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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 14 januari 2019 Nr. 882

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

46025

46066

46082

46105

46118

46122

46146

46159

46179

46192

46197

46217

46220

46227

46306

46322

46332

46360

46363

46402

46411

46448

49107

49509

HANDELSNAAM

MOZES DIANA

BISWANAND JHARAP

CENTER FOR PEOPLE'S

DEVELOPMENT (CPD)

LADI SARDHA

DASCHI TRANSPORTBEDRIJF

GELLE'S VERHUURBEDRIJF

BOUW- EN KLUSBEDRIJF

SUNED

MEYCOM

DK PRODUCTIONS

V. RAMFALI

MARLON G. SEINPAAL

MANSAL SERVICES

RAFINA BALAK

PREM CONSULTANCY

MODELLENBUREAU I-LINKU

J. NAZARALI

ARNO PINAS

THERESIA A. AMAUTEN

BOYS OF PEACE SURINAME

IVAN'S QUALITY IMPORT

EXPORT CONSULTANCY

REMON B. KALIJAN

S. KEWAL

G.G. MATHURIN

AMINADA RODRIGUES DE

BRITO

ADRES

Hans Holbeinstraat 38

Welgedacht A Weg 226

Mafoengoestraat 20

Groot Henarpolder Serie 9 no. 7

Abraham Crijnssenlaan 4

Lamtorostraat 52

Samuel Venoaksstraat 3

Mr. Jagernath Lachmonstraat 137

Panchamweg 4

Mr. P. Chandie Shawweg 506

Havenlaan (op het Havencomplex)

Uraniumstraat 20

Reineweg 27

Lobatostraat 14

Consuelastraat 17

Awinistraat 22

Onverdacht zijstraat 11 no. 6

Jacobstraat 16

Carthagoweg 35

Auguststraat 37

Soekaredjoweg 128

Mangreyweg BR. 7

weerzijden van de Saramaccarivier

Antino / Lawa

ACTIVITEIT

Verhuurbedrijf

Transportbedrijf

Adviesbureau,

Onderzoeksbureau

Winkelier

Transportbedrijf

Verhuurbedrijf

Aannemer

Adviesbureau,Ontwerpbureau,

Computerbedrijf

Servicebureau,

Ontwerpbureau

Verhuurbedrijf

Transportbedrijf

Makelaar, Taxateur,

Bemiddelingsbureau

Servicebureau,

Transportbedrijf

Adviesbureau, Servicebureau,

Uitzendbureau,Bemiddelingsbureau

Servicebureau

Taxibedrijf

Transportbedrijf

Importeur

Servicebureau,Promotionbureau

Importeur, Adviesbureau,

Exporteur

Schoonmaakbedrijf

Servicebureau

Mijnbouwbedrijf

Mijnbouwbedrijf

De aanbodzijde van de economie is het bedrijfsleven dat,
indien optimaal gefaciliteerd door de overheid, zijn taak goed
zal kunnen vervullen, waarmee vooral ook het algemeen
belang gediend zal zijn. Een bloeiend bedrijfsleven zorgt voor
werkgelegenheid en inkomen. KKF wil als onafhankelijke orga-
nisatie van het bedrijfsleven fundamenteel bijdragen aan het
algemeen economisch belang van land en volk.

KKF

De KKF is partner van de overheid en oefent als zelfstandig insti-

tuut een publieke taak uit met respect en gevoel voor de onderlin-

ge afhankelijkheid en afstemming van taken ter bevordering van

het algemeen economisch belang van Suriname. Bij verschil van

inzicht met de overheid over zaken die het bedrijfsleven raken

maakt de Kamer in vrijheid, onafhankelijk en zelfstandig haar

mening bekend. De KKF heeft een dienstverlenende taak t.b.v. het

bedrijfsleven. Krachtens artikel 5 lid 2 van de Grondwet zouden

daaronder ook de parastatalen moeten vallen maar de

Landsverordening van 1962 inzake het Handelsregister plaatst

deze publieke bedrijven buiten de verplichte registratie. Deze dis-

crepantie moet opgelost worden want de Grondwet die uitgaat van

een gelijkwaardige behandeling van private en publieke bedrijven

is van een hogere orde dan de Handelsregisterwet, Inmiddels

wordt gewerkt aan een nieuwe Handelsregisterwet die tevens het

Stichtingenregister omvat.

connectivity’. Dit is het belangrijkste aspect van ‘One belt one

road initiative’. Uitwisseling van mensen met verschillende cultu-

rele achtergronden bevordert begrip en vriendschap. Dit artikel is

een greep uit de omvangrijke toespraak van ambassadeur Liu

Quan van China.

