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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond
“Grondbeleid”
Datum : dinsdag 26 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 ondernemersavond. Visitie kaartjes horen er dan ook bij.

WEEK REVIEW
Meeting Quality Infrastructure
Op vrijdag 15 maart jl. heeft een vertegenwoordiger van SecFeSur, KKF werkarm,
deelgenomen aan een stakeholders meeting ter vorming van een steering committee voor het ontwikkelen van beleid voor kwaliteitsinfrastructuur. Dit project
wordt georganiseerd door de CARICOM Regional Organisation for Standards and
Quality (CROSQ) in samenwerking met het SSB. Het doel van de Steering
Committee is te geraken tot regionaal vergelijkbare integraal verbeterde infrastructuur. De leden moeten bestaan uit mensen van het bedrijfsleven die genoeg
kennis en ervaring hebben in het productieproces. De Steering Committee zal
bestaan uit een lid van elke stakeholder, welke maximaal 15 leden zal zijn. Dit project wordt gefinancierd door de Caribbean Development Bank. Infrastructuur is
een onlosmakelijk facet van economische alswel sociaal maatschappelijke connectiviteit. De KKF zal haar bijdrage leveren om de lokale infrastructuur beter te
doen aansluiten op onze nationale ontwikkelingsdoelen.
Workshop “Econometric Analysis on Productivity: ICT and Creative
Industries”
Op maandag 18 maart jl. heeft de Suriname Business Information Center (SBIC),
een werkarm van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de derde en tevens
laatste Workshop van “Econometric Analysis on Productivity: ICT and Creative
Industries” bijgewoond. Er zijn analyses uitgevoerd binnen het raamwerk van het
Suriname Business Climate and Innovation Program (SUBCIP), dat gefinancierd
wordt door de Inter American Development Bank (IDB) en wordt geïmplementeerd door de Competitiveness Unit Suriname (CUS) van het Ministerie van
Handel, Industrie en Toerisme. Het doel van het SUBCIP is verhoging van de bijdrage en toegevoegde waarde van de private sector aan de economie van
Suriname. Deze Workshop bestond uit 4 sessies (Workshop Objectives,
Highlights of the reports- econometric results and research, challenges encountered during data collection and potential Next steps), uit vragenronde en een discussieronde. De KKF identificeert de ICT – en de creatieve sector als sectoren die
met geringe investeringen anders dan persoonlijke kennis, inzicht en creativiteit
kunnen worden uitgebouwd tot verdienpoten van de maatschappij. De dienstverlening beperkt zich namelijk niet tot de nationale grenzen, maar leent zich uitermate voor outsourcing.

KKF Vestigingen
Hoofdkantoor

Gravenberchstraat 33
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J.B.S. Rebostraat 74
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Wanica Kwatta
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(597) 530311 # 146
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Vierkinderenweg #2/ Hoek
Indira Ghandiweg

(597) 530311 # 145

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

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.

Dienstverlening van de KKF:
-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTS
Nivesh
SBIC

- SVS
-

GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park

- BInno

Eigen bijdrage consolideren van infrastructuur
Op onze ondernemersavond van 19 maart jl. heeft de heer Paul de Baas, ondervoorzitter KKF en Voorzitter CROFT, met ondernemers van gedachten gewisseld
over de reparatie van wegen en bruggen. In zijn hoedanigheid als voorzitter van
de werkarm CROFT (Caribbean Regional Organization for Forestry & Timber)
heeft De Baas het belang van een eigen bijdrage en eigen verantwoordelijkheid
benadrukt. De ondernemers hebben aangegeven dat ze bereid zijn hun bijdrage
te leveren maar zij willen eerst het samengestelde plan i.s.m. OWT&C op te stellen ter inzage hebben. De ondernemers zijn ook op het hart gedrukt om zuinig om
te gaan met onze infrastructuur en zich te houden aan de regels. Indien er vanuit
deze sector nog aandachtspunten zijn dienaangaande kunt u mailen naar
info@federaties.sr
Launch Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname
2019-2028
Op 19 maart jongstleden vond de lauch plaats, van het Nationaal Strategisch Plan
voor Gezondheid en Welzijn in Suriname 2019-2028, in Ballroom Torarica. Dit
plan is door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkeld in samenwerking met
de stakeholders en de Pan- Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Het
plan is gebaseerd op de behoefte aan gezondheidszorg die leidt tot ‘een gezonde bevolking’ en het introduceert een nieuw zorgmodel. De KKF is de mening toegedaan dat Suriname met enkele cordate en cruciale ingrepen, als uitvloeisel van
de bestaande wetgeving, de gezondheidszorg drastisch op de rails kan brengen.
Het voortdurend produceren van nieuwe plannen zonder daadkracht en uitvoeringscapaciteit heeft ons vooralsnog geen afdoende resultaten opgeleverd. Wij
spreken daarom de hoop uit dat het algemeen belang uiteindelijk prevaleert.
Modernisering Arbeidsgeschillen Wet
Het Ministerie van Arbeid is doende een reeks aan wetgeving inzake arbeidsverhoudingen te moderniseren. De KKF ondersteunt de modernisering van wetgeving in het algemeen, zij het dat modernisering wel in perspectief moet staan van
een integrale ontwikkelingsvisie en economische perceptie. Het ‘knechten’ van
het bedrijfsleven d.m.v. wetgeving, bevordert geen duurzaam ontwikkeling. De
KKF pleit voor meer inzicht van wetgevingsjuristen en hun beleidsmakers in het
maatschappelijk verkeer, waardoor de vaak haaks tegenover elkaar staande
opvattingen en belangen tussen werkgevers en werknemers beter ondervangen
kunnen worden.

