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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 29/04/2014 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,64

Pound sterling         5,64   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        327,35   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,53  

Brazil real               1,50

DouanekoersenCITAAT
"Wanneer je geest rustig is, brengt hij de juiste gedachte voort

en wijsheid welt vanzelf op als uit een bron. 
Je omstandigheden maken je niet tot wie je bent. 

Ze laten slechts zien wie je gekozen hebt te zijn”. (Wayne Dyer)

uWist dat ?

Ondernemersavond
Onderwerp: “De kracht van

logistiek in de handel; de

NVOCC optiek”

Inleider: dhr. Egon Audhoe

MBA, Algemeen Directeur

Laparkan Suriname

Datum: di. 13 mei 2014

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

zaal, Prof. W.J.A. Kern-

kampweg 37. 

KKFacts

Gronden om te planten, industrie te ontwikkelen en concessies voor
o.a. bosbouw moeten beschikbaar komen en toegankelijk zijn voor
jonge ondernemers die daadwerkelijk willen ondernemen. Dit zei Vice
President Robert Ameerali bij de opening van de Made in Suriname
Beurs op woensdag 30 april jongstleden. Er worden echter nog pro-
ductiemiddelen 'vastgehouden en gegijzeld' door een handjevol
mensen dat geërfd heeft. 'Wij worden geplaagd door wat administra-
tieve occupatie wordt genoemd'.

Gelijke toegang tot 

productiemiddelen 

realiseren

Transparantie
De regering Bouterse -

Ameerali probeert voor

iedereen die oprecht wil

ondernemen een 'plainle-

vel field' te creëren door

ervoor te waken dat pro-

ductiegronden worden

vastgehouden en uitein-

delijk worden verkaveld

en verkocht. Over de

'Government take' merkte

de VP op dat het beharti-

gen van de belangen van

alle ondernemers niet ge-

makkelijk is en behoorlijk

wat offers kost om te kij-

ken wie voor vrij van

belastingen voor brand-

stof in aanmerking komt.

'We hadden die govern-

ment take het liefst afge-

schaft'. Hij benadrukte het

belang van transparantie

om zo een gelijk speelveld

voor alle ondernemers te

hebben. Met een aantal

sectoren is dat inmiddels

gelukt zodat in die secto-

ren nagegaan kan worden

hoe gebruik te maken van

beschikbare investerings-

faciliteiten. Het Business

Forum heeft hierin een

geweldige taak. De rege-

ring wil ondernemers faci-

literen maar geen specu-

lanten. Ondernemers

moeten ruimte krijgen om

te groeien. Daarvoor moet

infrastructuur worden

aangelegd. Onderwijs en

Volksgezondheid zijn top-

prioriteiten. 

Pensioen
De regering is drukdoen-

de een wet voor Alge-

meen Pensioen in DNA

behandeld te krijgen.

Deze wet zal de informele

sector zichtbaar maken

want allen die in die sector

werken zullen gere-

gistreerd moeten worden

om voor het algemeen

pensioen in aanmerking

te komen. Alle werkne-

mers en werkgevers in de

formele en informele sec-

tor gaan samen betalen

om toegang te hebben tot

eerste klas gezondheids-

zorg. Bedrijven moeten

zich erop voorbereiden dat

ze voor hun werknemers

en hun wederhelften ver-

plichte verzekering in orde

moeten maken en dat ze

geen aanspraak kunnen

maken op kaarten van so-

ciale zaken. In de wet zijn

fikse boetebepalingen op-

genomen om te bevorde-

ren dat zij wordt nage-

leefd. De tarieven voor

gezondheidszorg moeten

aangepast worden. De re-

gering heeft ervoor ge-

zorgd dat 0-16 en 60-plus-

sers verzekerd zijn en ge-

bruik kunnen maken van

topzorg in Suriname. Met

de vereniging van medici

en ziekenhuizen worden

dagelijks gesprekken ge-

voerd.

Beurs
Over de beurs merkte de

VP op dat deze een goed

beeld geeft van wie alle-

maal produceren in Suri-

name. 'Het is erg belang-

rijk dat allen die produce-

ren dezelfde voordelen

hebben'. Het moet vol-

gens de VP transparant

zijn wie toegang heeft tot

grond, productiemiddelen

en investeringsfaciliteiten.

