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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 31 augustus 2020 Nr. 965

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economi-
sche groei  in Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordi-

gen 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 
financiële 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   

 

Belang van MKB in ontwikkelingslanden 
 
De nieuwe ideologie van neo-liberalisme en globalisatie benadrukt de rol van Middelgrote 

en Kleine Bedrijven (MKB’s) in vooral ontwikkelingslanden als promoters van een gezond 

business klimaat, economische efficiëntie en power voor economische ontwikkeling. Een 

voormalige KKF-voorzitter zei eens dat een verstandige overheid haar MKB koestert en er 

zelfs de rode loper voor uitzet. 

Het MKB kan de ruggengraat of groeimotor van de economie in ontwikkelingslanden zijn mits het 

gefaciliteerd wordt door adequate wetgeving die een ondernemersvriendelijk klimaat scheppen en 

die aanmoedigen tot kiezen voor het ondernemerschap als carrière optie. Dan is het MKB een vita-

le factor voor innovatie, concurrentievermogen en ondernemerschap. Verstandige overheden 

implementeren daarom ondersteuning van het MKB in diverse programma’s en beleid. Hieraan ver-

lenen zij zelfs topprioriteit vanuit het besef dat een gezond MKB gepaard gaat met economische 

groei en werkgelegenheid alsook economische en sociale cohesie. Volgens een recente empiri-

sche studie is het MKB in de zogenoemde ‘low income countries’ samen met informele onderne-

mingen, goed voor 60% van het BNP en meer dan 70% van de werkgelegenheid. In de ‘middle 

income countries’ neemt het MKB 95% van de werkgelegenheid voor zijn rekening en 70% van het 

BNP. De EU telt 25 miljoen kleine bedrijven wat 99% is van alle bedrijven en zij bieden werkgele-

genheid aan circa 95 miljoen mensen wat neerkomt op 55% van alle jobs in de private sector. In 

vele studies wordt het MKB gezien als een ‘key actor’ in innovatie systemen. Het MKB is belang-

rijk voor toenemend concurrentievermogen en innovatieve capaciteit van landen. De definitie van 

de Wereldbank voor MKB betreft de schaal: minder dan 50 werknemers is ‘small scale en 50-200 

werknemers ‘medium scale’. De EU kent een medium, small en micro categorie van respectieve-

lijk 250, 50 en 10 werknemers maximaal. In de USA omvat het MKB 97,2% van alle bedrijven en 

het neemt 50,4 % van de totale werkgelegenheid voor zijn rekening. In Japan zijn de percentages 

respectievelijk 99,4% en 81,4%. Het MKB blijkt niet alleen in ontwikkelingslanden maar ook in de 

ontwikkelde landen belangrijk te zijn. Het middelgroot en klein bedrijf alsook micro ondernemingen 

dragen substantieel bij aan een stabiele economische omgeving en ontwikkeling van de economie 

en zij verdienen derhalve in ’s landsbelang optimale ondersteuning van overheidswege.  RMD

 
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 

verlengingen 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 opnemen in www.surinametourism.sr 

  

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

STS, Suriname Tourism Board at KKF

 
Vacaturebank 

 
Registreert u zich voor een passende job. 
 

De SecFeSur vacaturebank is onderdeel van de National Human Resource Database. Door 

uw skills te registreren 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

 
UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD 

 
VOLDOEN IS EEN VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR  2020

 
COD is de stelregel 

 
Een beginnend bedrijf moet zich altijd beperken tot de COD regel. Simpel omdat het 

nog geen kredietwaardigheid heeft opgebouwd en nog geen zakelijk ‘curriculum vitae’ 

heeft. COD staat voor Cash On Dilivery oftewel contant bij aflevering betalen.  

Hoe gezond zou onze economie niet zijn als elk bedrijf COD tot onderdeel van het werkethos 

zou maken. Uit onderzoek na een faillissement blijkt bijna altijd dat cashflow de boosdoener 

was. De meeste grote zakenlui zijn ooit klein begonnen en hebben de smaak van mislukking 

geproefd. Het is erg belangrijk je huidige zakelijke kosten regelmatig te bekijken en na te gaan 

of ze echt essentieel zijn voor je werk. Dragen ze echt bij aan je inkomen of zijn ze verwor-

den tot vaste bedrijfsuitgave, een gewoonte waar je maar voor blijft betalen? Hou jezelf in het 

gareel door regelmatig  je kosten en vaste bedrijfsuitgaven te bekijken, hoe klein en onbe-

langrijk ze ook in jouw ogen zijn en houd jouw boekhouding nauwkeurig bij. Te lang controle 

uitstellen op wat je met jouw financiën doet, kan funest uitpakken voor jouw bedrijf. Een zelf-

standige mentaliteit hebben betekent dat je persoonlijke verantwoordelijkheid moet nemen, 

aan jezelf verantwoording verschuldigd moet zijn en de taken die je jezelf gesteld hebt als 

ondernemer, op je moet nemen. Wees pro-actief en cultiveer jouw resourcefulness & Initiative 

en creatieve vermogens.  RMD

 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 

 
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  

 
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   

I.s.m. de PUM, FAO en CESO 


