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Nr. 615

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Machtiging Kort
Verblijf buitenlandse
arbeidskrachten

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

3218

P. RAMAI - LAUTAN

In de dialoog tussen de publieke en de private sector is er door het
Suriname Business Development Center (SBC) en het ministerie van
Buitenlandse Zaken, op 22 oktober j.l. tijdens een workshop, met
relevante actoren, de problematiek besproken rond het verkrijgen
van een MKV vergunning. Het SBC is de werkarm van het Suriname
Business Forum (SBF) en MKV staat voor Machtiging Kortverblijf
Buitenlandse arbeidskrachten.

8666

J.J.R. LEE

Van Drimmelenpolder Serie B no.
66
Oost-westverbinding BR. 9

Winkelier, Eet- En
Drankinrichting
Servicestation, Winkelier

12423

SITALPERSAD SAMPAT

Vuurtorenweg perceel 87

Eet- En Drankinrichting

14827

SCORPIO RESTAURANT

Dominestraat 40

Drankinrichting

20015

R.F. FAERBER

Hamilton 1

Eet- En Drankinrichting

MKV

20016

PAT'S VIDEOTHEEK

Siemenstraat 18

Verhuurbedrijf

20023

A. HUSSAIN

20029

P. LACHAN

Henri Fernandesweg 13

Autobusdienst

20033

BEMRE

Bijlhoutweg BR. 39

Drankinrichting, Winkelier

20034

YAU WAI KIT

Steenbakkerijstraat 20

20065

Herfordlaan perceel 437

20087

S. BHOLANATH PARMESSAR
BISRI

Goud- En Zilversmid,
Winkelier
Winkelier

P.O.Box 9013

Bemiddelingsbureau

20091

B. BABOLALL

Autobusdienst

20093

SEWETHA

Groot Blijdenshoopweg 2e Zijstraat
Links 32
Pisistraat 902

20099

R. PARMESSAR - SEOSAHAI Fredericiweg 11

Standhouder

20145

A. KWASIE

Koemboekreek Ten Noorden

Goudconcessionaris

20152

M. AMATREDJO - SARKOEN

Kampong Baroe perceel 17

Winkelier

20155

H.B. HARDOAR

Johan Adolf Pengelstraat 6

20183
20188

HANDELSONDERNEMING R. Van Idsingastraat 80
NARAIN
JAIRADJ BIHARI
Harrypersadweg BR. 33

Verhuurbedrijf, Aannemer,
Leverancier
Importeur, Distributeur

20191

SOLID WOOD

Van Roosmalenstraat 50

Exporteur

20244

D. HOELAS

Ephraimszegenweg BR. 220

Winkelier

20275

P. CHOTKAN

Welgedacht B Weg 171

Autobusdienst

20278

C.M. HASSELBAINK

Devisweg 55

Autobusdienst

20975

WARUNG MOFIT

Hanna'slustweg 86

Standhouder

Het bedrijfsleven heeft gelet op recente en toekomstige economische ontwikkelingen, behoefte aan
ongekwalificeerde en gekwalificeerde
arbeidskrachten. Aangezien de
Surinaamse arbeidsmarkt
daarin niet altijd kan voorzien is ons bedrijfsleven
ook aangewezen op buitenlandse krachten. Op
een bijeenkomst bij de
KKF op 21 februari j.l.
bleek er onduidelijkheid
en ontevredenheid te bestaan bij het bedrijfsleven
over de procedure en
afhandeling voor het verkrijgen van een MKV voor
het
aantrekken
van
arbeidskrachten uit het
buitenland. De recent gehouden workshop is een
uitvloeisel hiervan geweest. Het ministerie van

Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu gaf
een presentatie over het
verkrijgen van een werkvergunning en het ministerie van Buitenlandse
Zaken besprak uitvoerig
de procedures rond de
verkrijging van een MKV.

Vereenvoudigen
De participanten in de
workshop gaven aan dat
de procedures dringend
vereenvoudigd moeten
worden en benadrukten
daarbij het belang van
transparantie en een snellere afhandeling van aanvragen. Tijdens de discussie was er ook aandacht
voor het aspect van
bescherming van de lokale arbeidsmarkt. De Commissie die hiermee belast
is zal met de aanbevelingen van de private en de

publieke sector in handen,
een evaluatie plegen en in
een rapport haar bevindingen aandragen om te
komen tot vereenvoudiging en versnelling van de
MKV procedures. Dit rapport zal op korte termijn
worden
gepresenteerd
aan de regering. Verwacht
wordt dat met de verzamelde data en het rapport
er op een gestructureerde
wijze invulling gegeven
kan worden aan het verder uit te zetten beleid
inzake buitenlandse arbeidskrachten en bescherming van onze lokale arbeidsmarkt. Dit alles,
gericht op economische
groei en het verhogen van
onze productie cappaciteit.

