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Op onze laatstgehouden ondernemersavond heeft het georganiseerd
bedrijfsleven beraadslaagd over het zogeheten ‘Pre-Shipment
Inspectie’ en het ‘KMO Fonds’. Alle bedrijfslevenorganisaties zijn bij
elkaar gekomen en hebben een gemeenschappelijk standpunt ingenomen om het aan te bieden aan de minister van Financiën die op
haar beurt heeft aangegeven dat ze ook haar punten op papier zal zetten en er daarna nota’s uitgewisseld zullen worden. Het bedrijfsleven
is in dialoog met de minister van Financiën.

Uitstel

Surveillance). Voorts zou
er per de ingangsdatum
van de nieuwe procedure
een onafhankelijke beroepsinstantie van deskundigen van de overheid
en het bedrijfsleven ‘in
place’ moeten zijn.

KMO Fonds
De conceptbrief inzake het
KMO-Fonds vraagt de minister om krachtens haar
bevoegdheid haar besluit
te heroverwegen en een
herziene besluit te nemen
m.b.t. het tijdelijk reserveren van het fonds t.b.v.
evaluatie van door het be-

drijfsleven aangedragen
argumenten. Volgens het
bedrijfsleven bereikt het
KMO-Fonds met de criteria die het stelt de doelgroep niet en schiet het
voorbij aan zijn doel: het
versterken en stimuleren
van de productiesector.
Gewaarschuwd
wordt
voor mogelijke willekeur
doordat de definitie van
KMO niet doordacht en
adequaat is vastgelegd.
De brief geeft o.m. punten
aan die nader bestudeerd
moeten worden. Aldus
een greep uit beide brieven.
RMD

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

18020

M.W. PINAS

Groentepolder perceel 92A

Winkelier

18032

D. SOMSINGH

Gouverneurstraat perceel 135 BR. 115

Eet- En Drankinrichting

18034

R. RAMBHAROS - DEWANSINGH

Julianastraat 17

Winkelier

18036

B. SEWTAHAL

Corantijnpolder Serie B no. 3A

Autobusdienst

18074

DIABETEN PRIK SERVICE

Mopestraat 1

Servicebureau

18087

B. DOERGA

Paradise Serie A no. 34

Drankinrichting

18091

V.M. EMANUELS

Santigron

Winkelier

18096

J. VAN DER SPIJT

Voorstraat perceel 50

Cocosrasp

18122

R.CH. KARSTERS

18169

SAHABIER BAJNATH

San Souci no. 7 km. 21

Concessionaris,
Diamantconcessionaris
Autobusdienst

18248

S. RAMELI - KARTA

Vredenburgweg 45

Standhouder

18327

L. BISHESHAR

Corantijnpolder Serie A no. 3

Autobusbedrijf

18351

R.L. NEEDE

De Goede Verwachting 45

18360

UITDEUK- EN SPUITINRICHTING
BANIE

Monizstraat 10

Schoonmaakbedrijf,
Aannemer
Uitdeuk- En Spuitinrichting

18378

MUSIC MACHINE

Hernhutterstraat 77

Autobusdienst

18395

KAROENA'S

Oranje Nassaustraat 74

Winkelier

18401

CH. RAMDHAN

Paradise Serie A no. 106

Autobusdienst

18412

A. OEMRAWSINGH

Corantijnpolder Serie B no. 22B

Drankinrichting

18426

G.M. PAULNA

Marowijnerivier A/d Linkeroever

Goudconcessionaris

18455

F.A. PANSA

Balingsoela

Winkelier

20490

W.G. MARTE

Theodorusstraat 97

Taxibedrijf

21940

S. BOEDHOE - BHOEWAR

Hoenderparkweg 3

Standhouder

22097

S. ALEKIE

25341

B.M. GRANT TRADING

Julianastraat 26

Importeur, Exporteur

25342

S.D. LINGER

Keizerstraat 190

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf

Winkelier

Studenten van EGC French Guiana op bezoek bij KKF
ook bezoeken gebracht
aan bedrijven en organisaties in de sectoren toerisme en onderwijs, de
technische sector, fabrieken, de agrarische sector,

handelsbedrijven en de
milieu sector. De groep
vertoefde van 3 t/m 8 juni
in Suriname.

CITAAT

"De eerste zonde is de trede naar de tweede.
Kleine zonden aaneengeklonken leiden tot grote zonden;
ze worden op den duur onverzettelijk, krijgen eelt en maken
het mensenhart ongeneeslijk ziek”. (Luis de León)

Wist

BEKENDMAKING

Enorme belangstelling voor de issues in kwestie

Franse studenten bezoeken KKF
23 studenten en 2 begeleiders van EGC French
Guiana brachten maandag 3 juni j.l. een bezoek
aan de KKF. EGC French
Guiana verzorgd een 3jarig studieprogramma dat
studenten opleidt tot: bedrijfsleiders die de uitdagingen aankunnen m.b.t.
marketing, verkoop, administratie, finance, human
resources, computer systemen en internationaal
recht. Het bezoek aan
Suriname beoogde de
studenten bekend te maken met de cultuur en professionele aanpak van
zaken in Suriname. Er zijn
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Pre-shipment Inpectie
en KMO Fonds

De conceptbrief over de
‘Pre-Shipment Inpectie
(PSI)’ betreft een verzoek
tot uitstel hiervan. Aangegeven wordt dat er adequate overlegstructuren
zijn zoals het Suriname
Business Forum (SBF)
waarin de kwestie aan de
orde kon worden gesteld.
Aan de bewindsvrouwe
wordt aanbevolen van dit
forum gebruik te maken.
Gevraagd wordt de ingangsdatum van PSI tot
nader order uit te stellen
tot er duidelijkheid is over
te volgen procedures door
het bedrijfsleven en de
overgang naar de nieuwe
situatie soepel kan verlopen. Voorgesteld wordt de
PSI (fysieke controle) in
het buitenland te laten
vervallen vanwege de
hoge kosten en in Suriname de controle te laten
uitvoeren
door
SGS
(Sociéte Générale de
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: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
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: KKF Suriname
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: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken
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dat ?

