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Logische stappen

voor regionale 

integratie

OPSCHONING HANDELSREGISTER

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:
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47947
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PENSION HECTORA.K. BALESAR

UILOPHAAL- EN TRANSPORTBE-

DRIJF

MOHAMED F. DILLOE

UNIVERSAL DREAM

MARLON S. IROSEMITO

WARUNG SOERIANTIE DJAMIN

THE HUT

UNIVERSAL CONCERTS

EDWARD CHEUNG

SCHOONMAAKBEDRIJF ATMOSFEER

SPORTSCHOOL THE ULTIMATE

S.J.K. NANDEN

DONA JOYCE

RANS BETONBEDRIJF

JEAN SUPERMARKET

STENENBEDRIJF ARJUN

SINEI'S KIPPENKWEKERIJ

CYRILL ORLANDO VREUGD

BAKKERIJ JESSICA

Watermolenstraat 12 boven

Leiding 8a BR. 45

Mr. P. Chandie Shawweg 335

Lindastraat 16

Sinabo in de omgeving van de

Commetewanebrug

Tamansari perceel 28

Henri Fernandesweg 129

Toekoenariweg 1

Dominestraat 38, Kersten Mall Unit 29

Pandit Tilakdharieweg 120A

Efendi Ketwarustraat 9

Cassialaan 174

Gulzarweg 11

Soekaredjoweg 121

Doekhieweg-west 40

Leiding 18 no. 67

Asigron 

Waterkant Centrale Markt standno.

298 (1m)

Weg naar Papatam 

Pension, Drankinrichting, Eetinrichting

Servicebureau, Transportbedrijf

Leverancier

Servicebureau

Standhouder

Standhouder

Eet- En Drankinrichting,

Amusementsbedrijf

Promotion Bureau

Eet- En Drankinrichting

Winkelier, Fabrikant,

Schoonmaakbedrijf

Opleidingsinstituut

Verhuurbedrijf

Importeur, Exporteur

Fabrikant

Winkelier

Fabrikant

Kwekerij

Standhouder

Bakkerij

WEEK REVIEW

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister

kunt u ook  terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. 

Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

Ondernemersavond

Gemeenschapsbossen, HKV’s en concessies

Datum : dinsdag 4 juni 2019

Tijd : 19.00 uur - 20.00 uur

Plaats : KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich te

nemen en te discussiëren, voorts naast telefonische- en email-, ook persoonlijke feed-

back te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en oplossen

van knelpunten. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van de onderne-

mersavond; visite kaartjes horen er dan ook bij.

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen 

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945

Info@bufes.sr, www.bufes.sr

DOSSIERDOSSIER HANDELSNAAMHANDELSNAAM ADRESADRES ACTIVITEITACTIVITEIT

Dienstverlening van de KKF:

KKF Vestigingen 

Hoofdkantoor Gravenberchstraat 33 (597) 530311 /(597) 530313

Paramaribo Noord J.B.S. Rebostraat 74 (597) 530311 # 143 

Wanica Kwatta Kwattaweg Br. 664 (597) 530311 # 146 

Wanica Vierkinderenweg #2/ Hoek Indira Ghandiweg        (597) 530311 # 145

Commewijne           Oost-westverbinding # 251 (597) 530311 # 144

Marowijne Granpasieweg 1 (597) 8807859 # 148

Saramacca Groningen (DC gebouw) (597) 8645723  # 147

Nickerie G.G. Maynardstraat  34 (597) 0210485  

Sipaliwini Atjoni (597) 8806760

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 8808340

Brokopondo Brownsweg, Wakibasoe I (597) 8646192 

BEKENDMAKING

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij aan alle ingeschrevenen in het Handelsregister

bekend dat zij hun jaarbijdrage vóór 01 april 2019 voldaan dienden te hebben (art. 20 G.B. no. 123).

Op alle ingeschrevenen wordt een beroep gedaan om hun jaarbijdrage vóór 01 juli 2019 aan te zuive-

ren. Dit kan geschieden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.00 uur bij de kassa aan de

Gravenberchstraat no. 33 of bij onze filialen.

