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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 28 Mei 2018 Nr. 849

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT

"The most successful businessman is the man who holds onto the old just as long
as it is good, and grabs the new just as soon as it is better”. (Robert v/d Poel)

DOSSIER

52305

52326

52337

52451

52493

52623

52645

52681

52717

52924

53030

53085

53143

53202

53208

53210

53355

53437

53657

53661

53671

53678

53683

53710

HANDELSNAAM

EXPORTBEDRIJF PRISIRIE

GUNO L. PINAS

CHEN MING

GIRDHARI'S

IMPORT/EXPORT

TOP AGF (KWALITEITS PRO-

DUCTEN)

WAN DA SUPERMARKET

JOHNNY G. HANUMAN

WARUNG R. RESODIKROMO

PICO CYBER WORLD

TAXIBEDRIJF R. RAMCHA-

RAN

BOOGITS.COM

I WALK IN COMPUTER ACA-

DEMIE

RIBOET TIRTODADIE

M.C. PRISIRIE

MARY - J  NAILSTUDIO

CLARIELLE'S PEUTERSCHOOL

EN NASCHOOLSE OPVANG

SHRI VIDYA SCHOOL afge-

kort SVS

SHARPAS IMPORT &

EXPORT

JOHAN CHAN

SURIFISH ADVENTURES

BEA'S ROTI SHOP

G. FORCE TRADING

YU SHUCHEN

ZHONG HAIFENG IMPORT &

EXPORT

ADRES

Pianostraat 121

Verlengde Hoogestraat 49

Kennedyweg 183

Kanaalweg BR. 09

Groenhartweg 6

Saramaccaweg 133

Kashmirstraat 6

Verlengde Nieuw

Weergevondenweg 550

Flustraat 2 beneden

Indira Gandhiweg 487a

Plutostraat 76

Domineestraat Kersten gebouw unit

52

Long May 21

Gobajolaan 67

Algoeweg 38

Kokospalmstraat 13

Suratweg 11

Mr P. Chandishawweg BR. 397

Viooltjestraat 19

Pompelmoesstraat 5

Willy Cairostraat 10

Sir Winston Churchillweg BR. 834

Kasabaholoweg 70

Van 't Hoogerhuysstraat 51

ACTIVITEIT

Exporteur

Taxibedrijf

Winkelier

Importeur, Exporteur

Exporteur

Winkelier

Importeur, Exporteur

Standhouder

Cybercafe, Winkelier

Taxibedrijf

Servicebureau, Ontwerpbureau,

Copieerbedrijf, Adviesbureau,

Opleidingsinstituut

Servicebureau

Exporteur

Servicebureau

Dagverblijf, Peuterschool

Opleidingsinstituut

Importeur, Exporteur

Importeur, Winkelier

Importeur, Servicebureau

Eet- En Drankinrichting

Verhuurbedrijf, Importeur

Importeur

Importeur, Exporteur

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:

Inleider was het Kamerlid Remy

Bhailal,voorzitter van de Financiele bran-

che(D) en tevens voorzitter van de organi-

satie van Cambio houders. Hij gaf aan dat

ondernemers geconfronteerd zijn met

gebeurtenissen in het financieel verkeer

en de  gevolgen daarvan. De aanhouding

van de geldzending heeft geleid tot vra-

gen aan de CBvS over de herkomst

ervan. Direct hierna hebben de banken

maatregelen getroffen richting de onder-

nemers. Een brief  afkomstig van de

Finabank/DSB/Hakrinbank inzake stortin-

gen van valuta bij de banken stelt dat:

1)Voor een bedrag van Srd 25000,-,

$3000,- en € 500,- documentatie van her-

komst van het geld inclusief naam, adres

en woonplaats is vereist; 2)Stortingen

boven € 3000,- worden niet geaccepteerd

en 3) Bij storting vanaf €500,- moet 3%

worden betaald aan kosten.

Vrijstellingsbrieven van de banken zijn

ingetrokken. Bedrijven zijn in kennis

gesteld dat niet gestort kan worden zon-

der opgave van de herkomst van het geld.

De banken accepteren geen biljetten van

€ 200,- en € 500,-. 

Cambio’s

Wat de koers betreft zijn de Cambio’s in

een ander situatie beland: 1) de banken

kopen geen Euro’s meer van Cambio’s. 2)

Volgens de regelgeving van de CBvS

mogen Cambio’s uitsluitend aan de ban-

ken Euro’s verkopen; momenteel is er

geen vraag en aanbod. Stoppen de ban-

ken met het kopen van valuta dan belan-

den de Cambio’s in een precaire situatie.

