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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

CARICOM Competition
Commission (CCC)

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:

De CCC functionarissen Musa Ali en Barry Headley gaven op onze
laatstgehouden ondernemersavond een presentatie over de rol en
functie van de CARICOM Competition Commission(CCC) binnen de
CARICOM. Musa Ali is Registrar en Barry Headley Senior economist
van de CCC.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

19872

E.F. BENJAMIN

Sakamoniestraat 32

Taxibedrijf

21240

TIMMER- EN
MEUBELBEDRIJF D. NANNAN

Naipalstraat 18

Fabrikant, Winkelier

Functies

21581

S.S. TRADING

Kwattaweg 692

Winkelier

21588

D.R.E. BOUTERSE

Eduardstraat 35

Importeur

21604

'T SCHUURTJE

Hk Boma-/welgedacht A Weg 511

Winkelier

21611

BINDA INDUSTRIES

Van Idsingastraat 127C

Fabrikant, Transportbedrijf

21615

S. BALDEW

Powakkastraat 16

Reparatieinrichting

21636

AMOOIDIE WIJNGAARDE

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

21641

Duisburglaan

Bewakingsdienst

21644

INDUSTRY SECURITY
SERVICE
WINSTON'S TAXI SERVICE

Calcuttastraat 76

Taxibedrijf

21654

S. RESOMARDONO

Van Idsingastraat 76

Importeur

23000

HOTEL MIVIMOST

Anamoestraat 23

Hotel

26788

J.H. LINO

Pingostraat 1

Exporteur

34525

KRISHNAPERSAD
RAGHUBAR

Kwattaweg 825

Importeur

35635

ADVIES - EN BEMIDDELINGSBUREAU KOMAL

Kwattaweg 824

41568

STANLEY D. HARDLY

Louise Menckesteeg 15

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Autobusdienst

42113

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF Tamanoeastraat 24
ROTGANS

Importeur

42624

Menkendam 56

Adviesbureau, Exporteur

43280

MONIQUE BUSINESS
CONSULTANCY
VARI'S UITZENDBUREAU

Tigristraat 7

Uitzendbureau

46968

XIAN HUANXIN

Anamoestraat 34

Importeur

48569

MANGROE VIJAIKUMAR

Kwattaweg 819

Importeur, Exporteur

49400

PARAMARIBO FIGHTER

Kwattaweg 832

Servicebureau

50052

OUTSOURCING & OFFSHORING
INSTITUTE afgekort O & O

Anamoestraat 140

Opleidingsinstituut

51602

FJFonline

Djiendjamakkastraat 7

Importeur, Servicebureau

52263

ROYAL NAIL SALON

Tamanoeastraat 7

Servicebureau

De CCC werd opgericht
onder de Revised Treaty
of Chaguaramas (RTC)
conform artikel 171 en
geïnaugureerd op 18 januari 2008. Het hoofdkwartier van de CCC is in
Suriname gevestigd. De
CCC telt 7 commissioners
en de huidige voorzitter is
Dr. Kusha Haraksingh. De
belangrijkste functies van
de CCC zijn: toepassen
van de regels van concurrentie, bevorderen en beschermen van concurrentie in de gemeenschap,
coördineren van de implementatie van het concurrentiebeleid van de CARICOM. Zij doet dit alles
door lidstaten en nationale concurrentie instituten
technische ondersteuning
te verlenen. Voorts werkt
de commissie met de lidstaten samen aan het bevorderen van het welzijn
van de consument en via
educatie worden uitwisseling van informatie en
expertise gefaciliteerd alsook de educatie van business en van het grote
publiek.

Barry Headley (L) en Musa Ali (R)
gedragingen de regels
van concurrentie binnen
de CSME ondermijnen.
Overigens moeten deze
misdragingen een grensoverschrijdend effect hebben alvorens de CCC er
tegen kan optreden krachtens haar jurisdictie. De
CCC mag in voorkomende
gevallen o.m. getuigen
oproepen, documenten
opeisen, de beëindiging
van overeenkomsten of
hun nietigverklaring gebieden, de betaling van compensaties bevelen en boetes opleggen.

