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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 11 november 2013 Nr. 617

M.i.v. 29/10/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,62

Pound sterling         5,41   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        342,94   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,44  

Brazil real               1,53

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Veranderen is 

moeilijk omdat de

mens de waarde van

wat hij heeft overschat

en de waarde van wat

hij kan verwerven als

hij het huidige opgeeft, 

onderschat”. 

(Yor Sunitram)

"Change your thoughts

and you change your

World”. (Norman

Vincent Peale)

DOSSIER

19062

19065

19257

20276

20298

20471

20581

20605

20646

20657

20666

20671

20699

20721

20724

20757

20889

20954

20955

40755

42399

44570

46920

48751

53493

HANDELSNAAM

R. MATABADAL

R.L. PETRICI

K. PITAI

R.M.M. RADJIMAN

S. HARDJOPAWIRO - NASIO

BETHESDA CAFE 

RESTAURANT

FANTA INN

MALLY'S CAFETARIA

B. GANGA - ACHAIBERSING

SIKKI'S TAXI

P. KASAN

BEMIDDELINGSBURO

CHOGA

M.E. ABIANTONIE

S.S. KERTODIKROMO

D. DEBIPERSAD - SADHOE

R. WONGSOPAWIRO

L.N. RAMNARINE

Z. KWADJANI

E.C. VAN KEMPEN - 

MAYLAND

D. VAN BREE

MARTUNES TRADING

JANITO'S 

VERHUURBEDRIJF

MALIE'S WORST & BBQ

HOUSE

VISTA SHOP

PAULINE JOELINA

ADRES

Alesikondrestraat BR. 23 perceel 39

Nissalaan 12

Indira Gandhiweg 108

Indira Gandhiweg BR. 742

Vaarzenlaan 4

Sir Winston Churchillweg BR. 22

Vliegerstraat 25

Toekomstweg 118

Indira Gandhiweg Erf Anton 

Leeuwin Mulo 

Watrakanoestraat 44

Matawarilaan 2

Frederik Derbystraat 33 boven

Heiligenweg 

Leiding 11a BR. 33

Garnizoenspad km. 17

Heiligenweg 

Walabastraat 251

Steenbakkerijstraat Omgeving

C.h.m. 

Pantastraat 20

Toekomstweg 50

Toekomstweg 50

Toekomstweg 103

Toekomstweg 78

Toekomstweg 78

Toekomstweg 82

ACTIVITEIT

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Standhouder

Eet- En Drankinrichting

Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Winkelier

Taxibedrijf

Autobusdienst

Bemiddelingsbureau

Taxibedrijf

Autobusdienst

Standhouder

Taxibedrijf

Autobusdienst

Taxibedrijf

Fabrikant

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur

Verhuurbedrijf

Standhouder

Winkelier

Importeur

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:

Beschermen
In onze regio is de pluim-

vee industrie de meest

dynamische subsector

van de agricultuur en in

het Caribische gebied is

zij de grootste agro-indus-

triële onderneming. Jaar-

lijks wordt meer dan 350

miljoen euro aan pluim-

veeproducten verkocht en

er werken circa 100 dui-

zend mensen in deze sec-

tor. Gepositioneerd tus-

sen de twee grootmach-

ten, Brazilië en Amerika,

voeren vele CARICOM

lidlanden beleid dat tarief-

maatregelen implemen-

teert van 40% in Trinidad

and Tobago tot 246% in

Jamaica. Zij beschermen

hun markten van vers ge-

plukte pluimvee en value-

added pluimveeproduc-

ten. Een uitdaging vormt

de zwakke non-tariff re-

gelgeving waardoor con-

sumenten blootgesteld

zijn onveilige pluimvee te

importeren.

