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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

48164

48176

48177

48194

48195

48206

48210

48221

48222

48230

48232

48274

48277

48279

48284

48286

48317

48325

48328

48344

48359

48912

48969

48976

48979

HANDELSNAAM

MOHAMED S. JOEMAN

TIMOTHY G.V.N.

LEE THE COMPANY

LUNDY JEWELRY EXPORT

NIGHT QUEEN

BEE SERVICES

PRINCESS DIVINE INTER-

NATIONAL

FD CONTRACTING

R.E. GROT

G.G. CONSULTANCY

HEMANTNATH CHANDER

NETWORK MANAGEMENT

ARUBA (SURINAME BRANCH)

HOUTTUIN TAXI

R A D J E N D E R P E R S A D

RAMDIN

LETITIA'S SALON

BUSINESS DEVELOPMENT

CONSULTANCY (BDC)

BEERTJE'S IMPORTBE-

DRIJF

HAPPY DEAL SURINAME

ORLANDO M. NYON

BLUE EDGE IMPORT/

EXPORT

MAHESH IMPEX

WESJE PRODUCTIONS

RITFELD SCHADEBEMIDDELINGS- EN

ADVIESBURO afgekort IRSBA

VUILOPHAALDIENST D.

MANGREY

ROEDESH RAMJIAWAN

ADRES

Leiding 20 no. 35

Barronstraat 54

Winchesterstraat 4

Hajarystraat 7

Pandiet Paltan Tewarieweg 125

Verlengde Napelsstraat 381

Tajerbladstraat 5

Van Idsingastraat 99

Hamburgstraat 26

Albergastraat 7

Landingstraat 26

Sipaliwinilaan 2

Cassialaan hoek Ds. Martin Luther

Kingweg en Maripalaan

Livorno Beekhuizenweg 106

Copieweg 27

Tjong Akietweg 45A

Consuelastraat 5

Henri Fernandesweg 421

Commissarisweg 19

Mariestraat 40

Nieuwestraat 8

Rufferweg 10

Ericlaan 11

Oost-westverbinding 205

Garnizoenspad 241

ACTIVITEIT

Transportbedrijf

Importeur, Exporteur

Adviesbureau

Exporteur

Importeur

Adviesbureau, Ontwerpbureau

Importeur

Aannemer

Importeur, Exporteur

Adviesbureau,

Bemiddelingsbureau

Importeur, Exporteur

Adviesbureau,

Opleidingsinstituut

Taxibedrijf

Exporteur

Servicebureau

Adviesbureau, Servicebureau,

Opleidingsinstituut, Makelaar, Taxateur

Importeur

Bemiddelingsbureau

Exporteur

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur

Adviesbureau, Servicebureau,

Promotion Bureau

Adviesbureau,

Bemiddelingsbureau

Servicebureau

Importeur

KKF  I NFO

Dagelijks op SCC TV, 

Channel 20-2 rond 17.30 uur.

uWist dat ?

CITAAT

“ Zonder moed, vastberadenheid en wilskracht kan een mens niet succesvol zijn in zijn stre-

ven de persoon te worden die hij/zij gelooft te moeten zijn; voorts moet er de bereidheid zijn

alles te doen wat noodzakelijk is om dit doel te bereiken.”    (George Sheehan)

JAARBEURS 2017
29 november - 5 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Doe mee aan Suriname’s grootste

