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Logische stappen

voor regionale 

integratie

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.

Ondernemersavond

Ondernemers praten met elkaar

Datum : dinsdag 25 juni 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 persoonlij-

ke feedback te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en

oplossen van knelpunten. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van

de ondernemersavond; 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

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap

en daardoor economische groei in Suriname door

het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te

versterken.

Dienstverlening van de KKF:

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 Indira Ghandiweg    (597) 530311 # 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  

Sipaliwini Atjoni (597) 8806760

- Bufes Fairs & Events 532300 / 8769895 info@bufes.sr

- STS Tourism Knowlegde Center 532373 / 8770793 info@surinametourism.sr 

- Croft Nature & Environment 433456 / 8769921 info@croft.sr

- BPDS Drafting & Implementation 437973 / 8769862 info@bpd.sr 

- SCC Multimedia (TV 20.2) 426392 / 8770781 info@communitychoice.sr 

- MTSS Engineering Advancements 493611 / 8770527 info@mtss.sr

- Nivesh Administration & Finance 437989 / 8770552 info@nivesh.sr

- SBIC Business Knowlegde 434055 / 8770615 info@sbic.sr

- SVS Utility Solutions 437974 / 8770802 info@verbruikersraad.sr

- GLOTSS Trade Blocks Services 439779 / 8769973 info@glotss.sr 

- SIA Business Education 426388 / 8770787 info@innovationacademy.sr

- SecFeSur Interconnections 532370 / 8770786 info@federaties.sr

- Fablab Fabrication Technologies 439090 / 8769926 info@fablab.sr

- I-Park Industry facilitation 437986 / 8769982 info@i-park.sr

- BInno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr 

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

Belanghebbenden worden opgeroepen zich te registreren voor:

- De STS Vakantie in Suriname beurs

- De Innovatie open dag

- Technische assistentie voor klein en medium ondernemerschap

- Training in voedsel verwerking

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstverleningen

van de KKF op de aangegeven contact nummers.

VISIT OUR WEB SITE:

WWW. SURINAMECHAMBER.COM

Mineralen industrie

Suriname heeft inmiddels voldaan aan de databeschikbaarheidsplicht conform

EITI-voorschriften. Daarmede is de schorsing van het toelatingsproces opgehe-

ven. Regulering en dataverzameling en analyse van sectoren behoort een natio-

naal beleidsmaatregel te zijn die niet wordt opgelegd door externe organisaties.

Het positieve van databeschikbaarheid heeft trouwens als keerzijde dat het een

instrument is voor grootmachten om landen met strategische resources te kunnen

volgen en waar zij dat nodig achten in te perken door subtiele dan wel rigoureu-

ze maatregelen. De voordelen van dergelijke internationale netwerken zijn voor-

alsnog marginaal gebleken voor ontwikkelingseconomieën.

Het is dan ook zaak dat wij als bedrijfsleven, met name actoren uit betreffende

sector, zaken op z’n merites beschouwen en zorgvuldig bedrijf sensitieve infor-

matie ten opzichte van nationale en internationale regels onderscheiden.

Transportsector

De samenwerking tussen de Nederlandse vliegmaatschappij en onze Flag carrier

is geannuleerd. Daar is niemand verrast over omdat dit op voorhand te voorzien

was. Het is zaak dat wij samenwerkingsovereenkomst op stringentere gronden

sluiten of deze resoluut nalaten. Cruciale ontsluitingen van ons land behoren pri-

mair te worden gewaarborgd door consolidatie en vooral rationalisering van onze

flag carrier. Daarnaast achten wij het cruciaal dat onze open sky policy wordt her-

zien. Open sky heeft namelijk bijkomstigheden die bij uitblijven van de interne her-

structurering in en om de sector, fataal kunnen zijn voor de beheersbaarheid van

de eigen ontsluiting. Het risico volledig aan de willekeur van externe carriers te

worden overgelaten is reëel.

Watertransport

-De KKF heeft een afvaardiging gedelegeerd naar Guyana voor het bewerkstelli-

gen van een alternatief voor de oeverbinding tussen Southdrain en de Moleson

Creek.  Het betreft een essentiële verbinding voor zowel het goederen als perso-

nenverkeer en de KKF heeft daarbij de plicht binnen haar mogelijkheden een

oplossing te bewerkstelligen. 

-De vaargeul van de Suriname rivier is dringend aan uitdieping toe. Echter zijn wij

van mening dat een bagger actie onderdeel moet zijn van een totaalplan van ver-

hogen van de vaar frequentie in de rivier door schepen met een toepasselijke

diepgang. Daarnaast behoort de stopzetting van afgravingen van schelpen te

Braamspunt te worden geëvalueerd blijkens het vergroot risico van vastlopen van

schepen in de monding, welke als medeoorzaak heeft de veranderde stroming

van sediment na ‘bevriezen’ van het gebied.  

