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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 2 november 2020 Nr. 972

 

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor eco-
nomische groei  in Suriname door het zaken leven te dienen, te verte-

genwoordigen en te versterken.

 

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.

 
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.  

 Staat u nog ingeschreven in het Handelsregister van 

 de KKF terwijl uw bedrijf niet meer operationeel 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 even-

tuele aanslagen zult moeten aanvechten. Voorkom de ongemakken die daarmee gepaard 

gaan en schrijf u uit als uw bedrijf niet meer bestaat. U helpt daarmee ook het Handels-

register op te schonen. 

 

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

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

 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.

 

De jaarlijkse contributie dient voor 1 april voldaan te worden bij de kassa van de KKF of via over-

making op rekening 120.333.463 bij de Republic Bank (Suriname) N.V. en wel onder vermelding 

van het dossiernummer. Desalniettemin kunt u bij alle KKF-kantoren terecht voor de aanzuivering 

van uw bijdrage.  Voor het aanvragen van vergunningen dient uw uittreksel te zijn voorzien van de 

‘jaarbijdrage voldaan’ stempel. Nieuwe inschrijvingen en wijzigingen worden slechts geaccepteerd 

als er geen achterstallige jaarbijdragen verschuldigd zijn. 

  

Nieuwe inschrijvingen geschieden volgens afspraak. Raadpleeg ook www. surinamechamber.com 

voor de benodigdheden voor inschrijving. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt 

u telefonisch contact met ons opnemen.  

 

Inschrijving geschiedt in het Handelsregister van de Kamer, waarbij de bedrijfsleider of zijn/haar 

gemachtigde de volgende stukken overlegt: - recent uittreksel uit het bevolkingsregister of paspoort 

- pasfoto en ID-kaart - vergunning (als het een vergunningsplichtig bedrijf betreft) - nummerbewijs 

(bij alle soorten van transportbedrijven).

 
Leiderschapskwaliteiten  

Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten is nauw verbonden met wie je bent, je 

karakter, en wat je kunt doen, je competenties en bekwaamheden. Als je er in slaagt 

deze factoren samen te brengen in een missie waarnaar je leeft, zal je gegarandeerd 

effectief kunnen communiceren met hen die je wensen te volgen.                                                                                                                                                  

Het vermogen effectief te communiceren is het belangrijkste aan leiderschap. Leiderschap is 

gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect en communicatie. Een echte leider straalt in 

denken, spreken, doen en laten een onwrikbaar vertrouwen uit in zijn missie. ‘He or she is lea-

ding by example’ en genereert daardoor een constructieve respons op visie en missie bij 

degenen die hij/zij leidt. Echte leiders grijpen niet onnodig in maar hun aanwezigheid is wel 

voelbaar. Ze bepalen de vooruitgang van anderen niet maar faciliteren die, zodat de anderen 

bij success kunnen zeggen: ‘We did it ourselves’. Echte leiders hebben niet de behoefte om 

steeds voor het voetlicht te treden en blijven meer op de achtergrond. De grootste leiders 

waren zij die in staat waren hun ego te beteugelen. Zij wisten dat een gematigd ego karakter 

toont en wijsheid. Zij die zowel kunnen volgen als leiden staan ook toe dat anderen het woord 

nemen waardoor hun leiderschap algemeen erkend en gewaardeerd wordt.   RMD 

 
Methoden van interactie tussen mensen  

Een methode is een vaste, weldoordachte manier van handelen om een zeker doel te bere-

ken. Dit artikel gaat over gespreksrelaties en verhoudingen tussen twee mensen, afgeba-

kend door het doel van hun samenzijn. Gespreksrelaties kunnen ondermeer persoonlijk, 

zakelijk, instrumenteel of conventioneel zijn.  
In de persoonlijke sfeer brengt het gesprek twee mensen tot elkaar en is gericht ‘to each other’. 

Wederzijds wordt getracht de ontmoeting te realiseren van de totale persoon met behoud en erken-

ning van vrijheid en eigenwaarde. De zakelijke of functionele relatie heeft als object iets zakelijks. 

Achting en eerlijkheid kenmerken deze functionele verhouding waarbij men ‘to the point’ en niet ‘to 

each other’ is. Vaak degenereren functionele relaties tot ‘instrumentele’ verhoudingen waarin de 

ander middel, werktuig wordt. Dit komt tot uitdrukking in de opmerkingen: ‘relaties heb je nodig om 

vooruit te komen’. De vierde vorm, de conventionele relatie, betreft de vorm waarin men zich tegen-

over elkaar gedraagt. In deze relatie is men gebonden aan voorschriften, protocollen, en gedraagt 

men zich formeel, zoals bijvoorbeeld op recepties. Elk gesprek kent relatiemomenten van een 

andere dan de bedoelde verhouding. Zo zullen formele aspecten zelden buiten de zakelijke of func-

tionele relatie kunnen blijven. 
 