business promotion evenement

Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111
of 112 

15 % Early bird korting voor registratie in de periode van

3 juli t/m 29 september 2017.
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Kranten worden veel gelezen maar hun inhoud wordt niet altijd
kritisch beoordeeld. Sommige lezers nemen zelfs klakkeloos aan
dat wat er staat altijd juist is en praten als papegaaien wat gele-
zen is na. Redacties horen daarom uit ethische en morele over-
wegingen grote verantwoordelijkheid aan de dag te leggen en de
meetlat voor zichzelf en hun reporters/journalisten heel hoog te
leggen. Doel van nieuwsmedia is immers een beeld van de
gebeurtenissen van elke dag te presenteren dat waarheidsge-
trouw is. De New-Yorkse rabbijn Elmer Berger hield eens in een
toespraak tot studenten in de journalistiek hen 10 geboden voor
die zij zouden moeten naleven. 1) Gij zult alle communicatiemid-
delen openhouden voor botsende en afwijkende meningen om het
zedelijk karakter van een vrije samenleving te versterken. 2) Gij
zult geen andere goden hebben buiten uw lezers die van alle
aspekten van aktuele problemen op de hoogte gehouden moeten
worden. 3) Gij zult niet valselijk handelen met uw lezers door het
aannemen van gunsten in ruil voor een welwillende berichtgeving
over speciale belangen en evenmin door het kleineren van min-
derheidsopvattingen. 4) Gij zult advertentiewezen en berichtge-
ving gescheiden en onafhankelijk houden. 5) Gij zult het beginsel
van scheiding van kerk en staat handhaven. 6) Gij zult niet doden,
maar gij zult wel alle heilige huisjes omver trappen en geen
onderwerp te precair vinden om te lijf te gaan. 7) Gij zult verslag
noch discussie over zelfs de meest omstreden vraagstukken ver-
valsen uit angst advertenties of lezers uit een speciale belangen-
groep kwijt te raken. 8) Gij zult nimmer zonder nader onderzoek
op eigenbelang gerichte mededelingen van organisaties aanne-
men die voorgeven objektieve feiten te verstrekken. 9) Gij zult
geen valse getuigenis of ook maar eenzijdige getuigenis afleggen;
gij zult het democratisch beginsel van open debat en vrije keus uit
onderling verschillende interpretaties in stand houden. 10) Gij zult
uwer concurrenten markt niet begeren door u ten koste van de
objektiviteit te richten tot bepaalde groepen van lezers.
Dagbladen worden ‘heet van de naald’ geschreven en niet zelden
worden journalistieke codes aan de laarsen gelapt. De lezer hoort
hiervan bewust te zijn om negatieve beinvloeding te voorkomen.

De KKF bevordert een cultuur van onderne-

merschap en daardoor economische groei in

Suriname door het zakenleven te dienen, te

vertegenwoordigen en te versterken.

Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door

Intermediairs 

Het Ministerie van Arbeid gaf op onze laatstgehouden onderne-

mersavond een presentatie over de in de kop van dit artikel

genoemde wet die afgekondigd werd in het Staatsblad  2017 num-

mer 42. De procedure voor het aanvragen van een vergunning  bij

de Afdeling Vergunningen Intermediairs (AVI) van het onderdirec-

toraat Juridische en Internationale Zaken, werd uitvoerig uiteen-

gezet.

De Wet ter beschikking stelling arbeidskrachten door interme-

diairs regelt de rechtsverhouding tussen betrokken bureaus en de

overheid. Het beoogt uitbuiting van arbeidskrachten te voorkomen

en fair recruitment te bevorderen via een vergunningssysteem.

De vergunning wordt door of namens de directeur van het

Ministerie van Arbeid verleend voor ten hoogste 5 jaar. Hiertoe

kan vanaf 2 oktober a.s. (steeds van maandag t/m woensdag van

8 tot 12 uur) een verzoek worden ingediend waarop binnen 14

dagen gemotiveerd zal worden beslist met een verlengingsmoge-

lijkheid van maximaal 7 dagen. De afdeling AVI is gevestigd aan

de Mr. E.J. Brumastraat 52. Alvorens te mogen aanvragen moet

men zich eerst aanmelden via een preregistratieformulier dat te

downloaden is van www.gov.sr/ministerie-van-arbeid. Dit formu-

lier moet vervolgens ingevuld gemaild worden naar

arbeidavi@gmail.com.

Bescheiden

Bij het verzoek moeten een 9-tal bescheiden worden toegevoegd.

Een CBB uittreksel van eigenaar e/o directeur en diens vervanger

alsook een nationaliteitsverklaring van deze personen en een

kopie van hun ID-kaart/paspoort. Voorts een uittreksel uit het

Handelsregister van de KKF m.b.t. a) de uitzendorganisatie en b)

andere bedrijven die de betrokken personen uitoefenen en een

stortingsbewijs van de heffing ad SRD 300,- gestort bij de CBvS.

Verder een bewijs van goed gedrag en een verklaring ‘vrij van

belasting’. Voorts een model arbeidsovereenkomst die met

arbeidskrachten gesloten zal worden en 3 recente bankafschriften

met een beschikbaar saldo van minimaal SRD 20.000,--.   RMD

----------------------------------------------------------------------------------

Meeting met IDB Identification mission

KKF voorzitter Jayant A. Padarath en Kamerlid Paul de Baas heb-

ben woensdag 20 september j.l. een meeting gehad met een IDB

Identification mission bestaande uit de heren Diego Herrera,

Olver Bernal en Lucas Hoepel. Het onderwerp betrof een ‘finan-

cing productive development for Suriname project’. Deze operatie

beoogt toegang te verschaffen tot kredieten voor medium en

lange termijn productiegerichte investeringen t.b.v. micro, kleine

en middelgrote ondernemingen. De financiering valt onder

‘Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP). De iden-

tificatie missie geleid door Herrera en Bernal zal ook meetings

hebben met de NOB, commerciele banken en publieke en private

agentschappen.