Een schrijven van de Cambiohouders om

door de CBvS ontvangen te worden is nog

zonder resultaat gebleven. De Cambio’s

kunnen en mogen geen Euro’s storten op

hun rekeningen. Dit alles leidt voor zowel

ondernemers als de samenleving tot een

situatie met verregaande     consequen-

ties.

De KKF voorzitter vroeg de ondernemers

wat vanuit de KKF gedaan kan worden,

en welke acties zij wensen. De aanwezi-

gen opperden vervolgens enkele aan-

dachtspunten. De lakse houding van de

regering inzake naleving van financiële

regelgeving inzake geldstromen zou er

voor gezorgd hebben dat ‘we nu als ratten

in de val zitten’. Sinds de aanhouding van

de €19MLN op Schiphol is er een scheve

verhouding ontstaan  van euro ten opzich-

te van srd. De koers van de euro maakte

een glijvlucht van 8,80 naar 7,50  en er

heerst nu paniek bij personen die hun

zaken met buitenlandse valuta doen.

Ondernemers verwachten ongekende

problemen als dit probleem niet spoedig

wordt opgelost. Stel dat onderne-

mers/Particulieren/Criminelen in

Suriname  zo’n € 25 miljoen euro zijn

kwijtgeraakt voor aankoop van ongeveer

SRD. 220 miljoen op de zwarte markt in

Suriname. Er is geld in beslag genomen

maar de ondernemingen/particulieren in

NL willen nog steeds hun geld wat bete-

kent dat de Ondernemingen/particulieren

in Sme weer SRD 220 miljoen moeten rui-

len voor € 25 miljoen. Dat doet pijn en ze

hebben niet genoeg SRD. Niet de vraag

en aanbod relatie blijken in de economie

de prijs van een valuta te bepalen; maar

door samenspannen van actoren wordt de

economische wetmatigheid positief bein-

vloed of verstoord. Cambiohouders wer-

ken intensief samen met het veld. Er is

tekort aan SRD maar nog steeds behoef-

te aan  Euro’s.

Vragen

Onder welke condities kunnen

Surinaamse banken digitaal en giraal geld

overmaken? Er zijn spelregels om vanuit

Nederland geld over te maken naar

Suriname, welke spelregels worden dan

hier gehanteerd, om aansluiting te vinden

via de omgekeerde weg? Zijn het cambio-

houders of de banken die ondernemers

en de gemeenschap in de maling nemen

met de plotselinge daling van de Euro

naar Srd 7,50? Wat is het standpunt van

de CBS t.a.v. 3% regeling van de banken?

Is deze regeling legaal? Past het binnen

de bankwet en zijn de negatieve conse-

quenties ervan te overzien? Wat is de

ratio geweest bij het vaststellen van de

hoogte van 3% en waarom is niet een

gestaffelde maar een absoluut percenta-

ge gehanteerd? Welke hoogte van de

koers zal bij het vaststellen van de doua-

nekoers worden gehanteerd? Wat

beogen de banken met hun voorwaarden

zoals limietbedrag voor stortingen enz. Is

het een ontmoedigingsbeleid v.w.b. de

euro en wat denkt men daarmee te berei-

ken? Is dit een aanzet naar de lang

gewenste dollarisatie? Moet dit probleem

niet politiek worden opgelost? Op de tafel

van de overheid      (min. van Buza of Fin.)

worden gelegd want de oorzaak is het

confisceren van financiële middelen door

de Nederlandse douane            (overheid)

ondanks het feit dat deze overmakingen

al jaren gaande zijn? Is het realistisch aan

te nemen dat de maatregelen van de ban-

ken werkelijk het euroverkeer zullen doen

afnemen terwijl er een grote behoefte

bestaat en de euro in ons systeem niet

weg te denken is? In hoeverre is er van-

uit de cambio’s en/of de banken sprake

van kartelvorming om munt te slaan uit de

ontstane situatie? Aan welke eisen moet

een land voldoen om gelden te kunnen

verschepen? Zijn de handelingen / maat-

regelen van de banken binnen de CBvS

regels en zo niet welke consequenties

zijn eraan verbonden? Krijgen de onder-

nemers een korting gelijkgesteld aan de

koersval bij het inklaren van goederen op

de haven? Als er geen Euro’s zijn kunnen

we niet in Dollars verhandelen? Wat

gebeurd er met de exporteurs die in

Euro’s worden betaald? Wat gebeurd er

met de importeurs die goederen uit

Europa betrekken? Hoe groot is het effect

van deze maatregel op het toerisme van-

uit Nederland en Frans Guyana met

name? Is er een ander manier om de

Euro’s kwijt te kunnen raken, gaat bij het

kopen of verkopen het probleem verhol-

pen worden? Waarom is de 3% kosten

alleen op de Euro’s en niet op de $ dol-

lars? Kan een bank wettelijk op de een of

ander dag komen met bancaire transac-

tie.

