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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEKENDMAKING

KKF verkiezingsjaar 2015
In december 2015 zullen bij de KKF verkiezingen worden gehouden. 21
Kamerleden en evenveel plaatsvervangende leden worden dan gekozen voor een
periode van 4 jaren, die in januari 2016 aanvangt. De nieuwe Kamerleden zullen
om de twee jaren uit hun midden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.
Kandidaten voor het voorzitterschap van de Kamer moeten voorzitter zijn van één
van de acht branches. Deze branches zijn: A. detailhandel, B. overige handel en
tussenpersonen, C. nijverheid en industrie, D. financiële instellingen en verzekeringswezen, E. verkeersbedrijven, F. hotel-, cafe-, en restaurantbedrijven en amusementsbedrijven, G. bedrijven op het gebied van de mijnbouw en de industriële
verwerking van mineralen en H. bosexploitatiebedrijven en bedrijven op het gebied
van de industriële verwerking van bosproducten.
Voor 1 juli 2015 moeten ingeschrevenen in het Handelsregister de verschuldigde
jaarbijdragen hebben voldaan/aangezuiverd om op de kiezerslijst geplaatst te kunnen worden en aan de verkiezingen te mogen deelnemen. De KKF is een bij wet
ingesteld orgaan en de Landsverordening van 15 juni 1962 die de samenstelling,inrichting, taak en bevoegdheden van de Kamers van Koophandel en
Fabrieken regelt, is op haar van toepassing.

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

28010

ACHAI BAR

Leiding 7a BR. 71

Eet- En Drankinrichting

28012

GIRLS WITH STYLE

Mohabierprojekt 3 no. 62

Opleidingsinstituut

28022

THOMAS AJAUWNA

Celinastraat 44

Taxibedrijf

28027

CAIDJIE SECURITY

Drambrandersgracht 30C

Bewakingsdienst

28090

JAG IMPORT & EXPORT

Pater J. Weidmanstraat 65

Importeur

28107

AKARANI CONSULTANCY

Mercuriusstraat 47

28133

ANDRE P. DOMINI

Van Kallenweg 7

Adviesbureau,
Opleidingsinstituut
Autobusdienst

28149

TJOKROPAWIRO KASIRAN

Long May 125

Taxibedrijf

28179

SHARRU'S PLACE

Verlengde Groenhartstraat 824

28429

G.H. HOOGVLIETS

Copernicusstraat 71

Eet- En Drankinrichting,
Drankinrichting
Autobusdienst

28491

GOEDKOOP ENTERPRISE

Abadoestraat 40

Exporteur, Inklaarder

29 APRIL - 3 MEI 2015

36269

BLUE DRAGON

Winkelier, Importeur

Thema’s:

36735

JIA YING FASHION

Maagdenstraat 2 Lee On Mall (UN
MALL)
Domineestraat 18

38813

SOBHIE SAREES & JEWELS

Maagdenstraat 2 (Un Mall Unit 34)

Winkelier

38839

HOT SHOT

Maagdenstraat 2 (Un Mall)

Winkelier

39017
40521

TOP JUWELIER LI-WU YING- Maagdenstraat 2 (in een der units
HUI
Lee-On Mall)
TSE KIN PING
Maagdenstraat 30

Goud- En Zilversmid,
Winkelier
Importeur

42469

LIN DIQING

Maagdenstraat 5

Winkelier

43039

KLUIS MOBITEL

Maagdenstraat 68 boven

44179

CHIT CHAT LOUNGE

48519

ZHU XIAOMIN

Jan Steenstraat 118 (Maretraite
Mall)
Maagdenstraat 5

Importeur, Leverancier,
Adviesbureau, Servicebureau
Servicebureau,
Amusementbedrijf
Importeur

52324

CATWALK

52340

CARIB EVENTZ

Steenbakkerijstraat 27 (CKC Mall
unit no. 10)
Domineestraat 39 unit 9

53734

BOUTIQUE R.A.S. CLOTH

Gaminestraat 74

Servicebureau, Promotion
Bureau
Winkelier

54000

BAI DONGLIANG

Maagdenstraat 15

Winkelier

BEDRIJVEN
COOK-OUT!

