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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond

BEKENDMAKING

“Wet Minimumloon”

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij aan alle ingeschrevenen in het Handelsregister bekend dat zij hun jaarbijdrage vóór
01 april 2019 voldaan dienden te hebben (art. 20 G.B. no. 123).

: dinsdag 7 mei 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: 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 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.

WEEK REVIEW
Openbare Handels- & Stichtingen registers en Privacyregels
Het vrijgeven van persoons- en entiteiten data is het prerogatief van selecte en specifieke instanties zoals Veiligheids- en opsporingsdiensten.
Privacyregelgeving wordt wereldwijd aangescherpt en dwingt datahouders
informatie slechts te gebruiken voor het doel waarvoor die is verstrekt door
betrokkenen. Ter consolidatie van onze integriteitsnorm is de handhaving
daarvan dwingend aangescherpt, e.a. conform de verscherping van privacyregelgeving.
De KKF wordt voortdurend geconfronteerd met onbegrip van derden t.a.v. het niet
verstrekken van overzichten vanuit de registers, zelfs niet aan de Belastingdienst.
De nuance van openbaarheid zit er in individuele en collectieve informatie. Elk
individu heeft het recht een individueel uittreksel van een in het Handels- en of
Stichtingenregister ingeschreven persoon of organisatie op te vragen. Het verstrekken van contactlijsten van een bepaalde branche of een bepaalde wijk daarentegen, valt buiten de competentie van de registerhouder. Enquêteringen, know
your competitors, marketingdoeleinden en overige niet individuele bedrijf gerelateerde doeleinden, behoren tot de non disclosure aspecten en bieden geen valide grondslag voor het vrijgeven van collectieve of persoonlijke informatie. Een
concreet voorbeeld hiervan is: “In hoeveel en welke dossiers komt een specifieke
naam cq persoon voor?” Het opvragen van analytische informatie is slechts voorbehouden aan het Openbaar Ministerie. De KKF staat hierdoor vaak op het kruispunt van het willen ondersteunen van belanghebbenden en tegelijkertijd de
beperking van het confidentialiteitsbeginsel. De basis van de KKF is integriteit. En
natuurlijke moeten rechtspersonen hun informatie blijvend beschermd weten.
Voor analyses uit de registers binnen het toelaatbare, kunt u terecht bij de KKF
werkarm SBIC.

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).

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) 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

