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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 douane implementeert het asycuda systeem dat het elektronisch
doen van aangifte mogelijk maakt. Het elektronisch afhandelen versnelt het proces dat in gang wordt gezet bij importen en exporten,
waarbij rechten voldaan moeten worden bij de Ontvanger der invoerrechten en accijnzen. Het nieuwe systeem werkt eenvoudig, efficiënt
en tijdbesparend.
De douane gebruikt de
aangiften om toezicht uit
te oefenen, om statistieken vast te leggen en voor
de heffing van correcte
belastingen die geïnd
worden door de Ontvanger der invoerrechten
en accijnzen. Het elektronische afhandelen van
aangiften vergemakkelijkt
en vereenvoudigt het verzamelen van gegevens
voor de statistieken en het
achteraf controleren ervan. Op onze ondernemersavond van 9 december zijn R. Mendonca en
H. Narain van het
Ministerie van Financiën
uitvoerig ingegaan op
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deze innovatie bij de
douane.

Controle
In een erg verkort verslag
van deze meeting met
ondernemers stelt de
douane het volgende.
Over het algemeen wordt
de aangifte in uw computer ingevoerd waarna het
naar de douane wordt
verstuurd. De bescheiden
worden dus elektronisch
aan de douane aangeboden die de aangifte vervolgens op juistheid controleert. Via verschillende
middelen en manieren
wordt bepaald hoe en
welke goederen gecontroleerd zullen worden. De

ondernemer
ontvangt
elektronisch bericht van
zijn aangifte. Hierin kan
staan dat de goederen
mogen worden weggevoerd of dat zij nog verder
zullen worden gecontroleerd. Dit gebeurd via een
kleurencode:
groen,
blauw, geel of rood. Om
elektronisch aangifte te
kunnen doen is schriftelijke toestemming vereist.
Men moet dus eerst contact opnemen met de douane, die u op weg zal helpen met de informatie of u
zal doorverwijzen naar
specifieke aanspreekpunten binnen de douane.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

26015

D.A. TODING

Powisieweg 688

Drankinrichting

26017

OMINIE RUDIE

Godoholo

Winkelier

26024

Veerplein te Meerzorg

Grossier

26530

GROSSIERSBEDRIJF S.
BHOEKHA
L.D. THIJM

Livorno 1

Exporteur, Importeur

26531

R.W. REMAK

Sierpalmstraat 4

Autobusdienst

26600

S.B. WILLEMZORG - DARO

Tawajariepolder BR. 34

Standhouder

26613

TRADE-PROTECTION

Washingtonstraat 18

Onderzoek Informatiebureau

26627

H.J. BINDA

Knuffelsgracht 2

Eet- En Drankinrichting

26649

SOEROREDJO'S SERVICE

Soekoredjoweg BR. 78

Uitdeuk- En Spuitinrichting

26686

K.H. KARTOREDJO

Hk De Crane-/indira Gandhiweg

Standhouder

26697

R.O. DEL PRADO

Mr. L.j. Rietbergplein

Taxibedrijf

26732

B. BRANDON

Henrystraat 5

Winkelier

26733

H.P. NIRK

Hortwin Syrusstraat 6

Winkelier

26768

D.M. KOINA

Purperhartstraat 3A

Importeur

26784

ELIECS ENTERPRISE

Drambrandersgracht 47 perceel 79

Importeur, Exporteur

26828

MARTINA

Indiralaan 48

Winkelier

26832

B. TISON

Kennedyweg 591

Exporteur

26837

G.E. BELFOR

Waterkant

Taxibedrijf

26852

H.W. LINGER

Purperhartstraat 4

Importeur, Exporteur

26871

FRANKY'S HAIRSTUDIO

Weidestraat 20

Kapper

26884

R.E. ASONGIE

Sinabo perceel 217 km 36

Exporteur

26891

R.C.M. FLU - GOUDBERG

Solonstraat 21

Importeur, Exporteur

26923

L.H. BLACKSON

Kwattaweg

Standhouder

26951

HEVIA
HANDELSONDERNEMING
MONSANTO RIVER MINING

Wim Van Aalststraat 13

Exporteur

RMD

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), in samenwerking met haar werkarm Stichting Suriname

26986

Concessionaris

Business Information Center, is voornemens de eerste

innovatie dag in februari te organiseren. De essentie
van de innovatie opendag is om ontwikkeling opgang te
brengen voor en door de Surinaamse gemeenschap.

