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De heer René Lieveld geeft aan dat de mensen vaak concurrenten van elkaar zijn binnen de visserij sector, maar de sector is zo klein dat er bijna geen ruimte is voor concurrentie. Er moet samen worden gewerkt om
de sector te ontwikkelen. Te vergelijken met Nederland staat Suriname ver achter wat de productie betreft in de
sector. Het Ministerie van LVV moet versterkt zijn met terzake deskundigen om de sector dienstbaar te zijn.
Volgens hem zijn er grotere problemen binnen de bevolkingsvisserij. Vissers bezitten grotere netten en blijven langer op zee waardoor er een enorme druk komt op de populatie van Bang Bang. De Populatie Bang Bang moet
worden opgekrikt. Hij stelt voor dat alle boten moeten worden voorzien van een VMS (Vessel Monitoring Systeem)
ten einde de illegale visserij tegen te kunnen gaan. Alle boten in Nickerie die feitelijk van Guyanezen zijn, behoren
te worden gekoppeld aan lokale bedrijven en zorgen dat bedrijven gezag uitoefenen.
Overste, de heer Jerry Slijngaard, als Vertegenwoordiger van de Kustwacht geeft de relatie tussen kustwacht en
Visserijsector weer. De kustwacht heeft als taak de veiligheid op het zeegebied van Suriname te waarborgen. Hij
benadrukt het belang van het hebben van het VMS systeem. Door dit systeem zal men beter kunnen monitoren.

HEARING van de VISSERIJSECTOR inzake de door LVV aangekondigde INTREKKING van VIGERENDE VISSERIJVERGUNNINGEN
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft op donderdag 28 december 2017
jl. een hearing geïnitieerd met betrekking tot de actuele omstandigheden aangaande de Visserijsector. De KKF werd hierin bijgestaan door deskundigen en
adviseur m.n. Overste Jerry Slijngaard (Kustwacht), René Lieveld (gewezen
onderdirecteur Ministerie van LVV) en Robert L.A. Ameerali (gewezen Voorzitter
KKF). De aanwezige ondernemers waren de belanghebbenden uit de diverse
sub sectoren van de Visserij alsook Visserij gerelateerde ondernemingen.

De heer Lieveld reageert verbaasd op de aangekondigde maatregelen van de overheid waarbij alle vergunningen
ingaande 15 januari 2018 zullen worden ingetrokken. Als men gelijk een vergunning zal verstrekken na de intrekking is er eigenlijk geen probleem, merkt hij op. het is volgens de oud LLV-Topper technisch onhaalbaar om zoveel
vergunningen te verwerken gelet op de technische faciliteiten van het Ministerie. Er zal geen invulling gegeven
kunnen worden hieraan door het ministerie, concludeert hij. Binnen de bevolkingsvisserij is het vraagstuk de kosten voor brandstof.

De Voorzitter van de KKF, de heer Jayant Padarath gaf aan dat het de bedoeling is na te gaan welke
bijdrage de Kamer als als overkoepelende bedrijfsleven organisatie kan leveren om de groep ondernemers uit de Visserijsector te ondersteunen gegeven de huidige omstandigheden.
De KKF is zich intensiever gaan bezig houden met de diverse sectoren, dwars door de 8 branches
en kolommen. De sectoren worden gegroepeerd, georganiseerd en verenigd. De KKF is er niet
alleen om de sectoren te vertegenwoordigen maar er conform de Kamerwet om de belangen van
bedrijfsleven te behartigen met een tweeledig karakter, actief wanneer zich een probleem voordoet
dat opgelost dient te worden en proactief nog voordat zich een probleem voordoet. Simultaan aan
geld verdienen zullen sectoren zich moet reguleren door zich te onderwerpen aan wet en regelgeving.
De meeting had een inventariserend karakter waarbij de belanghebbenden zelf aan het woord worden gelaten voor identificeren van de problematiek vanuit hun optiek. De Kamer heeft met een aantal individuele personen binnen de visserij sub sectoren gepraat uit de verschillende districten. De
heer Richenell Small, KKF vertegenwoordiger in het District Nickerie is bezig geweest in het veld.
Deze sector interactie is recent ook geweest met de Transportsector, alsook met de Bosbouwsector
en Exporteurs ter bespreking van kwesties zoals infrastructuur, houtexport en meer.De KKF heeft,
de functie van intermediair tussen het Bedrijfsleven en de Overheid.De Kamer heeft aangaande
voornoemde kwesties met de respectieve vakministeries een vergelijk kunnen bewerkstelligen, met
waarborging van rust en bedrijfscontinuiteit .De KKF neemt het voortouw in de bundeling en samenwerking van ondernemers omdat er samengewerkt moet worden wil men resultaat uit potentiele sectoren halen.

