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Vereninging Surinaams Bedrijfsleven
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven werd opgericht op 28 maart 1950. 

Doel:

1. De behartiging van de belangen van haar leden en

2. Bevordering van het economisch en sociaal welzijn van de gemeenschap.



Vereninging Surinaams Bedrijfsleven

Vertegenwoordigt het bonafide bedrijfsleven; 

Probeert het juiste evenwicht te bewaren tussen het bedrijfsbelang en het samenlevingsbelang;

Verbeteren van de wetgeving en regelgeving omtrent het optimaal functioneren van het 

bedrijfsleven;

Verbeteren en op een hoger niveau brengen van de industriële verhoudingen binnen bedrijven;

Verbetering van de concurrentiepositie in de regio van de Surinaamse bedrijven

Visie VSB



Vereninging Surinaams Bedrijfsleven
Leden in de volgende sectoren:

1. Agrarische
2. Bankwezen
3. Handel
4. Hout
5. Industrie

6. Mijnbouw
7. Toerisme
8. Transport
9. Verzekeringswezen
10. Zakelijke Dienstverlening



- Beperkte Toegang tot Statistieken (ABS)

- Geen up to date Statistieken  (bijv. Handelsstatiestieken)

- Dienstverlening laat nog te wensen over

CBvS
- Toegang tot informatie vlotter, veel meer regulier

- Op de website beschikbaar

- Voor detail / achtergrond info; mail verzenden

ABS

Ervaring met producers



Gebruik en Response
- VSB gebruikt met name de Macro Economische Statistieken

- Verzameld zelf informatie bij meetpunten en sector specialisten 
indruk krijgen van de ontwikkeling van bepaalde indicatoren.

- Bedrijven rapporteren niet zoals ze dat behoren te doen. VSB doet een beroep; 
heeft geen tools bedrijven te dwingen.

--- Bonafide en Malafide bedrijven; compliance is niet uniform

--- Grote informele sector 

--- De Overheid als grootste producent is niet compliant



Voorstellen / Oplossingen
- Op Commerciële basis de Statistieken verkopen

- Mailing list opstellen van aanvragers / gebruikers 

- Lijst van publicaties mailen incl. de kosten per publicatie

- ----- Vaste statistieken – vlotte dienstverlening

- De informele sector goed in kaart brengen samen met de belastingen

- Bemannen en versterken van instituten om dit te doen

- Gezamenlijk database toegankelijk voor alle instituten



Nationale en internationale statistieken van de sectoren binnen de VSB.
- Transport  (benzine prijzen)

- Toerisme
- Handel en Industrie ( Koers ontwikkelingen)

- Agrarische Sector
- Zakelijke Dienstverlening

Wensen



Vragen en of Opmerkingen 


