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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 28 september 2020 Nr. 969

 

KKF Vestigingen 
 

Hoofdkantoor                   Gravenberchstraat 33        (597) 530311 

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.

 Het Handelsregister  

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

heidsverificatie van het rechtsverkeer tussen economisch actieve of passieve entiteiten, hetzij 

natuurlijke dan wel rechtspersonen en derden. De wettelijke registratieplicht van economische acti-

viteiten 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 han-

delsnaam 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, procuratiehouders en eventuele cruciale operatio-

nele 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 additionele ondernemingsregistraties en toestemmingen. Het is ech-

ter wel zo dat ook niet-vergunning 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 operatio-

neel 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 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.  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 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 wijzigingen bij nog actieve ondernemingen opdat uw dos-

siers up-to-date bijgewerkt kunnen worden. 

 

Wij roepen ook op tot het doorgeven van relevante wijzigingen bij nog actieve ondernemingen 

opdat uw dossiers up-to-date bijgewerkt kunnen worden.

Belang van KKF-registratie:  
. 
Verificatie mechanisme voor uw bedrijf t.b.v. derden 
 

• Kredietaanvragen voor het bedrijf  

• Uitvoeren van overheidsprojecten  

• Import en export  

• Invoerrechtenvrij importeren van machines en/of voertuigen voor het bedrijf 

• Zaken doen met buitenlandse bedrijven 

 
Over rationalisme en intellectuele twijfel 

 
‘Een goeroe gelooft niet altijd wat hij zelf verkondigt’ zei de vermaarde psycholoog Wim 

Hofstee, die graag zijn liefde bezong voor een niets ontziend rationalisme en voor intel-

lectuele twijfel. ‘Het zou goed zijn om geregeld aan onszelf en aan alles te twijfen’. Zijn 

scherp analytische vermogen deed Hofstee steeds weer eigenzinnige standpunten 

innemen.  

Vogens de psycholoog is de inzet van de psychologie het bevorderen van de vrijheid van en 

het respect voor het individu. Hofstee was het type dat de waarheid altijd zonder opsmuk en 

rauw opdiende. Hij had een ontmaskerende en weinig sentimentele attitude. Er zijn volgens 

Hofstee intellectuelen die de verleiding van het goeroeschap niet hebben weerstaan. Hofstee: 

“Goeroes bieden echter louter vermaak en versieren het leven een beetje. Niets daarop tegen 

want met alleen rationaliteit en intellectuele twijfel wordt het leven saai. Maar meer dan luxe, 

een feestje of chatten op internet is het echter niet. Voor mij is de definitie van een goeroe dat 

hij niet gelooft in wat hij zelf verkondigt. Bepalend is vooral het theatrale aspect. De goeroe 

moet meeslepend en overtuigend overkomen en heiligheid uitstralen. Maar daarachter zit er 

niets, het gaat niet voorbij de oppervlakte.”Hofstee zegt dat het voor een intellectueel heel 

gevaarlijk is om een goeroe te willen zijn. “Je komt dan bijna in een de theologische catego-

rie terecht, dat je je ziel aan de duivel verkoopt, omdat je je eigen uitgangspunten verloochent 

en dus geen overtuiging meer hebt.” Toch wordt tegenwoordig van docenten verwacht dat zij 

de studenten vermaken. Men wil dat ze hun publiek moeten kunnen meeslepen en vervoeren. 

Maar kun je iemand tegelijkertijd meeslepen en tot nadenken stemmen? Is het mogelijk het 

intellectuele cluster van distantie, reflectie, objectiviteit en kritiek te combineren met een 

‘Performance’? De twijfel en kritiek die Hofstee hoog in zijn vaandel draagt zijn naar hij stelt 

aanwijsbaar functioneel als het gaat om de toekomst. De echte ellende begint volgens hem 

als mensen zich achter een dogma scharen.   RMD

 
Moderne leiders zijn snel, adaptief en moedig 

 
Organisaties zijn in beweging en van medewerkers wordt steeds meer gevraagd. Alles moet 

sneller, beter en slimmer. Hoe speelt de leiding in op deze ontwikkeling? Hoe blijven leiding 

en medewerkers geïnspireerd, betrokken en productief? De wereld veranderd in rap tempo. 

Groot verslaat klein niet meer als vanzelfsprekend. Het zijn de snellen die de tragen zullen 

verslaan. 

Management en leiderschap worden in 2017 belangrijker dan ooit. De snelheid waarmee de omge-

ving veranderd wordt steeds groter en management moet ervoor zorgen dat medewerkers daar 

goed mee omgaan. Management vandaag is een cruciaal onderdeel van het succes van de orga-

nisatie.  De competentie om mensen aan te sturen is belangrijker geworden dan de inhoudelijke 

kennis. Vroeger was de manager de persoon met de meeste vakkennis. Dat is niet langer haalbaar 

onder de huidige veeleisende omstandigheden. De manager van 2017 zorgt voor een team van 

mensen met de juiste expertise en zijn/haar rol is dat zij zich als experts kunnen ontwikkelen en 

dat de samenwerking goed verloopt. De manager hoort dichtbij de teamleden te staan want alleen 

zo kunnen zij het beste worden ondersteund en kan de manager hun beweegredenen leren ken-

nen. Hoewel er belangstelling is voor nieuwe en effectievere organisatievormen, komen deze vaak 

niet goed uit de verf doordat oude reflexen terugkomen. Moderne leiders moeten in staat zijn het 

doel van het werk centraal te stellen en zich daarbij dienend op te stellen. Het gaat niet om de lei-

der maar om de missie. Het mythisch beeld van een leider die in alles voorop gaat wankelt. 