BUFES

Rechtszekerheid bij Giraal betalingsverkeer
Het bedrijfsleven is onder normale omstandigheden geen tegenstaander
van bancaire transacties, het aanhouden van giro en spaarrekeningen en
beleggingen, maar zekerheidsstelling van beheer en beschikbaar hebben
van gedeponeerde geldelijke middelen, is primair voor vertrouwen in het
toevertrouwen van assets aan banken. De omslag van chartaal naar giraal
betalingsverkeer zal daarom onderdeel moeten zijn van integrale maatregelen.
Wat de ontmoediging van de informele sector en het aanmoedigen van formeel
ondernemerschap betreft staat de KKF vooralsnog alleen en zij ziet hiertoe graag
incentives vanuit de overheid. Het gegeven dat een groot deel van toeleveranciers en afnemers van ondernemers nog niet in het formele ondernemingscircuit
opereren, zal een kleine samenleving niet weerhouden van interacties. Grotere
gecertificeerde bedrijven waarbij toeleveranciers ook gecertificeerd zijn, hebben
veelal een gesloten netwerk buiten de informele sector om waardoor zij gevrijwaard zijn. Het desgewenst kunnen opnemen van uiteenlopende bedragen mag
geen belemmering ondervinden. Ondernemers hebben vaak instant behoefte aan
middelen om kortdurende gunstige aanbiedingen te kunnen afhandelen.
Interbancaire overmakingen, zelfs bij loonverwerkingen, laten soms dagen op
zich wachten met de meest uiteenlopende argumenten bij navraag. Ook de girale omzetting van de ene munteenheid naar de andere munteenheid levert de
nodige frustraties op. Ondernemers die mondiaal zakendoen en over meerdere
munteenheden moeten beschikken kunnen slechts beperkt door bankinstellingen
worden voorzien in hun behoeften en zijn voornamelijk aangewezen op de
cambio’s.
Ondernemers die in vergelijkbare omstandigheden verkeren, vertrouwen erop
gelijkwaardig behandeld te worden bij oa. het beschikbaar hebben van valuta bij
grensoverschrijdende transacties. Er vallen echter nog voorkeuren op, waarbij
gehanteerde criteria onduidelijk zijn. Gelijkwaardige gunning van financieringen. Terwijl ondernemers jarenlang client zijn van bankinstellingen, komen zij
nauwelijks in aanmerking voor kortlopende en langlopende financieringen, terwijl
ondernemers met vergelijkbaar onderpand en inkomsten patroon, die geen bankrekeningen aanhouden, wel worden gefaciliteerd. Garantie van bankgeheim.
Een vaak gedeponeerde klacht van ondernemers is dat informatie aan concurrenten wordt verstrekt over transacties die inzage bieden in afnemers en toeleveranciers, omzetten en factuurbedragen. Versnelling van de rechtsgang bij conflicten.
Een middel ter zekerheidsstelling van een (vermeende) vordering, is beslaglegging op tegoeden en bezittingen van de tegenpartij. Een beslag wordt door het
gerecht toegekend. De beslaglegging behoort vervolgens door een bodemprocedure voor de van waarde verklaring te geschieden, wat jaren kan duren. In de tussentijd is de vrije beschikking over de tegoeden van de ondernemer volledig
bevroren. Daarnaast levert een beperking op de vrije beschikking over eigen middelen, ondernemers ook nog de statutaire wering uit organisaties op. Zeker in
gevallen van een vexatoir beslag, is het onoirbaar dat de rechtsonzekerheid en
rechtsbeperking jaren voortduurt. In veel gevallen gaan ondernemingen daardoor
over de kop zonder enige compensatie als het beslag later onterecht of buitensporig blijkt te zijn geweest. Het is vooralsnog volkomen onbegrijpelijk dat kortgedingzaken waaronder beslagen, nu voortvarend worden verwezen naar de
bodemprocedure terwijl er nog geen tastbare verbetering merkbaar is in de duur
van rechtsprocessen.

Citaat
“Waar komen creatieve visies vandaan? Als het gaat om nieuwe
ideeën is er niets onder de zon. Alle ideeën bestaan al, maar
hebben een creatieve geest nodig om ze aan het licht te brengen”
(Colin Turner)

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

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTS
Nivesh
SBIC

- SVS
-

GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park

- BInno

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

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

COFWES Incentives
De Landtransport subsector Federatie COFWES heeft de volgende incentives pending:
1. De goedkeuring van het Ministerie van Financiën om banden invoerrechtenvrij te importeren t.b.v. zwaartransport.
2. De goedkeuring van het Ministerie van Financiën voor vrijstelling van de Rij en voertuigen belasting van
aanhangwagens.
3. De commitment van Min OWT&C voor verbetering van de infrastructuur, m.n. cruciale wegen en bruggen
waar zwaartransport zich dagelijks over begeeft.
4. Korting op brandstoftarieven voor de subsector.
De incentives zijn uitsluitend bestemd voor de leden van de organisaties die tezamen Cofwes vormen. Met
name:
1) Suriname Bustransport Cooperatie G.A
a) Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO)
b) Surinaamse Coach & Touring Cooperatieve Vereniging G.A.
2) Suriname Taxivervoer Coöperatie G.A
a) Vereniging van Taxihouders in Suriname (Vetahos)
b) Surinaamse Autobustaxi Cooperatieve Vereniging G.A. afgekort SACOV G.A.
3) Suriname Landvracht Transport Coöperatie G.A.
a) Cooperatieve Surinaamse Houttransport Cooperatieve Vereniging G.A.
b) Cooperatieve Vereniging van Container transporteurs in Suriname G.A.
c) Cooperatieve Vereniging van Truckhouders in Suriname G.A.
d) Cooperatieve Vereniging van Zwaar materieel Transport in Suriname G.A.
Houders van transport middelen van een van voornoemde categorieën worden gevraagd zich te melden bij
hun respectieve organisaties. Voor de registratie is vereist het kentekennummer van het transportmiddel en
de identificatie van de eigenaar. Belanghebbenden kunnen zich voor informatie ook wenden tot het secretariaat van COFWES
Adres: KKF Kernkampweg # 37
SMS nummer : 7140804
Telefoon
: 532370

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische
groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.
www. surinamechamber.com

