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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 10 augustus 2020 Nr. 962

 

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei  

in Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

 

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 # 139 / 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 437963 / 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  

Administreer, begroot, 

 evalueer en beheers uw kosten 
 

SME support; Micro en Kleine ondernemers kunnen voor assistentie in administratieve en finan-
ciële aangelegenheden bij ons terecht. 
 

Beleggen 

Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer welkom.  

Beleggen, een zinnige vorm van sparen! 

    Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF   

 

VISIT OUR : WEBSITE WWW.SURINAMECHAMBER.COM 

 
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.  
 

STS, Suriname Tourism Board 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
 

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD 
 

VOLDOEN IS EEN VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR  2020

 Exportbevordering  
Bedrijven / Producenten van Surinaamse producten kunnen hun product afbeelding en infor-

matie digitaal aanleveren voor promoting via onze webpagina www.glotss.sr en andere appli-

caties. 
 

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 van het 

(bedrijfs) leven onder aangepaste omstandigheden.  

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

geïncorporeerd.  

Indien de beurs geen fysieke voortgang heeft gegeven de mogelijke omstandigheden van dat 

moment, zal de beurs Virtueel (Digitaal & Mondiaal), worden gecontinueerd waarbij fysiek 

contact wordt gemeden. Wij berichten u in dat stadium de details.  

 

De registratie voor de Bufes November beurs is daarom normaal mogelijk. 

 
BUFES, Fairs & Events Unit at KKF

 
Covid-19 Compensatie 

 

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

nen 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 meer in het kader van 
de Covid-19 pandemie, een crisis unit ingesteld. Deze Unit biedt o.a. support aan onderne-
mingen betreffende:  
 

-informatie over toepasselijke maatregelen 

-bedrijfsconsequenties en mogelijke alternatieven m.b.t. de lock down 

-registratie voor bedrijfsondersteuning www.federaties.sr/smsportal 

-bemiddeling bij dreigend faillissement 

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

-vragen omtrent opschorten en dis continueren van Arbeidsovereenkomsten 

-de SecFeSur vacaturebank 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  

 Het Handelsregister  

Het Handelsregister ook wel de Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven genoemd, dient tot 

zekerheidsverificatie van het rechtsverkeer tussen economisch actieve of passieve entiteiten, 

hetzij natuurlijke dan wel rechtspersonen en derden. De wettelijke registratieplicht van eco-

nomische activiteiten voltrekt zich bij de oprichting c.q. aanvang van de onderneming. 

Voorafgaand wordt er een Bedrijfsnaam goedkeuring aan de onderneming en eventueel een 

Handelsnaam geaccordeerd na verificatie van het eerste registratierecht, verwarring en of 

zedelijkheid. De bedrijfsnaam en de handelsnaam zijn niet per se dezelfde. De Handelsnaam 

eveneens niet te verwarren met de Merknaam. De registratie van de economische activiteit 

gaat gepaard met de vastlegging van de aandeelhouders, toezichthouders, bestuurders, pro-

curatiehouders en eventuele cruciale operationele functievastleggingen. De registratie in het 

handelsregister is geen automatische registratie in het Belastingbestand, noch de toekenning 

van een import en of export registratienummer, geen bedrijfsvergunning en overige additio-

nele ondernemingsregistraties en toestemmingen. Het is echter wel zo dat ook niet-vergun-

ning plichtige beroepen slechts actief mogen zijn na registratie in het Handelsregister.   

Het is van belang dat de verstrekte informatie steeds juist en bijgewerkt is. De gegevensbank 

wordt namelijk dagelijks geraadpleegd (nationaal als internationaal) aangaande bedrijven die 

aan het economisch verkeer deelnemen of tijdelijk inactief zijn.  

Staat u nog ingeschreven in het KKF Handelsregister terwijl uw bedrijf niet meer ope-

rationeel is? 

Zo ja, schrijft u zich onmiddellijk uit om mogelijk ongerief te voorkomen. Doet u dat niet dan 

kan de Dienst der Belastingen b.v. aannemen dat uw bedrijf nog actief is waardoor u eventu-

ele aanslagen zult moeten aanvechten. Voorkom de ongemakken die daarmee gepaard gaan 

en schrijft u zich uit als uw bedrijf niet meer bestaat. U helpt daarmee ook het Handelsregister 

op te schonen.  Zo ja, schrijft u zich onmiddellijk uit om mogelijk ongerief te voorkomen. Doet 

u dat niet dan kan de Dienst der Belastingen b.v. aannemen dat uw bedrijf nog actief is waar-

door u eventuele aanslagen zult moeten aanvechten. Voorkom de ongemakken die daarmee 

gepaard gaan en schrijft u zich uit als uw bedrijf niet meer bestaat. U helpt daarmee ook het 

Handelsregister op te schonen.  Wij roepen ook op tot het doorgeven van relevante wijzigin-

gen bij nog actieve ondernemingen opdat uw dossiers up-to-date bijgewerkt kunnen worden. 