'Ik denk dat het voor het

bedrijfsleven heel belang-

rijk is om te laten zien hoe-

veel ze bijdraagt aan de

economie, hoeveel men-

sen ze werkgelegenheid

biedt en wat hun omzet is.

Want omzet en geld ver-

dienen is geen misdaad.

Het is een hele goede

zaak want ondernemers

zorgen voor werkgelegen-

heid. Mensen die in

Suriname ondernemen als

ze nou de Surinaamse

nationaliteit hebben of

niet, mensen die hun hart

hebben verpand aan dit

land moeten gefaciliteerd

worden. We zijn bijzonder

blij met uw label Made in

Suriname. Maar in de

grote wereld zullen we

moeten bundelen en de

regering bekijkt hoe wij

internationaal kunnen

gaan in Unasur en in Cari-

com verband’. 

Minimumuurloon
De VP wees erop dat de

IT sector het mogelijk

maakt vanuit Suriname te

shoppen in bijvoorbeeld

Hong Kong en dat er nog

weinig mogelijkheden zijn

om onze Surinaamse on-

dernemers te faciliteren.

'We kunnen dat door

transparant te zijn in het

verstrekken van vergun-

ningen, privileges en rech-

ten. Een vergunning moet

geen gunst zijn, maar

meer een gift  van het land

om te zorgen dat het land

daar wat aan verdient. We

krijgen straks een minimu-

muurloon. Sommigen pra-

ten over minimumloon,

uurloon. De regering heeft

gekozen voor: 'de wet

minimumuurloon'. We zul-

len ook gelijk het sector

loon introduceren. We wil-

len dat de handel die goed

verdient beter betaalt. Ook

de productiesector die

goed verdient moet goed

betalen. We moeten de

kleine man helpen. Maar

het is bekend dat het be-

drijfsleven al ver boven

het minimumloon zit dus

zal het invoeren van deze

wet geen probleem zijn.

De regering Bouterse -

Ameerali heeft goede din-

gen voor het bedrijfsleven

bereikt' aldus de VP die de

maatregelen opsomde die

getroffen zijn om het

ondernemersklimaat te

verbeteren.

MINOV
De Minov-functionaris

Ashok Rambali die zijn

minister vertegenwoordig-

de zei dat wij in elke sec-

tor steeds meer zelf moe-

ten produceren en dat het

ministerie daarbij een

belangrijke rol te vervullen

heeft. Ons onderwijs moet

namelijk in dienst staan

van de nationale produc-

tie. Minov heeft in de

beurs geparticipeerd en

de nadruk lag op beroeps-

onderwijs op alle niveau's

(LBO, MBO en HBO). Het

voortouw is genomen om

een 'qualified workforce' te

hebben in Suriname waar-

van het bedrijfsleven pro-

fijt kan hebben. Gestreefd

wordt naar het aanbieden

van gecertificeerd onder-

wijs en hiervoor is de

werkgroep SNTA in het le-

ven geroepen. Zij zal ver-

antwoordelijk zijn voor het

aanbieden van National

Vocational Qualification

(NVQ) en Caribbean Vo-

cational Qualification

(CVQ).                     RMD

Follow us on:           www.facebook.com/kkf.suriname

KKF Suriname

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

STOP
ONE

WINDOW

De KKF bevordert een cultuur
van ondernemerschap en 

daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te

dienen, te vertegenwoordigen 
en te versterken.

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 onder-

staande bedrijven:

DOSSIER

23130

23211

23306

23345

23355

23357

23358

23373

23392

23552

23690

23716

23721

23727

23804

23805

23840

23921

23938

23949

23951

23955

23965

23975

23986

HANDELSNAAM

NANDOE'S IMPORT

INTERLAND

RUUDJE'S BAR                       

O.C. SNO

G. AMATSAHID - 

KARTOPAWIRO

R. RAKIJO - TOBESARI

E.A. KAJAFAS

R. BHOERA

R. SALARBUX

S.N. PONO

M. SADIKROMO

TRUWISI PRODUCTIONS

N.G. JAGDEO

SH.P. BADLOE

STENENBEDRIJF SUZANNA

EXPORTBEDRIJF IHO

IMPORTBEDRIJF IHO

P.T. MIRCHANDANI

AMANDA GIFT SHOP &

BEAUTY SALON

REPARATIE-INRICHTING L.

