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I.      MISSIE, DOEL, BELEID EN TAAK van de Kamer van  
Koophandel en Fabrieken 

 
I.1. Missie, doel en beleid   
 
De nieuw gekozen Kamerleden maken zich sterk om hun Kamerverkiezingsbeloften te realiseren. 
Deze beloften zijn te vervatten in ons streven om de KKF dichterbij de ondernemers te brengen. 

- Decentraliseren van de Kamer middels landelijke filialen en activiteiten, 
- Continuering van de digitale ontsluiting van de KKF: 

 b.v. online aanvragen van uittreksels 
 b.v. electronisch betalen van de jaarbijdrage en overige kosten, 

- Ontwikkelingsstrategie samenstellen voor de Industrie-, Agrarische- en Toerismesector, 
- Kennis- en Innovatiecentrum zijn voor het bedrijfsleven, 
- Verbeteren van de toegang tot Investeringskapitaal, 
- Handels- Export- en Produktiebevordering met lokale en buitenlandse partners door o.a. 

Handelsmissies en themabeurzen, 
- Verbeteren van het imago van het bedrijfsleven bij de consument, 
- Intensiveren van de samenwerking tussen diverse (ondernemers) organisaties, 
- Aansturen van het overheidsbeleid gericht op het bedrijfsleven. 
- Verbeteren en intensiveren van de relatie en de communicatie tussen de ondernemers en de 

kamerleden. 
 

Vooralsnog is de missie van de Kamer en Koophandel onveranderd gebleven: 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en 
daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen 
en te versterken.  
  
 
I.2. Taakstelling van de Kamer 
 

De wettelijk vastgelegde taakstelling van de Kamer is als volgt geformuleerd: 
a) De belangen van het bedrijfsleven te behartigen; 
b) De werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met inachtneming van het algemeen 

belang, te bevorderen; 
c) Het bedrijfsleven te vertegenwoordigen. 
 
Ter implementatie van deze taakstelling heeft het in december 2015 gekozen bestuur de volgende 
projekten geïnitieerd: 

- Project Decentralisatie 
Met dit project wordt beoogd de Kamer dichterbij de ondernemers te brengen m.n. in de 
diverse districten. De trekker van dit project is de heer J. Padarath. 
 

- Project Digitalisering en Automatisering 
Ter optimalisatie van de dienstverlening naar de klanten toe is het noodzakelijk dat alle 
documenten van het Handelsregister gedigitaliseerd worden. Onder dit project valt het 
voltooien van de digitalisering van het archief van de Kamer en het upgraden van het General 
Document Management System (GDMS) en het Handelsregister. De trekker van dit project is 
de heer J. Padarath. 
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- Project Internationale Betrekkingen 

Het doel van dit project is het optimaliseren van het lidmaatschap van internationale 
organisaties zoals de CAIC en overige relaties met regionale en mondiale instituten en 
organisaties en deze ten nutte maken van het bedrijfsleven. De trekker van dit project is de heer 
J. Padarath. 
 

- Project Handelsmissies 
Het organiseren van diverse Handelsmissies i.s.w.m. buitenlandse bedrijfsleven organisaties. 
Hierbij zal Cabu die zich toelegt op de handelsblokken, daartoe de voorbereidingen treffen. 
Hiervan is ook de heer J. Padarath de trekker. 
 

- Project Bedrijfsleven Overleg  
Dit project houdt in het in stand houden van een continu proces van overleg met de diverse 
branches. Om dit bereiken zullen de voorzitters van de diverse branches dit project moeten 
trekken. 
 

- Project Federaties 
Dit wil zeggen het oprichten van cluster organisaties van de diverse sectoren. De Federaties 
worden door tussenkomst van de Kamer opgericht waarbij de KKF zitting heeft in de Raad van 
Commissarissen. De Federaties vervullen de functie van intermediair naar de actoren in de 
respectieve sectoren De volgende Federaties zijn op dit moment geïdentificeerd met de 
bijbehorende doelstelling. 
1. Transport Federatie Suriname (Trafesur) 

Het structureren van de transportsector conform internationale transport regelgeving. 
2. Agrarische Federatie Suriname (AFS) 

Het stimuleren van de Agrarische sector m.n. de subsectoren: landbouw, tuinbouw, 
akkerbouw, veeteelt, aquacultuur en visserij. 

3. Bosbouw Federatie Suriname (BFS) 
Het stimuleren van de Bosbouw sector m.n. de subsectoren: bosexpoitatie, zagerijen, 
meubelindustrie en houtexporteurs. 

4. Handel en Distributie Federatie Suriname (HDFS) 
Het verbeteren van het handelsklimaat, afgestemd op internationale regelgeving. 

5. Toerisme Federatie Suriname 
Het bevorderen en het stimuleren van de Toerisme sector. 

6. Mineralen Federatie Suriname (MFS) 
Het stimuleren van de diversificatie van de mineralen produktie en de innovatie van 
produktie processen. 

 
Om optimaal invulling te geven aan het werk van de Kamer zal er ook aandacht besteed worden aan 
o.a.: 

- Ondernemersavond 
Het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten over algemene onderwerpen het bedrijfsleven 
rakende alsook branche specifieke aangelegenheden. De kern is dat er een briefing van de 
afgelopen week geschiedt vanuit het bestuur naar het bedrijfsleven waarbij het bestuur 
feedback ontvangt van de ondernemers. 
 

- Geschillen Mediation 
Het bemiddelen in geschillen binnen het bedrijfsleven. Hierbij is het van belang te stimuleren 
dat alle echelons alsook het SBF, betrokken worden. Interventie kan ook proactief om erupties 
te voorkomen. De Kamer stelt per geval een geschillencommissie in, waar in ieder geval het 
Kamerlid van desbetreffende branche deel van uitmaakt. In zwaarwichtige gevallen kan de 
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Kamer de zaak doorverwijzen naar het Arbitrage Instituut of zelfs aanbevelen de rechter te 
adiëren. Het gaat hierbij om de volgende relaties: Bedrijven onderling, bedrijven en hun sector 
organisatie, sector organisatie en hun leden, sector organisaties onderling, sector organisaties 
en hun federaties, federaties onderling, bedrijven en de overheid, federaties / (sub)sectoren en 
de overheid. 
 

- Intensiveren van overleg met KKF vertegenwoordigers 
De Kamer is medeoprichter van diverse organisaties en instituten die ondersteunend zijn aan 
het bedijfsleven. Daarnaast is de Kamer functioneel lid van diverse instanties. De Kamer is in 
deze organisaties vertegenwoordigd door personen die door het bestur worden aangewezen. Er 
dienst structureel verslag aan het bestuur te worden gedaan en periodiek aan de 
Kamervergadering. 
 

