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OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE 

Z.E. DHR. DRS C. P. MARICA BIJ DE OPENING VAN HET CONGRES 

DUURZAME ONTWIKKELING OP DONDERDAG 29 MEI 2008 

 

 

Collega ministers,  

overige hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van 

het bedrijfsleven, direkteur van de stichting duurzame 

ontwikkeling nederland-suriname (d’ONS), bestuur en leden van 

de raad van advies van stichting d’ONS ,overige aanwezigen, 

 

Dames en heren, 

 

Het ondernemerschap vervult in toenemende mate een steeds  

belangrijkere rol in onze samenleving. Steeds meer wordt 

vanwege de veranderende maatschappij en behoeften, erkend 

dat een sterk ontwikkeld ondernemerschap in het kader van het 

huidig multilateraal handelssysteem enorme voordelen met zich 

kan meebrengen voor de economische groei in 

ontwikkelingslanden. Niet alleen vanwege het feit dat  

ondernemingen producten en diensten produceren die in de 

basisbehoeften voorzien, maar ook omdat zij werkgelegenheid 

creeren en zo bijdragen tot welvaart van de bevolking.  

 

Helaas is echter gebleken is dat onze productie en consumptie 

patronen, maar ook handelspatronen vaak genoeg leiden tot 

ongewenste effecten die druk uitoefenen op onze omgeving.  
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De toename in de groei van de wereldbevolking en de welvaart 

waarbij er een toenemende vraag is ontstaan naar goederen en 

diensten alsook de ontwikkeling van nieuwe technologieen, 

hebben een grote druk uitgeoefend op de mens en het milieu.  

 

Met name is gebleken dat één van de grootste milieuproblemen 

waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt, n.l. 

klimaatsverandering, voor een groot deel zijn oorzaak vindt in 

de rijke industrie landen waarbij er sinds de industriele revolutie 

zich een verhoogd tempo van industriele bedrijvigheid heeft 

gemanifesteerd, welke ernstige luchtverontreiniging met zich 

heeft gebracht. Het bekende Kyoto protocol welke totstand 

gekomen is door de grote bezorgdheid van de 

wereldgemeenschap over klimaatverandering, is dan ook 

ingesteld om de geidustrialiseerde landen wettelijk te 

verplichten de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. 

 

Tegelijkertijd merken we dat met de intrede van globalisatie en 

handelsliberalisatie wereldwijd op steeds grotere schaal 

economische activiteiten worden ontplooid die een zware 

belasting leggen op het milieu. Een groot deel van deze 

activiteiten wordt gevormd door het internationaal handels 

verkeer, en heeft met zich meegebracht dat het 

goederentransport meer dan voorheen verdubbeld is.  
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Door deze veranderende omgeving is sterk de behoefte ontstaan 

om de produktiviteit continu te verbeteren en tevens aandacht te 

besteden aan de bescherming van mens en milieu. De 

vaststelling van internationale kwalitetsnormen en standaarden 

werd daardoor een noodzaak, teneinde de kwaliteit van goederen 

en diensten meetbaar te maken. 

  

Gebleken is dat deze vereisten, die door de  

ontwikkelingslanden ervaren worden als niet- tarifaire 

handelsbarrieres, steeds zwaarder gaan wegen voor het 

verschaffen van markttoegang op de internationale 

handelsmarkt.  

Deze ontwikkeling welke onder invloed staat van de 

toenemende globalisering, heeft ertoe geleid dat de 

verantwoordelijkheid van bedrijven complexer is geworden en 

heeft ook de rol van de overheid sterk veranderd. 

 

Was het in eerste instantie zo dat de verantwoordelijkheid voor 

het oplossen van mileuvraagstukken meer gezien werd als een 

taak van de overheid , de laatste jaren merken wij dat er een 

situatie is ontstaan, waarbij het bedrijfsleven in toenemende 

mate een centrale rol krijgt te vervullen en grote invloed kan 

uitoefenen op haar omgeving.  
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Alzodanig worden de ondernemingen door de samenleving ook 

aansprakelijk gehouden voor hun rol bij maatschappelijke 

problemen.   

 

Bedrijven zijn derhalve genoodzaakt er toe over te gaan, om in 

hun organisatie aandacht te besteden aan initiatieven die de 

maatschappij ten goede komen door hun commercieel beleid af 

te stemmen op een passend milieu- en sociaal beleid. De 

verantwoordelijkheid concentreert zich dus niet langer op de 

financiele prestaties van het bedrijf, maar ook op de mens en het 

milieu.  

 

Deze vorm van ondernemen welke genoemd wordt 

maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam 

ondernemen, wordt in het handelsgebeuren  beschouwd als een 

kans waarmee een concurentievoordeel kan worden behaald. De 

internationale prijsontwikkelingen zoals die zich momenteel 

voordoen met de stijgende brandstof- en olieprijzen en de extra 

druk die alsgevolg van de toenemende vraag ontstaat op de 

schaarse olievoorraden, zouden een stmulans moeten zijn voor 

het ondernemerschap om er toe over te gaan duurzame  

methoden te ontwikelen en deze toe te passen in produktie- en 

handelspatronen.  
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Om duurzaam te kunnen ondernemen en dus mede 

maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen 

zouden de effecten op mens, milieu en de economie in 

beschouwing moeten worden genomen, zodat de effecten van 

het ondernemen op de maatschappij kunnen worden vastgesteld. 