Het MOT

Hebben de maatregelen die getroffen zijn

een link met het MOT (Meldpunt

OngebruikelijkeTransacties.Een mede-

werker van het MOT informeert dat de

wet aangeeft dat transacties vanaf

$10.000,- of de tegenwaarde daarvan

doorgegeven moeten worden aan het

MOT, ter voorkoming van witwassen. De

CBvS heeft op eigen initiatief bepaald, dat

van transacties vanaf $3.000,- of de

tegenwaarde daarvan de herkomst moe-

ten worden doorgeven aan de CBvS.

Geconcludeerd werd dat de praktijk heeft

uitgewezen dat dit soort maatregelen juist

aanzet geven tot herleving van de zwarte

markt en het stimuleren van cash trans-

acties. De banken zouden met de 3%

regeling misbruik hebben gemaakt van de

situatie. De overheid moet dit probleem in

een groter perspectief plaatsen en contro-

leren wat het effect is op de kosten van de

consument en de ondernemers. Er moet

transparantie zijn 

Suggesties

Druk de prijs van de euro omlaag zodat je

met minder SRD wel weer € 25 miljoen

euro kunt opkopen. Cambiohouders en

ondernemers/particulieren en banken in

Suriname moeten samen spannen om de

eurokoers te doen dalen zodat met min-

der SRD wel hetzelfde bedrag in euro kan

worden opgekocht. Van de KKF worden

de volgende acties verwacht: *Met de

CBvS aan tafel zitten om na te gaan hoe

dit probleem kan worden opgelost; *De

betrokken instanties uitnodigen om te

komen uitleggen hoe verder;*Invloed uit-

oefenen op regering, met name de CBvS,

om de situatie tot het verleden te laten

behoren;* opvragen van rapportages aan

de CBvS

RMD

De Euro crisis die is ontstaan nadat een geldzending van de CBvS in het
buitenland werd aangehouden was het kernpunt van de ondernemers-
avond van 22 mei jongstleden. Een directe oplossing van het probleem
is niet in zicht zolang het geld vastzit in Nederland. Er wordt zelfs ver-
wacht dat sommige cambios geen euro’s meer zullen opkopen. Iedereen
wacht de reactie van de Nederlandse douane af want van hieruit kan
weinig tot niets worden ondernomen. Duurt dit te lang dan kunnen ern-
stige problemen ontstaan qua importdekking en handel; het heel finan-
cieelsysteem van onze kleine Surinaamse economie kan dan instorten
gelet op de sterke afhankelijkheid van de euro. 

Huidige valuta situatie en dreigende

Euro crisis

Ondernemersavond 

De KKF heeft als overkoepelende bedrijfsleven organisatie een cultuur van horen van
actoren en daaropvolgend het in stilte ondernemen van de nodige actie. Van oudsher
houdt de KKF wekelijks op de dinsdag een ondernemersavond om ondernemers in een
ongedwongen sfeer met elkaar van gedachten te laten wisselen, te netwerken en
onderling te adviseren. Daarnaast beleggen de Kamerleden die allen een specifieke
branche vertegenwoordigen, periodiek bijeenkomsten binnen hun branche. De KKF zal
de komende weken echter specifieke topics entameren die moeten bijdragen aan het
herstel van de economie, het aanwakkeren van maatschappelijke betrokkenheid en toet-
sing van KKF standpunten voor doorgeleiding naar het regiem en naar organisaties
waarin de KKF het bedrijfsleven vertegenwoordigt.
Ondernemers zijn pragmatisch en bereiken daardoor doelgericht resultaat wat bijdraagt
aan de instandhouding en ontwikkeling van onze maatschappij. De ontwikkelingsvisie
van dit maatschappelijk economisch segment van onze samenleving kan derhalve niet
onbetuigd blijven. Wij kiezen bewust niet voor zwaarwichtige technische inleidingen
maar voor een ongedwongen gedachtenwisseling aangaande het onderwerp. Wij nodi-
gen u daarom uit uw visie omtrent het navolgende onderwerp kenbaar te maken.

Onderwerp : Het Sociaalzekerheidstelsel

Datum : Dinsdag 29 Mei 2018

Tijd : 19.00 uur ( Inloop 18.30 uur)

Plaats : KKF- Conferentiezaal

Adres : Prof.W.J.A. Kernkampweg 37

Wij benadrukken dat de ondernemersavond bedoeld is voor leden

van de KKF met name ondernemers c.q.ondernemingen die bij de

KKF in het Handelsregister zijn ingeschreven.


