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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 / 149

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

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

Marowijne Granpasieweg 1 (597) 530311 # 148 

Saramacca                     Groningen (DC gebouw)        (597) 530311 # 147 

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 530311 # 127 

Brokopondo                    Brownsweg, Wakibasoe I       (597) 530311 # 128 

Nickerie G.G. Maynardstraat 34           (597) 0210485 # 140

Sipaliwini Atjoni (597) 8806760

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.

Dienstverlening van de KKF:

- Bufes Business 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 493611 / 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@svs.sr

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

- SIA Business Education 426388 / 8410443 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

- B-Inno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr 

De ONE STOP WINDOW (OSW)

U kunt er o.a. terecht voor het opmaken van vergunningsaanvragen, waardoor u kostbare

bedrijfstijd efficiënter kunt inzetten. Het betreft aanvragen van nieuwe vergunningen of van ver-

lengingen van eerder verkregen vergunningen. U krijgt van ons ook een tijdige reminder voor

het expireren van uw vergunningsgeldigheid.

Het verzamelen van de benodigde documenten wordt door de One Stop Window overgeno-

men, waarna de aanvragen bij de diverse instanties w.o. de Districtscommissariaten en de

diverse Ministeries worden ingediend. Het proces, welke bij deze instanties op gang wordt

gebracht, wordt ook door deze afdeling gemonitord. 

Raadpleeg ook www. surinamechamber.com voor de benodigdheden voor de aanvraag van

een vergunning. 

Promote uw toeristisch product

In deze down periode is het ideaal te evalueren en voor te bereiden op de herleving van de sector.

Bedrijven in de toerisme branche hebben de ruimte hun beeldmateriaal kosteloos te doen opne-

men in www.surinametourism.sr

Voor onze boot bij de aankomsthal te Zanderij, kunt u flyers aanleveren. 

Suriname Tourism Board,  STS Knowledge Center at KKF

Duurzaam ondernemen

• Info omtrent natuur & milieu consoliderend ondernemen

• Optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen

• Arbitrage bij conflicten aangaande natuur en milieu aspecten

Croft, Nature & Environment Unit at KKF

Vacaturebank

Registreert u zich voor een passende job. 

De vacaturebank is onderdeel van de National Human Resource Database. Door uw skills te regi-

streren bevordert u de “the right person to the right job” transitie welke wij voorstaan.

Ook bedrijven zijn welkom hun vacature voor herstart na de lock down te registreren.

Secfesur, Interconnections Unit at KKF

Exportbevordering

Bedrijven / Producenten van Surinaamse producten kunnen hun product afbeelding en informatie

digitaal aanleveren voor promoting via onze webpagina www.glotss.sr en andere applicaties.

De pagina is in ontwikkeling en wij nemen u graag vanaf het prille begin mee.

Glotss, Trade Blocks unit at KKF

BUFES November beurs (KKF Jaarbeurs)

Wij laten ons niet overwinnen door Covid-19 en bereiden ons voor op normalisatie onder aange-

paste omstandigheden van het (bedrijfs)leven. 

De registratie voor de  Bufes November beurs is daarom onder voorbehoud mogelijk. Deelnemers

van de Agro beurs die vanwege de pandemie is afgelast, worden in deze beurs geïncorporeerd.

BUFES, Fairs & Events Unit at KKF

Covid-19 Compensatie

In afwachting van de ter beschikking stelling van de compensatiemiddelen door de regering,

kunnen noodlijdende bedrijven zich nog altijd registreren via de sms:

Telesur (597) 8422162 / Digicel (597) 7666417

De KKF Crisis unit 

Hoewel de reguliere dienstverlening van de KKF en haar werkarmen ook de monitoring

en beheersing van calamiteiten betreffende het bedrijfsleven omvat, is er een crisis unit

ingesteld, meer in het kader van de Covid-19. Deze Unit biedt o.a. support aan onder-

nemingen betreffende:

-informatie over toepasselijke maatregelen

-bedrijfsconsequenties en mogelijke alternatieven mbt de lock down

-registratie voor bedrijfsondersteuning www.federaties.sr

-bemiddeling bij dreigend faillissement

-melding van mogelijke company spread van het ‘corona virus’

