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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 02 Januari 2017 Nr. 779

Logische stappen

voor regionale 

integratie

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

35417

35458

35489

35512

35541

35546

35619

35656

35659

35663

35673

35700

35751

35757

35806

35861

35866

35873

35889

35912

35926

35995

36017

40334

40336

HANDELSNAAM

TRANS AMERICA TAXI SERVICE

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF

BIKRAM HIRA

AQUARIUS TAXIBEDRIJF

EIND STANLEY ARMAND

L. BIDESIE

L.R. WARNERT

LASMIN SASTROHARDJO

WINKEL EDE

MAHINDERKOEMAR JOGI

ANITA'S BANANENMEEL

THERESIA KARWOFODI

R.D. VAN HOLT

LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF

MICKE

DEVENDRA KALKA

P. KEHRI

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF

PREMCHAN KALICHARAN

SCHOONMAAKBEDRIJF ORCHI-

DEE

EXPLON SURINAME

BAR DANCING BANGLADESH

ASTRID VRIENDWIJK

WINKEL ENA EDENBURG

E.A.M. WASBLOEM

NLP TRAINING CENTRE SURINA-

ME

ARIE'S SYSTEMS PROMPT

HAMAM TURKISH BATHHOUSE

ADRES

Gemenelandsweg 17 perceel 296

Sanicalaan 1

Beekhuizenweg 18

Apintistraat 34

Kobaltweg BR. 24

Morastraat 15

Tourtonnelaan 

Victoria 

Geraniumstraat 1

Coppenameweg km. 102

Matta 

Jozefweg 30

Brokopondo Centrum

Indira Gandhiweg 577

Leiding 8a BR. 100

Van Drimmelenpolder Serie A no. 6

Orchideestraat 27

Mangrasistraat 38

Hendrikstraat 250

Wilhelminaweg 18

Nagarastraat 9

Parastraat 143

Sagopalmstraat 56

Ramphalstraat 89

Spieringshoek perceel 9585,

Plantage Dordrecht

ACTIVITEIT

Taxibedrijf

Importeur, Exporteur

Taxibedrijf

Autobusdienst

Importeur

Autobusdienst

Standhouder

Eet- En Drankinrichting,

Winkelier

Importeur

Fabrikant

Winkelier

Importeur

Lasserij, Constructiebedrijf

Autobusdienst

Aannemer

Importeur, Exporteur, Winkelier

Schoonmaakbedrijf

Adviesbureau, Servicebureau,

Bemiddelingsbureau

Eet- En Drankinrichting,

Amusementsbedrijf

Importeur

Winkelier

Meubelmaker

Opleidingsinstituut

Importeur, Servicebureau,

Computerbedrijf

Sauna-inrichting, Importeur

 KKF  I NFO

Beki jkt  u onze programma, KKF Info,

elke dag op SCC -  TV channel  20-2

Ti jd:  17.30 pm

Juistheid, integriteit en moraliteit in lei-

derschap
Management gaat over ‘de dingen goed doen’ terwijl leider-
schap gaat over ‘de goede dingen doen’. Juistheid gaat over
het letterlijk naleven van regels en voorschriften. De letter van
de wet en niet de geest. Of toch wel? Welke interpretatieruimte
biedt de wet of regelgeving? Dit brengt ons op het begrip inte-
griteit. Integriteit is simpelweg de wil om de eigen identiteit niet
te onteren.  

