
Uitgave : Kamer van Koophandel en Fabrieken

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

Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971

Website : www.surinamechamber.com

Facebook              : www.facebook.com/kkf.suriname

Twitter               : KKF Suriname

E-mail : chamber@sr.net

Redactie : Secretariaat Kamer van Koophandel en 

Fabrieken

Opmaak : Kamer van Koophandel en Fabrieken

ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Dinsdag 08 Oktober  2018 Nr. 868

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

onderstaande bedrijven:

DOSSIER

26091

26787

28905

34112
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51663
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57026

57065

57071
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HANDELSNAAM

SATRADJIA'S ROTISHOP

L. KARTODIKROMO

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF

S. KHOESIAL

RADJINDERKUMAR KANHAI

IMBRAND W. KERTOSARI

CARI ENTERPRISES

BAKERS BEST PASTRY

DE JESUS OLIVEIRA GILVAN

A YA RESTAURANT

SALON TANGERINE

SCHOONMAAKBEDR I J F

JEETA

DE KROON COPIE CENTER

SCHOONMAAKBEDR I J F

CHAKA

NORTH SHOPPING CENTER

RADJESH SECURITYBEDRIJF

STOFFEERDERIJ ATRONG

DRON EN KAWINAFORMATIE

AMBA

ZAMPIE'S TAXI

CENTRIDGE

WINKEL JORMIES

M. RAMCHARAN'S IMPORT

ONDISAHA'S NAIL SALON

DEBBIE'S WORST

MUZIEKFORMATIE "THE

RISING STARZ"

DRON EN KAWINAFORMATIE

KWASIBA KRIORO

ADRES

De Hulp km. 27 no. 9

Javaweg BR. 187 perceel 67

Hayarieweg 15

Damboentong BR. 2

Albina O/h Marktplein 

Keizerstraat 181

Indira Gandhiweg 335

Macapastraat 43

Jodenbreestraat 15-17, Jodenbree

Mall unit 32-33

Methaanstraat 1

Mopentiboweg 39

Mijnzorgweg 70A

Soekhanstraat 30

Jozef Israelstraat 29

Anton De Komstraat 74

Goede Hoopweg perceel 379

Dhoolstraat 11

Santoweg 3

Frederikastraat 2

Rambalweg 8 (zijstraat van de

Welgedacht A-weg)

Jozef Israelstraat 51

Indira Gandhiweg 541

Mathoeralaan 18

Dhoolstraat 11

ACTIVITEIT

Drankinrichting, Eet- En

Drankinrichting, Winkelier

Uitdeuk- En Spuitinrichting

Importeur, Exporteur

Importeur

Taxibedrijf

Importeur, Exporteur

Fabrikant, Winkelier

Importeur, Exporteur

Eet- En Drankinrichting

Servicebureau, Pedicure,

Manicure, Masseur

Schoonmaakbedrijf

Copieerbedrijf

Schoonmaakbedrijf

Winkelier, Importeur

Bewakings- En

Beveiligingsdienst

Stoffeerderij

Servicebureau

Taxibedrijf

Grafisch Ontwerpbureau

Winkelier

Importeur

Servicebureau, Pedicure,

Manicure

Venter

Servicebureau

Servicebureau

De discrepantie en samenhang tussen het presidentieelstelsel ‘de
facto’ en het parlementairstelsel ‘de jure’ zal blijken bij de behan-
deling van de te wijzigen Brokopondo overeenkomst en besluitvor-
ming in de Nationale Assemblee. Gaat DNA, in nationaal belang,
haar eigen coalitie tegen de haren in strijken of zal de President zijn
executieve bevoegdheden in deze doen gelden? Hoewel de
Presidentiële onderhandelingscommissie(Cie), als gesprekspartner
van de Alcoa/ Suralco, enige ‘schijnbare’ reserve in acht neemt (de
gewijzigde overeenkomst zou de toetsing en accordering van DNA
moeten doorstaan alvorens bindend te zijn), blijft de toonzetting
onomkeerbaarheid implicerend. Dit is danook aan te merken als
tijdswinst van de Cie cq regering voor onomkeerbare handelingen
van de Alcoa/Suralco. 

MOU

De MOU die door DNA werd verworpen is door de regering gehandhaafd

en de wijzigingsovereenkomst en ontmanteling van de raffinaderij en

verkoop van vitale onderdelen is daaruit voortgevloeid. De tijd zal  leren

of DNA het behartigen van het Surinaams belang dwingend zal opleggen

aan de regering of dat de regering zich de vrijheid zal aanmeten, om op

basis van instructies van de President, het belang van Alcoa/ Suralco te

prioriteren. Op de publieke bijeenkomst hieromtrent op woensdag jl.,

waarvoor de KKF formeel  was uitgenodigd, straalde het onderhande-

lingsteam uit dat het meer Alcoa/Suralco vertegenwoordigde  dan dat het

de Presidentiele vertegenwoordiger was van de Republiek Suriname.