Managers hebben meer vaardigheden nodig dan ooit tevoren   vanwege de toenemende invloed 

van de technologie. De moderne manager moet mensen virtueel i.p.v. fysiek kunnen aansturen. 

Hij/zij moet kunnen omgaan met heterogene teams en grote informatiestromen kunnen managen. 

Snel vertrouwen weten op te bouwen, kunnen inspireren, conflicten in teams kunnen hanteren, hel-

dere doelen kunnen stellen en medewerkers kunnen coachen, zijn nog enkele van de manage-

mentvaardigheden die heden ten dage zijn vereist. Leiderschap wordt veeleisender omdat je niet 

kunt terugvallen op een vast repertoire. De omgeving waarin het team functioneert kan immers snel 

veranderen en daarmee de eisen die aan het team worden gesteld. Het belangrijkste middel dat 

houvast kan geven is dialoog. Daarmee zorgt de leider ervoor dat hij weet wat er speelt en hoe 

daarop te reageren. Als leider moet je alle meningen aanhoren ook van degenen die je niet graag 

hoort waarna sturing kan worden gegeven aan het resultaat van de dialoog. Want vervolgens moet 

je toch met z’n allen verder. Leiderschap dat mensen niet beter laat functioneren wordt in deze tijd 

niet meer geaccepteerd.   RMD 

 
AANGEKONDIGDE MAATREGELEN OVERHEID 

 
De KKF heeft kennisgenomen van de aangekondigde maatregelen van de regering 

waarbij de koersunificatie de eerste concrete poging is om de Surinaamse economie 

weer op spoor te krijgen. De Kamer heeft in diverse meetings met de regering alsmede 

de belastingdienst aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor mitigerende maatrege-

len waardoor de impact op de diverse sectoren kan worden gemarginaliseerd.  
 

Prognoses  
Er zijn door leden van de regering prognoses gedaan waarbij men uitgaat van minimale rim-

pelingen van tussen 2 tot 4 % op het prijzenfront. De uitkomsten van de genomen maatrege-

len zullen echter, volgens een door de KKF uitgewerkt scenario, zeker een doorwerking  heb-

ben van tussen de 20 tot 30 % op de prijzen van goederen en diensten. Uitsluitend focussen 

op de 28 basisgoederen is niet reëel daar het leven van alle dag meer vereist dan slechts 

aardappelen, uien, kookolie, suiker en sardien. Het volk dient zich ook goed te kunnen ver-

zorgen, te vervoeren, te kleden, schoeisel aan te schaffen, huishoudelijke apparaten of pro-

ductiemiddelen te onderhouden of te vervangen. Kortom alle overige consumptiegoederen en 

productiemiddelen zullen aanzienlijke prijsstijgingen ondergaan voor zover zulks nog niet is 

gebeurd. Deze verwachtbare effectieve stijgingen zijn terug te leiden naar unificatiekoers 

welke haar impact heeft op de douanekoers waarop alles wat wordt geïmporteerd van toe-

passing zal zijn. De verschuldigde invoerrechten op geïmporteerde goederen welke 100 % 

zijn verzwaard en bijkomende verhoogde omzetbelasting [van 10 naar 12 %] zullen worden 

verdisconteerd in de verkoopprijzen daar geen enkele ondernemer dief zal willen zijn van zijn 

eigen portemonnee. 
 

Loonsverhoging 
De inmiddels aangevangen onderhandeling tussen de regering en de CLO om een modus te 

vinden om de 50% loonsverhoging te realiseren, verontrust de particuliere sector daar zij haar 

personeel niet tegemoet kan komen met enige compensatie; het behoud van de onderneming 

en de arbeidsplaatsen geniet immers absolute prioriteit. Wij geven met klem aan dat de extra 

inkomsten van de regering van circa SRD 50.000.000,- niet mogen worden besteed aan sala-

risverhoging als daartegenover geen verhoogde verdien- en productiecapaciteit plaatsvindt.   

Subsidie 
De aangekondigde afbouw van subsidie op elektriciteit, gas, tarwe en babyvoeding zal ook 

diepgaand worden besproken. De KKF kijkt uit naar een duidelijk samenhangend herstelplan 

en met name naar de incentives die zullen worden aangereikt aan het bedrijfsleven, dat de 

motor is en blijft van de economie, om te kunnen overleven.  
 

Stimulerende maatregelen 

Wij hebben concrete voorstellen gedaan om te komen tot modellen voor substantiële inkom-

stenverhogende maatregelen met structurele compensaties voor bedrijven in de formele 

sfeer. De KKF geeft verder te kennen dat zij het standpunt zoals ingenomen door de Governor 

van de Centrale Bank van Suriname, Drs. M. Roemer, ondersteunt. De regering heeft beloofd 

een integraal herstel- en stabiliteitsplan te presenteren. Wij doen een beroep op de regering 

ons zo snel mogelijk over dit plan te laten beschikken opdat de KKF een gefundeerde bijdra-

ge kan leveren aan het gezond maken van de Surinaamse economie. De KKF is ervan over-

tuigd dat een stabiele economie slechts kan worden bereikt met in het bijzonder een sterk 

lokaal MKB.  
 

De KKF houdt zich te allen tijde beschikbaar voor een one on one overleg met de President 

gelet op de rol van de Kamer. In de Landsverordening van 1962 staat immers dat de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken als taak heeft:  

a) de belangen van het bedrijfsleven te behartigen;  

b) de werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met in achtneming van het alge-

meen belang, te bevorderen;  

c) het bedrijfsleven te vertegenwoordigen. 


