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: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
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: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
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: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

BEKENDMAKING
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

17030

GAJADHAR SAMIPERSAD

Braamshoopweg BR. 53

Transportbedrijf, Schoonmaakbedrijf,

woensdag 29 april: traditionele soep
donderdag 30 april: cassavegerecht
vrijdag 1 mei: moksie alesie
zaterdag 2 mei: wildvlees
zondag 3 mei: vegetarisch / vis

18188

A.H. GARIB

Mon Plaisirweg 27

19077

E.H. CASTELEN

26147

Voor deelname: KKF-beurssecretariaat tel. 530311 tst. 110, 111,

26159

GROSSIERSBEDRIJF
R. GOKOEL
DHARMINDRA KEDAR

Tout Lui Fautkanaal BR. 252 per
ceel 10-12
Indira Gandhiweg BR. 617

28029

29 APRIL - 3 MEI 2015
Thema’s:

Aannemer, Importeur

Autobusbedrijf, Verhuurbedrijf,
Transportbedrijf
Drankinrichting
Grossier

Balatastraat 29

Grossier

GAJADHAR, S.

Braamshoopweg BR. 53

Winkelier

31910

J.H. DEMPSTER

Prinsessestraat BR. 56

Taxibedrijf

Drs. Martin Panday en Dr. Danny Lachman presenteerden onlangs op
onze ondernemersavond enkele scenario's m.b.t. energie, infrastructuur, toerisme en afval. Er werd een niet florissant beeld geschetst
van Suriname over 15 jaar als wij het beleid voortzetten dat in de
afgelopen decennia werd gevoerd inzake de genoemde vraagstukken.

34291

R. BAIDJOE

Braamshoopweg BR. 54

Autobusdienst

36179

Zwartenhovenbrugstraat 198

Eet- En Drankinrichting

36810

ORIGINAL DAY & NIGHT
RESTAURANT
QIU WEIMIN

Verlengde Gemenelandsweg 144

Winkelier

in een ander strategisch
deelgebied. Dit lost ook
andere problemen op zoals ongerief door het op
en neer moeten pendelen
van het ene naar het
andere overheidsgebouw,
ontsiering en vervuiling
van de binnenstad. De
kantoren die leeg komen
te staan kunnen een toeristische bestemming krijgen.

37135

G.M. LI - LUO

Verlengde Gemenelandsweg 152a

Winkelier

37302

SHERYN O. POWER

Verlengde Gemenelandsweg 158

Importeur

38840

ZONDERVAN IMPORT

Verlengde Gemenelandsweg 132

Importeur

39263

Mangrovestraat 2a, Ballast Nedam
Complex
Verlengde Gemenelandsweg 152

Importeur

40424

TROPICAL TECHNOLOGIES,
INC.
FENG PING LIANG

42838

ESOPLUS

Verlengde Gemenelandsweg 158

Winkelier

42915

Verlengde Gemenelandsweg 85

Eet- En Drankinrichting

45192

BAR RESTAURANT
YANGWEN
COLORADO

Verl. Gemenelandsweg 132 A

Importeur, Adviesbureau

45253

CLIMAX CAR RENTAL

Zwartenhovenbrugstraat 99

45503

HOLLYWOOD RESTAURANT

Verlengde Gemenelandsweg 86

Verhuurbedrijf, Importeur,
Exporteur, Grossier
Eet- En Drankinrichting

46418

MYWEBSERVER.NL

Zwartenhovenbrugstraat 16 boven

49045

Verlengde Gemenelandsweg 135

51230

DE PLANTENVERMEERDERAAR
KAPSALON LA FLEUR

Ontwerpbureau,
Adviesbureau
Plantenvermeerderingsbedrijf

Verlengde Gemenelandsweg 157

Kapper

52146

C MARK - T

Winkelier

54748

WOODTRACKER B.V.

Verlengde Gemenelandsweg 141a
boven unit 203
Einsteinstraat 27

112 (Tanja Sosrojoedo, Veronica Gopal of Mireille de Getrouwe)

Energie infrastructuur toerisme en afval

Out the box
'De luiaard sukkelt voort',
was de titel van het doemscenario terwijl het alternatieve scenario de beloftevollere naam had van
'De Ara stijgt op'. Dit scenario bevat duurzame 'out
of the box' oplossingen
voor dezelfde vraagstukken als bij het eerste scenario. Danny Lachman
gaf als voorbeeld het blijven uitbreiden van energiecentrales om de groter
wordende verzorgingsgebieden te voorzien terwijl
het beter zou zijn de energienetwerken te decentraliseren, gebruikmakend
van duurzame vormen
van energieopwekking zoals wind- en zonne-energie. De drukte in de binnenstad kan ingeperkt
worden door overheidskantoren te concentreren

Toerisme
Martin Panday illustreerde
een concept waarbij om
het Stuwmeer filialen komen van bestaande hotels, horecadiensten en
andere toerisme voorzieningen die in Paramaribo
succesvol zijn. Is er voldoende kwalitatieve kamercapaciteit dan kan dit
worden aangeboden aan
buitenlandse reisorganisaties die in bulk kamers

bij hotels en stoelen bij
vliegmaatschappijen inkopen. Suriname wordt dan
eindelijk een betaalbare
reisbestemming. Volgens
dit concept zal een reis
Nederland - Suriname tussen de 600 en 800 euro
kosten: vlucht inclusief
hotel. Panday gaf ook aan
hoe het gooien van vuil uit
auto's aangepakt kan worden door auto's te voorzien van een dashcam
waarmee vervuilers worden gefilmd (auto + kenteken). Van de forse boete
die opgelegd moet worden zou dan 80% uitgekeerd moeten worden aan
degene die het filmpje
heeft geschoten. Beide
presentatoren benadrukten de urgente noodzaak
van alternatieve denkwijzen bij het aanpakken van
allerhande vraagstukken.
RMD