Hoewel enkele bedrijven en ook maatschappelijke organisaties 

in Suriname zich reeds enige tijd bezig houden met duurzaam 

ondernemerschap en hieraan invulling proberen te geven, is dit 

begrip nog relatief nieuw voor onze gemeenschap. In de 

afgelopen periode zijn er een reeks initiatieven genomen, om het 

bewustzijn over duurzaam ondernemen in Suriname opgang te 

brengen en bedrijven te stimuleren samenwerkingsverbanden 

aan te gaan zodat er informatieuitwisseling en kennisoverdracht 

kan plaatsvinden.  

 

Opvallend is dat er in dit verband een toenemende belangstelling 

is van maatschappelijke organisaties in Nederland om vanuit 

ondernemersnetwerken samenwerkingsverbanden aan te gaan 

met private en andere organisaties in Suriname . Deze 

ontwikkeling is enorm toe te juichen en geeft hiermee een 

nieuwe dimensie aan de ontwikkelngsrelatie tussen Suriname en 

Nederland. 
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Ook het Ministerie van Handel en Industrie is als deel van de 

Regering, zich bewust van het belang van duurzaam 

ondernemen in Suriname. De enorme potentie die wij bezitten 

vanwege onze rijkdom aan ecosystemen en natuurlijke 

hulpbronnen zorgt ervoor dat ons land essentieel kan bijragen 

aan de instandhouding van het leven op aarde.  

De huidige ontwikkelingen waarbij er een toenemende vraag is 

ontstaan naar rijst in de wereld drukken Suriname met de neus 

op het feit dat zij een belangrijke rol te vervullen heeft in o.a. de 

voedselvoorziening van de wereld. Het aspect van duurzaam 

ondernemen, ook in de agrarische sector, komt hierbij om de 

hoek kijken, om ervoor zorg te dragen dat middels duurzame 

productiemethoden adequaat kan worden ingespeeld op de 

toegenomen en veranderende vraag naar producten uit de 

agrarische sector.  

 

Het is met name voor het midden-en kleinbedrijf van belang, dat 

zij toegang hebben  tot nieuwe, schone en toepasbare 

technologieen alsook kennis hebben van nieuwe en 

milieuvriendelijke productiemethoden.   De instelling van het 

Surinaams Bureau voor Standaarden in oktober vorig jaar moet 

gezien worden als een belangrijke stap in de richting van het 

duurzaam ondernemen in Suriname. Door het toepassen van 

kwaliteitsnormen voor goederen en diensten worden bedrijven 

ook verplicht hun berdrijfsprocessen hierop af te stemmen.  
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Tegelijkertijd wordt door de Regering erkend dat ten aanzien 

van het ondernemersklimaat in Suriname nog veel meer moet 

gebeuren.  

 

Bewust van de enorme uitdagingen waarmee het bedrijfsleven in 

haar bedrijfsvoering wordt geconfronteerd alsgevolg van de 

veranderende omgeving, is door de Regering het Suriname 

Busines Forum ingesteld als een permanent platform voor 

continue dialoog tussen de publieke en private sector. Middels 

dit platform zal getracht worden om de capaciteit van de lokale 

private sector te verbeteren en te versterken teneinde instaat te 

zijn in de steeds toenemende concurrende omgeving te opereren.  

 

Hiermee wil de Regering bewerkstelligen dat op duurzame 

wijze investeringen plaatsvinden  in de produktiesectoren en te 

verzekeren dat produktviteit en innovatie worden gestimuleerd 

om instaat te zijn nieuwe markten te betreden.   

 

Het initiatief van de Stichting Duurzame Ontwikkeling 

Nederland-Suriname om een bijdrage te leveren aan duurzame 

economische bedrijvigheid in Suriname kan een belangrijke 

toegevoegde waarde en versterking betekenen voor de pogingen 

die de Regering alsook het maatschappelijk middenveld reeds 

ondernemen om de economische ontwikkeling op een duurzame 

wijze te doen plaatsvinden.  
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Met name kan dit initiatief belangrijk bijdragen aan de 

ontwikkeling en versterking van  reeds bestaande 

ondernemersnetwerken tussen Suriname en Nederland.  

Gegeven de doelstellingen van de Stichting d’ONS om o.a. 

kennis en kapitaal van nederlanders van surinaamse origine in te 

zetten in duurzame projecten, zal ongetwijfeld kunnen worden 

voorzien in een behoefte om middels partnerschappen met 

surinaamse ondernemers duurzame investeringen in Suriname te 

stimuleren en te realiseren. De potentiele sectoren die door de 

stichting zijn geidentificeerd voorspellen kansrijke 

investeringsmogelijkheden die optimaal benut dienen te worden. 

 

De Regering van Suriname is daarom verheugd met de 

organisatie van dit twee-daags congres en spreekt de hoop uit 

dat de verkregen kennis en inzichten zullen worden omgezet in 

concrete partnerschappen die middels duurzaam 

ondernemerschap een bijdrage zullen leveren aan duurzame 

economische ontwikkeling in Suriname.  

 

Mag ik u tenslotte een vruchtbaar en succesvol congres 

toewensen en verklaar hiermee het congres voor geopend. 

 

Ik dank u 


