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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 22 juli 2013 Nr. 601

M.i.v. 9/7/2013 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,30

Pound sterling         5,00   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        331,03   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,51  

Brazil real               1,49

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"A succesful economic development strategy must focus 

on improving the skills of the area's working force, reducing
the cost of doing business end making available the 
resources business needs to compete and thrive in 

today's global economy". (Rod Blagojevich)
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HANDELSNAAM

A.E. MISWAN

M. SOMOREDJO

M.E. KOWID - ARUPA

M. AROEPA

I.M. WIRIP - TEEROEME

WINKEL PERRY

YAU CHUN

B.S. AMERKANG

WARUNG CINDY

HYDRAULISCH 

MECHANISCH TRANSPORT

TECHNIEK SURINAME 

afgekort HY.ME.TRA.TE.SU.

SHERIDA

A.T. KROMOPAWIRO

K.P. KROMOREDJO

S. AMET

PLEKOE

R.H. BENDT

L.C.M. CHAN A HUNG - 

BENJAMIN

M.E. BOYER

A.CH. MIJNALS

R.L. SODIKROMO - 

TEMBONG

S. LAKHISARAN

MEA STORE

BOUWBEDRIJF MEGA

TECHNIEK afgekort MEGA

TEC

ANJER WATERPALEIS

M.O. EMANUELS

ADRES

Hk Imamdiweg/garnizoenspad 

Corantijnpolder Serie E no. 10b

Bigi Poika 

Donderskamp 

Bigi Poika 

Peleloetepoestraat 14 perceel 361

Hk Arabie-/oseisistraat 11

Nason 

Industrieweg BR. 99

Industriepark HAL 11

Estabrielstraat BR. 17

12e Straat 151

Gobardhanweg 44

Nieuw Saronweg 4

Boulangerstraat 41

Leo Eliazerstraat 2

Waterkant Wachthuisje V/d 

Sms-steiger 

Orvistraat 13A Blok 26

Oedayrajsingh Varmaweg 60

Hendrikstraat 181B

Langatabbetje 

Verlengde Keizerstraat 102

Kasabaholoweg 100

Prins Hendrikstraat 110

ACTIVITEIT

Standhouder

Bakkerij, Bakker

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Reparatieinrichting, Fabrikant

Autobusdienst

Autobusdienst

Venter

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Winkelier

Standhouder

Autobusbedrijf

Winkelier

Autobusdienst

Winkelier

Aannemer,

Schoonmaakbedrijf

Verhuurbedrijf

Grossier

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:

Ondernemersavond

Onderwerp: “Frans in

Suriname Inquiry”  

Inleider: Raymond van

Hemert - directeur Frans in

Suriname

Datum: di. 23 juli 2013

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

Incasso
Ze behandelde de incas-

so van geldvorderingen,

debiteurenbeheer (pre-

ventief & curatief) en gaf

tips over hoe om te gaan

met smoezen. Simson

zegt dat het verschijnsel

van wanbetalers onvermij-

delijk lijkt te zijn, maar dat

de schade die zij veroor-

zaken beperkt kan wor-

den. Gelet moet worden

op de rechtsvorm van de

onderneming waarmee

men zaken doet omdat dit

van belang is i.v.m. de

verhaalsmogelijkheden.

Zijn incassoproblemen te

vermijden? Bij de beant-

woording van deze vraag

werd het curatief debiteu-

renbeheer besproken en

aan de orde kwamen o.m.

de doelstelling van debi-

teurenbeheer, risico's be-

perken, winst verhogen,

kansen grijpen, kosten

efficiëntie, criteria voor

goed debiteurenbeheer,

betalingsgedrag onder-

zoek en verjaringstermij-

nen. Er is ook aandacht

besteed aan incassotra-

jecten ( buitengerechtelijk,

gerechtelijk en executie),

incassoprocedure bij de

rechtbank en bij wie incas-

so het beste in handen is

(incassobureau, gerechts-

deurwaarder of advocaat

/jurist).

Training
De training ter zake het

vorenstaande heeft de vol-

gende doelstellingen: *de

belangrijkste aspecten

van het incassoproces en

de toepassing daarvan;

*effectief en doelbewust

communiceren met klan-

ten; *resultaten debiteu-

renbeheer verbeteren; *ju-

ridische facetten van het

incassoproces; *het ge-

bruik van algemene voor-

waarden en de toepas-

baarheid daarvan; *het

belang van een goed uit-

gewerkte overeenkomst of

afspraak; *inzicht in faillis-

sementen, surseance van

betaling; *basiskennis en

inzicht in gerechtsproce-

dures en de betekenis van

juridische terminologie;

*processen binnen minne-

lijke en gerechtelijke in-

casso. Aldus een greep uit

de presentatie.   

Voor meer info:

Tel. 539244, e-mail:

ics.advocaten@parbo.net

RMD

Mr. Ingrid C. Simson LLM, presenteerde op onze ondernemersavond
het thema zoals dit in de kop van dit artikel is vermeld. 'Veel facturen
worden te laat of helemaal niet betaald en dat maakt een juiste aan-
pak van klantenportefeuilles noodzakelijk. Debiteurenbeheer is een
kwestie van goed financieel beleid met veel invalshoeken: commer-
cieel, juridisch, administratief, strategisch' zegt Simson. 