Importeur

Importeur, Exporteur

CITAAT
"Gedachten, bewuste of onbewuste, die jouw denken overheersen hebben
een sterke aantrekkingskracht. Je leven is een spiegel van je
overheersende gedachte. Kies daarom bewust je gedachten en
verander zo je leven". (The Secret)

Handelsmissie naar India
Het Indiase Ministerie van Handel en Industrie, SEPC en de CII organiseren van 23
t/m 25 april 2015 "The Global Exhibition on Services" in Pragati Maidan, New Delhi,
India. De KKF is in verband hiermede van plan een handelsmissie naar India te
organiseren. In deze exhibitie zullen 40 landen participeren met de sectoren
Toerisme, Onderwijs, Gezondheidszorg, IT & Telecom, Media en Entertainment,
Logistiek, SME's Services, Professionele Services en Ruimtevaart. De voorgenomen handelsmissie beoogt de strategische coöperatie met India en haar counterparts te versterken.
De KKF nodigt ondernemers in de genoemde branches uit te participeren in deze
handelsmissie die wordt georganiseerd van 21 april - 26 april 2015. Op dinsdag 14
april wordt om 20:00 uur een teach-in gehouden in de conferentiezaal van de KKF
aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Op chamber@sr.net kan een registratieformulier worden opgevraagd waarna dit formulier ingevuld geretourneerd kan worden
naar dit emailadres.
Voor nadere informatie kunt u bellen naar tel: 530311 toestel 111 / 112 of mailen
naar: chamber@sr.net. Meer informatie kunt u ook vinden op www.gesdelhi.in.

Wist

u

dat ?

Ondernemend Suriname heeft in de afgelopen vier jaar te weinig initiatieven ontplooid en acties ondernomen; dure consultants werden betaald om haar werk te
doen. Dit zei Vice President Robert Ameerali onlangs tijdens een 2-daagse forum
over het verbeteren van het concurrentievermogen van de Surinaamse economie.
Er is een te lage ondernemers 'drive'. De VP riep op intensiever te gaan voor productie. ASFA voorzitter Wilgo Bilkerdijk merkte bij die gelegenheid op dat "wij inderdaad teveel gefocust zijn op de kleine Surinaamse markt. Wij moeten ons meer
gaan richten op de circa 14 miljoen mensen in het Caribisch gebied. De VP betreurt
het dat gronden die voor productiedoeleinden zijn uitgegeven zo vaak worden
omgezet in woningbouwprojecten. Hij ziet graag dat deze gebieden voortaan in de
boezem van de staat blijven, waardoor er geen bestemmingswijzingen aangevraagd
kunnen worden of hypotheken worden gesloten. Ameerali vindt ook dat de overheid
voortvarender en veel sneller moet zijn in het aanpakken van verouderde wetgeving. Ondernemers moeten sneller gefaciliteerd worden en geen onnodige stagnaties ondervinden. Anno 2015 wordt het bedrijfsleven nog geconfronteerd met vele
verouderde wetten die dringend op de schop moeten.

ONE

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd voldoen
is een voortreffelijk voornemen.
Dit kan van ma. - vrij. van 08.00 - 16.00 uur
bij de kassa van de KKF.

Op weg naar 105 jaar KKF (11)
Nadat in de periode 1996 - 1999 een solide basis was gelegd stond de
Kamer in de periode 2000 - 2003 voor de bijzondere taak een beleidsplan te formuleren dat voortborduurde op het bereikte. Voorts moesten nationale en internationale uitdagingen van het nieuwe millennium worden aangegaan.

STOP
WINDOW

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw
vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het

Beleidsplan
Wij vatten kort samen wat
dit beleidsplan inhield.
Ten eerste werd gesteld
dat de Wet van Kamers
van Koophandel en Fabrieken moest worden
aangepast en gemoderniseerd vanwege ondermeer de veranderende rol
van het bedrijfsleven.
Voorts wilde KKF haar
dienstverlening en informatieverschaffing uitbouwen wat o.m. inhield: *trainingen, identificeren van
praktische problemen en
verantwoordelijkheden
van de ondernemer (criminaliteit, milieu, kwaliteit
van producten etc.);
*vaste beurshallen en professionalisering van het
beursgebeuren. Ten der-

de was de Kamer vastbesloten inspanningen te
continueren die moesten
leiden tot werkelijke liberalisering van import/export
procedures. Punt 4 van
het beleidsplan betrof het
bijdragen aan stimulerende maatregelen voor productie en export.

Belastingen
Het 5e punt van het beleidsplan betrof het belastingsysteem. KKF bepleitte verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen, invoering van een echte BTW
(VAT) en afschaffing van
de omzetbelasting. Voorts
wilde zij een eenmalige
onbelaste herwaardering
van vaste activa en verla-

ging van tarieven van inkomstenbelasting naar
een vergelijkbaar niveau
met dat van landen in de
regio. Punt 6 van het beleidsplan betrof het optimaliseren van het arbeidspotentieel en punt 7
het verder ontwikkelen
van het Handelsregister.
Gaandeweg besloot de
Kamer zich, vanwege de
uitdagingen en de behoeften van het bedrijfsleven,
te richten op een drietal
grote taken. Deze waren:
Het
Handelsregister,
Trade Promotion en Business Support. In een
vervolgartikel gaan wij
hierop dieper in.

hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren
immers het proces
van aanvraag tot
verkrijging van de
vergunning.
Voor meer info:
OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
RMD
M.i.v. 17/3/2015 en tot nader
order

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

U.S. dollar
3,35
Euro
3,54
Pound sterling
4,96
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
276,38
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,33
Brazil real
1,04

