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Zijne Excellentie drs. Nur Syahrir Rahardjo, ambassadeur van de
Republiek Indonesia, heeft op onze laatstgehouden ondernemersavond een presentatie gegeven waarin ruim werd ingegaan op de historie van de relatie die wij hebben met Indonesië. Verder werd de handelsrelatie Suriname-Indonesia belicht en werd het belang benadrukt
van de 28ste Trade Expo Indonesia, die van 16-20 oktober a.s. in de
hoofdstad Jakarta wordt gehouden.
De Trade Expo Indonesia
(TEI) is een jaarlijkse B2B
exhibitie die wordt georganiseerd door het Ministerie van Handel ter versterking van business en
handelsactiviteiten in diverse producten en diensten. Voorts beoogt de
expo uitbreiding van het
business netwerk en uitwisseling van wat genoemd wordt 'the untapped business potentials'.
Wat maakt de TEI zo
belangwekkend?
Het
hoofdprogramma omvat:
een Trade & investment
Forum, Investment Exhibition, Business Clinic en
One-on-one
Business
Matching. Op de expo zullen 2000 exhibitors uit
heel Indonesië de laatste
premium quality en export
ready producten en diensten presenteren. Voorts
zal er interactie mogelijk

zijn met topambtenaren,
business leaders en ondernemers. TEI 2013
wordt anders dan de voorgaande edities van deze
jaarlijkse expo. De multi
products display zal namelijk focussen op zes
specifieke clusters. Deze
zijn: 1) agriculturele producten,
gefabriceerde
goederen en diensten; 2)
meubilair; 3) Woning decoratie en bouwmaterialen; 4) Mode, life style en
creatieve producten; 5)
diverse kwaliteitsproducten; 6) tuinmeubilair en
'knock down house'. Onder veel meer dan hier
aangegeven, zullen ook
militaire en automotive
producten te zien zijn. In
samenwerking met de
Ambassade van Indonesië, bereid de KKF een
handelsmissie naar de TEI
2013 voor.
De Indonesische Ambas-

sade biedt het volgende
aan de delegatie: Free airport pick up to hotel/venue
upon arrival. Shuttle service hotel-expo venuehotel (round trip), complimentary use of business
lounge at venue en free
Wi-Fi at venue. Het transport gaat van ParamariboAmsterdam-Jakarta en terug. Er werd o.m. ook informatie verschaft over
diverse practische zaken
zoals visakosten, treinkosten voor trips van Jakarta
naar diverse bestemmingen etc.
Voor meer informatie over
de beurs:
www.kemendag.go.id en
www.tradexpoindonesia.
com.
Voor meer informatie over
de handelsmissie kunt u
contact maken met de
KKF tel. 530311, e-mail:
chamber@sr.net
RMD

Tabakswet in juni operationeel
De tabakswet treedt op 7 juni 2013 in werking en op onze laatstgehouden ondernemersavond werd hierover informatie verschaft door
drs. Marthelise Eersel. Benadrukt werd dat de wet een duidelijke stap
is naar een betere gezondheid van de Surinaamse burger en dat zij
de huidige en toekomstige generatie moet beschermen tegen de
schadelijke gezondheidseffecten van tabaksrook.

Maatregelen
Per 7 juni a.s. gelden kort
samengevat de volgende
maatregelen. Er zal een
rookverbod van kracht zijn
in ruimten die voor het algemene publiek of delen
daarvan toegankelijk zijn
en in werkruimten (behalve prive woningen). Het
rookverbod geldt voor een
fiks aantal ruimten waarvan wij enkele noemen:
overheidsgebouwen en
kantoren, gebouwen en
ruimten van onderwijsinstellingen, alle openbare
en particuliere faciliteiten
voor industriële of commerciële activiteiten of
dienstverlening, café's,

discotheken, cafetaria's,
clubs, kroegen, bars, lounges en restaurants, winkels, markten, pleinen,
shopping malls, hotels,
motels, pensions en overige accommodatiefaciliteiten etc.