Juridische aspecten 

debiteurenbeheer en incasso

Suriname heeft enkele dagen geleden in Uruguay een raamovereen-
komst getekend om als geassocieerd lid toe te treden tot het Zuid
Amerikaans handelsblok, Mercosur. Deze economische en politieke
overeenkomst bevordert 'free trade' en een vlotte beweging van goe-
deren, mensen en geld. Mercosur werd opgericht door Argentinië,
Brazilië, Uruguay en Paraguay.

Suriname geassocieerd 

lid Mercosur

Lidlanden
Momenteel hebben Chili,

Columbia, Ecuador, Gu-

yana, Peru en Suriname

de status van geasso-

cieerd lid. Mercosur werd

in 1991 opgericht door het

'Verdrag van Asuncion'

dat in 1994 werd geam-

mendeerd en aangepast

door het ' Verdrag van

Ouro Preto'. Op 22 juni

2012 werd Paraguay ge-

schorst wegens schen-

ding van de democrati-

sche clausule van Merco-

sur en de afzetting van

zijn president Fernando

Lugo. Een maand later, op

31 juli 2012 werd Vene-

zuela 'full member' en op

7 december 2012 trad

Bolivia toe als 7e lidland.

Mercosur hanteert als offi-

ciële werktalen Portugees,

Spaans en Guarani dat in

delen van Brazilië en

Argentinië wordt gespro-

ken.

Doelstelling
Mercosur bevordert een

vrije doorvoer van gepro-

duceerde goederen en

diensten, de eliminatie van

douanerechten en andere

restricties op de goede-

renstroom. Men wil een

CET (Common External

Tariff) en het adopteren

van een gemeenschappe-

lijk beleid t.o.v, landen die

geen lid zijn en de coördi-

natie van posities in regio-

nale en internationale

commerciële en economi-

sche meetings. Verder de

coördinatie van macro-

economisch en sectoriaal

beleid van de lidlanden

m.b.t. buitenlandse han-

del, landbouw, industrie,

belastingen, monetaire

systemen en alle andere

zaken die de vrije compe-

titie tussen lidlanden be-

vorderen en verzekeren.

Van de lidlanden wordt

voorts gevraagd hun wet-

geving waar nodig en

noodzakelijk aan te pas-

sen om het integratiepro-

ces te versterken. Het ver-

drag dat Mercosur consti-

tueert is gebaseerd op re-

ciprociteit van rechten en

verplichtingen van de lid-

landen.     

RMD

De GUYEXPO 2013 is in zicht.

Om producenten de gelegenheid te bieden hun product te promoten en om

mogelijke deals te sluiten met afnemers in ons buurland, wordt in dit kader de

GUYEXPO 2013 georganiseerd. In verband hiermee zal er een teach-in gehouden

worden op het secretariaat van de ASFA op maandag 22 juli 2013 om 18.00 uur.

De Expo wordt in Georgetown, Guyana gehouden van 3 tot en met 6 oktober

2013. 

Gelieve zich te registreren voor de teach-in op het tel.no: 439797 of per email:

finance@asfasuriname.com 

KKFacts

INSCHRIJVING

28 november t/m 4 december
Inschrijving voor deelname: vanaf vrijdag 19 juli 2013

Voor info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

Mr. Ingrid C. Simson LLM

uWist dat ?

Op 18 juni jongstleden herdacht de 'Organisation of Eastern Caribbean States

(OECS)' het feit dat zij op die datum in 1981 werd opgericht als een intergouverne-

mentele organisatie om economische harmonisatie en integratie van de lidlanden te

bewerkstelligen. Nu dus 32 jaar geleden. Andere doelstellingen betreffen: bescher-

ming van mensenrechten en legale rechten en het bevorderen van 'good gover-

nance' onder de leden. Het secretariaat is het belangrijkste orgaan van de OECS en

is gevestigd in Castries, de hoofstad van Saint Lucia. Het verdrag waarmee de

OECS werd opgericht heet de 'Treaty of Basseterre'. Het draagt dus de naam van

de hoofdstad van St Kitts and Nevis waar het zijn beslag kreeg. De OECS is in de

plaats gekomen van de WISA (West Indies Associated States). De OECS telt negen

leden die gelegen zijn in de Eastern Caribbean. Bij het uitvoeren van haar missie

werkt de OECS samen met een aantal sub-regionale en regionale agentschappen

en instituties waaronder de Eastern Caribbean Central Bank (ECCB), het secreta-

riaat van de CARICOM, de Caribbean Regional Negotiating Machinery (RNM) en de

Caribbean Development Bank (CDB). Juridische zaken binnen de OECS worden

afgewikkeld door de Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC). De bedoeling is

dat de in 2003 opgerichte CCJ (Caribbean Court of Justice) te zijner tijd de 'Final

Court of Appeal' wordt. Maar voor het zover is moeten binnen de OECS lidlanden

eerst enkele constitutionele zaken in orde worden gemaakt. Op 21 januari 2011

werd door vijf van de negen lidlanden het Herziene Verdrag van Basseterre gerati-

ficeerd. De OECS heeft de intentie om naadloos aan te sluiten bij CSME (Caribbean

Single Market and Economy). In februari 2013, dit jaar dus, hebben CARICOM lei-

ders in Port Au Prince, Haïti, het Herziene Verdrag van Basseterre, geadopteerd in

het Herziene Verdrag van Chaguaramas. Dat gebeurde tijdens de 24ste Inter-

Sessional Meeting van de Conferentie van Staatshoofden van de CARICOM.