-vragen omtrent opschorten en dis continueren van

Arbeidsovereenkomsten

-de vacature bank www.federaties.sr/jobportal

- een neutraal luisterend oor

Kernkampweg # 37

-Secfesur  : 532370 / 434055 / WA 8770786/ 8770615

-BOG    :178/ 8836643

-NCCR    : 520840/426416

-Covid-19 Team : 471511

-Crisis Hulplijn  : 114

-Uw bedrijfsarts

Covid-19 Lock down Doorgangsbewijs

Bedrijven die gedurende de lock down periode noodzakelijk hun operatie moeten voortzetten,

zijn gehouden voor directie en medewerkers een doorgangsbewijs aan te vragen. Het door-

gangsbewijs strekt tot toestemming tot werkzaamheden conform uw opgegeven werkschema

en werklocatie. Het gebruik beperkt zich tot transport van en naar de werklocatie via de kortst

mogelijke openbare route. De toestemming is persoonsgebonden en wijzigingen in opgege-

ven informatie kunnen leiden tot discontinuering van de validiteit. Misbruik leidt tot directe

invordering dan wel ongeldig verklaring van het bewijs. U kunt voor de aanvraag terecht bij het

KKF hoofdkantoor alsook alle filialen. Het al dan niet toekennen van de uitzondering is een

prerogatief van het Covid-19 management team.

Ondernemerschap bevorderen moet!

De Overheid en het bedrijfsleven dienen als proactieve partners, vanuit een duidelijke visie

over wat wij willen met Suriname, samen te werken. Reactieve attitudes en de versplintering

van krachten, die nog zo vaak blokkades vormen voor een vrije stroming van onze positieve

energieën, zullen ons achter de harde feiten doen hollen en ons als land duur komen te staan

in deze globaliserende wereld.

Suriname moet in concurrentiekracht toenemen en daarvoor is een absolute voorwaarde:

“meer en beter ondernemerschap”. Studenten moeten aangemoedigd en begeleid worden om

de stap naar het zelfstandig ondernemerschap, zonder enige terughoudendheid te nemen. Er

moet, zoals de KKF het zeer nadrukkelijk aangeeft, in Suriname een cultuur van ondernemer-

schap gevestigd en gekoesterd worden. Wat de economische prestaties van bestaande onder-

nemers betreft moet gezegd worden dat die goede impulsen best wel kunnen gebruiken. Er

zal geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en ontwikkeling, omdat in onze veranderende

wereld vernieuwing van producten en processen een noodzaak is.

Bij het stimuleren van het ondernemerschap is voor de Overheid een belangrijke rol wegge-

legd. Zij zal de toegang tot startkapitaal gemakkelijker moeten maken en een aantal andere

zaken moeten vereenvoudigen. 

Bewust eerbiedig en dankbaar zijn

De Covid-19 pandemie leert ons, of beter gezegd, drukt ons met de neus op het feit, dat wij

veel waarvoor wij dankbaar hadden moeten zijn voor “granted” hebben genomen. Dit ter-

wijl alle grote godsdiensten onze leren dat dankbaarheid en eerbied sleutelbegrippen zijn

om onze persoonlijkheid in harmonie te brengen en te houden met wie wij ten diepste zijn.

Eerbied

Wij mensen zijn vaak arrogant en gedragen ons alsof wij de aarde die ons voedt en leven doet,

kunnen behandelen zoals we willen of zin in hebben. Wij vervuilen haar land en oceanen en haar

atmosfeer om onze behoeften te bevredigen. En egocentrisch als we zijn doen we dit zonder te

denken aan de behoeften van andere levensvormen op aarde of aan die van de aarde zelf. Dit

getuigt van gebrek aan eerbied. Want eerbied is een innig contact met het leven waardoor wij

door de zichtbare buitenkant doordringen tot de essentie van: mensen, dieren, planten en andere

delen van de schepping. Eerbied en respect zijn geen synoniemen. Respect omvat een oordeel.