CROSQ
Om kwaliteit en veiligheid

binnen de CARICOM te

verzekeren zijn de

CROSQ standaarden ont-

wikkeld. En recent is de

vestiging goedgekeurd

van een Caribbean Agri-

cultural Health and Food

Safety Agency. Als reactie

op de concurrentie van

geïmporteerde pluimvee

producten en de toene-

mende vraag naar de zo-

geheten 'Convenience

Foods' heeft de Caribische

pluimvee industrie een

variëteit aan value added

producten ontwikkeld

(Nuggets, patties, sausa-

ges) die tegemoetkomen

aan de lokale en culturele

voorkeuren. De grootste

verwerkers van de Cari-

bische pluimvee industrie

zijn de Jamaica Broilers,

Chickmont Foods op Bar-

bados en Arawak & Co op

Trinidad and Tobago.

Deze ondernemingen zijn

leiders in vertikaal geïnte-

greerde value-added ke-

tens. De verwerkings faci-

liteiten zijn in handen van

grote private ondernemin-

gen die kleinere pluimvee-

telers contracteren om

voor hun slachterijen

pluimvee te kweken. Er

wordt geïnvesteerd in ge-

automatiseerde, high vo-

lume en arbeidbesparen-

de technologieën en voe-

dingsformules van hoge

kwaliteit, waardoor de

operaties voldoen aan

internationale productivi-

teitsbenchmarks voor kos-

ten concurrentie.

Ketens
De value chains zijn goed

op elkaar afgestemd om

specifieke markten te kun-

nen betreden. Op Trinidad

and Tobago bijvoorbeeld,

waar supermarkten en

fastfood outlets het groot-

ste marktaandeel hebben

in voorbereid kippenvlees,

worden de agro-verwer-

kers actief betrokken bij

discussies en beraadsla-

gingen met retailers over

kostenconcurrentie. En er

is een hoog niveau van

informatie uitwisseling en

coördinatie van verwer-

kingstechnologieën en an-

dere relevante zaken in de

keten. Ook in Jamaica is

de ketenbenadering goed

ontwikkeld om te kunnen

concurreren met geïmpor-

teerde producten.   

RMD

De Caribische pluimvee industrie is divers en ontwikkelt zich snel om
te kunnen voorzien in een variëteit aan value added producten van
uitmuntende merk. De noodzaak van concurrentievermogen is inge-
zien, om de regio instaat te stellen haar markt te verdedigen tegen
pluimvee exporteurs uit landen zoals de VSA en Brazilië, die de
grootsten in de wereld zijn.

Pluimveeteelt in de

Caribbean

Presentatie
De presentatie behandel-

de een 9-tal onderwerpen

te weten: *de doelstelling,

*kwik voorraadbronnen en

de handel, *producten die

kwik bevatten, *productie-

processen, *ambachtelij-

ke en kleinschalige goud-

winning, *emissies (lucht,

water en bodem), *afval

en verontreinigde gebie-

den, *financiële en techni-

sche steun en *inwerking-

treding van het verdrag.

Het doel van dit verdrag is

onze gezondheid en het

milieu te beschermen te-

gen antropogene emissies

en lozingen van kwik en

kwikverbindingen. Na toe-

treding tot het verdrag is

het verboden kwik te mij-

nen en landen met kwik-

mijnbouw moeten binnen

15 jaar hiermee ophou-

den. De kwik uit die mijnen

mag slechts gebruikt wor-

den voor verwerking in

producten, de zogeheten

'mercury added products'.

Het verbod is niet van toe-

passing in o.m. onderzoek

in laboratoria of als refe-

rentiestandaard. Er werd

ruim ingegaan op vereis-

ten voor uitvoer en invoer

van kwik en het gebruik

ervan krachtens het ver-

drag en milieuvriendelijke

tussentijdse opslag. De

omvangrijke presentatie

maakt het niet mogelijk

om binnen de toegemeten

ruimte in dit blad uitvoerig

verslag te doen. 