BABOERAM

OME NATH'S PLACE

IMPORTBEDRIJF J.K.J.

J. SEWGOBIND

ADVIES & BEMIDDELINGS 

BUREAU MIJNGELUK

WINKEL I.J.F. NIJON

R.S. KARTA

ADRES

Oranje Nassaustraat BR. 74

Frederikshoopweg BR. 73

Luchthaven Zanderij

Sidoredjoweg 10

Longmay 121

Achterdam 11

Bacovendam 136

Gouverneurstraat 136

Beatrixweg 251

Van Drimmelenpolder Serie C no. 3

Ladesmastraat 16

Marktstand

Nurserystraat perceel 813

Bat En Balstraat 41

Latourweg 4

Latourweg 4

Basralocusstraat 946

Dr. S.h. Axwijkstraat 61

Van Drimmelenpolder Serie B no.

16

Gravenbeekstraat 18

St. Alphonsiusstraat 22

Welgedacht A Weg 343

Dosoestraat 5

Grote Combeweg 53

Heiligenweg 

ACTIVITEIT

Importeur

Eet- En Drankinrichting

Standhouder

Standhouder

Standhouder

Standhouder

Reparatieinrichting, Monteur

Barbier

Standhouder

Autobusdienst

Adviesbureau, Promotion 

Bureau, Trainingsbureau

Standhouder

Uitdeuk- En Spuitinrichting

Fabrikant

Exporteur

Importeur

Importeur

Winkelier,

Schoonheidsspecialiste

Reparatieinrichting

Winkelier

Importeur, Leverancier

Autobusdienst

Adviesbureau, Distributiekantoor, Promotion

Bureau, Bemiddelingsbureau, Opnamestudio

Winkelier

Taxibedrijf

De EU en haar lidstaten verstrekken bijna 60% van alle ontwikkelingsassistentie in de

wereld. De helft daarvan gaat naar de ACP landen. De ACP-EU Partnership Agree-

ment, ook bekend als de Cotonou Agreement, beoogt armoedebestrijding door onder-

steuning van duurzame economische ontwikkeling en ontwikkelingen op sociaal- en

milieugebied. Voorts ondersteunt zij de integratie in de wereldeconomie. De Euro-

pean Development Fund (EDF) is de voornaamste financieringsbron voor 79 ACP-

lidlanden en 20 overzeese landen/gebieden (OCT's) die betrekkingen hebben met

Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (UK) en die geasso-

cieerd zijn met de EU. De EDF wordt niet gefinancierd uit het algemeen EU-budget;

het zijn de EU-lidstaten die bijdragen in dit fonds. De EU assistentie aan ACP-landen

is gebaseerd op de 'European Consensus on Development' van 2005. De EU bena-

drukt sterk het bereiken van de Millennium Development Goals (MDGs). Zij stoelt

haar beleid op de principes van ownership en participatie en haar acties richten zich

op het bereiken van de armste en kwetsbaarste groepen. De EU ondersteunt de ACP-

landen al langer dan vijftig jaar. De ACP groep van landen werd in 1975 gevestigd

door de Georgetown Agreement die toen getekend werd door 46 Africaanse, Cari-

bische en Pacific landen. Tegenwoordig omvat de ACP 79 landen. Tot 2000 waren het

de Lomé conventies die de ACP-EU relatie regelden. Hierna volgde in juni 2000 de

ACP-EU Partnership Agreement, die in Cotonou, Benin, werd getekend en die in april

2003 van kracht werd. De Cotonou overeenkomst loopt tot 2020 en wordt om de vijf

jaar herzien. De vijf pilaren van de ACP-EU Partnership zijn: versterking van de poli-

tieke dimensie van de relaties tussen ACP en EU; betrekken van de civil society, de

private sector en andere niet gouvernementele actoren; vermindering van armoede in

de context van de MDGs; een innovatief economisch, handelscooperatie kader; en

rationalisatie van financiële instrumenten en een systeem van flexibele programme-

ring.

Proficiat

KKF-secretaris Joanne Pancham (derde van
rechts) herdacht op 8 mei j.l. haar 5 jarig 

dienstverband met de KKF. Op de foto ziet u
enkele collega’s en KKF-ovz Anil Padarath.