Het klein en middelgroot ondernemerschap (KMO), in het Engels, small and medium size Enterprises (SME), wordt algemeen beschouwd als de ruggengraat, the
backbone, van de economie. Geen wonder dat overheden, die dat ten volle beseffen, zich continu beijveren om obstakels voor het KMO te verwijderen. Zo worden
o.m. vergunningenstelsels vereenvoudigd, trainingen in business planning en business start up gegeven en de effectieve toepassing van ICT bevorderd. Regionale
organisaties zoals de Caribbean Export Development Agency (CEDA) voeren programma's uit om delen van het KMO, die daarvoor in aanmerking komen, export
minded and ready te maken. Het certificeren wordt bevorderd opdat voldaan kan
worden aan de eisen die markten tegenwoordig stellen. Werkgeversorganisaties
versterken zich institutioneel en verenigen zich samen met andere relevante organisaties in instellingen, zoals bij ons in Suriname, het Suriname Business Forum. En
dat allemaal om het KMO een omgeving te bieden waarin het kan groeien en bloeien en een stevige en gezonde ruggengraat van de economie kan worden. Als geen
andere segment van de economie, kan het KMO, mits goed gefaciliteerd, armoede
helpen bestrijden, door de werkgelegenheid die het biedt. Het KMO zal echter moeten innoveren omdat dat tegenwoordig noodzakelijk is om te kunnen groeien en
concurreren en om te overleven. Maar innoveren en bij de tijd blijven kost geld, veel
geld, dus is het belangrijk dat het KMO toegang heeft tot kapitaal. De verstrekkers
van kapitaal stellen echter voorwaarden, wat normaal is, mits deze voorwaarden redelijk en haalbaar zijn voor het KMO. Een belangrijke voorwaarde is dat bedrijven
die geld willen lenen, een degelijke administratie moeten voeren, die een correct
beeld geeft van de bedrijfsvoering. Kortom een administratie, die als management
tool gebruikt kan worden. Bij ons in Suriname kan dat o.m. bevorderd worden als de
overheid haast maakt met het in place brengen van het BTW systeem zodat zij minder afhankelijk wordt van inkomstenbelasting. En misschien moet ook gedacht worden om als onderpand voor een lening, in sommige gevallen, niet alleen onroerend
goed, maar ook roerend goed, in aanmerking te doen komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de enorme graafmachines die in de mijnbouw gebruikt worden.
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Ferrero SRL Company

Samenwerkingsverbanden met bedrijven
in Suriname binnen de voedselindustrie
www.ferreromachines.com

e-Government Simplified
De vertegenwoordiger van IT-core, Theo Boomsma, presenteerde
onlangs op onze ondernemersavond het thema 'e-Government
Simplified'. De organisatie van de lezing lag bij de Surinaamse
Vereniging van IT Professionals i.s.m. de Associatie Suriname.

Besluitvorming
Aan de orde kwamen aspecten van de besluitvorming, die aan de ontwerpen bouwfase van egovernment voorafgaat. Te denken valt o.a. aan: kiezen
van een strategie, infrastructuur, service oriented
approach, diverse toepassingen en de afweging
bouwen of kopen. De presentatie behandelde 'simplified' technische aspecten van e-Government.
Boomsma zei dat eGovernment een geheel
is van ICT componenten,
structuren en processen
waarover
strategisch
goed nagedacht moet
worden. Hij bepleit eGovernment waarbij de
overheid de rol van 'broker' vervult. De IT core is

Onderwerp:”Shared
Future.......... Investeer!”
Suriname Diaper Manufacturing
Inleider: Dr. Turhane M.
Doerga - BSC, M.C.E.
Ph.D. in Engineering
Datum: di. 11 juni 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE

Theo Boomsma - vertegenwoordiger van IT-core
voorstander van een 'open
course' benadering waardoor Suriname aan een
eigen ICT gezicht kan werken. De open source benadering is de 'easy way',
waarbij de Service Level
Agreements wel goed gedefinieerd moeten worden. Na de presentatie

volgde een constructieve
en levendige discussie
met uiteenlopende conclusies. In augustus a.s.
organiseert IT core een
'24 hour booth camp'.
Voor meer informatie kan
men mailen naar:
info@ict-as.sr of
RMD
info@svi.sr

ROUTE MICRO ONDERNEMERS EXPRESS
di. 11 juni 2013 Plaats:Nw. A’Dam (Districts-Commissariaat) Tijd: 08.00 - 14.00u
do. 13 juni 2013 Plaats: Sar’ca (BO Kantoor Groningen)
Tijd: 08.00 - 14.00u
(Wijzigingen voorbehouden)

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. 28/5/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,33
Pound sterling
5,07
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
331,29
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 6,03
Brazil real
1,63