KKF Jaarafsluiting 2017
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft op vrijdag 29
december het jaar 2017 afgesloten.
Indachtig de heersende omstandigheden heeft de KKF zich
beperkt tot een sobere samenkomst van bestuur en personeel.
Ondernemers zijn traditie getrouw ook verwelkomt in het
Ondernemrshuis, de baken van het Ondernemerschap.
De Voorzitter Jayant Padarath, de Secretaris Joanne
Pancham, alsook de voorzitter van de vakvereniging dhr Pulto,
hebben allen hun erkentelijkheid aan het personeel uitgesproken voor hun inspanningen het afgelopen jaar.
Met vereende krachten gaan wij het jaar 2018 tegemoet. Van
het bestuur en de werkarmen wordt navenant de economische
uitdagingen, een grotere inspanning gevraagd ter
ondersteuning van het bedrijfsleven.
Ondernemers is gevraagd hun gedrevenheid en inventiviteit
minimaal op gelijke voet voort te zetten.
Het bestuur van de KKF wenst u een jaar van positieve resultaten!
Jayant Padarath
Voorzitter

Er is een ongelijkheid in de kosten, wat resulteert in oneerlijke toenadering naar de bevolkingsvisserij.
Vanuit het publiek zijn er enkele punten aangehaald zoals
:
De sector is niet tegen controle
Door onverantwoorde controle zal het bestaan van de zgn. SK boten in gevaar worden gebracht.
De sector wordt om moverende reden niet integraal geordend.
Er moet eerst worden nagegaan welke vissers rechtmatig binnen Surinaamse wateren mogen vissen.
Eerlijke kansen voor een ieder.
De schade die wordt aangericht door de Trawlers behoort te worden geïnventariseerd.
Er is een visserijmanagementplan welke geïmplementeerd dient te worden.
Indien er een absolute stop komt aan de export van gerookte vis zal de werkloosheid alsmaar groeien.
Er zijn ongeveer 5000 mensen die emplooi vinden in de Visserijsector.
Er is enorme moeite met de wijze waarop de Kustwacht de controles uitvoert.
Er zal begin januari 2018 een vervolg sessie zijn met de sector en relevante autoriteiten, teneinde het voortbestaan
van de sector te waarborgen.

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
32782

ADRES

35520

RESTAURANT
FA
TJAI TJON SIN TJOI
MILTON TENSAINI

35637

R. JAWAHIR

Kweeklustweg 10

Importeur, Exporteur,
Winkelier
Winkelier

36299

SEGRE'S TAXI

Rattanweg 1

Taxibedrijf

36453

R. KHEMON

Afistraat 212A

Exporteur

37323

E.T.T. TSAI MEU CHONG

Keizerstraat 215

Onderzoeksbureau

37382

38504

BIHARIESINGH
KIPPENKWEKERIJ
KOEJAKE KOELTOEROE &
GIFTSHOP
PEIPEI HU

Ds. Martin Luther Kingweg km. 20 Kwekerij
BR. 647
Prinsenstraat 43
Winkelier, Importeur,
Exporteur
Ramgoelamweg 85
Winkelier