- Aansturen van het overheidsbeleid m.b.t. het bedrijfsleven 
Het aandragen van gefundeerde input aan de regering (al dan niet via het SBF), voor het 
optimaliseren van het ondernemersbeleid. Het SBIC kennisintituut zal hierbij een kerntaak te 
vervullen hebben. 

 
 
I.3. Structuur van de Kamer 
 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft ter realisatie van haar doelstellingen, professionele 
rechtspersonen ingehuurd. Deze worden aangemerkt als “werkarmen”. De werkarmen zijn 
zelfstandige juridische entiteiten die op basis van hun doelstellingen en activiteiten een goede 
ondersteuning bieden aan de taakstelling van de Kamer als bedrijfsleven vertegenwoordiger en 
belangenbehartiger. De Kamer is dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met deze rechtspersonen 
voor de uitvoering van projekten ter verbetering van het ondernemersklimaat. Gedurende de duur van 
de overeenkomsten zullen de werkarmen de Kamer als “prioriteitscliënt” aanmerken en voorkeur doen 
genieten bij hun bedrijfsvoering. De Kamer zal gedurende het dienstverleningsverband ondermeer 
faciliteiten, meer in de zin van huisvesting, ter beschikking stellen. Voor de uitvoering van de 
overeengekomen taken t.b.v. de Kamer, behouden de werkarmen de vrijheid zelf hun structuren en 
netwerken te bepalen, alsook hun reguliere dienstverlening aan derden te continueren. Het staat de 
werkarmen vrij onderlinge overeenkomsten aan te gaan ter uitvoering van hun taakstellingen. 
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II. KKF-WERKERS 
 

II.1. Bestuur en leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2016. 
 
In het jaar 2015 is er een verkiezing uitgeschreven in Branche B (Overige Handel en Tussenpersonen) 
nadat gebleken was dat er 2 lijsten waren ingediend. Op 9 december 2015 heeft de verkiezing 
plaatsgevonden waarbij het team van de zittende kamerleden als winnaar uit de bus kwam. Voor de 
overige branches A, C, D, E, F, G en H waren de leden reeds bij acclamatie gekozen. Op dinsdag 05 
januari 2016 heeft de eerste geheime Kamervergadering plaatsgevonden waarbij de meerderheid van 
21 kamerleden uit hun midden de leden Jayant Padarath en Moulijn Abas hebben gekozen 
respectievelijk als de Voorzitter en de Ondervoorzitter. De heer Padarath volgt de heer Ir. Henk 
Naarendorp op, die de afgelopen 4 jaren Voorzitter is geweest van de KKF. In het jaar 2000 is de heer 
Padarath de Kamer binnengekomen als plaatsvervangend lid. Deze functie heeft hij gedurende 8 jaren 
bekleed waarna hij in het jaar 2008 kamerlid werd. De afgelopen 4 jaren heeft hij gefungeerd als 
Ondervoorzitter. Evenals de Voorzitter is ook de heer Abas in het jaar 2000 de Kamer binnengetreden, 
maar dan meteen als kamerlid. In de periode 2010 – 2011 heeft hij gefungeerd als Ondervoorzitter.  
 
De samenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag per 05 januari 2016 als volgt uit:  
 

Bedrijfsgroepen Lid Plaatsvervangend Lid 

A. Detailhandel (4 leden) Audhoe, Egon L. 
Hasnoe, Mohamedsharief 
Mw. Mosanto, Bienvenida E.L. 
Lee, Tjin J.S.  
 

Ramahi, Naiem R. 
Choy, David M.T. 
Kempes, Guillaume  R.       
Walker, Daryl  R. 

B. Overige handel en tussenpersonen    
(4 leden) 

Doekhie, Rahid V. 
Jawalapersad, Roedrenath 
Schuitemaker, Frederik P. L. 
Zichem van, Pierre F. 

Mw.  Miranda Odette H. 
Mw. Hermelijn Anne-Marie T. 
Huang, Jianji 
Mw. Habieb, Maureen L. 
 

C. Nijverheid en Industrie (3 leden) Baldew, Rajiv 
Lam, Chui S.  
Vasilda, Howard N.   

Wong, Anthony  H. 
D’ Hamecourt, Jules L.A. 
Mw. Chotkhan, Reema A. 
 

D. Financiele instellingen en 
verzekeringswezen (2 leden) 

Bhailal, Mohamed R.       
Randjitsing, Amar J.    

Imamdi, Mohamed J.  
Mathura, Stanley P. 
 

E. Verkeersbedrijven (2 leden) Boedhoe, Robby, R. 
Padarath, Jayant A. 

Jawalapersad, Siwananpersad  
Jankie, Sierodjeniewatie 
 

F. Hotel-, café en restauratiebedrijven 
en amusementsbedrijven (2 leden) 

Abas, Moulijn S. 
Baldew, Vinod S. 

Mw. Cheung, Jolanda S.M.    
Thakoersingh, Preven  K. 
 

G. Bedrijven op het gebied van de 
mijnbouw en de industriele 
verwerking van mineralen (2 leden) 

Badloe, Steve A. 
Ganga, Biekram 

Schillevoort, Ratno B. 
Kariem, Dawhoud A. 
 

H. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven 
op het gebied van de industriele 
verwerking van bosprodukten            
(2 leden) 

Abdoelbasier, Aziedj 
Baas de, Paul D. 

Markiet, Siegfried H. 
Gesser, Alexander A. 
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Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken stond in het jaar 2016 onder leiding van:  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

De overige leden zijn: 
- Lee, Tjin J.S.    
- Zichem van, Pierre F.  
- Lam, Chui S.     
- Bhailal, Mohamed R.        
- Ganga, Biekram   
- Abdoelbasier, Aziedj  

 
Om de communicatie zowel intern als extern te verbeteren zijn de leden Vasilda, Howard en de Baas, 
Paul toegevoegd ter ondersteuning van het bestuur. Het propageren van de meerwaarde van het 
bedrijfsleven aan de samenleving en in het licht van haar sociaal maatschappelijke bijdrage is de heer 
de Baas belast met de woordvoering van de Kamer extern en de heer Vasilda intern. 
 
II.2 Personeel en personeelszaken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in jaar 2016. 
 
