissumbhar
sprak ook over de criminaliteit die volgens hem
driester wordt en het bedrijfsleven erg treft. Hij
vroeg ruime aandacht van
de regering hiervoor en
zei verder dat het beleid
van de regering inzake

nationale vrije dagen tot
irritatie aanleiding heeft
gegeven. Het bedrijfsleven is blij met het voornemen van de regering om
beleid te formuleren via
een Commissie Evaluatie
Nationale feestdagen. Het
verwacht ook betrokken te
worden bij de totstandkoming van dat beleid.

SFEERFOTO’S OPENING JAARBEURS 2010

ASFA-voorzitter
Rahid
Doekhie had het over het
partnerschap dat ASFA en
KKF onlangs zijn aangegaan. Hij pleitte voor

Ondersteunen

De KKF-voorzitter benadrukte dat het bedrijfsleven deze regering graag
waar nodig wil ondersteunen omdat het zich beslist
kan vinden in haar basisuitgangspunten. Hij zei
dat gebleken is dat de regering behoefte heeft aan
consultatie m.b.t. de illegale mijnbouw en dat het
dringend gewenst is
acties ertegen te ondernemen. Het concessierecht
moet volgens de voorzitter conform het wettelijk
kader worden beschermd.
Hij prees de minister van
Financiën die vrijstelling
van heffing bij de invoer
van bedrijfsmiddelen heeft
bewerkstelligd. Ook het
voornemen van de regering om de duur van het
oprichten van NV’s terug
te brengen tot 10 werkdagen, verheugt het bedrijfs-

BESCHIKKING VAN DE MINISTER
VAN FINANCIEN
Opening Jaarbeurs 2010 door Wnd. President
Robert Ameerali

leven.

Samenwerking

Gelet op artikel 67 van de Mijnbouwwet (S.B. 1986 no. 28) en artikel 39 lid 1f van
Wet Tarief Invoerrecht 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.
2004, no. 79);
Overwegende: dat het wenselijk is de gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten
vast te stellen bij de invoer van bedrijfsmiddelen;
Heeft besloten:
I. dat de gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht wordt vastgesteld op een gedeeltelijke vrijstelling van 90% met dien verstande dat 10% van de verschuldigde
invoerrechten moet worden betaald;
II. Te bepalen: dat deze beschikking onmiddellijk in werking treedt;
III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan, de Directeur van Belastingen, de
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, de Inspecteur Omzetbelasting, de
Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen en de Afdeling Fiscale Zaken - Indirecte
Belastingen.

ASFA-vz. Rahid Doekhie

importvervanging.
Het
ASFA
keurmerk
dat
recentelijk werd gelanceerd, geeft volgens
Doekhie aan waarvoor
ons bedrijfsleven staat
qua kwaliteit. Hij verwacht
dat de positieve ontwikkelingen van de afgelopen
maanden onze positie op
de Wereldbank ranking
zal verbeteren. De regering riep hij op om het
bedrijfsleven meer te stimuleren en hij onthulde
dat binnenkort exporteurs
meegaan op een handelsmissie naar Barbados.
RMD

Douanekoersen
M.i.v. 17/11/2010
Geldigheidsduur 30/11/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,79
Pound sterling
4,47
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
334,31
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,16
Brazil real
1,61

JAARBEURS 2010
Nog t/m vrijdag 3 december a.s.
van 17.00 - 23.00 uur op het
KKF Beursterrein, ingang Benjaminsstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn van 08.00 - 16.00 uur verkrijgbaar bij KKF aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37. Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u
ze koopt en ze verschaffen uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via
de ingang aan de Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 6,- p.p.
Kinderen t/m 10 jaar en 60+sers: SRD 2,50 p.p.

In de Jaarbeurs participeren meer dan 180 bedrijven met circa
500 stands. Er is dus veel te zien.

