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Ondernemersavond

Onderwerp: Verkoop Surinaams aandeel in de Joint Venture

NV1 en Rosebel Gold Mines N.V.

Datum : dinsdag 30 april 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 en te discussiëren, voorts naast telefonische- en email-, ook persoonlijke feed-

back te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en oplossen

van knelpunten. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van de onderne-

mersavond; visite 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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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.sr

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 # 148

Saramacca Groningen DC gebouw (597) 8645723  # 147

Nickerie G.G. Maynardstraat  34 (597) 0210485 

Sipaliwini Atjoni (597) 8806760

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 8808340  

Brownsweg  Wakibasoe I (597) 8646192

BEKENDMAKING

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij aan alle inge-

schrevenen in het Handelsregister bekend dat zij hun jaarbijdrage vóór

01 april 2019 voldaan dienden te hebben (art. 20 G.B. no. 123).

Op alle ingeschrevenen wordt een beroep gedaan om hun jaarbijdrage

vóór 01 juli 2019 aan te zuiveren. Dit kan geschieden van maandag tot en

met vrijdag van 08.00 – 16.00 uur bij de kassa aan de Gravenberchstraat

no. 33 of bij onze filialen.

In verband met de verkiezing van de leden der Kamer dit jaar zullen

slechts ingeschrevenen die vóór 01 juli 2019 hun jaarbijdrage hebben

voldaan op de kiezerslijst geplaatst kunnen worden (art. 7 G.B. 1962 no.

85).

Oproep
Registreer nu voor de

INNOVATIE OPENDAG!

Heeft u iets: uitgevonden,

nieuws bedacht,

ontworpen,

of unieks gemaakt?

Deel het mee aan de buitenwereld!

Voor registratie of meer info: Contact nr. 437982 of

per e-mail: info@businessinnovation.sr

Ontwerpwet ‘Milieu Raamwet’

Op onze laatstgehouden ondernemersavond is de Ontwerpwet “Milieu

Raamwet” aan de orde gesteld.  De rol van de Nationale Milieu Autoriteit, de

Wet goederenverkeer, Milieuheffing, Bestemmingsheffing, Permanente

Ontbossing en Natuurbehoud, Commodity Heffing en overige aspecten die

een significante impact zullen hebben op het bedrijfsleven, zijn hierbij

besproken.                                                                                                                                      

Naar analogie van de Preambule beoogt de Milieu Raamwet een beleids- en

milieustrategie te ontwikkelen, die evenwicht schept tussen economische groei en

milieubescherming. Dit in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname

en om te kunnen beantwoorden aan de aspiraties van het Surinaams volk. De

conceptwet is echter vanuit een perceptie geformuleerd die een Staat in een Staat

creëert en die in de huidige vorm haar doel zal voorbijschieten en de eenheids-

staat fundamenteel zal aantasten. De KKF staat een terugtredende en faciliteren-

de overheid voor en kan derhalve niet meegaan in fundamentele ontwrichting van

Staatsstructuren in enge zin. De realiteit dat bescherming van het milieu in balans

behoort te zijn met de verantwoorde benutting van hulpbronnen en grondstoffen,

vereist een genuanceerder benadering. Het kind wordt anders met het badwater

weggegooid waardoor wij vervolgens volkomen afhankelijk worden van externe

actoren. Volgens de ondernemers zijn er nog heel wat onduidelijkheden in de

Ontwerpwet Milieu Raamwet, die voor verwarring en verontrusting zorgen. Hoe

zal de naleving gelijkwaardig worden bestendigd? Van de overheid verlangen en

verwachten zij niet slechts heffingen maar ook ‘incentives’ (stimulerende maatre-

gelen) om te geraken tot een win win situatie.

Liberale versus geleide economie

Recent is door een regeringsleider gesteld dat de liberale handel in ons land

o.m. zorgt voor  de ongebreidelde wisselkoers en dat zij derhalve aan ban-

den dient te worden gelegd. Vooruitlopend op een ondernemersavond waar-

bij dit onderwerp in open discussie zal worden gebracht, wenst de KKF het

hiernavolgende te stellen.