In verband met de verkiezing van de leden der Kamer dit jaar zullen slechts ingeschrevenen die vóór

01 juli 2019 hun jaarbijdrage hebben voldaan op de kiezerslijst geplaatst kunnen worden (art. 7 G.B.

1962 no. 85).

- Bufes Fairs & Events 532300 / 8769895 info@bufes.sr

- STS Tourism Knowlegde Center 532373 / 8770793 info@surinametourism.sr 

- Croft Nature & Environment 433456 / 8769921 info@croft.sr

- BPDS Drafting & Implementation 437973 / 8769862 info@bpd.sr 

- SCC Multimedia (TV 20.2) 426392 / 8770781 info@communitychoice.sr 

- MTSS Engineering Advancements 493610 / 8770527 info@mtss.sr

- Nivesh Administration & Finance 437989 / 8770552 info@nivesh.sr

- SBIC Business Knowlegde 434055 / 8770615 info@sbic.sr

- SVS Utility Solutions 437974 / 8770802 info@verbruikersraad.sr

- GLOTSS Trade Blocks Services 439779 / 8769973 info@glotss.sr 

- SIA Business Education 426388 / 8770787 info@innovationacademy.sr

- SecFeSur Interconnections 532370 / 8770786 info@federaties.sr

- Fablab Fabrication Technologies 439090 / 8769926 info@fablab.sr

- I-Park Industry facilitation 437986 / 8769982 info@i-park.sr

- BInno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

Premier van Antigua and Barbuda bezoekt de KKF

Premier Gaston A. Brown MP van Antigua and Barbuda heeft op 28 mei jl.  een

business supper bij de KKF bijgewoond. Na zijn entrepeneur addressing speech

heeft hij in tete a tete verband van gedachten gewisseld met ondernemers uit

onder andere de transport, agrarische-, mijnbouw- en horecasector. De Premier

heeft de mogelijkheden van samenwerking tussen beide Caricom landen aan-

gemerkt en de KKF zal zich samen met de Antigua Chamber of Commerce toe-

leggen op het uitdiepen van dit proces.

Aan de orde kwamen: *de import van kipproducten van buiten de Carcicom regio, ter-

wijl Suriname heel goed kan inspelen op deze markt; *een markt voor het exporteren

van Black belly schapen, kokosplanten en citrusvruchten vanuit Suriname; *mogelijke

samenwerking met de Caribbean Development Bank voor het investeren in een pro-

gramma voor samenwerking met Suriname om toerisme te promoten en interregiona-

le handel te bevorderen; *mogelijkheden voor maritiem transport tussen Miami en

Suriname als tussenstap tot rechtstreeks (vracht)transport tussen Suriname en

Antigua. Op een vraag of er een markt is voor de goud- en mijnbouwsector ant-

woordde de premier bevestigend en gaf aan dat veel toeristen geïnteresseerd zijn in

juwelen. Jaarlijks bezoeken circa 1.1 miljoen toeristen Antigua en Barbuda. De pre-

mier gaf voorts aan dat er veel vraag is naar zand, dat gebruikt wordt bij de bouw van

hotels en dat Suriname in deze behoefte zou kunnen voorzien. Hiernaar gevraagd zei

de premier dat er inderdaad behoefte is aan consulting en training voor de service-

industrie in Antigua. Er is een tourism course op de universiteit om de werkefficiëntie

te verhogen en het aantrekken van professionals in deze sector is derhalve noodza-

kelijk. De overvieuw van de premier heeft de opportunities weergegeven. Het is nu

aan ons als bedrijfsleven om de kansen in verenigd verband te benutten.

Technische onder-

steuning voor mid-

den- en kleinon-

dernemers

(SME’s)!

Hebt u behoefte aan

verbetering van een

process of een procedu-

re binnen uw bedrijf of

anderzins, neemt u con-

tact op:

Business Innovation

Suriname (B-inno),

improvement wer-

karm KKF, biedt i.s.m.

de PUM, technische

expertise aan SME’s

Vergunningskosten

Uit recente beschikkingen van het Ministerie van Binnenlandse zaken, nota

bene na goedkeuring van de RvM, blijkt dat er een zorgwekkende trent is inge-

zet. Ministeries houden eigen betaalrekeningen aan waarbij extreem verhoogde

vergunningskosten voor bedrijfsactiviteiten deels worden gestort in de kas van

de centrale betaaldienst en deels bij de betaalmeester van betreffend Ministerie.