 

CITAAT 

“When written in Chinese the word “crisis” is composed of two characters. One represents 

danger and the other represents opportunity.” ( John F. Kennedy)

 
Voorstel normalisatie openbaar vervoer 

 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), heeft de voorzitter van het Covid-19 manage-

ment team, Vice President Ronny Brunswijk gevraagd te willen bevorderen dat het openbaar 

vervoer per direct wordt genormaliseerd. Er is voorgesteld het aantal te vervoeren passagiers 

per particuliere lijnbus terug te brengen van 30 naar 11 met in achtneming van de Covid-pro-

tocollen. De Kamer heeft aan de vorige regering meerdere voorstellen gedaan m.b.t. com-

pensatie voor het bedrijfsleven en ondersteunende maatregelen inzake Covid-19. Helaas 

werd geen reactie ontvangen op de KKF voorstellen. Aan Vice President Brunswijk zijn, te zij-

ner informatie, afschriften van de brieven aan de vorige regering gezonden. De KKF heeft de 

VP ook gevraagd voor spoedoverleg, spoedig door hem ontvangen te worden. 

 
  Obstructie Financieel Verkeer       

Het bedrijfsleven wordt, m.b.t. het financieel verkeer, al enige tijd geconfronteerd met ernstige 

stremmingen en obstakels die niet meer te dragen zijn. Voorts werden ondernemers in de afgelo-

pen periode onaangenaam verrast met nieuwe regels inzake het doen van transacties via uw 

leden. Dit zonder dat hierover vooraf afstemming is gepleegd met de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken. Door de diverse COVID-19 afwerende maatregelen van de bankinstellingen, die onvol-

doende naar de clienten werden gecommuniceerd, is het doen van bankzaken op de voor hen 

bekende wijze geheel ontwricht. Bovendien hebben de bankinstellingen per 01 augustus 2020 het 

gebruik van cheques afgeschaft waardoor er een onwerkbare en chaotische situatie is ontstaan die 

niet te handhaven is. 

 

De KKF heeft per brief d.d. 5 augustus 2020 het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging 

gevraagd haar voor spoedoverleg uit te nodigen inzake geconstateerde ‘obstructie van het finan-

cieel verkeer’. Het bedrijsleven is onaangenaam verrast door nieuwe maatregelen die zonder 

afstemming vooraf met de KKF van kracht zijn geworden. Er zijn covid-19 werende maatregelen 

getroffen die de bankinstellingen onvoldoende naar hun clienten hebben gecommuniceerd. 

Hierdoor is de gebruikelijk wijze van bankzaken doen onmogelijk geworden. Bovendien heeft het 

per 1 augustus 2020 afschaffen van het gebruik van cheques een onwerkbare en chaotische situ-

atie doen ontstaan. De Stremmingen en knelpunten die ondernemers ervaren m.b.t. het geldver-

keer zijn onder meer: transactie- en andere bankkosten die banken in rekening brengen zonder stil 

te staan bij de impact ervan op het bedrijfsleven. Het enorme tijdverlies dat optreedt vanwege de 

door de banken getroffen covid-19 maatregelen. De opname limieten en vaak ook het niet beschik-

baar hebben van voldoende chartaal geld waardoor ondernemers hun eigen tegoeden niet kunnen 

opnemen. Ook het digitaal betalingsverkeer biedt nauwelijks soelaas doordat het voor een aan-

zienlijk deel van de clienten niet toegankelijk is. Door deze en andere knelpunten is een ‘Parallel 

Banking circuit’ ontstaan van bedrijven die wel dagelijks contanten verkrijgen die tegen een provi-

sie toeslag wordt omgeruild met bedrijven voor wie het beschikken over contanten een dringende 

noodzaak is. Ook de mobiele banking, internet banking en het POS betalingsverkeer vertonen 

regelmatig tekortkomingen. Veel ongerief veroorzaken ook het niet tijdig aanvullen, ontmantelen of 

buitenwerking stellen van ATM’s.  

 

De KKF, als overkoepelend orgaan van het bedrijfsleven, vindt dat zij in overleg moet kunnen tre-

den met de overheid om te komen tot oplossingen. Zowel werknemers als werkgevers zijn ernstig 

getroffen door de situatie die er nu heerst.  

Deze en andere knelpunten die het financieelverkeer ernstig belemmeren zijn voor de KKF aanlei-

ding geweest om spoedoverleg met de bankkietsvereniging aan te vragen. 

 
Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven 

 
Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid 

een expert uit Nederland of Canada te krijgen voor assistentie. Uw eigen inbreng is minimaal, 

meer in de zin van lokaal transport en werk materiaal. 

  

De expert begeleid u gedurende gemiddeld 3 maanden. Indien nodig kan er een beroep wor-

den gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten. 
     

B-Inno, Improvement Unit at KKF   