Hoeksteen

Tijdens enkele jaren geleden gehouden Expert Meetings hebben

geraadpleegde sleutelfiguren aangegeven dat de Kamer een bete-

kenisvolle rol moet spelen in de verdere uitbouw van het econo-

misch verkeer.  De KKF zou zich moeten positioneren als een

nationaal instituut dat als hoeksteen van de economische orde

rechtstreeks werkt aan het algemeen economisch belang van

Suriname. Overigens ligt de toewijding aan het algemeen belang

al besloten in de wettelijke opdracht aan de Kamer. In de

Landsverordening van 1962 staat immers: “De Kamers van

Koophandel en Fabrieken hebben binnen hun ressort tot taak: a)

de belangen van het bedrijfsleven te behartigen; b) de werkzaam-

heid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met in achtneming van

het algemeen belang, te bevorderen; c) het bedrijfsleven te verte-

genwoordigen.” Zie artikel 2 lid 1 onder a.b., en c van de

Landsverordening van 1962). De KKF heeft het algemeen belang

van het bedrijfsleven als speelveld.

Modern

De KKF wil een instituut zijn met een moderne juridische basis. Dit

veronderstelt niet alleen een daadkrachtig bestuur en goed opge-

leid personeel maar ook een breed maatschappelijk draagvlak en

financiële zelfstandigheid. Voorts een zelfbewust beleid t.b.v. het

algemeen belang en een beleidsuitvoering met strenge eisen

inzake integriteit. De Kamer decentraliseert steeds meer en is een

steunpunt voor startende ondernemers en buitenlandse investeer-

ders. Zij werkt voorts actief mee aan economische diplomatie om

ons land te plaatsen in de regionale en mondiale economische

samenwerking. Er zijn concrete acties bepaald zoals o.m. : Het

maken van moderne wetten voor de Kamer als moderne partner

van de overheid; het creëren van een netwerk van One-Stop-

Windows; het handelsregister opschonen en het gereedmaken

voor internationale samenwerking met zusterorganisaties in de

Caricom en Zuid-Amerika; het steunen van HI&T bij het op moder-

ne leest schoeien van het system van verlenen van vergunningen

gericht op het stimuleren en faciliteren van nieuw en duurzaam

ondernemerschap; het instellen van een kennisinstituut; het

ondersteunen van instellingen die moderne bestuurswetten ont-

werpen en wetten t.b.v. een gezond economisch verkeer; het uit-

bouwen van commerciële activiteiten van de Kamer om haar

acties financieel mogelijk te maken. De Kamer huldigt het princi-

pe van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid waarbij alles uitge-

voerd wordt met eigen mensen en wanneer nodig met hulp van

consultants.  RMD

Niet overheid maar bedrijfsleven maakt

economie 

  OPROEP

Afhandeling Vergunningen KKF

De KKF heeft samen met het Ministerie van

Handel,  Industrie en Toerisme de afgelopen week

haar bestand wat betreft een groot deel van de

vergunningaanvragen afgehandeld. 

Een ieder die zijn/ haar bedrijfsvergunning nog

niet heeft opgehaald, wordt gevraagd deze op te

halen bij de KKF   aan de Gravenberchstraat # 33

INNOVATIE OPENDAG

De Stichting Business Innovation Suriname, één van de werkarmen van de

Kamer van Koophandel en Fabrieken, wil het ondernemingsklimaat bevorderen

door innovatie te stimuleren. Het ondersteunen van bedrijven en organisaties

bij het verbeteren van bedrijfsprocessen en -procedures en het organiseren

van de Innovatie Opendag behoren daartoe tot één van haar activiteiten.

Dus iedereen met elk idee, dat bijdraagt aan vernieuwing van een product,

bedrijfsproces en/of -procedure, dienst, technologie of organisatiestructuur,

wordt opgeroepen om zich te registreren

via email: info@businessinnovation.sr of via 

facebook: stichting.businessinnovationsuriname

BEKENDMAKING  

De KKF  haar hoofdkantoor is thans gevestigd aan de Gravenberchstraat 33,  te Paramaribo en is te

bereiken  op de telefoonnummers: (597) 530311 - (597) 530313.

 Filialen

 Noord te Paramaribo District Commewijne      District Marowijne

Adres: J.B.S. Rebostraat 74              Adres: Oost-westverbinding # 251       Adres: Granpasieweg 1

Tel.: (597) 530311#143                  Tel.: (597)530311# 144 Tel.: (597) 8807859

 District Nickerie District Saramacca District Sipaliwini

Adres: G.G. Maynardstraat  34 Adres: Groningen Adres : Atjoni

Tel: (597) 0210485 (gebouw District Commissariaat Tel     : (597) 8806760

Groningen)

District Wanica

 Adres :Kwattaweg Br.  664  Adres :  V ierk inderenweg #2/ Hoek
Indira Ghandiweg

Tel     : (597) 530311 # 146                      Tel  : (597) 530311 # 145

District Brokopondo

Adres: Klaaskreekweg 30 Adres: Brownsweg  in het dorp Wakibasoe I

Tel.: (597) 8808340                          Tel.: (597) 8808340