De KKF maakt zich hierover zorgen zoals uit het volgende blijkt

-Vergunningskosten die zijn opgenomen in Wetten en Staatsbesluiten bij Beschikking

kunnen nu worden bijgesteld, zonder dat deze delegering naar een lagere orde in de

vigerende rechtsstukken is vermeld.

-Ministeries houden nu eigen betaalrekeningen op na. De separate rekeningen van

het Ministerie van Financiën, waarbij zonder tussenkomst van de Centrale bank bet-

alingen kunnen worden gedaan, die niet in de begroting voorkomen, is reeds buiten

de orde; ongeacht de frustratie van de bureaucratie bij dringende aangelegenheden,

maar daar zijn begrotingstechnische voorzieningen voor. Dit kan niet de bedoeling zijn

van Decentralisatie van bestuur en het zal leiden tot conflicten tussen overheid en

bedrijfsleven.

-Restitutie van 40% bij het niet toekennen van de vergunning door het vakministerie

zal willekeur in de hand werken en valt buiten de bestuursregels. Ondernemers kun-

nen daarbij geen verhaal halen bij het Ministerie van Financiën, terwijl de wet slechts

het vakministerie kent voor de financiële aansprakelijkheid bij restitutie van vergun-

ningsleges.

-Een terugtredende overheid dient niet zelf ondernemende activiteiten te ontplooien

en dient zich te beperken tot regulerende en sturende taken; zij heeft daarbij de plicht

privaat ondernemerschap te faciliteren opdat deze zich kan ontplooien.

-De kostenverhogingen worden naar de consument doorberekend m.a.g. dat met

name de medische zorg en medicamenten voorzieningen duurder worden. De consu-

ment die niet in staat is zelfvoorzienend te zijn, zal zich wenden tot het Ministerie van

Sociale zaken waarbij de lasten van de sociale zorg weer ten laste van de overheid

komen en de benodigde middelen in de vorm van belastingen weer worden onttrok-

ken aan de samenleving. Een vicieuze cirkel welke niet bevorderlijk is voor economi-

sche en daarmede sociale ontwikkeling.

-Kostenverhogingen in de belastingafdracht van ondernemingen worden verdiscon-

teerd m.a.g. dat het Ministerie van Financiën inkomsten derft en dus minder te beste-

den heeft aan de nationale ontwikkeling.

Bedrijfsbezoeken

De KKF en haar werkarmen bezoeken diverse bedrijven voor plaatselijke oriëntatie en

‘on site’ informatie van de ondernemers. Het behartigen van de belangen van het

bedrijfsleven doen wij niet vanuit een bureaustoel. De interactie met de ondernemers

brengt de KKF-dichter naar diegenen die zij vertegenwoordigt en voedt haar met prak-

tijk inzicht voor een juiste benadering van zaken. Wij danken de bedrijven die hieraan

meewerken en bieden ondernemers de gelegenheid zich te registreren voor een

oriëntatie bezoek.

Standaarden verificatie

SecFeSur (Sector Federatie Suriname, werkarm KKF) houdt sessies met diverse sub sectoren om de concept

standaarden, zoals door het Standaarden bureau geïnitieerd, met stakeholders te bespreken en feedback van-

uit de actoren zelf te krijgen. Vaak blijkt dat organisaties selectief participanten uitnodigen als stakeholders ter-

wijl kernactoren buiten beschouwing worden gelaten. Als wetsproducten, standaarden, overige regelgeving

worden aangenomen, krijgen bedrijven dan wijzigingen over zich heen met verstrekkende gevolgen voor de

ondernemingen. Voor een betere aansluiting van de theoretische regelgeving en de praktijk, is het noodzake-

lijk dat de KKF de ruimte krijgt om te sonderen met belanghebbenden. Dit bevordert gedragen innovatie bin-

nen sectoren en een vereenvoudigde implementatie.