betrokkenen is er zelden

sprake van een win/win

scenario. De grote vraag

voor de leider blijft of

hij/zij zich na het besluit

nog in de spiegel durft

aan te kijken. Als het

voortbestaan van mijn

bedrijf ervan afhangt,

welk persoonlijke prijs

ben ik dan bereid te beta-

len? Vertrekpunt is het

kennen van de eigen

waarden en normen. Een

leider beweegt zich in het

spanningsveld van het

volgen van regels en het

vormen van een eigen

authentiek beeld. Dat

gaat dan ook meteen

over persoonlijke ideolo-

gie, ergens voor durven

staan, desnoods tegen

de stroom in.   RMD

Het gaat om het handha-

ven van ethische en pro-

fessionele normen en

waarden zelfs bij druk

van buitenaf om van

deze normen en waar-

den af te wijken. Een lei-

der is gecompromitteerd

als hij onder druk gaat

afwijken van zijn normen

en waarden die voort-

vloeien uit zijn ware iden-

titeit. Maar zelfs als er

sprake is van integriteit is

moraliteit niet vanzelf-

sprekend. Gaat moraliteit

een stapje verder dan

integriteit? Bij moraliteit

gaat het over een con-

sensus over wat als goed

wordt ervaren. Maar wat

is goed? Ieder moment

wordt van ons verlangd

een keuze te maken op

basis van onze eigen

inschatting van juistheid,

Follow us on:  

www.facebook.com/kkf.suriname

KKF Suriname

De KKF bevordert een cultuur van ondernemer-

schap en daardoor economische groei in

Suriname door het zakenleven te dienen, te

vertegenwoordigen en te versterken.

integriteit en moraliteit.

Hoe maken we die

keuze? Staan we niet

altijd voor het morele

dilemma doordat alles

wat zich als keuzen aan-

dient een schade kant

heeft. Wat je ook kiest je

verliest er iets door. En

toch moet je kiezen want

niet kiezen kent de groot-

ste schade. Morele oor-

deelsvorming is voor een

leider onontbeerlijk. Het

kunnen maken en vooral

het kunnen verduren van

een keuze die, hoe dan

ook, voor een deel fout

voelt is kenmerkend voor

een moreel vraagstuk.

Rationele overwegingen

ondersteunen maar zeer

beperkt bij een moreel

dilemma. Immers bij het

wegen van belangen,

rechten, behoeften en

wensen van diverse

Citaat

“ The World is changing very fast. Big will not beat small anymore. It

will be the fast beating the slow.” (Rupert Murdoch)

Het Handelsregister van de KKF
Een ieder die economische activiteiten in Suriname ontplooit  is ver-
plicht zich te registreren in het Handelsregister(HR) van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken (KKF). Dit krachtens de Handelsregis-
terverordening van 1936 no 149. De registratie is dus een wettelijke
verplichting die ook geldt voor niet vergunningplichtige bedrijven.

Vormen
Het vorenstaande geldt

voor alle ondernemings-

vormen zoals: eenmans-

zaken, vennootschappen

onder firma, naamloze

vennootschappen, stich-

tingen, commanditaire

vennootschappen, vereni-

gingen, coöperatieve ver-

enigingen en filialen van

buitenlandse ondernemin-

gen. Registratie bij de

KKF is belangrijk in de

volgende gevallen: kre-

dietaanvragen voor het

bedrijf, uitvoeren van

overheidsprojecten, voor

import en export, invoer-

rechtenvrij importeren van

machines en/of voertui-

gen voor het bedrijf en

zakendoen met buiten-

landse bedrijven.

Oproep
Uit het HR blijkt dat vele

bedrijven geen wijziging

hebben opgegeven con-

form art. 17 van het GB

1962 no 187. De wijzigin-

gen betreffen o.a.: verhui-

zing, stopzetting, wijziging

of uitbreiding van activitei-

ten, verandering van eige-

naren, bestuurders, etc.

Het HR wordt opge-

schoond en KKF voorzit-

ter Jayant Padarath roept

ingeschrevenen op na te

gaan of hun gegevens

nog correct zijn en de

jaarbijdrage is voldaan.