532300 / 438945
532373
433456
437973
426392
422100 / 422110
437989

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtsnvsuriname.sr
info@nivesh.sr

Legal & Statistics
Utility Solutions
Global Trade
Education
Interconnections

434055
437974
439779
426388
532370

info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr

Fabrication Technologies

439090

info@federaties.sr
info@fablab.sr

Industry facilitation

437986

info@i-park.sr

Improvement Services

437982

info@businessinnovation.sr

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

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr

Meeting Federatie COFWES en OWT&C
Op
het
Ministerie
van
Openbare
Werken,
Transport
&
Communicatie(OWT&C) is op maandag 18 maart jl. een meeting geweest
met de Wegtransport Federatie COFWES. Er is gesproken over het herstellen van o.a. de Witagronbrug. Het overleg is een uitvloeisel van de afspraken tussen COFWES en het Ministerie van Financiën inzake de Rij en
Voertuigen belasting.
COFWES is met het Ministerie van Financiën overeengekomen dat haar leden
vrijgesteld worden van de belasting voor aanhangwagens, het invoerrechten vrij
importeren van banden en de verbetering van infrastructuur voor zwaar transport.
Voor het herstel van de bruggen zal de sector hout beschikbaar stellen. Voor
truckhouders is het belangrijk dat met name de Witagronbrug, zo snel als mogelijk wordt hersteld opdat zij weer normaal aan de slag kunnen om te verdienen; de
Rij- en voertuigenbelasting moet immers betaald worden. OWT&C heeft de aannemer Rijsdijk benaderd die zijn machines voor dit project zal inzetten onder
supervisie van het Civiel onderdirectoraat. Er zal van onderen uit worden gewerkt
aangezien er in de droge tijd weinig tot geen water onder de brug is. De aannemer zal met uitzondering van hout alle andere benodigde materialen ter beschikking stellen. Het ministerie van OWT&C heeft een window van 3-4 weken om de
onderbouw van de brug in orde te maken. COFWES helpt met het normeren van
truckers, betreffende hun lading, aslast en rijgedrag over de bruggen. Er mag
maximal 60 ton over bruggen in Suriname. Overtreders zullen van de weg
gehaald worden.

Fairs & Event
Tourism Development
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia
ICT Engineering
Finance & Administration

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

719

J.A.M.L.O. TJON SIEUW

Hk G.g. Maynard-/annastraat

Winkelier

5371

S. SARIDJO - MARTOSAMI

Soekramsingstraat 12

Winkelier, Drankinrichting

5501

R. MAHESPALSINGH

Corantijnpolder Serie A no. 11

Winkelier, Pompinstallatie, Servicestation,

8681

C.E. BOLDEWIJN - HERMAN

Groene Strook Apoera

Winkelier

21628

S. JANKIE

Kwattaweg 349

Autobusdienst

22207

N. SOEKHOE

F.o. Lashleystraat 66

Autobusdienst

22294

S. ALGOE

Importeur

23923

TAXIBEDRIJF J.S. SASTROWITOMO

G.g. Maynardstraat perceel 52 BR.
116
Waterkant nabij de veersteiger

32044

MONESH ALGOE

Zeedijk Serie A no. 90

Eet- En Drankinrichting

60690
61114

APS AUTOMATION
& PROCESS Van Sprangweg 11
SOLUTION
David Simonsstraat 91 boven
QING YI MASSAGE SALON

61189

BINDJA SCHOONMAAKBEDRIJF

61223

BORIANSA AUTO VERHUURBEDRIJF Tamarindelaan 21

Verhuurbedrijf

61257

SOREN FORWARDING & LOGISTICS Tata Colinstraat 18

Importeur, Expediteur,
Luchtvaartafhandelingsbedrijf

61290

JOYCE COPY CENTER

Macapastraat 108

Servicebureau, Copieerinrichting

61358

AWSHI INTERNATIONAL

Soekramsinghstraat 516

Servicebureau

61403

FOEK DE WASSER

Gemenelandsweg 85

Autowasserij

61557

DEMIQ TRANSPORTBEDRIJF

Napistraat 24

Transportbedrijf

61597

AYAN'S ELECTRONICS

Mireilleweg 36

Reparatieinrichting

61652

HUANG XIUJIE

Indira Gandhiweg 460

Importeur

61705

NURSE ERIC

Wantonstraat 11

Cateringbedrijf

61746

WEGRA SERVICES

Humphreyweg 16

Schoonmaakbedrijf

61776

ESSUYEZ SCHOONMAAKBEDRIJF

Posoegroenoestraat 40

Schoonmaakbedrijf

61857

ALCA - MARKT

Jakaoemoweg 218

Winkelier

62472

WARUNG DJIFARI RESO

Guaranistraat hoek Frankrijkstraat no. 33

Eet- En Drankinrichting

Importeur, Reparatieinrichting, Fabrikant

Laarwijk 70

www. surinamechamber.com

Taxibedrijf

Servicebureau
Servicebureau
Schoonmaakbedrijf, Aannemer,
Servicebureau, Transportbedrijf