Concurrentie

Art. 174
Artikel 174 van de RTC
geeft de CCC de bevoegdheid om te monitoren, te onderzoeken, te
detecteren, te bepalen en
acties te ondernemen tegen ondernemingen wier

De CCC definieert concurrentie beleid alsvolgt: 'The
full range of government
policy measures that have
an influence on competition between firms in domestic markets (e.g. consumer protection, weights

and measures, quality
standards, investment policies, sector regulation,
industrial policy, public
interests etc). Kortom:
'The design, effective implementation and enforcement of competition law'.
De inleiders gaven ook
aan wat buiten de jurisdictie van de CCC valt, wat
de CCC wel bevordert en
reguleert en wat de CCC
beschouwt als anti-concurrentie business gedrag
(Price fixing, Tied selling,
Market sharing, apply
unequal conditions to
equivalent transactions
and bid rigging).
Voor meer informatie:
www.caricomcompetitioncommission.com.
Het
kantoor van de CCC is
gevestigd aan de Hendrikstraat no. 69 in Paramaribo.
RMD

KKFacts

Ter herinnering
Bedrijven kunnen nog tot 7 maart 2014 registreren voor het Nationaal
Innovatieprogramma waarmee het Ministerie van Handel en Industrie binnenkort
van start gaat. Op 13 maart zal een informatiesessie over dit programma worden
gehouden. Voorwaarden voor deelneming zijn: een uittreksel van de KKF,
bedrijfsprofiel, vergunning (indien relevant), ingevuld aanmeldingsformulier en
een bewijs van de vereiste financiële bijdrage. Voor meer informatie:
www.gov.sr/ministerievanHandelenIndustrie en www.Surinamecompete.org en
www.surinamebusinessforum.org en www.ptc.edu.sr . Men kan zich voorts wenden tot mw. Gaynel Wallerlei tel. 402826 of gaynel.wallerlei@minhi.gov.sr en mw.
Gaytrie Biharie tel. 499010 of gbiharie@sbc.sr. Het innovatieprogramma zal
beginnen met ondernemers in de Agro&Food processing sector en de meubelindustrie.

Wist

u

dat ?

Columnisme of stukjesschrijverij wordt door sommigen omschreven als een nieuw
literair genre en door anderen als anti intellectualistisch gewauwel en goedkope
grappenmakerij. Wat het ook moge zijn, de columnist is ook in onze kranten niet
meer weg te denken. Zijn werk is gekaderd en zijn foto laat zien, wie deze bijvoegselfilosoof is, zoals hij weleens getypeerd wordt. Zijn opiniestukje heeft niets met de
reguliere journalistiek te maken en in Nederland bijvoorbeeld, maar ook hier, wordt
de column gezien als een vrijplaats voor persoonlijke en controversiële meningen.
De columnist Piet Grijs schrijft dat de tekst van de columnist loopt van de duim die
verzint naar de vinger die tikt, zonder hersens en hart te passeren en dat de enige
vereiste lef/dikhati is. De grondhouding van een columnist is dwarsliggen zodat er
gestruikeld wordt. Wij citeren de columnist Jan Blokker: "Bestaande machtsverhoudingen zijn er om voortdurend ondergraven, ondermijnd en tot ontploffing gebracht
te worden. Behandel de wereld als je voetbal en schop hem, maar wel altijd met het
doel, mensen zover te krijgen dat ze hun hersenen gebruiken”. Blokkers advies aan
columnisten is: "Val reputaties van personen, partijen en instellingen aan. Blaas je
tegenstander op en laat deze vervolgens leeglopen. Maak je vijand groter om meer
schietoppervlak te hebben”. De columnist reageert op de actualiteit vanuit een ontembare lust tot tegendraadsheid. Cynisme en non-conformisme staan hoog in zijn
vaandel. De krantenlezer die niet bekend is met dit genre neemt het te serieus,
ergert zich eraan of vermaakt zich ermee en dat is precies wat de columnist beoogt.
Elk literatuurmiddel wordt in columns aangewend om goden en mindere goden
onderuit te halen tot vermaak of ergernis van lezers die hij aan het denken wil zetten. Een column moet kort zijn. Er moet een mening zijn, er moet nieuws in zitten,
er moet polemiek zijn of iets bizars, een krankzinnige wending. Elke zin moet iets
betekenen en de persoonlijkheid van de schrijver tot uitdrukking brengen. Columns
horen kortom met meer dan een korrel zout tot zich genomen te worden.

DOE MEE

Geen
Ondernemersavond
deze week i.v.m.

aan de beurs voor de
volgende sectoren:

Dag van de Revolutie

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport,
onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.

ONE
STOP
WINDOW

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch,
metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking,
bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en -nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment,
instrumenten, etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

Voor meer info:
KKF - tel. 530311

30 april - 4 mei 2014

Douanekoersen

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
M.i.v. 18/02/2014 en tot
nader order

Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

CITAAT
"De mens is wijs zolang hij de waarheid zoekt; zodra hij
meent haar gevonden te hebben is hij een dwaas”. (Talmoed)

U.S. dollar
3,35
Euro
4,59
Pound sterling
5,60
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
328,74
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,42
Brazil real
1,40