Celebrate
105 years
KKF

TIJDENS DE MADE IN SURINAME BEURS 2015

Traditionele
kookkunst
tentoon
stellen
Teamspirit
binnen
bedrijven
verhogen
Sociaal doel

woensdag 29 april: traditionele soep
donderdag 30 april: cassavegerecht
vrijdag 1 mei: moksie alesie
zaterdag 2 mei: wildvlees
zondag 3 mei: vegetarisch / vis
Voor deelname: KKF-beurssecretariaat tel. 530311 tst. 110, 111,
112 (Tanja Sosrojoedo, Veronica Gopal of Mireille de Getrouwe)

Snelrecht bij overtreding arbeidswetgeving
Binnenkort zal snelrecht worden toegepast bij overtredingen van de
ar-beidswetgeving om zo een einde te brengen aan een lange periode van het ongestraft kunnen overtreden van de arbeidswetgeving.
Overtredingen zullen voor een uitspraak zo snel mogelijk worden
voorgelegd aan de rechter.Het Openbaar Ministerie (OM) is bij een
overtreding bevoegd een transactievoorstel te doen aan de verdachte.
Dit voorstel behelst een
geldsbedrag, een deel
van de wettelijke vastgestelde boete, dat betaald
moet worden bij de afdeling Parketwacht van het
Ministerie van Justitie en
Politie. Is er betaald, dan
is de zaak afgedaan en
hoeft de verdachte niet
meer voor de rechter te
verschijnen. Bij het OM
noemt men dit afdoening
buiten proces. Als de
arbeidsinspecteur bij controle een overtreding van
de arbeidswetgeving (betrapping op heterdaad)
constateert, dan krijgt de
verdachte meteen een
oproeping om te verschijnen voor de kantonrechter. In de oproeping zullen
o.m. vermeld staan, de
geconstateerde overtreding(en) en het transactievoorstel. De overtreder
kan strafvervolging voorkomen door uiterlijk een
dag voor de datum van de
terechtzitting, het transac-

tievoorstel te voldoen bij
de afdeling Parketwacht
aan de Lim A Postraat.
Het bedrag in het transactievoorstel mag niet aan
de arbeidsinspecteur worden betaald. De Arbeidsinspectie wil geen politie
zijn voor werkgevers en
werknemers, maar een
partner in het bewerkstelligen van goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Dagelijks worden bedrijfsbezoeken afgelegd waarbij zowel
werknemers als werkgevers worden geïnformeerd
over hoe het beste voldaan kan worden aan de
arbeidswetgeving. Door
het snelrecht bij de aanpak van arbeidsovertredingen zullen overtreders
zich voortaan snel moeten
verantwoorden bij de
rechter. De Snelrechtprocedure is bij beschikking
van de minister van Justitie en Politie d.d. 24 oktober 2014, J.No.14/0566

(SB 2014 no. 158) geïntroduceerd.
Volgens deze beschikking
kunnen overtredingen van
de volgende wetgevingsproducten voortaan volgens de snelrechtprocedure worden berecht of
buiten proces worden
afgehandeld.
1. De Arbeidswet 1963
2. De Arbeidsbemiddelingswet
3. De Wet Werkvergunning Vreemdelingen
4. De Vakantiewet 1975
5. De Ongevallenregeling
6. De Veiligheidswet 1947
7. De Arbeidsgeschillenwet 1946
8. De Werknemersregistratiewet
9. De Wet Ontslagvergunning
10. Het Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers
11. Het Decreet Arbeidsadviescollege
RMD

CITAAT
"Dankbaarheid is een effectief proces om je energie te laten stromen en meer
van wat je wilt in je leven te brengen. Wees dus dankbaar voor wat je hebt en
je zult meer goede dingen aantrekken”. (The Secret)

Wist

u

dat ?

