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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 16 september 2013 Nr. 608

M.i.v. 03/09/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,42

Pound sterling         5,22   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        337,50   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   5,06  

Brazil real               1,42

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"The first rule of any technology used in a business is that

automation applied to an efficient operation will magnify the
efficiency. The second rule is that automation applied to an

inefficient operation will magnify the inefficiency". (Bill Gates)
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HANDELSNAAM

TJOKEN

P. GOKOEL

R. BIENS

E.E. POWEL

S. GOELAMHOESEN

H.R.M. ZAK - BISSCHOP

P. KASANWIRJO

M. NANHEKHAN

N.I. WIJNGAARDE

D. NAGESWAR

R. KHARPATOE

G. ANSOE

S. JASAI

Y.F. CHONG

SIEWDAT SOEKHOE

R. LAKHAI

WINKEL RACHEL

JUST IN TIME

S. DJODARMO - 

KARIJOWIDJOJO

M.F. SADLOE

S.R. BAIDJU

A.J. RAVENBERG

P. SASTRODIHARDJO -

ROESMIN

F.A.M. BARRON

M. DJOJOWISASTRO -

ASMOWIDJOJO

ADRES

Larecoweg km. 5.5 blok III

Skriviemankotilaan 6

Saramaccarivier Aan De

Linkeroever 

Tastikiestraat BR. 16B

Walther Burnsideweg 127

Middenweg 14

Indira Gandhiweg BR. 759

Highway km. 22,5

Beide oevers van de Nickerierivier

Mon Plaisirweg BR. 70

Lustrijkweg BR. 31

Bomapolder Serie 12 no. 6

Van Drimmelenpolder Serie C no.

25

Van Drimmelenpolder Serie C no.

13

Abigaelslustweg 1e Straat 14

Welgedacht A Weg BR. 113 perceel

35

Kampong Baroe Op Het Schoolerf 

Ds. Martin Luther Kingweg BR. 218

perceel 14

Katwaroeweg BR. 15

Osembo perceel 2

Albina O/h Marktplein 

Walther Burnsideweg 111

Langs de weg van Moengo tot

Albina

ACTIVITEIT

Verhuurbedrijf, Landbouwbedrijf,

Veeteeltbedrijf, Kwekerij

Autobusdienst

Goudconcessionaris

Autobusdienst

Venter

Winkelier, Drankinrichting

Rijschool

Aannemer, Leverancier

Winkelier

Houtconcessionaris

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Venter

Autobusbedrijf

Autobusbedrijf

Winkelier

Autobusdienst

Winkelier

Autobusdienst

Autobusdienst

Drankinrichting

Standhouder

Winkelier

Venter

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:

Fabriek
De bouw van de ethanol-

fabriek start in 2014 en

moet medio 2016 opera-

tioneel zijn. Het areaal

van 15.000 hectare op

Wageningen zal tussen

2014 en 2018 gefaseerd

ontwikkeld en beplant

worden met suikerriet. Bij

de ontwikkeling van het

areaal moet worden ge-

dacht aan: inpoldering,

egalisering, afwatering,

bouw van waterverpom-

pingsinstallaties, con-

structie van wegen, brug-

gen, kantoren, werk- en

opslagloodsen. Bij de

constructie van de fabriek

gaat het om het opzetten

van de suikerrietpers, de

ethanolfabriek, de suiker-

fabriek en de elektriciteits-

centrale. Ook zullen er op-

slagtanks voor ethanol en

een suikerterminal in

Paramaribo worden ge-

bouwd en een elektrici-

teitstransmissielijn wor-

den aangelegd van Wage-

ningen naar Nieuw Nicke-

rie. 

Aanbesteding
De bouw van de fabriek

en de transmissielijn zal

na een aanbestedingsron-

de worden uitbesteed aan

internationale bedrijven

met een bewezen experti-

se. Surinaamse aanne-

mers kunnen mogelijk

diensten aan deze bedrij-

ven leveren. De ontwikke-

ling en beplanting van het

areaal, het bouwrijp ma-

ken van het terrein van de

fabriek, bouw van opslag-

en werkloodsen, tanks en

suikerterminal, de aan-

schaf van machines en

equipment zal lokaal wor-

den aanbesteed. 