Toezicht
Per 7 juni a.s. geldt voorts:
beperking op reclame,
promotie en sponsoring;
verbod op verkoop van
tabak en tabaksproducten
aan en door jeugdigen;
verbod op verkoop van
losse sigaretten; verbod
op smokkelen van tabak
en tabaksproducten (wordt
aangemerkt als een mis-

drijf); maatregelen voor
verpakking en etikettering
van tabak en tabaksproducten (gaat in per 7 juni
2014); orgaan ter ontmoediging van het gebruik van
tabak e/o tabaksproducten
(in te stellen door het
ministerie van Volksgezondheid) en toezicht en
opsporing. Met het toezicht op de naleving van
de wet is de directeur van
Volksgezondheid belast,
met de opsporing: de politie, milieu- en arbeidsinspectie en de douane.
Overtredingen worden bestraft met geldboetes
en/of hechtenis.
RMD

CITAAT
"Onze vrienden noemen zich oprecht, onze vijanden zijn het; daarom moeten wij hun verwijten gebruiken
als een bitter geneesmiddel om tot een betere kennis van onszelf te komen”. (Arthur Schopenhauer)
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: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken
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Vice President Robert Ameerali leidde recentelijk op uitnodiging van de Premier van
Turkije een missie naar dat land waar er overeenkomsten zijn getekend die de relatie Turkije - Suriname meer inhoud moeten geven. De Turkse economie is de 15e in
de wereld en zij ontwikkelt zich zo snel dat, de Internationale Investeringsbank
Golman Sachs, verwacht dat het land in 2050 de 9e economie van de wereld zal
zijn. Economen en politicologen beschrijven Turkije vaak als een nieuw geïndustrialiseerd land. Het BBP per inwoner plaatst het land tussen de hogere-inkomens
landen. De economie is een complexe mix van traditioneel vakmanschap en moderne industrie. De particuliere sector is sterk en groeit snel, maar de staat speelt nog
een belangrijke rol in de industrie, het bankwezen, transport en communicatie. Het
financieelbeleid is solide en grote kredietbeoordeelaars hebben Turkije hiervoor
vaker beloond met een positieve herwaardering. Ook op andere graadmeters is het
land de EU genaderd en in 2010 scoorde het beter dan 9 EU landen op de 'Corruptie
Perceptie Index'. In 2006 was de agrarische sector goed voor 11,2 procent van de
werkgelegenheid. Sinds 2007 is Turkije's werelds grootste producent van hazelnoten, kersen, vijgen, abrikozen kweperen en granaatappels. Het land is serdert 1980
zelfvoorzienend in voedselproductie. Textiel en kleding zijn de grootste industrie
(16,3%), gevolgd door olieraffinage (14,5%), voeding (10,6%), chemische stoffen
(10,3%), ijzer en staal (8,9%), automobielen (6,3%) en machinerie (5,8%). Turkije is
ook een leidende scheepsbouwnatie in de wereld. De Izmir Ataturk Organize
Industrial Zone (IAOIZ) is een van de grootste en modernst opgezette industriële
zones in Turkije. Na de VSA en China heeft Turkije in de wereld, de grootste industrie wat bouw/aanbesteding betreft. Toerisme is een van de sectoren die zich het
snelst ontwikkelt. Het land telt 11 van de 100 beste hotels in de wereld en jaarlijks
bezoeken tussen de de 25 en 30 miljoen toeristen het land. Turkije behoort tot de
oprichters van o.a. de UN (1945), OECD (1961), OIC (1969) en de G-20 (1999). Het
Turkse gebied is meer dan 1600 km lang en 800 km breed en ligt voor een deel in
Europa en voor een deel in Azië. De grootste steden in Turkije zijn: Istanbul, Ankara
en Izmir met resp. meer dan 13,4, 4,4 en 2,8 miljoen inwoners. Het totaal aantal
inwoners wordt geschat op 74 miljoen.

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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16084