Voor meer informatie ver-

wijzen wij derhalve naar:

www.nimos.org en

www.mercuryconven-

tion.org. RMD

Het Minamata Verdrag 'beginning of the ending of mercury' werd op
onze laatstgehouden gepresenteerd door mw. Mr. Farzia Hausil, jurist
bij het NIMOS. Minamata is een ziekte veroorzaakt door kwik veront-
reiniging. Ter voorkoming hiervan is het geboden een goed beheer
van kwik te waarborgen. Het Minamata Verdrag is het eerste verdrag
dat specifiek kwik, als zware metalen, zal aanpakken.

Het Minamata Verdrag

Groepen
Als eerste groep werd de

industrie genoemd met

chloor, verf en cement

productie en verder de

verwerking van papier,

hout, bauxiet en goudop-

koop alsook energie op-

wekking. Er werd stil ge-

staan bij al deze gebieden

van de industrie. Groep 2

betrof de kleinschalige

mijnbouw waarbij kwik

wordt gebruikt om het

goud van het gesteente te

scheiden en bij de groot-

schalige mijnbouw als

ontsteker van explosieven

en het vrijkomen van

kwikgas bij het mijnen van

olie. De derde groep van

potentieel kwikgebruik be-

treft diensten (Tandarts en

tattoo shops). Ook in de

cosmetica (Groep 4) kan

kwik voorkomen in skin

lightening creams, eye

care en sieraden. Maar

ook in het huishouden

(Groep 5) als we denken

aan rattengif en speel-

goed.

Overigen
Groep 6 betrof medica-

menten waarbij genoemd

werden: behandelingen

m.b.t. hormonen, bilhar-

zia, oog en oor en aam-

beien. Verder: vaccinatie,

antiseptic (bacterial) en

antifungal producten als-

ook mercurochrome, im-

munoglubine preparaten,

huidtest, vaginale sper-

matiozoden en nasal

spray. De 7e groep waar-

over werd uitgeweid be-

trof electrische producten

waaronder screen en mo-

nitors waarin vloeibare

kwik wordt gebruikt voor

lichtproductie. Groep acht

betrof laboratoria en

groep 9 de landbouw

(pesticiden). De Rotter-

dam Conventie van 1999

verbiedt het gebruik van

het kwik dimethyl

(CH3)2HG in pesticiden.

Tot zover een greep uit de

presentatie. 

Voor meer info:

www.nimos.org

RMD

Producten en processen met potentieel kwikgebruik, een quick scan
van NIMOS, was het thema van de presentatie op onze laatstgehou-
den ondernemersavond. De presentatie, verzorgd door mw.
Gwendolyne Smith Ph.D. identificeerde negen groepen waarin kwik-
gebruik voorkomt.

Kwikgebruik in producten

en processen

Ondernemersavond

Onderwerp: “Commissie

Drugsprecursoren”

Inleiders: Officier van

Justitie mw. mr. C. Klein-

Jules voorzitter van de

commissie, mw. M.

Naarendorp, Msc. en dhr.

G. Kartopawiro, Bsc.

Datum: di. 12 nov. 2013

Tijd: 19.00 - 20.30 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

KKFacts

NIMOS-functionarissen mw. Gwendolyne Smith
Ph.D. (L) en mw. Mr. Farzia Hausil (R) verzorgden

de presentaties op onze ondernemersavond.

STAY TUNED JAARBEURS 2013

28 november t/m 4 december

KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Suriname’s grootste activiteit. Don’t miss it!

OPROEP
Alle ondernemers en belanghebbenden 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken organiseert in samenwerking met de

Vereniging van Winkeliers en de Chinese Verenigingen een informatiebijeenkomst

ter voorlichting van de recente wijzigingen en nieuwe regels betreffende de

VUILOPHAAL IN SURINAME.

Alle ondernemers en belanghebbenden worden hierbij opgeroepen om aanwezig te

zijn tijdens de bijeenkomst op:

Datum: donderdag 14 november 2013

Tijd:      19.00 uur

Plaats:  KKF-conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor 
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen en te versterken.