Het personeelsbestand waarmede de KKF in het jaar 2016 begon, bestond uit 43 personeelsleden in 
Paramaribo en 2 in het district Nickerie; totaal 45 (37 dames en 8 heren). De dames Stephanie 
JOSEPH, Xafiera BAISIE – CLEMENS en Caroline ROZENHOUT werden in de loop van het 
verslagjaar in dienst genomen. Xafiera BAISIE – CLEMENS en Caroline ROZENHOUT  zijn in 
dienst genomen met het oog op uitbreiding van ons kantoor in de districten Brokopondo en 
Marowijne. De dames Tanja SOSROJOEDO, Arguil KROMOSONO, Jeanesey SATIMAN, 
Veronica GOPAL, Ummaira BARCLAY, Naomie BANEL en Prija SOECHITRAM hebben 
allemaal op eigen verzoek hun dienstbetrekking met de KKF beëndigd. Vermeldenswaard is om aan te 
geven dat de dames Jeanesey SATIMAN en Ummaira BARCLAY thans werkzaam zijn voor 
Stichting BUSOS, Naomie BANEL voor Stichting SBIC, Prija SOECHITRAM voor Stichting 
CABU en na een korte periode zelfs voor Stichting BUSOS gwerkt te hebben is Veronica GOPAL 
thans bij Stichting SCC. De Stichtingen BUSOS, SBIC, CABU en SCC zijn allemaal werkarmen van 
de KKF en zijn ondergebracht op het KKF beursterrein. Het jaar 2016 werd dus afgesloten met een 
personeelsbestand van 8 heren en 33 dames (totaal 41 personeelsleden).  
 

 
Op 27 november 1981 trad mevrouw Els Tamsiran - 
Setrosentono in dienst van de KKF hetgeen betekend dat zij dus 
in het jaar 2016 haar 35 – jarig dienstverband herdacht. 

 
 
 
 

 
 
 

Mevrouw Tamsiran, met certificaat in handen, wordt geflankeerd 
door de voorzitter (links), de secretaris (rechts) en overige collega’s. 

Padarath,	Jayant	A	‐	Voorzitter	

Abas,	Moulijn	S.	‐	Ondervoorzitter	
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Enkele jaren terug maakten wij melding van een 20 tal stagiaires die part-time in dienst werden 
genomen door de KKF. Na 
intensieve on the job trainingen 
zijn uiteindelijk de dames Jennifer 
Amattaram, Natatsia Dors, Reena 
Gopi - Yorks, Audry Nijda - 
Anthoni, Cheryl Redjosentono en 
Nicole Wirjoredjo - Soemopawiro 
overgebleven. Op 01 februari 2016 
herdacht deze groep hun 5 – jarig 
dienstverband met de KKF.  

 
 
Op woensdag 25 mei 2016 is in de geheime Kamervergadering goedkeuring gegeven door de 
Kamerleden om mevrouw Joyce Sabajo te benoemen tot Adjunct Secretaris. Mevrouw Sabajo is sedert 
04 december 1995 in dienst van de KKF en heeft tot voor haar benoeming gediend in de functie van 
Senior Administratief Medewerkster. Haar inzet voor met name het Handelsregister is niet 
onopgemerkt gebleven en haar harde werken is beloond met de benoeming tot Adjunct Secretaris. Met 
haar benoeming is het aantal Adjunct Secretarissen bij de KKF gebracht op 3 en tezamen met de 
Secretaris maken zij deel uit van het Management Team.  
 
Intern hebben er ook enkele personeelsmutaties plaatsgevonden. Mevrouw Jacintha Kristono is 
benoemd tot Coördinator Secretariaat en mevrouw Audry Nijda – Anthoni tot Secretaresse. Beiden 
maken deel uit van het secretariaat van de Voorzitter.  
 
De dames Simone Kastami en Margery Nazir – Rambali en de heer Widjindra Baboelal zijn na enkele 
jaren op contract basis gewerkt te hebben voor de KKF, uiteindelijk op 04 januari 2016 in vaste dienst 
aangenomen.  
  

De KKF Werknemers Organisatie onder leiding van de de 
heer Harold Pultoo als Voorzitter, tekende op woensdag 20 
april 2016 een gewijzigde Collectieve Arbeids 
Overeenkomst met de KKF. Naast de Voorzitter en de 
Secretaris bestond de onderhandelingscommissie van de 
KKF uit de volgende leden t.w. de heren Moulijn Abas, 
Vinod Baldew, Biekram Ganga, Howard Vasilda en Pierre 
van Zichem. Tijdens de onderhandelingen zijn zowel de 
primaire – als de secundaire voorwaarden aan de orde 
gekomen waarbij de primaire gelden voor 1 jaar en de 
secundaire voor 2 jaar. Bij de primaire voorwaarden is 
overeenstemming bereikt om in het verslagjaar een aanvang 

te maken met de beoordelings-gesprekken van het personeel. Aan de hand van de beoordeling kan het 
desbetreffend lid in aanmerking komen voor een periodiek. Met de in werking treding hiervan is de 
maandelijkse prestatie komen weg te vallen. Voor wat betreft de secundaire voorwaarden is het 
personeel met ingang van het verslagjaar verzekerd bij Assuria Medische Verzekering N.V. – AZPAS 
Basisverzekering. Verder is ook het bedrag dat uitgekeerd wordt ten behoeve van kinderbijslag 
opgetrokken naar SRD 50,- conform de overheid. 
      

Van links naar rechts de dames: Nicole Wirjoredjo – Soemopawiro, Reena Gopi - Yorks, Cheryl Redjosentono,  Audry Nijda - Anthoni, 
Jennifer Amattaram en Natatsia Dors (allen met certificaat in handen) geflankeerd door de voorzitter, secretaris,  

kamerleden en collega’s. 
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III. KKF-INTERN 
 

III.1. Het Handelsregister 
 

Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven in het jaar 2016 ziet er als volgt uit:   
 
a. naar bedrijfsvorm                  
 

Bedrijfsvorm 01/01/16 nieuw 
ingeschreven 

opgeheven  31/12/16 

1. Eénmanszaak 17.364 1.997 1.584 17.777

2. Naamloze vennootschap 7.731 523 0 8.254

3.Vennootschap onder firma           2.959 97 96 2.960

4. Stichting 1.348 32 1 1.379

5. Cooperatieve vereniging ** 54 1 0 55

6. Vereniging 66 2 0 68

7. Waarborgmaatschappij ** 0 0 0 0

8. Vennoot & Commandite 19 2 1 20

9. Filiaal van een buitenlandse 
onderneming 

232 22 20 234

 TOTAAL 29.773 2.676 1.702 30.747

** Na hertelling en herordening zijn er verschillen geconstateerd met 31 december 2015. 
 
 