Als je focust op tekortkomingen van jezelf en van anderen, verzamel je zonder het
in de gaten te hebben al die negatieve indrukken in je geest. Ze hopen zich daar op
en trekken als een magneet nog meer onvolmaaktheid aan. Wijzen uit alle tijden
benadrukken het belang van het verwijderen van negatieve indrukken uit onze geest
door mensen en dingen met sympathie te beschouwen en met goede wil. Ons wordt
aangeraden empathie te beoefenen i.p.v. te veroordelen en te kritiseren. De belofte
is dat als je erin slaagt je geest te zuiveren er vanuit je ziel bronnen van inspiratie
gaan vloeien die anders geen weg naar buiten vinden. Je bewustzijn van wie je ten
diepste bent verruimt en je wordt iemand die kwaliteiten uitstraalt als vrede, vreugde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, liefde, lankmoedigheid, goedheid, mededogen en meer. Negatieve neigingen verraden een gebrek aan beheersing van je denken. Alleen wanneer de geest beheerst is komen intuïtie, inspiratie
en openbaring.

Winkelier

Pedicure, Manicure

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.

Douanekoersen

M.i.v. 31/3/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,63
Pound sterling
4,96
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
279,42
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,65
Indian rupee (100) 5,35
Brazil real
1,02

Op weg naar 105 jaar KKF (12)
In de jaren 2000 en 2001 organiseerde de Kamer o.m. een zestal beurzen, ondernemersavonden en trainingen. Verder was er samenwerking met andere organisaties en werd het internationale netwerk vergroot. Vermeld moet ook worden haar participatie in een commissie die
de tarieven van de N.V. EBS moest evalueren.

Beurzen
De KKF beurzen vervullen
een meervoudige rol. Bedrijven komen onder de
aandacht van het grote
publiek en worden daardoor uitgedaagd tot het
produceren/aanbieden
van kwaliteit door creatief
en innovatief te zijn. De
beurzen bieden consumenten, op een te bewandelen oppervlak, een
unieke kijk in het geheel
van wat verkrijgbaar is op
onze markt en om te vergelijken. Een gemiste participatie betekent voor
ondernemers een gemiste
kans op de markt. In 2000
en 2001 werden georgani-

seerd de Agrobeurs,
Surexpo
2000,
de
Jaarbeurs en Info 2001.
Sedert januari 2000 worden er op de dinsdag
ondernemersavonden
gehouden opdat ondernemers elkaar leren kennen
en van gedachten kunnen
wisselen over vraagstukken, barrières en behoeften. Hierdoor wordt de
KKF ook institutioneel versterkt door: feedback vanuit het ondernemersveld,
feedback over verwachtingen en indrukken van de
KKF en het scheppen van
een forum voor het geven
van rekenschap aan ingeschrevenen door het be-

stuur. De trainingen die in
de genoemde periode
werden verzorgd waren:
Basis Inklaarderscursus,
Total Quality Management, Strategisch management en Balans lezen.

Samenwerking
Op 11 september 2000
werd het Suriname Business Forum (SBF) ingesteld door de ministeries
van HI, Planning en Ontwikkelingssamenwerking,
de ASFA, de KKF en de
VSB. Dit forum kreeg o.m.
als taken mee het formuleren van een nationale
strategie voor de ontwik-

keling van het bedrijfsleven en het identificeren
van prioriteitsacties. Met
het Algemeen Bureau
voor de Statistiek (ABS)
werd in 2000 een MOU
getekend omdat voor de
ontwikkeling van het bedrijfsleven actuele en betrouwbare data onmisbaar
zijn. Verder participeerde
de Kamer in diverse stichtingen en commissies
(STPO, STS en CABU). In
een vervolgartikel bespreken wij agentschappen en
andere acties ter ondersteuning van het bedrijfsleven.
RMD

