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Het Suriname Business (Forum) Development Center (SBC)
presenteerde studies gericht op de ontwikkeling van de Lokale Private
Sector
De eerste conceptrapporten van de studies zijn aan verschillende stakeholders van het
Suriname Business Forum (SBF) gepresenteerd in Paramaribo en het district Nickerie. Dit
gebeurde van 10-16 augustus l.l. in het kantoor SBC. De studies zijn uitgevoerd in opdracht
van het SBF in het kader van “het duurzaam ontwikkelen van de lokale private sector en het
verbeteren van het ondernemingsklimaat in Suriname” en als onderdeel van het afronden door
het EU gefinancierd project, waardoor op basis van door deskundigen uitgevoerd onderzoek
en analyses het SBF haar beleidsvoorstellen aan de Regering zal kunnen aanbieden.
De onderwerpen van de presentaties waren:
1. Een uiteenzetting van de Agrarische sector, de inleider: Ir. Iwan Poerschke,
waarbij een uiteenzetting is gegeven van de huidige stand van zaken binnen de
agrarische sector, met name de macro-economische aspecten en de bijdrage van de
agrarische sector aan de economie. Een actueel profiel van de sector, de
ontwikkelingen en trends in de sector over de afgelopen 35 jaar, een SWOT-analyse
van de sector, de rol en status van de agrarische private sector, de essentiële aspecten
die nodig zijn om de sector te laten groeien (growth policy) en de potentie van
regionale en productontwikkelingen voor de agrarische sector.
2. Waardetoevoeging aan ruwe slijpmeel, de inleider: Ir. Robert Elmont, hierbij is in
deze pre-feasibility study specifiek benadrukt het verbeteren van het concurrentie
vermogen van de rijststector middels het toevoegen van waarde aan de
rijst(bij)producten door hen te voorzien van de technologie hiervoor, een SWOTanalyse om na te gaan als de rijstindustrie de nieuwe procestechnologie kan toepassen,
het zichtbaar maken van de potentie voor het ontwikkelen van een geïntegreerde keten
van waarde toevoegende fasen in de rijstsector (value chain creation) en het
identificeren van exportmogelijkheden van rijst(bij)produkten alsook de
mogelijkheden van handel tussen industrieën in de veevoer- en voedselindustrieën.
3. Verbeteren van de faciliteiten in Suriname ter bevordering van de Regionale en
Internationale Handel, de inleider: Drs. Imro San A Jong, het specifiek belichten
van de aanvullende maatregelen welke nodig zijn om de efficiëntie van de
goederenbeweging te verbeteren, aanvullend op de infrastructurele logistieke
uitbreiding waaronder het harmoniseren van de ICT software infrastructuur welke
nodig is voor het kunnen netwerken en het efficiënter maken van administratieve
procedures en processen.
4. Nationale strategie voor de ontwikkeling van de Lokale Private Sector in
Suriname, de inleider: Ir. Winston Ramautarsing, gericht op het evalueren van de
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Nationale Strategie 2002-2009 en de uitdagingen waarmee de lokale private sector nog
steeds geconfronteerd wordt, het formuleren van een vernieuwde Nationale Strategie
2010-2020 voor het ontwikkelen van de Lokale Private Sector. De specifieke
activiteiten die uitgevoerd moeten worden om de doelstellingen te bereiken en de
essentiële verifieërbare indicatoren om het resultaat te kunnen monitoren en meten.
Het identificeren van de knelpunten in het juridisch en regelgevend kader voor
het opstarten van een bedrijf, de inleider: Mr. Ismael Kalaykhan, binnen dit kader
is er specifiek gekeken naar de huidige situatie, waarbij de knelpunten zijn
geïdentificeerd en een hervormingsstructuur is aangegeven. Binnen deze structuur is
gekeken naar herziening van het juridisch en regelgevend kader om daadwerkelijk de
procedures en processen van het opstarten van een bedrijf te vergemakkelijken.