Opmerkelijk overigens dat de moderator fungeert voor beide partijen,

dus ook gemodereerd heeft bij de Alcoa/ Suralco meeting met het

bedrijfsleven.

Ex  Suralconiers  

Het overgrote deel van de Cie bestaat uit ex-Suralconiers die, als zij niet

op basis van hun toenmalige arbeidscontracten een permanente confi-

dentialiteit naar de multinational behouden, alleen al conform algemeen

gebruik niet zullen spugen in de beker waaruit zij gedronken hebben.

Voeg daarbij dat leden van de Cie ook als consultant fungeren voor

beoordeling van informatie van Alcoa/Suralco, m.b.t. de staat van onder-

houd van het waterkrachtwerk terwijl hun ondersteunende deskundigen

ook nog de drafters zijn van de imperialisme faciliterende wetgeving van

ons achterland. Gênant en ondergravende is het  simplisme waarmee bv.

wordt gesteld dat de verzekeringsmaatschappij de onderhoudsstaat

nauwlettend in de gaten houd terwijl niet wordt geëntameerd dat het ver-

zekerd bedrag niet eens een fractie dekt van de kosten bij een calami-

teit. De Cie bleek heel veel cruciale informatie te ontberen en moest zich

herhaaldelijk verschonen van kennis van diverse aangelegenheden die

voor de onderbouwing aangaande wanprestatie o.a. van belang zijn.

KKF

Tegenstrijdigheden en argumenten die indruisten tegen het behartigen

van het Surinaams belang vertolkten op de meeting de perceptie van de

Cie. En de ondersteunende juristen deden daar een flinke schep boven-

op door de Brokopondo overeenkomst niet op haar merites te interprete-

ren maar naar analogie van de multinational. De perceptie en de focus

bleken haaks te staan op het algemeen belang en daarmede werd de

toon gezet voor andere multinationals. De KKF persisteert bij haar ziens-

wijze zoals verwoord naar DNA en kenbaar is gemaakt aan de regering.

DNA dient de regering te instrueren de Cie te ontbinden en op PPP basis

een vervangende Cie in te stellen. Deze dient de onderhandelingen op

basis van vertrek van de Alcoa/Suralco te starten, waarbij overdracht van

hun volledig lokaal bezit, inclusief raffinaderij in goede staat, als onder-

deel van de compensatie voor haar wanprestatie jegens Suriname.

De multinational is in onze optiek, in tegenstelling tot de argumentatie

van de Cie en de juridische gladpraat, wanprestatie verwijtbaar evenals

dat zou gelden voor elke andere Surinaamse onderneming! Als DNA

deze testcase over haar kant laat gaan en instemt met de carte blanche

machtigingswet zoals ingediend, neigt Suriname inderdaad het land van

de gemiste kansen te verworden. C’est le ton qui fait la chanson!   RMD

Brokopondo overeenkomst testcase

Parlementair, Presidentieel of Duaal

stelsel Suriname

OPROEP

Afhandeling  

Vergunnigen KKF 

De KKF heeft samen met het
Ministerie van Handel en
Industrie, de afgelopen week
haar bestand wat betreft  een
groot deel van de
vergunningaanvragen afgehan-
deld. Een ieder die zijn/ haar
bedrijfsvergunning nog niet heeft
opgehaald, wordt gevraagd deze
op te halen bij de KKF
aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37.

Dit kan van maandag t/m vrij-
dag, dagelijks tussen 8u –
16.00u. 

KKF - Business Promotion Event

Opdinsdag 2 oktober  j.l. werd te KKF de Business promotion event geor-

ganiseerd. Aan alle nieuwe ingeschrevenen in het Handelsregister werd op

deze avond de gelegenheid geboden om hun producten en diensten aan het

publiek te tonen. Het bood  gelegenheid tot  netwerken en kennismaking

met nieuwe ondernemers en hun producten en of diensten.

BDC Saamaka Gangasa

Directeur 

Mw. Mw. Consuela Maai

Mipro Production

Directeur 

Dhr. Henri Inderson

Action Coach Suriname

Action Coach - Coach

Dhr. A. Achibersing

Tel : 7471587

Email :

info@bdcsaamakagangasa.c

om

Tel : 8877795/436027

Tel : 8808658

Comprehensive Security

Solutions

Partner

Dhr.Ryan Clarke

Tel : 7102272/8182227

Email : csssurina-

Runet Import Partner

Mw. Will Pigot-Pinas

Tel : 8513393/490063/8591305

Email : sajo@sr.net

INCASSO Burea Molli.A.Solutions

Partner

Dhr.dhr. Molli. A.

Tel : 8173798

Esje Designs

Eigenaar

mw. estrada Huur

Tel : 8576723

E-mail : estrada.1986@live.com

Hintzen's Administration Consulting

CAT

Direkteur

Dhr. Nigel Hintzen Tel: 8631562