K. PIARELALL

Oude Charlesburgweg 71

Taxibedrijf

16087

E.M.TH. DOORSON

Honkbalstraat 6

Taxibedrijf

16093

R.O. OVERLOON

Rudgeprojekt 30

Taxibedrijf

16102

J.B. PINAS

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb

Taxibedrijf

16115

F.M. TJOE NY

Hk A.l. Waaldijk-/hoogestraat 40

Taxibedrijf

16138

JOHN'S TAXI SERVICE

Francisco De Goyastraat 55

Taxibedrijf

16147

W.D. OLF

Victoriapark BR. 373

Taxibedrijf

16153

J.H. MA-AJONG

Josephinastraat 6

Taxibedrijf

16154

O.F.A. KRISTHOF

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

16157

SOEKNARAIN SOMAI

Harrypersadweg 40

Taxibedrijf

16162

A. SOELTAN

Vredenburg Serie B perceel 104

Autobusdienst

16171

L.M. MAHONY

Paranam/afobakaweg km. 62

Winkelier

16631

WINKEL ANDRY

Loiriestraat BR. 6

Winkelier

16710

J. MOHAMED - ISHAK

Ephraimszegenweg BR. 112

Winkelier

16742

K.T. ROKADJI

Piet Mondriaanstraat 12

Autobusdienst

16774

LAU'S KIPPEN

Indira Gandhiweg 127

Winkelier

16828

R. SOENESSARDIEN

Eduard Abrahamsweg 10

Schoonmaakbedrijf

16845

S.E. KORT

Corantijnrivier

Houtconcessionaris

16860

R. OEDAIRAM

Mon Plaisirweg BR. 10

Autobusdienst

16864

B. MAIN

Taxibedrijf

16874

A.C. ELMONT

16899

M.E.G. BARSATI

Steenbakkerijstraat Omgeving
C.h.m.
Indira Gandhiweg Voorbij Lelydorp
km. 20 perceel 113
Allahabadhweg 39

16924

PRODUKTENMARKT JARU

Winkelier, Exporteur

16950

K. LEEMAN

Hk Van Idsinga-/dr. Sophie
Redmondstraat 198
Wanhatti

16979

M.B. BRUINING

Kennedyweg km. 32 no. 5

Winkelier

Verhuurbedrijf
Autobusdienst

Winkelier

Deelnemen in AGRO FOOD Programma
Het Centrum voor de bevordering van import uit ontwikkelingslanden
(CBI) heeft samen met het Suriname Business Forum (SBF) en andere stakeholders zoals het ministerie van Landbouw Veeteelt & Visserij (LVV), een programma ontwikkeld om Surinaamse tuinbouwbedrijven voor te bereiden op het exporteren naar Europese en regionale
markten. Lokale deskundigen worden getraind om als 'agro mentoren' bedrijven in de sub sectoren groente en fruit te coachen.

Coaching

technische assistentie.

De modules 1, 2 en 3 van
het trainingsprogramma
voor agro mentoren zijn
inmiddels succesvol afgerond en ook de 'kick off'
van het AGRO FOOD
Programma
heeft
al
plaatsgevonden. De mentoren hebben al de nodige
expertise en in de volgende drie modules zullen
CBI experts hen verder
bekwamen om onze bedrijven gedegen te kunnen bijsstaan in het export coachingstraject. Met
de bedrijven die zich hebben opgegeven zullen de
mentoren de volgende
stappen doorlopen: Exportaudit, actieplan en

Stappen
De exportaudit: op basis
van de vraag op de exportmarkt en het aanbod
van het bedrijf wordt nagegaan waarin het bedrijf
goed is en waarin verbetering noodzakelijk is om
aan de eisen van de afnemer te voldoen. Aan de
hand van het resultaat van
de audit wordt een actieplan opgesteld waarbij de
mentoren in overleg met
het bedrijf prioriteiten vaststellen
voor
het
coachingstraject. De technische assistentie (stap 3)
houdt in dat afhankelijk
van behoeften en eisen de

begeleiding plaatsvindt
door de mentor. Indien
nodig zal de begeleiding
plaatsvinden door een
team van deskundigen op
het gebied van productie,
kwaliteitscontrole,
management, exportmarketing en markttoegang.
Voor meer informatie kan
gebeld of gemaild worden
naar
het
Suriname
Business Centre (SBC)
telefoon 471521 en gbihari@ sbc.sr. De deadline
voor opgave voor deelneming is 18 maart (dus vandaag). vóór 15:00 uur bij
SBC aan de Hofstraat #1
op de 4e verdieping.

KKFacts
Geen
Ondernemersavond
op 19 maart 2013 i.v.m. de
Business United Fair.
Volg onze krantenberichten voor het onderwerp
van de komende week.

ROUTE:
di. 19 maart 2013
Plaats: Commissariaat
Nw. A’Dam
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
do. 21 maart 2013
Plaats: SL Mall Jarikaba
(bij de rotonde)
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(wijzigingen voorbehouden)
De KKF bevordert een cultuur
van ondernemerschap en
daardoor economische groei
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in Suriname door het
zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

te versterken.

Schrijf nu in voor de training:

Douanekoersen

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
START TRAINING: woensdag 10 april 2013
Deze training wordt verzorgd in 5 modules van 2 dagen per
module
Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

M.i.v. 5/3/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,36
Pound sterling
5,04
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
358,13
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,11
Brazil real
1,69