INNOVATIE OPENDAG
Heeft u een INNOVATIEF IDEE of
vindt u uw CREATIE UNIEK?
Dan moet u deze OPENDAG niet missen!
Voor registratie of meer info kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram
op het nummer 530311 of per e-mail: chamber@sr.net

Wist

u

dat ?

Een politicus is iemand die, als het goed zit, vanuit een overtuiging een mandaat
ambieert om daarmee een beleid te voeren dat daadwerkelijk iets ten goede verandert aan de samenleving. De samenleving veranderen doet de politicus door wetten
en regels op te stellen die het gedrag van mensen bijsturen. Hij/zij hoort bekwaam
te zijn om verantwoorde keuzes te maken bij maatschappelijke kwesties. Sommige
politici gaan uit van duidelijke ideeën (ideologie) over de mens, menselijke relaties
en de inrichting van de samenleving. Zij hebben dan duidelijke standpunten over
normen en waarden die voor iedereen zouden moeten gelden, de gewenste sociaal
- economische structuur en machtsverdeling in de samenleving. Helaas komt het in
ontwikkelingslanden nogal voor dat niet alle politieke partijen beschikken over voldoende kader op academisch niveau. Hierdoor worden bij verkiezingswinst posities
bij de overheid dan maar toegewezen aan loyalisten die niet of onvoldoende gekwalificeerd zijn. Onkundigen worden gepromoveerd naar posities waarvoor zij de vaardigheden, kwaliteiten en benodigde eigenschappen duidelijk missen. En natuurlijk
gaan zaken dan stagneren en slecht functioneren. In de organisatiekunde staat dit
bekend als het 'Peter Principe' dat in 1969 werd geïntroduceerd door dr. Laurence
J. Peter. Een woord dat door de politiek een wrange smaak heeft gekregen is
'accommoderen'. Mensen worden, tegen beter weten in, 'geaccommodeerd' in functies en posities die ver boven hun competentie liggen. Vaak schieten zij ook qua
mentale instelling en persoonlijke eigenschappen te kort. Niet dat er geen competente, degelijk opgeleide en deskundige mensen te vinden zijn. Die zijn er wel maar
het zijn vaak mensen die niet politiek geëngageerd zijn. Technocraten die in algemeen belang willen en in staat zijn een zinvolle en deskundige bijdrage te leveren,
maar die zich niet het keurslijf van een politieke partij willen laten aanmeten.

CITAAT

"Heb geen verheven en opgeblazen verwachtingen van jezelf of van je geestelijke
adviseurs. Het is niet realistisch om van een ander te vragen foutloos te zijn.
Zonder voeling met Gods liefde zal je niets goed genoeg vinden.
Je zal voortdurend op jezelf, op anderen en op je leven iets aan te merken hebben”.
(Paul Ferini)

Overdenking bij Kerst
In multi-etnisch, multi-cultureel en multi-religieus Suriname is Kerst allang geen
puur christelijk gebeuren meer. De christelijke oorsprong ervan blijft evident, maar
al jaren wordt dit eindejaars gebeuren ook binnen alle geledingen van onze pluriforme samenleving gevierd omdat de boodschap ervan: ' God liefhebben boven
alles en je naasten als jezelf' universeel is. Het raakt onze diepste zelf, onze spiritualiteit en zet ons aan te reflecteren op vragen als: Wie is God, Wie is onze
naaste en bovenal Wie zijn wij? Wie ben ik? Vragen waarop elk van ons in
momenten van verlichting zelf het antwoord moeten vinden. Mediteren op deze
vragen verruimd ons bewustzijn en verheft ons boven het slechts vijf-zintuigelijk
benaderen van allerlei zaken in ons leven. Wij worden multi-zintuigelijke wezens
die beseffen dat Peace on Earth en in onze harten, slechts verwezenlijkt wordt
door 'God lief tehebben boven alles en onze naaste als onszelf'.
RMD

OPROEP
Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks wordt
geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en
actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om de
huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

KKFacts
Geen
Ondernemersavond
deze week i.v.m.
de feestdagen
ONE

STOP
WINDOW

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.
Voor meer info: OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 09/12/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,11
Pound sterling
5,23
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
276,62
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,41
Brazil real
1,29