Bedrijfsvorm in % van het totaal (31/12/2016) 
 
 

 

 

1. Eenmanszaak 

2. Naamloze Vennootschap 

3. Vennootschap onder 

Firma 

4. Stichting 

5. Cooperatieve Vereniging 

6. Vereniging 

7. Vennoot & Commandite 

8. Filiaal van een 

buitenlandse 

onderneming 
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b. naar bedrijfsgroep  
                     

 
 

Bedrijfsgroep in % van het totaal (31/12/2016) 
 

Bedrijfsgroep 01/01/16 nieuw  
ingeschreven 

opgeheven   31/12/16 

1. Detailhandel (A) 
 
 

5.761  346 398 5.709

2. Overige handel en tussenpersonen (B) 
 
 

14.831 1.413 1018 15.226

3. Nijverheid en industrie(C) 
 
 

2.525 214 127 2.612

4. Financiële instellingen (D) 
 
 

     169 0 0 169

5. Verkeersbedrijven (E)  
 
 

2.729 233 202 2.760

6. Hotel-, café-, restauratie- en 
amusementsbedrijven (F) 
 

1.841 133 136 1.838

7. Bedrijven op het gebied van de mijn-
bouw en de industriële verwerking van 
mineralen(G) 

250  2 15 237

8. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven 
op het gebied van industriële verwerking 
van bosprodukten (H) 

 173 2 1 174

  TOTAAL 28.279 2.343 1.897 28.725

 
A. Detailhandel 
B. Overige handel en 

tussenpersonen 
C. Nijverheid en 

industrie 
D. Financiele instellingen 
E. Verkeersbedrijven 
F. Hotel- café- 

restauratie- en 
amusementsbedrijven 

G. Bedrijven op het 
gebied van de 
mijnbouw en de 
industriële 
verwerking 

H. Bosexploitatiebedrijve
n en bedrijven op het 
gebied van industriële 
verwerking van 
bosprodukten 
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III.2 Het Openbaar Stichtingenregister   
 
Het Openbaar Stichtingenregister dat in maart 2013 ook onder het beheer van de KKF kwam, 
vertoonde uiteraard evenals het Handelsregister verloop in het aantal geregistreerde en gedigitaliseerde 
Stichtingen, zoals uit onderstaande tabel valt op te maken:  
 
Soort Stichting Nieuw ingeschreven in ‘16 
Commercieel* 2864
Niet commercieel 5
Grand total 2869

  

* Commerciele stichtingen dienen tevens in het Handelsregister te worden ingeschreven. 
 
III.3 Financiën 
 
Het rapport inzake de jaarrekening 2016 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is opgemaakt 
door het accountantskantoor Lutchman & Co. In deze paragraaf worden ‘Staat van Baten en Lasten’ 
(hieronder met een toegevoegde procentuele weergave van de posten), Balans en een toelichting op de 
jaarrekening, evenals de accountantsverklaring, zoals in het rapport vastgelegd, weergegeven.  
 
Kamer van Koophandel en Fabrieken 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016  
(met procentuele bijdragen der posten). 
 
     Begroting*)  Realisatie  Realisatie  
     2016   2016   2015 
     ________  ________  ________  
BATEN    SRD   SRD (%)  SRD (%) 
Jaarlijkse bijdragen      1.850.000  1.844.609 (45.0) 2.485.447 (48.0)              
Overige opbrengsten dienstverlening     2.969.000  2.250.529 (55.0)   2.685.425 (52.0)             
     __________  ______________ ______________
        4.819.000  4.095.138 (100%) 5.170.872 (100% )       
    
LASTEN   
Personeelskosten      2.675.000   1.959.258  (42.8) 1.813.078 (34.3) 
Huisvestingskosten         275.000      316.253    (6.9)    315.306   (6.0)                    
Kantoorkosten          545.000      840.227  (18.3)    497.227   (9.4)   
Afschrijvingen          425.000        506.208  (11.0) 1.654.237 (31.3)                      
Overige kosten          955.000      960.893  (21.0) 1.003.992 (19.0)                     
Reservering voorzieningsfonds          35.000                --        --    
     __________  ______________ _______________
       4.910.000  4.582.839 (100%)  5.283.841 (100%)              
      
FINANCIELE  BATEN  EN  LASTEN 
Interest          100.000         141.471   98.330                               
Koersverschillen    --       856.201             149.380                              
     ___________  ______________ _______________ 
                      100.000      997.672               247.710 
               
 

RESULTAAT             9.000                  509.971               134.741 
     ===========  =============  ============== 
*) Niet gecontroleerd 
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IV.    KKF  EXTERN 
 
In dit hoofdstuk worden in het bijzonder de naar ‘buiten’ gerichte activiteiten vermeld, die behalve op 
het bedrijfsleven ook gericht zijn op de overige burgers binnen de samenleving, waaronder de consu-
menten en mogelijke toekomstige ondernemers. 
 
IV.1 De beurzen van 2016 
 

In het verslagjaar werden de gebruikelijke 2 beurzen georganiseerd en wel de MADE IN SURINAME 
BEURS en de JAARBEURS. De statistieken van deze twee beurzen zien er, met de cijfers van 2015 
tussen haakjes, als volgt uit: 
 

               AANTAL  
BEURS      Datum         participanten     bezoekers 
 

MADE IN SURINAME BEURS 2016 27/04 - 01/05         137  (85)                     9.253 (12.016)  
 

JAARBEURS 2016    25/11 – 01/12         126 (167)                   82.816 (80.999)  
 

 
MADE IN SURINAME BEURS 2016 
 
Bij de opening van de Made in Suriname Beurs waren er toespraken van de waarnemend directeur van 
LVV, de heer Djoemadi Kasanmoesdiran, KKF Voorzitter Jayant Padarath en Howard Vasilda, 
voorzitter van Stichting BUSOS. Stichting BUSOS is een werkarm van de KKF belast met o.m. het 
organiseren van beurzen.  
 
BUSOS voorzitter, de heer Howard Vasilda, beet bij de sprekers de spits af. 
Hij zei dat de slogan Buy Local, Brand Global richtlijn moet zijn voorde 
komende jaren. Deze slogan is de basis van de “Green Politics” wat het 
bouwen impliceert van een verantwoorde maatschappij gebaseerd op 
milieuvriendelijkheid, sociale rechtvaardigheid en democratie. Het belang van 
het kopen van lokale produkten waardoor het geld in Suriname blijft, werd 
extra benadrukt.  
 

