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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 11 maart 2019 Nr. 890

Logische stappen

voor regionale 

integratie

OPSCHONING HANDELSREGISTER

Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van
onderstaande bedrijven:
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50957

51003

51059

51140

51156

51178

51184

51186

51205

51206

51214

51254

51259

51302

51332
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AUTO SPORT BAR

GRUNSPITI RECORDS (GS

RECORDS)

ROBINDERDAT KALICHARAN

BEHEER MAATSCHAPPIJ SEBOK

B.V.

V. JUGOOA

O. ALGOE-TIMAL

CHAINOREE OPPASHUIS EN PEU-

TERSCHOOL

ANAND NARAIN

RADJEN CHITAN

MARWINA PIKIN

FERNANDO'S CARWASH

SCHOOLBUS ROYER

GILERMO'S IMPORT/EXPORT

EDMUND B. MARTOPAWIRO

DINALI'S VEEHANDEL

JAIME R. WONG CHUNG

OTMAR'S MINI MEUBELS

SIKANDER  EXPORTBEDRIJF

MAKAIO EVENTS

NIKIETA LALOETOE

ARMAND WINKEL

WENSLEY DOKO

HENK S. KARTOWIDJOJO

J.E. DE MIRANDA NOBRE

MICHELLE MAZEL TEKENBUREAU

Benzdorp

Sitaramstraat 2

Vervuurtweg 12

Waterkersstraat 19

Mariendaal km. 23,5

Tamansarie km. 15 no. 63

Nadiastraat 57

Wanicakanaalweg 21

op het erf van de Openbare School

te Maho

Waterkant van de Cotticarivier te

Moengo

Papatamkondre

Jo Dompigstraat  29

Anjoemaraprojekt 

Catharina Sophiastraat BR. 269

Slingerweg 28

Moustachestraat 2

Zapatastraat 21

Adanwaistraat 18

Jan Tooropstraat 7

Alfonsdorp 

Alemonie I

Abigaelslustweg 6

Heiligenweg 

Chloorstraat 3

Macapastraat 10

Eet- En Drankinrichting

Servicebureau

Importeur

Bemiddelingsbureau

Autobusbedrijf

Transportbedrijf

Dagverblijf, Peuterschool

Verhuurbedrijf

Standhouder

Vakantieoord

Autowasserij

Transportbedrijf

Importeur, Exporteur

Autobusbedrijf

Opkoper

Importeur

Exporteur

Exporteur

Servicebureau

Importeur

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Taxibedrijf

Importeur

Tekenbureau

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

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

Wanica Vierkinderenweg #2/ Hoek     (597) 530311 # 145
Indira Ghandiweg

Commewijne            Oost-westverbinding # 251 (597) 530311# 144

Marowijne Granpasieweg 1 (597) 8807859 

Saramacca Groningen DC gebouw (597) 8645723 

Nickerie G.G. Maynardstraat  34 (597) 0210485   

Sipaliwini Atjoni Tel.: (597) 8806760 

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 8808340 

Brownsweg  Wakibasoe I (597) 8646192

WEEK REVIEW

Ondernemersavond

Valuta reserves en transacties van rekeninghouders
Inleider : Dhr. Drs. Eblein G. Frangie

Datum : dinsdag 12 maart 2019

Tijd : 19.00 uur - 20.00 uur

Plaats : KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich te nemen,
voorts naast telefonische en email, ook persoonlijke feedback te geven voor doorgeleiding
naar betreffende instanties. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van de onder-
nemersavond.  Visitie kaartjes horen er dan ook bij.

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen 

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945

Info@bufes.sr, www.bufes.sr
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www. surinamechamber.com

Ondernemers spraken op dinsdag 5 maart jl. over de monetaire situatie.

In het kader van  het aantreden van de opvolgende CBvS Governor hebben

ondernemers van gedachten gewisseld over de monetaire situatie in ons

land en hun aandachtspunten kenbaar kunnen maken.  De KKF gaf eerder

op 18 februari jl. in een persbriefing al aan dat monetaire stabiliteit een cru-

ciale voorwaarde is voor economische en sociale groei. De feedback heeft

de KKF meegenomen als aandachtspunten in de kennismaking en werk-

overleg met de recent aangetreden Governor. 

De ondernemers gaven aan dat de economie eist dat je cash moet hebben en zij
geloven stellig dat monetaire instabiliteit toch zal plaatsvinden door het begro-
tingsbeleid van de regering. Ondernemen wordt moeilijker gelet op de zware
periode die eraan komt. Maar als ondernemers ervoor kiezen niet te handelen in
valuta dan leveren zij daarmede ook een bijdrage aan monetaire stabiliteit in ons
land. Remi Bhailal, KKF Kamerlid namens de Cambiohouders in Suriname, zei
dat het de laatste tijd moeilijk is om Euro’s te storten, en contanten in USD op te
nemen terwijl ook overmakingen naar het buitenland problematisch verlopen.
Bovendien worden er ook voor het opnemen van SRD kosten in rekening
gebracht. De koersen variëren. Er zijn twee koersen: de giraal koers en de cash
koers. De giraal koers is lager dan de cash koers. Er is volgens Bhailal geen
schaarste aan USD, want elke dag wordt er tussen de $600.000 en $1000.000 via
goud en hout op de markt gebracht. Alleen is de koers hoog, als dat nou om reden
van speculatieve aard ofwel door de nijpende overheidscashflow is, laat hij in het
midden. Hij stelt dat de cash koers omlaag moet want dan gaat de giraal koers
ook omlaag. Hoewel de banken dollars hebben op hun rekeningen in het buiten-
land kan men moeilijk Cash dollars bij hun vinden. Doordat de koers hoog is, kun-
nen de banken moeilijk aan de dollars te komen. De hamvraag van ondernemers
is tweeledig: “ Welke garantie hebben wij aangaande onze valuta reserves bij
bankinstellingen en zijn wij gegarandeert dat onze contanten niet worden bevro-
ren bij grensoverschrijdende transacties?” RMD