Wij voelen het als wij kwaliteit, die wij bewonderen, zien of ervaren. Eerbied is een perceptie van

de ziel, onze essentie, dat wat wij ten diepste zijn. Wie eerbiedig is kan het leven en het aardse

milieu waarin hij/zij leeft geen geweld doen. Als onze persoonlijkheid harmonieert met ons diepste

innerlijk, kan zij het leven slechts met eerbied beschouwen. Wij ervaren de gevolgen van onze

daden en al doende leren wij, helaas te vaak door schade en schande, verantwoordelijk te werk

te gaan. Nu komt het erop aan de juiste lessen te leren en de effectiefste en verantwoordelijkste

methoden te vinden om de crises waar wij doorheen moeten, zo goed als mogelijk is, aan te pak-

ken.   RMD

Over zinnige en onzinnige redeneringen

Het verbijstert kennis te moeten nemen van zoveel haaks op elkaar staande opvattingen over

hoe de pandemie het beste bestreden kan worden. Is de total lock down al dan niet erger dan

wat zij tracht te voorkomen? Wordt ons denken door angst geleid met alle nare gevolgen van

dien? Als bron van een boodschap die wij willen doorgeven, kunnen wij op de lange termijn

slechts effectief zijn door de kwaliteit van onze boodschap.

Bedoeling    
Iedere redenering heeft ruwweg als bedoeling de waarheid te ontdekken of mede te delen, om door

overtuiging en een debat te winnen, of wat vaak gebeurt, iemand te overtroeven in een discussie.

Onze motieven zijn meestal een combinatie van het hierboven gestelde. Fouten in logisch denken

worden vaak niet opzettelijk begaan maar vloeien voort uit emoties die ons beïnvloeden. Wie zijn

privé gedachten en redeneermethoden eerlijk nagaat zal vaak moeten toegeven dat zijn/haar

motief niet altijd een onbaatzuchtig verlangen is naar de waarheid. Niet zelden beginnen we met

een conclusie, voorgeschreven door gevoelens, vooroordelen of gewoonten. Vervolgens zoeken

we dan naar redenen en argumenten die de conclusie moeten ondersteunen terwijl we ons blind

en doof houden voor argumenten die ons niet te pas komen. De meeste mensen geven niet graag

toe ongelijk te hebben en zijn geneigd koppig vast te houden aan hun mening zonder acht te slaan

op tegenbewijzen. Zelfs intelligente lieden kampen met dit probleem en in discussies over betwist-

bare zaken is het winnen van het debat voor hen belangrijker dan het onbevooroordeeld iets leren

van elkaars meningen en argumenten en aldus doende elkaar te verrijken met inzichten. Vooral in

de politiek valt te constateren dat sprekers geen scrupules hebben voor wat de geldigheid van hun

redenering betreft. Schaamteloos en tegen beter weten in wordt vaak getracht anderen te overre-

den i.p.v. te overtuigen met gezonde argumenten. Laten we integere mensen zijn die uitsluitend het

bloot leggen van de waarheid beogen met onze redeneermethoden.   RMD

Het Handelsregister

Vele lezers onder U zullen zich afvragen wat het doel is van het Handelsregister.

Het Handelsregister heeft ten doel om derden, d.w.z. degenen die met een onderneming te

maken hebben, de zekerheid te geven dat de rechtshandelingen welke voor de tot standko-

ming van de ondernemingen werden verricht, op geldige wijze tot stand zijn gekomen. Om

gegevens te verschaffen omtrent de identiteit van de personen met wie deze derden in het

Handelsregister te maken kunnen krijgen.

Wat is het belang van het Handelsregister?

Het Handelsregister wordt ook wel de Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven genoemd, waar-

mee wordt aangegeven hoe belangrijk deze vastlegging van economische activiteiten en

gegevens wel is. Het is van belang dat de verstrekte informatie steeds juist en bijgewerkt moet

zijn. Aangezien de KKF de enige instantie is die een dergelijke gegevensbank erop nahoudt,

wordt zij dan ook dagelijks geraadpleegd (nationaal als internationaal) omtrent bedrijven die

aan het economisch verkeer deelnemen.