Productie
Jaarlijks zullen 40 miljoen

liter ethanol, 42.500 ton

bruine suiker, 25 mega-

watt elektriciteit en 4000

ton melasse worden ge-

produceerd. Ruim 90 pro-

cent van de ethanol zal

worden gebruikt als addi-

tief in de gasoline die de

Staatsolie raffinaderij van-

af 2014 zal produceren, de

rest wordt geëxporteerd.

Van de suiker zal 12.000

ton op de lokale markt

worden afgezet, de rest

wordt geëxporteerd. Van

de geproduceerde elektri-

citeit, opgewekt uit het sui-

kerrietafval, zal 11 mega-

watt worden aangewend

om de fabriek draaiende te

houden en de rest zal wor-

den geleverd aan het

openbaar elektriciteitsnet

van Nickerie. De melasse

zal worden afgenomen

door Suriname Alcoholic

Beverages (SAB) voor de

productie van rum.

Investering
De totale investering voor

de uitvoering van het pro-

ject is geraamd op US$

300 miljoen. In de con-

structiefase zullen er ge-

durende achttien maan-

den 500 tot 800 construc-

tiewerkers bij het project

betrokken zijn. Voor deze

mensen zullen er catering,

bewaking, schoonmaak-

diensten, entertainment,

transport en huisvesting

moeten worden georgani-

seerd. Mogelijk kunnen

Surinaamse ondernemers

hierop inspelen. In de

operationele fase zullen

ongeveer 400 vaste en

200 tijdelijke arbeidsplaat-

sen beschikbaar zijn. Ook

zal dit project met onge-

veer US$ 100 miljoen per

jaar een grote bijdrage

leveren aan de betalings-

balans. 

(Bron Staatsolie)

Na een succesvolle pilot tussen 2010 en 2013 zal Staatsolie de com-
merciële fase van het Wageningen Ethanol & Suikerproject in uitvoe-
ring nemen. Op een drukbezochte ondernemersavond van de KKF
zijn lokale ondernemers geïnformeerd over de mogelijkheden die het
project biedt. Algemeen projectmanager Eddy Fränkel gaf een over-
zicht van de activiteiten bij de verschillende projectonderdelen en de
mogelijkheden voor dienstverlening in de projectfase, de operatione-
le fase en suikerafname. Robert Speelman van Staatsolies Procure-
ment divisie, gaf een uiteenzetting over het inkoopbeleid en de in-
koopprocedures van Staatsolie alsmede de randvoorwaarden waar-
aan ondernemers moeten voldoen om mogelijk diensten te verlenen
aan Staatsolie.

Wageningen Ethanol &

Suikerproject van Staatsolie

STTT
De inleider ging na een

introductie in op het doel

van het STTT project en

voor wie het bedoeld is.

Aan de orde kwamen

voorts planning/strategie

en de rol die men in het

STTT project kan hebben.

Tot slot was er een vra-

genronde. De presentatie

werd verluchtigd met veel

beeldmateriaal. Onder de

kop 'It's time to fix the pro-

blem' en 'Wie niet sterk is

moet slim zijn' stelt Uden

het hiernavolgende. Ons

economisch fundament is

veel te zwak omdat de

kansarme groep in onze

economie een domineren-

de en koersbepalende rol

speelt. Zolang dat zo blijft

zal onze economie hape-

ren en niet vlotgetrokken

kunnen worden. Andere

methodes vergroten

meestal alleen de kloof

tussen arm en rijk en be-

reiken meestal nooit of

onvoldoende de grootste

(kansarme) groep. Het

probleem blijft hierdoor

slepen. De conventioneel

lange termijn oplossingen

kunnen tegenwoordig wor-

den vervangen door

hedendaagse en ver-

nieuwde techniek en plan-

ning die veel geld kosten.

STTT biedt zich aan als

een moderne en unieke

WIN-WIN scenario voor

alle betrokken partijen.