KKF Voorzitter, de heer Jayant Padarath, benadrukte het belang van de 
beurs waarmee de KKF producenten in de gelegenheid stelt het Surinaams 
produkt te promoten en waarmee tegelijkertijd ons ondernemerschap wordt 
gestimuleerd tot kwaliteitsverbetering en innovatie. De KKF missie 
missieverklaring luidt immers: “Het bevorderen van een cultuur van 
ondernemerschap en daardoor ecomische groei in Suriname door het 
zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken. De Voorzitter 
bleef stilstaan bij de uitdagingen waarvoor het ondernemerschap staat in 

deze tijd van crisis. Het ondernemersklimaat smacht naar verbetering, koersstabilisatie en verwijdering 
van barrières die onze export hinderen binnen de Caricom. Onze economie is in hoge mate afhankelijk 
van grondstoffen prijzen met een cyclisch karakter van perioden van op- en neergang. De Kamer 
motiveert en ondersteunt daarom het ondernemersveld om te investeren in duurzame sectoren en 
bijzondere eindproducten. De Voorzitter complimenteerde de participanten van de beurs met het 
inzicht dat juist in tijden van crisis het goed, wijs en noodzakelijk is de banden met het grote publiek 
en de klanten niet uit het oog te verliezen maar aan te halen en te blijven koesteren. “Wij zijn 
ondernemers vanwege onze skills, motivatie en winners attitude. KKF zal u blijven ondersteunen en 
opkomen voor uw belangen” aldus de Voorzitter. 
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Waarnemend LVV directeur, de heer Djoemadi Kasanmoesdiran, sprak 
namens LVV minister Suresh Algoe die niet aanwezig kon zijn. Hij 
begon zijn toespraak met de opmerking: “wij agrariers produceren al”. 
Wij verdienen daarmee ons brood maar produceren ook voor Suriname 
en het buitenland. Het is de overheid menens  de agrarische sector te 
tillen naar een hogere dimensie met nadruk op voedselzekerheid en 
voedselveiligheid”. LVV zal zij aan zij met de agrariers er alles aan 
doen om algehele voedzelveiligheid te realiseren en te garanderen. We 
weten dat we goed kunnen produceren maar er zijn omstandigheden 
waaronder koersontwikkelingen en barrières binnen de Caricom die onze export bemoeilijken. Samen 
met het ministerie van HI wordt gewerkt aan oplossingen. Voedselveiligheid is topprioriteit en LVV 
legt de laatste hand aan twee laboratoriums voor voedselveligheid die dit jaar nog operationeel zullen 
zijn. Kasanmoesdiran zei dat het evenementen zijn als de Made in Suriname Beurs, die de bevolking / 
bezoekers in staat stelt de verrichtingen van de agrarische sector gade te slaan. Tenslotte riep hij de 
consumenten op lokale producten te kopen om zodoende de lokale producenten te steunen. 
 

 

 

 

 
  
 
 
 

Sfeer foto’s van de  
Made in Suriname Beurs 

2016 
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JAARBEURS 2016 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren was er op de Jaarbeurs 2016 slechts één 
1 spreker. KKF voorzitter de heer Jayant Padarath richtte een kort woord tot 
de genodigden en gaf aan dat deze beurs bijzondere inspanning heeft gekost 
om bedrijven te motiveren zich ondanks de heersende economische situatie 
toch deel te nemen aan de beurs. Hij zei verheugd te zijn om desondanks de 
beurs te openen met 126 deelnemers. Deze ondernemers hebben getoond niet 
alleen durf en moed te hebben, maar vooral waarachtige ondernemers te zijn 
en zich niet laten tegenhouden door economische omstandigheden in het 
land. De economie wordt tenslotte gedragen door het bedrijfsleven, dus 

opgeven is geen optie. Als overkoepelende bedrijfsleven organisatie is 
het de taak van de Kamer om bedrijven aan te moedigen zich staande te 
houden en de kansen die deze uitdagende periode biedt aan te grijpen 
en die te ontwikkelen. Padarath benadrukte dat down perioden ook 
evaluatie momenten zijn. De KKF heeft zich daarom beraden over de 
opzet van de beurs, het beoogde doel en het rendement voor de 
deelnemende bedrijven.  

 
 

 

 
 
 
 
 

Sfeer foto’s van de Jaarbeurs 2016 
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IV. 2     KKF in ontwikkeling.  
 
De behartiging van de belangen van het bedrijfsleven staat nog steeds centraal. Dit is temerken aan de 
diverse grote informatieavonden die zijn gehouden om de ondernemers in te lichten over actuele 
onderwerpen de ondernemers rakende. 
 
Informatieavond m.b.t. de monetaire en financiële situatie. 
In het kader van de monetaire en financiële situatie en de daarmee gepaard gaande koersontwikkeling 
heeft het bestuur van de KKF besloten een informatieavond met en ten behoeve van het bedrijfsleven 
te organseren op dinsdag 19 januari 2016. Beoogt werd te komen tot aan de regering voor te stellen 
maatregelen in het belang van land en vvolk en van het bedrijfsleven in het bijzonder. Er was een 
panel onder voorzitterschap van de heer Waddy Sowma van de VES en met als overige leden: de 
heren Wilgo Bilkerdijk (voorzitter ASFA), Jayant Padarath (voorzitter KKF), Anthony Wong 
(voorzitter AAV), Remy Bhailal (voorzitter Cambiohouders), Albert Alleyne (voorzitter 
Consumentenkring), Stephen Lee (voorzitter Chinese Winkeliers) en Gilbert van Dijk (directeur SBC). 
KKF voorzitter Jayant Padarath opende de bijeenkomst en sprak de hoop uit dat deze zou resulteren in 
oplossingsmodellen die aan de regering voorgelegd konden worden. Waddy Sowma benadrukte dat er 
een duidelijke boodschap moet worden overgebracht naar de beleidsmakers. De VES acht het van 
belang dat economische wetenschap wordt beoefend en toegepast. De schaarste aan USD zou zijn 
veroorzaakt door uitbetaalde staatsschulden en rationalisatie waarbij ook cijfers blijken te zijn 
achtergehouden. Er is volgens Sowma een technisch alsook een vertrouwensprobleem. ASFA 
voorzitter Wilgo Bilkerdijk noemde de schaarste aan valuta een groot zorgpunt omdat voor het 
importeren van inputs om te kunnen produceren de  fabrikanten veel valuta nodig hebben. Anthony 
Wong (AAV) zei dat het puur om vertrouwen gaat. Wanneer je afspraken niet nakomt raak je 
vertrouwen kwijt. Leningen moeten terugbetaald worden. En alle schuld moet niet in de schoenen van 
ondernemers geschoven worden. “We moeten gezamenlijk uit deze impasse komen”, aldus Wong. 
Remy Bhailal (Cambiohouders) zei dat teveel achterstallige betalingen zijn vereffend waardoor er 
teveel SRD in omloop kwam die men in valuta wilde omzetten. Het evenwicht raakte hierdoor 
verstoord. Hij zei dat veel last wordt ondervonden van de informele sector en ging in op 
randvoorwaarden die de regering heeft geopperd. Deze betreffen een wet die winkeliers verbiedt 
valuta te kopen en als ze meer dan USD 10.000,- bij de bank willen storten moet dat tegen overlegging 
van een bon van een cambio. Voorts wordt bekeken of van de drie valutasoorten 1 als betaalmiddel 
afgeschaft moet worden. Albert Alleyne (Consumentenkring) sprak van uitzichtloosheid en het straks 
niet meer kunnen consumeren. Vanuit het publiek gaf de heer Koole aan dat er een verschil is tussen 
behoefte en vraag. Eerder had Remy Bhailal namelijk aangegeven dat meer dan 100 bedrijven een 
valutabehoefte tot 13 miljoen zouden hebben. Koole bepleitte een import stop / verbod op bepaalde 
producten. Het gebruik is toegenomen en de overheid zou moeten reguleren en beheersen. Voorts 
zullen de bedrijfsleven organisaties de productiesector moeten stimuleren. Enkele ander opmerkingen 
vanuit het publiek betroffen de optie van een zakenkabinet en de vraag welke bijdragen de Cambio’s 
leveren aan de Staat. 
 
