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Een geldig en origineel legitimatiebewijs van de aangever(s)
 Bezitters van de Surinaamse nationaliteit: identiteitskaart, rijbewijs, paspoort
 Bezitters van een andere nationaliteit: paspoort
Leeftijd voor inschrijving is 21 jaar, of gehuwd zijn of
handlichting hebben
Dokumenten uit het buitenland moeten niet ouder zijn dan
drie (3) maanden en vertaald in het Nederlands of Engels
door een beëdigd tolk / vertaler. Deze dokumenten kunnen
ook gelegaliseerde hoogwaardige kleuren kopieën zijn, die
100% gelijkenis vertonen
Originele oprichtingsakte (gewijzigde statuten eventueel
erbij)*
Origineel en recent bestuursuittreksel uit het Openbaar
Stichtingenregister (niet ouder dan 3 maanden)*
Originele (uittreksel van de) notulen van de bestuursvergadering getekend door de voorzitter van de vergadering bij
bestuurswijziging(en)
Originele vergunning(en) bij vergunningplichtige aktiviteiten
Originele dokumenten gerelateerd aan materiële goederen
en/of vakbekwaamheid
 Vervoersbedrijf: nummerbewijs, rijbewijs, keuringsbewijs, verzekeringsbewijs, eventueel verklaring van geen
bezwaar
 Vakbekwaamheid: diploma, certificaat
Jaarbijdrage (maximaal SRD 100,00 per kalenderjaar)
In geval van verschuldigde jaarbijdrage, zal die eerst voldaan
moeten worden
Administratiekosten bij elke inschrijving (SRD 50,-) en
mutatie (SRD 30,-)

NB: * Deze dokumenten worden door de KKF achtergehouden
- Opgave dient persoonlijk te geschieden door de bestuurder(s).
De opgave kan tevens geschieden door een gemachtigde met
een gelegaliseerde machtiging en ingevulde en afgetekende
opgaafformulieren
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Definitie:
De Stichting is een door een rechtshandeling (notariële
akte of testament) in het leven geroepen rechtspersoon,
die geen leden kent en die m.b.v. een daartoe bestemd
vermogen (stichtingsvermogen) een zeker doel tracht te
realiseren.
Doel:
Meestal sociaal, cultureel, charitatief, wetenschappelijk of
algemeen nut beogend doel v.b. bibliotheken, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen en research bureau's.
Tevens zijn er Stichtingen op financieel-economisch vlak,
zoals pensioenfondsen, spaarbanken etc. Het doel mag
niet bestaan uit het doen van geldelijke uitkeringen aan
oprichters, bestuurders of personen die tot een orgaan van
de Stichting behoren (de Stichting mag niet in strijd met de
openbare orde en goede zeden handelen).
Rechtspersoonlijkheid:
De Stichting is een rechtspersoon en neemt via haar
organen deel aan het rechtsverkeer.
Aansprakelijkheid:
Voor de inschrijving en deponering van de statuten in het
Openbaar Stichtingenregister en bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken, zijn de bestuurders naast de
Stichting zelf hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. Elke
statutenwijziging of bestuursverandering moet in het
Openbaar Stichtingenregister en het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken worden opgenomen, zodat derden tijdig hiervan kennis kunnen
nemen.
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Slechts Stichtingen met economische aktiviteiten worden
ingeschreven in het Handelsregister
Organisatie:
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten
rechte. De statuten kunnen bepalen in hoeverre
bestuurders bevoegdheden toekomen; aan het gehele
bestuur, of aan een (of meer) bestuurder(s), afzonderlijk of
gezamenlijk. De Stichting als rechtspersoon is gebonden
aan al hetgeen het bestuur met derden is overeengekomen, indien en voor zover de doelstelling der Stichting niet
wordt overschreden.
Inschrijving in het Handelsregister:
In geval binnen de Stichting een onderneming wordt
uitgeoefend, moet inschrijving van de Stichting in het
Handelsregister plaatsvinden.

Voor de inschrijving is vereist:
9 Een (1) recente (ongebruikte, schone en goedgelijkende kleuren) pasfoto en/of een door KKF
vervaardigde foto*
9 Een recent en origineel bewijs van het huidig
woonadres van de aangever(s)*
 Ingezetene(n): een bewijs van inschrijving uit
het bevolkingsregister van Suriname (niet
ouder dan 6 maanden)
 Niet-ingezetene(n): een officieel bewijs van
het huidig woonadres van het land van
herkomst
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