RMD (bron SBC)

CITAAT
"Stelligheid en overdrijvingen wijzen vaak op een grote
innerlijke onzekerheid”. (Eginhard Meyerink)

UITNODIGING
aan participanten / deelnemers van

JAARBEURS 2013

TEACH-IN

Datum: donderdag 31 oktober 2013
Tijd: 18.00 uur
(Inloop: 17.30 uur)
Plaats: KKF Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Handelsbemiddeling
BEDRIJF

ZOEKT

Cape Town
Zuid-Afrika
India

Ideally African

div. importeurs en distributeurs
anton@ideallycc.co.za
imp. van Basmati & non-Basmati rijst
jjoverseas2009@yahoo.com

Wist

u

Winkelier

Importeur

Eerste 24 uurs Telesur
IT Core Hackathon 2013
Op 7 en 8 september j.l. werd de eerste 24 uurs 'Hackathon' in
Suriname gehouden en hierover werden op onze laatstgehouden
ondernemersavond presentaties gegeven. Het ging over mobiele en
web applicaties die binnen 24 uur door 30 deelnemers in 6 teams zijn
gebouwd. Deze apps werden door de teams gepresenteerd, na een
inleiding door IT Core voorzitter Theo Boomsma.

Winnaar

LAND

J.J. Overseas

Venter

dat ?

Soms hebben bedrijven en andere organisaties, behoefte aan bepaalde deskundigheid, expertise of bekwaamheid waarin de lokale arbeidsmarkt niet kan voorzien.
Men is dan voor het aantrekken van die krachten aangewezen op het buitenland.
Dit maakt een Machtiging Kortverblijf (MKV) noodzakelijk. De procedures die doorlopen moeten worden voor het verkrijgen van een MKV zijn echter zeer tijdrovend
en nemen vele maanden in beslag. Ze kunnen daardoor de uitvoering van plannen
aanzienlijk stagneren. En 'time is money' niet waar? Het traject begint bij onze
ambassade of consulaat in het land waar de buitenlandse kracht woont. Daar wordt
de aanvraag ingediend. In de keten zijn vervolgens drie ministeries in Suriname te
weten Buza, JusPol en Arbeid. Wanneer deze ministeries hun deel in het proces
hebben afgerond, zijn we al heel wat maanden verder. Arbeid dat uiteindelijk een
werkvergunning moet verstrekken brengt een advies uit en via de Vreemdelingendienst gaat alles terug naar Buza, dat bij een gunstige beslissing een speciale visum
voor kortverblijf verstrekt, waarna betrokkene naar Suriname kan afreizen. Voor
bepaalde bedrijven zoals Staatsolie en Dalian die een overeenkomst heeft met de
Staat, is er een verkorte procedure ontwikkeld, waardoor zij sneller over de benodigde krachten kunnen beschikken. Vaak wil men krachten uit China, India of
Colombia aantrekken waarvoor de lange procedure geldt. De overheid wil daarom
stimuleren dat meer gekeken wordt naar de Surinaamse diaspora, de Caricom en
Unasur om niet geconfronteerd te raken met de maandenlange procedure. Vanuit
het Suriname Business Center (SBC), de werkarm van het Suriname Business Forum (SBF), is de aflopen week bij de KKF een workshop gehouden voor de public
and private sector om te komen tot voorstellen/aanbevelingen ter vereenvoudiging
van de procedures voor het verkrijgen van een MKV.

Hackaton 2013 is gewonnen door het team Code
Fire met zijn 'Zorg en
Calamiteit apps' dat met
BDS gekoppeld kan worden aan het meldingssysteem van o.a. de politie en
de brandweer. Hierdoor
kan de gemeenschap
dichter betrokken worden
bij het verhogen van de
veiligheid en het verbeteren van het leefmilieu in
ons land. In de bedrijven
klasse was team YourSolutions winnaar. Dit team
is al met toerisme organisaties in gesprek over het
toepassen van zijn apps
bij grote evenementen
zoals bijvoorbeeld Surifesta en een mogelijke
koppeling met andere
evenementen websites in
Suriname. Team Core Minions presenteerde onderwijsgerelateerd apps
'Simplicity in Novo Teqnica'. Deze apps zullen zeer
waarschijnlijk gebundeld
worden in een 'Community Education Cloud'
waardoor GLO schoolresultaten verbeterd kunnen
worden.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Lokatie-gebonden informatie; een
nieuwe kijk op veranderende business processen”
Inleider: Stef de Ridder managing director GISSAT
Datum: di. 29 okt. 2013
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE
STOP

V.l.n.r. Henk Yorks, Ranny de Vries en
Theo Boomsma

Platform
De teams gaven allemaal
aan dat zij het gebruik van
smartphones onder scholieren willen richten op
meer educatieve doeleinden i.p.v. slechts op social
media. Pingen of appen.
Zo kunnen er bv. schoolcompetities
worden
gehouden, studenten rankings worden bijgehouden
of zelfs hun schoolresultaten. IT Core is zeer te
spreken over de kwaliteit
van de geproduceerde
software tijdens de 24
uurs Hackathon. Zij stelt

dat als wij de randvoorwaarden scheppen en
ondersteuning blijven geven aan de IT sector,
Suriname een grote rol
kan gaan spelen in de
regionale software/app
markt. Doel van het evenement was het stimuleren van innovatie binnen
de ICT sector en het
scheppen van een platform voor de 'developer
community' in Suriname.

RMD (bron: IT Core)

Heeft u een WINDOW
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.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 16/10/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,54
Pound sterling
5,36
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
341,16
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,45
Brazil real
1,54