Dienstverlening van de KKF:

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

- Bufes Fairs & Event 532300 / 438945 info@bufes.sr
- STS Tourism Development 532373 info@surinametourism.sr
- Croft Nature & Environment 433456 info@croft.sr
- BPDS Drafting & Implementation 437973 info@bpd.sr 
- SCC Multimedia 426392 info@communitychoice.sr
- MTS ICT Engineering 422100 / 422110 info@mtsnvsuriname.sr
- Nivesh Finance & Administration 437989 info@nivesh.sr

- SBIC Legal & Statistics 434055 info@sbic.sr
- SVS Utility Solutions 437974 info@verbruikersraad.sr
- GLOTSS Global Trade 439779 info@glotss.sr
- SIA Education 426388 info@innovationacademy.sr
- SecFeSur Interconnections 532370 info@federaties.sr

- Fablab Fabrication Technologies 439090 info@fablab.sr

- I-Park Industry facilitation 437986 info@i-park.sr
- BInno Improvement Services 437982 info@businessinnovation.srDe KKF doet een dringend beroep op het bedrijfsleven zich te onthouden

van speculatieve handelingen welke de valuta wisselkoers mede kunnen

stuwen.

Delegatie Indonesie

Een delegatie uit Indonesia, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsle-
ven heeft de KKF 2x bezocht op 6 en 9 maart jl. Het bezoek heeft geresulteerd in
aanscherping van het samenwerkingsverband en werkafspraken. De KKF heeft
gevraagd voor technology transfer, productie support en market acces voor het
bedrijfsleven.

ESIA Environmental social impact assesment

Op 6 maart jl. is er een publieke meeting gehouden door ExxonMobil omtrent het
concept Milieu en Sociale Effecten Analyse (MSEA) van een voorgenomen onder-
zoek in de exclusieve economische zone (EEZ) van Suriname, voornamelijk in
Blok 59, ongeveer 305 kilometer offshore van Suriname. 
Het concept MSEA en MMMP zijn beschikbaar voor openbare beoordeling tot 18
maart 2019 op het NIMOS-kantoor en bij CROFT, de Nature & Environment wer-
karm van de KKF.
* Milieu Management en Monitorings plan (MMMP).

Programma Uitzending Managers (PUM)

De KKF en de PUM hebben een overkomst gesloten ter ondersteuning van Small
and Medium Enterprises (SME’s) d.m.v. technische expertise. Bedrijven, maar
ook starters kunnen bij de KKF werkarm Business Innovation terecht voor infor-
matie en aanvragen in deze, als ook voor reguliere Innovatie support.

Standaard Hallal Food

De KKF stelt ondernemers in de gelegenheid hun aanvullingen op de standaard
te adresseren zodat die in de eind draft kunnen worden verwerkt. U kunt hiervoor
terecht bij De Sector Federation Suriname (SecFeSur), werkarm van de KKF. 

Crimsonlogic

De KKF heeft geparticipeerd in de sessies betreffende de te ondertekenen over-
eenkomst tussen de Staat, uitvoerend het Ministerie van HI&T en Crimsonlogic.
De KKF heeft als aandachtspunten o.a. dat het introduceren van een nieuw sys-
teem ter heffing en ontvangen van invoerrechten niet de oplossing is van het
vraagstuk van onderfacturering en daarmede het mislopen van inkomsten, ver-
traging van afhandeling van goederen, fraude en overige bottlenecks aangaande
invoer, doorvoer en uitvoer van goederen. De Staat wordt nodeloos in de kosten
gejaagd terwijl de implementatie veel meer randvoorwaarden behelst dan inge-
calculeerd. De KKF adviseert daarom de concentratie te leggen op verbeteren
van interne structuren en het creeren van duurzame mechanismen ter optimali-
satie van ons handelsverkeer. 

Milieu Raamwet

De KKF heeft in de DNA consultatie betreffende de concept Milieu raamwet erop
aangedrongen dat Suriname zich niet laat meeslepen in ongenuanceerde aanna-
mes. Het is van belang dat wij volgorden hanteren. Welke sociaal economische
ontwikkeling staan wij als natie voor en hoe willen wij daar uitvoering aan geven.
Het milieu zal ongeacht interen bij ontwikkeling, maar dat is een onvoorkombaar
gevolg. De milieuwet moet daarom een weerspiegeling zijn van de realiteit en ons
niet zondermeer beletten in ontwikkeling. De KKF staat daarom een balancering
voor tussen mens en natuur ipv het bevriezen van de natuur. 