Opmerking: de contribu-

tieplicht loopt door zolang

de ingeschrevene niet is

komen uitschrijven.Op-

heffing geschiedt niet met

terugwerkende kracht

maar op de datum van

opgave.   RMD

Contributie
Jaarlijks is contributie ver-

schuldigd die voor 1 april

voldaan moet worden bij

de kassa van de KKF of

via overmaking op reke-

ning 120.333.463 bij de

Republic Bank

(Suriname) N.V. en wel

onder vermelding van het

dossiernummer. Nieuwe

inschrijvingen en wijzigin-

gen worden slechts geac-

cepteerd als er geen ach-

terstallige jaarbijdragen

verschuldigd zijn. Nieuwe

inschrijvingen geschieden

volgens afspraak.

Raadpleeg ook www. suri-

namechamber. com  voor

de benodigdheden voor

inschrijving. Voor meer

informatie of het maken

van een afspraak kan

gebeld worden naar

530311 of 530313.

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD 

VOLDOEN IS EEN 

uWist dat ?

Op 8 juli 1909 diende gouverneur Fock bij de Koloniale Staten een landsverordening in tot oprich-

ting van een Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) in Suriname. Het bedrijfsleven had name-

lijk de wenselijkheid aangegeven van een lichaam dat, gevraagd en ongevraagd, mocht adviseren

in zaken die zijn belangen regardeerden. Op 6 januari 1910 werd de landsverordening met alge-

mene stemmen aangenomen door de Koloniale Staten en op 14 januari 1910 afgekondigd in het

Gouvernementsblad (GB 1910 no 11). De eerste vergadering waarin de Kamer zich constitueerde

werd op 1 mei 1910 gehouden in de wachtkamer van de Surinaamsche Bank. De Kamerleden van

het eerste uur waren C. Kroesen (vz), S. Beck, J.Da Costa, F. Curiel, J. de Neef, S. Pos en Wong

Lun-Hing. Suriname telde toen 100 duizend inwoners van wie 35 duizend in Paramaribo woonden.

De Kamer begon haar werk met het vaststellen van een reglement van orde. Op 19 juli 1910 werd

H.Nahar door de gouverneur benoemd tot secretaris. Het Reglement van Orde werd op 20 oktober

1910 bij Gouvernements Resolutie goedgekeurd. In haar begin periode vergaderde de Kamer bij de

Surinaamsche Bank waar KKF-voorzitter Kroesse de directeur van was. Al kort na haar instelling

adviseerde de Kamer de gouverneur om een handelsregister te koppelen aan de KKF taken. KKF

wilde ook rechtspersoonlijkheid en de bevoegdheid om inrichtingen zoals beursen, veilingen etc. te

exploiteren. De eerste Kamerleden werden niet gekozen zoals nu het geval is, maar werden

benoemd. Het waren toen ook geen 21 maar slechts 9 leden. Jaren later in 1938 werd onder voor-

zitterschap van R. Vervuurt het ledental gebracht naar 11. Kort hiervoor was het Handelsregister in

werking getreden krachtens de handelsregisterverordening van 1936 no 149. Vanaf toen moest

iedere zaak zich in het HR laten inschrijven. Een straatcontroleur ging op pad om na te gaan of alle

ondernemingen zich wel hielden aan deze wettelijke verplichting. Het beheren van het HR is dus bij

wet toegewezen aan de KKF. Sedert 1 juli 1962 bestaat de Kamer uit 21 leden die voor 4 jaren wor-

den gekozen en die 8 bedrijfsgroepen vertegenwoordigen. Er is in dat jaar ook een systeem inge-

voerd van plaatsvervangende leden om tussentijdse verkiezingen te voorkomen. De gekozen leden

kiezen om de twee jaar uit hun midden een voorzitter en ondervoorzitter.

Deze training wordt verzorgd in 5 modules 

van 2 dagen per module

module 1: Ondernemerskwaliteiten

module 2: Concretiseren van het idee

module 3: Markt en marketing

module 4: Productie en organisatie & 

management

module 5: Financieel plan

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of

voor uw bestaand bedrijf een 

Business Plan uitwerken?   

Voor registratie: 

Business Support Organization Suriname

KKF-Hoofdkantoor

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, 

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

“BUSINESS START-UP &
BUSINESS PLANNING”!!