38737

KENTIE'S TAXIBEDRIJF

Waterkant Omgeving Sms-veerbrug

Taxibedrijf

38818

DOUBLE U

Maagdenstraat 2 (UN Mall)

Winkelier, Importeur

38829

ASPPRO PROJECT & PROMOTIO- Osembolaan 55
NELE ONDERSTEUNING

47241

F.L. MAC DONALD

Onoribolaan 33

Makelaar, Taxateur, Adviesbureau

49599

WALTER NARINE

De Nieuwe Grondweg 28

Fabrikant

49602

49660

MARIA GERALDA DA ROCHA Antino/Lawa
Mijnbouwbedrijf
SILVA
PISON
Tourtonnelaan op het trottoir voor het Standhouder
s'Lands Hospitaal, op het E.B.S. Pleintje
Eet- En Drankinrichting,
LIN JIAMOU SUPERMARKT Villa Brazil (Boven-Saramacca)
Winkelier

49736

GUOXIANG WEI

Engelbrechtweg 36

Winkelier

49742

TOP SERVICE

Indira Gandhiweg 37

Autowasserij

49937

WARUNG MANIS ELLA

Gouverneurstraat 76

Eet- En Drankinrichting

49953
49989

JOSE ROQUE CHAVES DOS Prof. V. Van Blommensteinmeer
SANTOS
INGRID HAZEL
Virolastraat 61

63303

PING LIN SUPERMARKET

Ephraimszegenweg 52

Winkelier

63343

SAVANA TEKENBURO

Tourtonnelaan 88

Tekenbureau

63367

SHENG YI WANG SUPER- Anamoestraat hoek Balzaltstraat no. 143 Winkelier
MARKET

38455

- Hamptoncourtpolder Serie E no. 47

ACTIVITEIT

Matoelistraat 72

Eet- En Drankinrichting

Citaat
“ De mens is een ziel, een spiritueel wezen, dat met behulp
van de instrumenten Body and Mind in dit aardse milieu op

Adviesbureau, Servicebureau, Promotion
Bureau

zoek is naar kennis over zijn essentiële zelf, de ziel die hij
ten diepste is.”

(Swami Vivekananda)
49624

Learn, Partner & Implement Mission

De Kamer van Koophandel en Fabrieken ondersteunt ondernemers bij het
lokaal alsook internationaal ondernemen.
De Stichting Caricom Awareness Building Unit (CABU), de werkarm van
de KKF welke zich toelegt op handelsverdragen en andere internationale
handelsrelaties, is de support unit voor ondernemers inzake
exportmarkten, regelgeving en matchmaking. In dit kader organiseert
CABU in januari de eerste missie van het 2018 jaarschema. Deze missie
leidt u naar de staat Amazonia in Brazilië en eventueel naar de staat
Rondonia.
Het doel van de missie is vanuit een vertrekpunt met voor ons
herkenbare indicatoren, de ontwikkeling van diverse sectoren van grondstof tot eindproduct, afzet en distributie te identificeren en de toepasselijkheid daarvan te adapteren.
De missie is niet sector gebonden en kan worden toegespitst a.d.h.v. de
groepsbehoefte. Vandaar het belang van vroege registratie, waardoor wij
de ruimte hebben voor het invullen van specifieke belangstellingsaspecten.
Reis en verblijfskosten zijn voor eigen rekening waarbij de KKF heeft
bewerkstelligt dat financiering van de kosten mogelijk is, een en ander
vanwege de importantie van grensverleggende oriëntatie voor de ontwikkeling van uw onderneming.
De KKF heeft tevens voorbereid dat ondernemers die als uitvloeisel van
deze missie, behoefte hebben aan bedrijfsfinanciering, onder specifieke
voorwaarden in aanmerking kunnen komen.
Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen op het
nummer 439779 of via het e-mailadres info@cabu.sr

Mijnbouwbedrijf
Eet- En Drankinrichting

De Kamer van Koophandel en Fabrieken wenst de
Surinaamse Gemeenschap een Gezegende 2018 toe !