Een liberale economie is gebaseerd op een vrije marktwerking binnen een demo-

cratisch gestructureerde maatschappij. Particulieren investeren daarbij in bedrijf-

matigheden om daaruit profijt te trekken, werkgelegenheid te scheppen, een

maatschappelijke bijdrage te leveren alsook wezenlijk bij te dragen aan

Staatsinkomsten voor de Staatshuishouding. Een geleide economie daarentegen

wordt centraal aangestuurd waarbij de directe overheidsbemoeienis zich niet

beperkt tot primaire strategische aspecten zoals nutsvoorzieningen, maar ook

integraal in alle sectoren. De overheid heeft dan geen faciliterende en controle-

rende functie, maar een actief participatieve rol in economische activiteiten. De

onevenwichtige concurrentie die hierdoor ontstaat maakt dat bedrijven in ver-

drukking geraken.

Duidelijkheid vereist

Het is van belang dat de samenleving en m.n. het bedrijfsleven, dat de drager is

van de economie,  duidelijk weet waar de regering voor Staat zowel m.b.t. beleids-

voornemens als de beleidsvoering van alle dag. De context waarin de gezagdra-

ger de correlatie tussen een liberale economie en de onder druk staande wissel-

koers in ons land geplaatst, is volstrekt geen weergave van de feiten. Het bedrijfs-

leven als obstructeur van een stabiele economie aanmerken is onterecht en niet

bevorderlijk voor het herstel van de economie. Overheidsbestedingen zouden

meer in lijn moeten staan met de transitie van een import naar een productie en

dienstverlenende economie. Van de overheid wordt daarom verwacht dat zij ‘s

lands inkomsten, uitgaven en de verdiencapaciteit in breder perspectief plaatst en

haar beleid afstemt op prioriteiten. Het is daarom wenselijk, dat de constructieve

opstelling en leidende rol van de KKF om de economie op spoor te krijgen, niet

slechts door delen van de regering wordt benut, maar voor evenwichtig bestuur

ook wordt geïncorporeerd in de aansturing van de RvM. 

Agrarische sector en weersomstandigheden

De grote regentijd breekt binnenkort aan en diverse agrariërs hebben bij de

KKF hun beklag gedaan en bezorgdheid geuit over het uitblijven of niet

afdoende onderhouden van primaire wegen en lozingen.

De KKF stimuleert de omslag naar beter beheersbare vormen van landbouw en

veeteelt maar het is een gegeven dat onze agrarische sector onder zeer erbar-

melijke omstandigheden moet bijdragen aan onze voedselvoorziening. De regen-

buien van de afgelopen dagen hebben bij delen van de sector wederom voor

schade gezorgd en dat terwijl de grote regentijd zich nog moet aandienen.

Inspanningen om, anticiperend op weersomstandigheden, infrastructureel onder-

houd gerealiseerd te krijgen hebben nog tot onvoldoende resultaat geleid. Het

belang van coöperatief ondernemen wordt hierdoor weer aangetoond. Kleine

ondernemingen zullen dan in staat zijn, om in verenigd verband, zelf een aantal

aspecten ter hand te nemen. De KKF zal dit traject van verenigen en ondersteu-

nen tot behoud van de sector intensiever inzetten.

De Agro made in Suriname

Beurs 2019

De agrobeurs biedt wederom

aan onze agrarische sector en

Surinaamse producenten de

mogelijkheid hun producten

en diensten op een interactie-

ve wijze aan het publiek ten

toon te stellen. Het biedt aan

het publiek de gelegenheid in

een geconsolideerde omge-

ving geïnformeerd te raken

omtrent het actueel aanbod

van lokale ondernemers.

Daarnaast biedt de beurs u toe-

gang tot podiumpresentaties van

ondernemers alsook eenmode-

show. In de zalen bent u tussen

19.00 en 21.00 terecht voor pre-

sentaties van Professionals enin-

stanties. De werkarmen van de

KKF zijn eveneens aanwezig om

u te informeren over de veelzij-

digheid aan dienstverlening ter

ondersteuning van uw onderne-

ming.

Laat de regen u niet weer-
houden de beurs te bezoe-
ken voor het opdoen van
inspiratie!