Informatieavond m.b.t. de valutaveiling. 
Wederom is er een informatieavond gehouden met als doel de ondernemers informatie te verschaffen 
inzake de monetaire en financiële situatie waarbij de Centrale Bank van Suriname (CBvS)  
aangekondigd heeft valutaveilingen te zullen houden. Deze informatiesessie werd gehouden op 
woensdag 17 februari 2016 waarbij de CBvS te gast was om een presentatie te verzorgen. De 
Governor Glenn Gersie van de CBvS informeerde de aanwezigen over de op handen zijnde 
valutaveilingen. Hij gaf aan geen voorstander te zijn van weer een devaluatie, zoals voorgeschoteld 
door het IMF en dat daarom na overleg besloten is voor het alternatief van een valutaveiling. De 
overheid gaf de afgelopen periode meer uit dan zij had ontvangenen dat werkte terug op de 
wisselkoers. Er ontstond een massaal zoeken naar deviezen wat terugvertaald werd naar de banken. 
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelde voor de Surinaamse munt weer te devalueren, gericht 
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op een veel hogerekoers. Het IMF stelt hoge condities voor leningen en als die zijn goedgekeurd mag 
je verder stappen naar de IDB etc. De Governor zei dat een tweede zware devaluatie zou resulteren in 
verlies van vertrouwen in de CBvS. Het alternatief was gaan naar een marktconforme wisselkoers. De 
wisselkoers zal dan bepaald worden door vraag en aanbod vanuit de samenleving. “Binnen de CBvS 
en andere sectoren van de economie zal een grote transformatie moeten plaatsvinden en goede 
liquiditeitsmanagement wordt een vereiste. Inmiddels zijn positieve gesprekken gesprekken gevoerd 
met relevante organisaties w.o. de Cambiohouders” aldus de Governor. De valutaveiling beoogt een 
marktconforme wisselkoers te bewerkstelligen. Handhaven van verschillende wisselkoersen heeft 
voor- en nadelen voor verschillende sectoren. Ook voor de CBvS schept dit problemen en zij lijdt ook 
verliezen. De CbvS wil de samenleving weer de gelegenheid bieden zaken te doen met de banken. 
Alle discrepantie tussen de bedrijven heeft veel ruis, armoede etc. doen ontstaan bij verschillende 
andere sectoren, zei Gersie. Hij vraagt het bedrijfsleven naar economische statistieken opdat de CBvS 
een prognose kan maken en de liquiditeiten massa’s kan berekenen o.b.v. de monetaire instrumentale 
gerichtheid. Na de inleiding werd gedomstreerd hoe de valutaveilingen zullen verlopen. Elke week 
wordt een veilingbedrag aangegeven. De algemene banken zijn de participanten, die maximaal drie 
biedingen kunnen doen tegen koersen die zij zelf bepalen. De CBvS hanteert wel een minimun en een 
maximum koers. Elke bank plaatst zijn bod dat daarna door een executor wordt gevalideerd. De 
bideingen kunnen niet worden teruggedraaid. Na de valutaveilingen zal de CBvS de biedingen 
toewijzen en wel van de hoogste naar de laagste koers. Aan de hand van de geboden koersen zal een 
gemiddeld worden gehanteerd. De veilingenkoers wordt dan de weekkoers. Deze koers zal dan gelden 
tot de volgende veilingkoers. 
 
Informatieavond m.b.t. energiekwestie 
De KKF heeft op donderdag 19 mei 2016 een informatieavond 
gehouden inzake de op handen zijnde aanpassingen van de energie 
tarieven. De voorstellen m.b.t. de fasering voor alle categorieën, 
zoals door de KKF aan de regering gedaan, zijn aan de 
ondernemers gepresenteerd. De Kamer heeft immers een traditie 
van steeds terugkoppelen en zich vergewissen van draagvlak voor 
haar beleid. KKF voorzitter Jayant Padarath gaf aan dat de 
verhoging van energietarieven voortgang heeft na overleg met de 
KKF, overige bedrijfsleven organisaties en andere relevante 

gesprekpartners van de regering. Voorafgaand aan de meeting hadden 
de ondernemers hun factuur informatie via sms-berichten doorgegeven 
voor verificatie van de calculaties van de KKF deskundigen. Feit is dat 
de KKF geen principiële tegenstaander is van de tariefsaanpassingen. 
De KKF neemt daarin haar verantwoor-delijkheidom het belang van de 
samenleving en het bedrijfsleven en het bedrijfsleven in het bijzonder, 
te verdedigen. Het besef dat het bedrijfsleven de spil van de economie, 
alsook verantwoordelijk is voor arbeidsplaatsen, is in ieder geval voor 
alle partijen de rode draad van het overleg. 