Belastinghervorming en fiscale stimulansen voor investeringen ter bevordering
van het ondernemingsklimaat in Suriname, de inleider: Mr. Roy Rijger, specifiek
is belicht het huidige belastingbeleid in Suriname, gericht op de functies van een
belastingstelsel zowel budgettair als instrumenteel. Ook de beoordeling van het
belastingsysteem met als uitgangspunt het bevorderen van het ondernemingsklimaat.
Hierbij is gericht gekeken naar het systeem van belastingheffing en zijn er voorstellen
en aanbevelingen gedaan inzake het systeem van bestemmingsheffingen.
Verbeteren van het Surinaams statistisch systeem, de inleider: Drs. Ad Coffeng,
binnen het Surinaams statistisch systeem is een uiteenzetting gedaan van de
statistische sector en de gebieden voor verbetering. Hierbij is er ook een SWOTanalyse gepresenteerd voor het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Tevens, is
ook benadrukt de essentie en belangrijkheid van het tijdig bijhouden van goede
statistieken, welke nodig zijn voor beleidsvorming in verschillende sectoren /
gebieden.
Het opzetten van een WAN (Wide Area Network) en ITC-training voor SBF en
SBC, de inleider: Theo Boomsma, het opzetten en in gebruik nemen van een WAN
voor het efficiënt communiceren en voor online training. Hierbij ook het in kaart
brengen en uiteenzetten van een Data Matrix met inputdata van de stakeholders van
het SBF, voor het analyseren en monitoren van de ontwikkelingen binnen de
verschillende sectoren. Deze outputdata is essentieel voor het ondersteunen en
stimuleren van de Lokale Private Sector.
Modernisering van de overheidsdiensten om de Lokale Private Sector te
ondersteunen, inleider: Deryck Ferrier, M.Sc., de gesignaleerde problemen zijn
geïdentificeerd en beschreven om te komen tot voorstellen voor structurele en
duurzame oplossingen. De aandachtsgebieden binnen de overheidsdiensten zijn
alsvolgt: inventarisatie van bevoegdheden, de juiste plaats – functionering en
positionering van de overheidsdiensten, de financiële – materiële en technische
beperkingen, en de personele beperkingen (expertise problematiek). Een werkplan is
uiteengezet voor het sturings- en monitoringsproces, gericht op het behalen van de
gestelde doelen.

Deze ronde van presentaties is georganiseerd door het Suriname Business Forum (SBF) en
haar operationele werkarm het Suriname Business (Forum) Development Center (SBC). Voor
meer informatie omtrent de presentaties en rapporten van de Inleiders / Consultants, gaarne de
website
te
bezoeken:
www.surinamebusinessforum.org
of
e-mail:
info@surinamebusinessforum.org of via tel.nr.: 471521.
De eerder uitgevoerde studies en analyses waarvan het SBF reeds gebruik maakt zijn
ook op de website te vinden:

1. Macro-Economic review of Suriname 1999-2008..... Jesús-Carlos Corral-Fuentes
2. Introduce and reinforce the concept of Sustainable Development within the
government and the Domestic Private Sector in Suriname..... Dieter Paas
3. Plan for Capacity Building of the Suriname Business Forum and its Stakeholders .......
Frans I. Wittermans MBA
4. Gemakkelijker kunnen ondernemen in Suriname: de weg naar zelfredzaamheid…..
Leo Klinkers.
Evenals de resultaten van seminars en workshops welke zijn gehouden:
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Het Grondstoffenbesluit: Uitdagingen en Mogelijkheden – maart 2010
Suriname Integrates: Challenges and Opportunities – mei 2009
Goede Statistieken voor een duurzame ontwikkeling van Suriname – juni 2009
EPA: Implicaties voor de ontwikkeling van de Lokale Private Sector – december 2009
The importance and role of Standards for competitiveness and sustainable
development of the Private Sector – juli 2009
6. Hernieuwbaar energiepotentieel en business opportunities in Suriname – februari 2010