Sociale rolrelatie  

Een sociale rolrelatie betreft een complex van verwachtingen over de wijze waarop een individu 

zich in een bepaalde situatie zal gedragen op grond van  sociale positie of status. Het gedrag in 

een bepaalde sociale rol wordt geleerd door persoonlijke verwerking van kennis, ervaring en iden-

tificatie met het gedrag van een gewaardeerde persoon in een soortgelijke rol. De sociale rol van 

een manager kan zijn d.m.v. de eigen discipline de gesprekspartner tot meer effectief gedrag en 

meer bevredigende sociale relaties te stimuleren. ‘Tell and sell’ betreft naar beneden gerichte com-

municatie ter behoud van de bestaande situatie.  ‘Tel and listen’ begint als ‘tell and sell’ maar geeft 

ook  ruimte aan de gesprekspartner om eigen meningen en denkbeelden te ventileren.  De inbreng 

van de gesprekspartner maakt communicatie naar boven mogelijk en de organisatie kan daarvan 

profiteren. ‘Problemsolving’ als beoordelingsmethode. Beoogt een werknemer te stimuleren bij zijn 

of haar ontplooiing. De ervaring leert dat een ontspannen en accepterende sfeer het creatief mee-

denken van ondergeschikten bevordert.  RMD 

Bezoek onze website:  

www.surinamechamber.com

 
Covid maatregelen moeten samenhangender  

Maatregelen hebben altijd meerdere grondslagen. Naast wetenschappelijke, zijn er 

ondermeer Ratio, Non Ratio en besluitvormingsuitgangspunten. Voortschrijdend 

inzicht biedt optie tot voortdurende bijsturing van protocollen, processen en procedu-

res. Hoewel bijsturing niet noodzakelijkerwijs in verlichting voor betrokkenen hoeft te 

resulteren, is aan een samenhang tussen maatregelen een dwingende behoefte.  

Wij beperken ons in deze tot het bedrijfsleven. De maatregelen die gelden betreffen: 

Normalisatie van bedrijfsvoeringen met in achtneming van ‘Mohana’; Normalisatie van het 

openbaar vervoer; Gesloten blijven van kinderopvang instellingen; Verspreiden en verkorten 

van schooldagen; Sluiting van het luchtruim; Sluiting van de Backtrack en Southdrain; Sluiting 

van de grens met Frans - Guyana; Swap beleid bij besmetting binnen organisaties en (Zelf) 

Quarantaine beleid. De werkende klasse, met name in de private sector, bestaat voor 90% uit 

personen tussen 21 en 55jaar. Het grootste deel van dit reproductief deel van de bevolking 

heeft kinderen jonger dan 21jaar heeft. En het komt niet zelden voor dat een gezin bij ouders 

inwoont. De aanpassingen van schooltijden en het gesloten houden van dagverblijven voor 

zowel kinderen als senioren burgers maakt dat de werkende klasse, vanwege de corona-

maatregelen, de verantwoordelijkheid op zich neemt en thuisblijft om voor beide generaties te 

zorgen.   
                                                                                                                                                                                       

Gevolgen 

Ons land kampt met een algemeen tekort aan huisvesting. Daarnaast heeft de progressie van 

generaties ertoe geleid dat senioren burgers vaak langer doorwerken of andere bezigheden 

hebben. Het is dus niet meer vanzelfsprekend dat grootouders op kleinkinderen passen. Deze 

omstandigheid trekt een zware wissel op de personele bezettingsgraad binnen het bedrijfsle-

ven en ontwricht niet slechts het gezinsleven maar eveneens het bedrijfsleven. Terwijl bussen 

zonder airco in de regen met gesloten ramen rijden worden scholen die veelal aan weerszijde 

van de lokalen van gaas zijn voorzien en dus een betere winddoorstroming hebben, gesloten 

gehouden. Terwijl supermarkten en winkelzaken veel meer mensen per tijdseenheid over de 

vloer krijgen, worden sportzalen die ondersteunend zijn aan een goede conditie, gesloten 

gehouden. Het luchtruim wordt voor regionale vluchten, waar de beheersing van het virus opti-

maler is, gesloten gehouden, terwijl het luchtruim naar Europa, dat een groter infectiegevaar 

inhoudt zonder onvoldoende beheersende maatregelen opengesteld. Wij staan absoluut 

beschermende maatregelen voor, het betreft immers de bescherming van de bevolking. Het is 

echter wenselijk dat de voortdurende onderzoeksresultaten m.b.t. protocollen voor diverse 

instituten ook t.a.v. dagverblijven, scholen, openbaar transport en overige in een meer samen-

hangende matrix worden vastgesteld. 

 
Luisteren sleutel tot waarheid  

Het grootste deel van misverstanden berust op ons onvermogen om te luisteren. Wie niet 

bekwaam is in het luisteren is horende doof. Toch geven weinigen toe dat ze de kunst van 

het luisteren niet beheersen en dus doen ze er niets aan om te ontdekken wat het luisteren 

blokkeert. Hieronder enkele tips. 

Probeer tijdens het luisteren noch mee eens noch mee oneens te zijn! Dat remt de neiging tot inner-

lijk debat, tot innerlijke ja-knikken of nee-schudden. We moeten van binnen stil zijn als we willen 

dat luisteren het juiste effect sorteert. Bij het luisteren naar iemand kunnen zijn/haar woorden de 

structuur van onze geest, onze ‘mind’ aanvallen en ons van stuk brengen. Leer daarom te luiste-

ren met een lege maar wel allerte geest. Je luistert dan intuïtief waarbij alle zelf-preoccupatie is 

opgegeven; ‘the listener no longer intrudes’. Vermijdt iedere vorm van concentratie bij het luisteren. 

We hebben allemaal diep in ons een gebied dat door het denken nimmer werd gecorrumpeerd en 

dat daardoor ineens kan herkennen wat wordt gezegd. Het ligt als het ware te wachten op het 

moment dat de waarheid gehoord zal worden. Waarheid indien gehoord kan niet anders dan begre-

pen worden. “Truth heard, is bound to be understood” zei eens de bekende wijsgeer Jiddu 

Krishnamurti. Hij noemt het ‘inzicht’ dat hierdoor doorbreekt een sprong in het bewustzijn die geen 

tijd vergt en niets te maken heeft met de activiteiten van ons brein, het optasten van kennis en ver-

garen van nieuwe ideeën.  RMD 