 
Informatieavond m.b.t. maatregelen genomen door controlerende instanties. 
Ondernemers werden onlangs geconfronteerd met verhoogde controle op vooral etikettering van 
voorverpakte goederen. Dit leidde tot nogal negatieve berichtgeving in de media over winkeliers en 
eetgelegenheden. Er bestaat veel onduidelijkheid bij de ondernemers 
over regels en richtlijnen waarop gelet moet worden. De Winkeliers 
en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) en de Vereniging van 
Kleine Winkeliers (VvKW) hebben daarom de KKF benaderd voor 
ondersteuning. De Kamer die het probleem onderkent hield op 
dinsdag 14 juni 2016 een informatiesessie waarvoor ondernemers en 
de controlerende  instanties van de overheid w.o. de Economische 
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Controle Dienst, BOG, KBS, SSB en DC Paramaribo Zuid-West waren uitgenodigd. De in grote 
getale opgekomen ondernemers hebben deze gelegenheid  aangegrepen om vragen te stellen en hun 
mening te geven over de gang van zaken. Duidelijk werd dat de ondernemers met tal van problemen 
zitten. Zij brachten o.m. de volgende punten naar voren: 

- De controlerende instanties criminaliseren vooral de winkeliers door hun manier van optreden; 
- Internationaal erkende voorwaarden voor etikettering zouden niet door de Surinaamse 

controleurs worden erkend; 
- Controleurs zouden zich vaak niet correct identificeren; 
- Ondernemers hebben het gevoel dat bepaalde personen van de instanties rancuneus optreden; 
- Het ontbreekt de ondernemers aan duidelijke richtlijnen over uitstallen en opslaan van 

producten; 
- Niet zelden blijkt dat de verschillende overheidsinstanties langs elkaar heen werken; 
- Ondernemers zouden onder druk worden gezet om steekpenningen te betalen. 

De onduidelijkheden zijdens de controlerende instanties veroorzaken volgend de ondernemers enorm 
veel ecomische schade in de samenleving. 
 
Informatieavond m.b.t. valutastortingen bij de diverse banken. 
Op dinsdag 20 december 2016 is tijdens de informatieavond gesproken over de impact van 
maatregelen bij contante valuta stortingen bij de banken. Ondernemers hebben aangegeven 
geconfronteerd te zijn met verschillende regels bij stortingen van vreemde valuta bij de diverse 
commerciële banken. Verder is gesproken over het verbod om prijsaanduidingen voor goederen en 
diensten te doen in vreemde valuta en het effect daarvan op het bedrijfsleven. De KKF biedt 
ondernemers middels dit initiatief een forum om te brainstormen 
of er daadwerkelijk problemen zijn. Een ieder voelt aan dat er een 
probleem is, maar het is niet helemaal specifiek waar het 
probleem zich precies voordoet. De vragen die in deze 
vergadering worden gesteld zullen worden voorgelegd aan 
deskundigen om een passend antwoord daaropte vinden. Het is 
gebleken dat er geen uniforme regels zijn bij de verschillende 
banken voor storting van vreemde valuta boven ieder bedrag van 
USD/EURO 3000. De banken interpreteren de maatregelen 
verschillend. Dit leidt tot enorme frustratie bij de ondernemers. 
De overheid tracht de koers te stabiliseren aan de hand van 
getroffen maatregelen, maar het feit is dat er nog steeds een tekort 
is aan vreemde valuta. Banken stellen onvoldoende vreemde valuta ten behoeve van het publiek ter 
beschikking. Het gevolg is dat ondernemers genoodzaakt zijn die te gaan zoeken bij cambio’s. De 
ondernemers willen dat hun vertegenwoordiger, de KKF, erop toeziet dat zij de knelpunten die op 
deze avond zijn aangekaart onder de aandacht brengt van de relevante instituten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informatie avond o.l.v. de leden: 
Moulijn Abas, Vinod Baldew en 

Remy Bhailal. 
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Diverse kritische opmerkingen en vragen die naar voren zijn gebracht zijn o.m.: 
- Onder de commerciële banken is er geen eenduidige c.q. uniforme stortingswijze van vreemde 

valuta.Er zijn veel onduidelijkheden over de maatregel met betrekking tot prijsaanduiding.Van 
een vergunning plichtig bedrijf zou als sanctie de vergunning kunnen worden ingetrokken. 

- Welke sanctie staan die ondernemers te wachten wiens bedrijfsactiviteit niet vergunning 
plichtig zijn? 

- Wat is de status van lopende contracten in vreemde valuta? 
- Is het correct dat men van het een op ander moment in de illegaliteit is beland? 
- Zijn die door de aankondiging ongeldig verklaard? 
- Is men in overtreding volgens het geldend Surinaamsrecht als een contract wordt afgesloten in 

vreemde valuta? 
- In hoeverre handelt men in strijd met de wettelijke regelingen als men resterende declaraties 

nog in de USD/EURO laat geschieden? De Kamer heeft verwezen naar het staatsbesluit van 
1998 S.B. 1998 no. 15 betreffende het Prijsaanduidingsbesluit. Dit ter uitvoering van artikelen 
5 en 7 van de Wet prijszetting en prijsbewaking. 

- Wat zal er gebeuren met valuta rekeningen van rekeninghouders bij lokale banken? 
- Is het te verwachten dat het bezit van vreemde valuta’s wordt verboden? 
- Een van de beginselen van het verbintenissenrecht isde contractsvrijheid. Dit beginsel kan niet 

langer worden gegarandeerd door de abrupte invoering van maatregelen terwijl er een gedoogd 
beleid gevoerd werd, in het bijzonder met betrekking tot prijsaanduiding. 

- Het opeens reguleren van de valutamarkt kan zeer nadelige gevolgen hebben op de economie 
aangezien de economie zeer volatiel is. Het is belangrijk om te weten wat de consequenties van 
de maatregelen zijn op de macro economische variabelen. Wat zijn de gevolgen op de export, 
import, op de prijsontwikkeling, de werkgelegenheid en op de investeringen. Is er daarover 
nagedacht?  

Aldus een summiere greep uit het arsenaal van vragen en opmerkingen vanuit het bedrijfsleven dat 
nog met vele bedenkingen zit aangaande de getroffen maatregelen.  
 
Buitenlandse relaties. 
InterExpo organiseerde op woensdag 25 en donderdag 26 mei 
2016 een handelsmissie en congres en werd hiertoe mede 
geïnspireerd door het succes van de in 2014 in Suriname gehouden 
19e handelsmissie. Doel van de handelsmissie en het congres was 
het bevorderen van business tussen partijen uit Suriname, het 
koninkrijk der Nederlanden, de Caribbean en Latijns Amerika. 
Parallel aan het congres werden match making sessies gehouden. 