Landtransport

De eindeloze discussie van subsidie of verhoging van de bus tarieven is weder-

om actueel. Hoewel de Staat de aankoop van eigen bussen heeft ingezet en de

militaire bussen een tussenhulp zijn voor met name de districtsroutes in de avon-

duren, pleiten wij voor een duurzaam vergelijk.

Het herstructureren van de routes waarbij het aantal bussen er route wordt geë-

valueerd is ook een aspect om de verdiencapaciteit per route te verbeteren. Wij

beijveren ons via onze werkarm SecFeSur, door de centrale inkoop van banden

en overige vervangingsmiddelen, de sector te ondersteunen en te structureren.

Bosbouwsector

Het verhandelen van houtkapvergunningen zonder tussenkomst van de SBB en

ROGB. Het is zaak dat wordt nagegaan wat de voedingsbodem is van dergelijke

handelspraktijken. Ons bereiken nog te vaak klachten dat actoren die daadwer-

kelijk actief wensen te zijn in die sector niet in aanmerking komen voor conces-

sies. De buitenlandse bedrijven die de aandelen van NV’s die een concessierecht

bezitten, overnemen doen dat vaak tegen riante bedragen die lokale onderne-

mers niet kunnen opbrengen. De maximale benutting op duurzame wijze van

deze natuurlijke hulpbron, behoort tot een aandachtspunt die op de tafel ligt. Om

de lokale participatie in de sector en het creëren van een economische meer-

waarde daarbij, aan te moedigen, is de KKF daarom doende randvoorwaarden

daartoe te inventariseren en daarin te assisteren. De overige sector actoren die

vanwege hun veldwerkzaamheden niet hebben kunnen participeren in de afgelo-

pen bespreekmomenten, zijn nog altijd welkom.

Agro sector

De behoefte aan het Veterinair lab doet zich steeds meer gevoelen. Daarnaast is

de noodzaak tot keten kringloop data een steeds crucialer aspect. Voor het ver-

antwoorden van het eind product is de traceerbaarheid van alle facetten van de

productie van belang. Niet slechts de gebruikte stimulerende middelen als mest-

stoffen en mineralen, maar ook de voedingsbestanddelen tbv kweekdieren en de

wijze van bereiding moeten transparant zijn. De noodzaak hiertoe is niet slechts

voor export producten maar ook voor de lokale markt. Het is bepalend voor het

product label, bv “Halaal”. LVV heeft haar deel gedaan, maar als bedrijfsleven

hebben wij ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij roepen betrokkenen in de

agrosector dan ook op tot volledige participatie in ons traject van het opbouwen

van de product analyse matrixen. De matrixen leggen ook direct de hiaten bloot

waar ondersteuning nodig is. Met name de kleine en midden grote bedrijven

komen wij daarbij tegemoet met technische assistentie.

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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SIBENDIE MOFINA STORE

TJOKROPAWIRO DJOEMINAH

AG - OTOPANTI

CLEMENT R. JORDEN

WINKEL KROMOSADJAH

R.S. KARIJODIWONGSO

RISK & SECURITY MANAGEMENT

J-SEC-JOHNS

TRANSPORTBEDRIJF TIRBENI

MARLON EIFLAAR

SPACE JAM

BENCO'S PROMOTION

BEMIDDELINGSBUREAU PANDAY

afgekort B.B.P.

CLIVALRO BETONBEDRIJF

LIU XIAO YING

NARAIN'S TROPICAL FOOD afgekort N.T.F.

LIM HIM

LIBRA SALOMON

SUPERMARKT MATABHIEK

WENDELL LATTIG TAXI

AXESS POINT

DIKENALI

Faiselweg 23

Kankantriestraat O/d

Noodmarkt vak B no. 10

Puleowinastraat 21

Powisistraat 309

Ridoewanstraat 55

Havenlaan Zuid (Havencomplex)

Houtbijstraat perceel 200

Gadosabistraat 24

Quatrostraat 116

Kayzerstraat 1

Meyerweg 18

Peu Et Contentstraat 101

Twee Kinderenweg 25

Duisburglaan 23

Fosforstraat 6

Bersabalaan 62

Welgedacht A-weg BR. 298

Abonestraat 52

Weg Naar Peperpot BR.

185

Kinkajoestraat 23

Washingtonstraat 44

Willem Anthonielaan 39

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Bemiddelingsbureau

Autobusdienst

Winkelier

Transportbedrijf

Adviesbureau, Opleidingsinstituut,

Bewakings- En Beveiligingsdienst

Bewakings- En Beveiligingsdienst

Transportbedrijf, Aannemer

Taxibedrijf

Grafisch Ontwerpbureau, Copieerbedrijf

Servicebureau, Promotion Bureau,

Distributeur

Bemiddelingsbureau

Fabrikant

Importeur

Importeur, Exporteur

Eet- En Drankinrichting, Winkelier

Exporteur, Transportbedrijf,

Importeur

Eet- En Drankinrichting, Winkelier

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf, Monteur

Servicebureau, Opleidingsinstituut,

Computerbedrijf

Exporteur