Armoede
Armoede gaat niet alleen

om geld maar betreft ook

sociale, maatschappelijke

en educatieve ontwikke-

lingen van individuen. De

armen moeten met deze

situatie-punten geholpen

worden. Een overheid of

de economie kan ook bij-

dragen aan het armoede

probleem door goed

opgeleiden slecht te beta-

len. STTT wil kansarme

Suri-namers een kans bie-

den mits ze 1) werken, 2)

zich ontwikkelen of extra

laten opleiden (sociaal

maatschappelijk gedeel-

te), 3) zij zich binnen of na

5 jaar willen verbinden

met STTT werkzaamhe-

den. Volgens Uden heeft

STTT een gedegen ant-

woord op en oplossing

voor het effectief bestrij-

den van armoede. 

Voor meer informatie: 

info@mediaaa.nl      RMD

De Stichting Suriname to the top werkt aan het bevorderen en/of verbeteren van de sociaal,
maatschappelijke en economische omstandigheden en belangen van Suriname. Moreo
Romano Uden presenteerde woensdag j.l. op onze ondernemersavond het thema 'Suriname
to the top' (STTT).

uWist dat ?

Het instituut Kamer van Koophandel wordt in Nederland ondersteund door de

Handelsregisterwet van 2007. Deze wet trad in de loop van 2008 in werking nadat

op 1 januari 2008 het aantal Kamers van Koophandel werd teruggebracht van 36

tot 12. De Handelsregisterwet werd in 1921 ingevoerd. Krachtens de nieuwe wet

van 2008 worden ook "ondernemers", ingeschreven, die voorheen niet inschrij-

vingsplichtig waren zoals: maatschappen, tandartsen/vrije beroepen, agrariërs en

zelfs overheidsinstanties. Per 1 januari 2014 zullen de 12 Kamers fuseren tot één

organisatie. De Kamers adviseren ondernemers, behartigen hun belangen en be-

vorderen een goed ondernemersklimaat. Een andere belangrijke taak van de

Kamers is arbitrage bij handelsgeschillen tussen bedrijven. Er zijn ook internationa-

le Kamers van Koophandel die het internationale handelsverkeer of de belangen

van Nederlandse ondernemingen in het buitenland bevorderen. De Sociaal Eco-

nomische Raad (SER) bepaalt welke regionale organisaties van ondernemers,

werkgevers en werknemers de bestuursleden van een regionale Kamer mogen

benoemen. Het Ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de uitvoering

van de taken van de Kamer van Koophandel. Taken van de Kamer die wettelijk ver-

plicht zijn: a) Het beheren van wettelijke registers van bedrijven en instellingen met

rechtspersoonlijkheid (Handelsregister); b) het geven van voorlichting op het gebied

van starten, internationaal ondernemen, nieuwe regelgeving en bedrijfsoverdracht;

c) het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in brede zin door bijvoor-

beeld de overheid te adviseren en projecten uit te voeren m.b.t. regiostimulering. In

Nederland zijn besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöpera-

ties en onderlinge waarborgmaatschappijen verplicht om ieder boekjaar een finan-

cieelverslag, een jaarrekening, te deponeren bij de Kamer. Er zijn ook bilaterale

Kamers van Koophandel zoals de Nederlands-Franse Kamer en de Nederlands-

Duitse Kamer. Bij deze Kamers is er sprake van betaald lidmaatschap en niet van

verplichte inschrijving. Het zijn verenigingen waar bedrijven zijn aangesloten die

zaken doen met een bepaald land. Deze Kamers richten zich voornamelijk op han-

delsbevordering, ze organiseren handelsmissies en geven seminars over zaken-

doen met een bepaald land en doen individuele marktonderzoeken.

Ondernemersavond

Onderwerp: “Presentatie

ervaringen en opgedane

kennis tijdens buitenland-

se bezoeken aan beur-

zen, trainingen en work-

shops  

Inleiders: de heren R.

Manichand, D. Ramlal, M.

Hasnoe en P. van Zichem -

Kamerleden Kamer van

Koophandel en Fabrieken

Datum: di. 10 sept. 2013

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

KKFacts

Proficiat

Hendrik Kartopawiro
(35 jaar), Joan van
Ommeren (15 jaar)

en Claudette Thurnim
(10 jaar)  

herdachten op 
4 september j.l. hun 
dienstverband met 

de KKF. 

Suriname to the top

Enorme belangstelling tijdens de presentatie over
het ethanol en suikerproject van Staatsolie