Voorts werden partijen aan 
elkaar gekoppeld om een stap te zetten in het concretiseren van het 
handelscontract. Voorafgaand aan de handelsmissie en het congres 
werd de InterExpo delegatie op maandag 23 mei 2016 bij de KKF 
ontvangen voor een presentatie waarbij zij ook de gelegenheid 
kreeg te netwerken met Surinaamse ondernemers, die de Kamer had 
uitgenodigd om via het tentoonstellen van hun producten, hun 
bedrijf te promoten. 

 
Op woensdag 22 juni 2016 werd de “Women in Leadership Summit 2016” gehouden in de 
conferentiezaal van de KKF. Notabelen onder de aanwezigen waren o.a. de ministers Sieglien 
Burleson (HI), Jennifer van Dijk – Silos (JUSPOL) en Niermala Badrising (BUZA). Dit evenement 
werd georganiseerd door mevrouw Carmen Breeveld, president Women Entrepreneurs Netherlands. 
De KKF voorzitter Jayant Padarath verwelkomde de aanwezigen en gaf aan dat er iets heel moois op 
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het punt stond te gebeuren namelijk netwerken met Surinaamse ondernemers, matchmaking tussen 
Nederlandse en Surinaamse ondernemers en een minisymposium voor vrouwelijke ondernemers en 
leiders. Doel van het evenement was het verdiepen van de relatie met bestaande contacten, het opdoen 
van nieuwe ervaringen en te streven naar succesvolle en duurzame samenwerking. De KKF voorzitter 
zei dat de Kamer aan deze doelstellingen altijd een bijdrage wil leveren en het verheugde hem daarom 
dat de summit zo goed was bezocht. 
 
Op verzoek van de ondernemers die onze wekelijkse 
ondernemersavonden bezoeken is besloten een 
handelsmissie te organiseren naar ons buurland 
Guyana. Het doel van deze missie was om te kijken 
naar mogelijkheden om een filiaal te openen in 
Guyana en daaraan gekoppeld een bezoek te brengen 
aan het Coconut Festival en de IT Security Forum & 
Expo. Op vrijdag 21 oktober 2016 vertrok de delegatie 
vanuit het KKF Beurscomplex richting Georgetown, 
Guyana. Na een lange en enerverende reis over de 
weg kwam de delegatie rond 16.00 uur aan.  
 
Dezelfde dag is er een bezoek gebracht aan de IT Security Forum & Expo in het Roraima Duke Lodge 
en vandaar uit is de delegatie verder vertrokken naar het Arthur Chung International Conference 
Center ter bijwoning van het Coconut Festival. Beide activiteiten waren thema gericht. Op de IT 
Security Forum & Expo zijn overwegend electronische beveiliging van gebouwen en objecten belicht. 
Enkele Surinaamse bedrijven hebben ook deelgenomen aan de expo.  
 
Op het Coconut Festival zijn aspecten van de  cocosindustrie belicht, van landbouwer tot eindproduct. 
Ook de handicrafters die gebruik maken van afval / restmateriaal van de cocos waren aanwezig met 
hun producten. Een Coroniaans bedrijf participeerde aan het Coconut Festival met vlechtwerken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 22 oktober was uitgetrokken voor diverse presentaties die bijgewoond werden w.o. een 
presentatie van GoInvest en advocatenkantoor Ram & Mc Rae. De presentaties waren gericht op hoe 
zaken te doen in Guyana en de verschillende juridische zaken waarmee men rekening dient te houden. 
De volgende dag al heel vroeg in de ochtend keerde de delegatie terug richting Paramaribo. 
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Wetgeving 
Het Surinaams Wetboek van Koophandel is onlangs gewijzigd en de KKF is uiteraard betrokken 
geweest in het proces tot goedkeuring van de wetswijzigingen. In juni 2016 ontving de Kamer, die het 
Handelsregister beheert, de ontwerp wet ter becommentariëring. De wijzigingen beogen investeerders 
c.q. ondernemers, bij het opstarten van een onderneming (N.V.) zo min mogelijk te confronteren met 
tijdrovende administratieve obstakels en onnodige kosten. De wijzigingen die in het Wetboek van 
Koophandel zijn aangebracht betreffen: 

- Het aanpassen van de definitie van de N.V.; 
- Het afschaffen van de presidentiele verklaring van geen bezwaar; 
- Het mogen opmaken van de akte in een andere taal dan het Nederlands; 
- Het behalve in het Nederlands ook in het Engels mogen aanduiden van de N.V.; 
- Het afschaffen van de publicatieverplichting in het Advertentieblad van de Republiek 

Suriname (ARS); 
- Het verder aanscherpen van de aansprakelijkheid; 
- Het mogen gebruik maken van meerdere bestuursmodellen; 
- Het vervangen van het begrip maatschappelijk kapitaal door nominaal kapitaal. 

 
Voor de wetswijziging werd onder een N.V. een vennootschap aangeduid met een in aandelen 
verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin vennoten met één of meer aandelen deelnemen. Nu is een 
N.V. een rechtspersoon met één of meer op naam gestelde aandelen. Aandelen aan toonder zijn 
afgeschaft. De gewijzigde wet, die op 18 augustus 2016 in werking trad, staat slechts N.V’s toe met 
aandelen op naam. Voor N.V’s die voor deze datum werden opgericht geldt een overgangsbepaling 
van 3 jaren. Binnen deze periode moeten alle aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op 
naam. Voorts moeten de statuten van deze N.V.’s worden gewijzigd. Houders van aandelen aan 
toonder moeten hun toonderbewijzen inleveren tegen inschrijving van hun aandeelhouderschap in het 
aandeelhoudersregister. Dit al dan niet tegen afgifte van aandeelbewijzen op naam indien de N.V. deze 
verstrekt. De omzetting kan tot uiterkijk 18 augustus 2019. 
 
De presidentiele verklaring van geen bezwaar is afgeschaft. De akte moet nu slechts door een notaris 
worden gepasseerd. Het belangrijkste voordeel is een aanzienlijk kortere oprichtingstijd voor N.V.’s 
en een kostenbesparing. Krachtens artikel 33 lid 2 van de gewijzigde wet kan een N.V. al door 1 
persoon worden opgericht. Er is wel een vorm vereiste, de akte moet namelijk notarieel zijn verleden. 
Is de oprichter de Staat, dan hoeft de akte niet door een notaris te zijn gepasseerd of opgemaakt. Een 
N.V. oprichten kan ook door gebruik te maken van standaardmodel statuten. 
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