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Paramaribo, eg gEt, 2015 

De President van de Republiek Suriname 

de heer D. D. Bouterse 

Heer President, 

Middels het schrijven d.d. 30 november 2015 zijn aan U aangeboden de 
Aanbevelingen van De Nationale Assemblée aan de Regering van Suriname ten 
aanzien van de stopzetting van de aluminium en aluinaarde productie activiteiten 
van Suralco in Suriname. 

Aan DNA was door de regering aangegeven dat verdere stappen in nauw overleg 
met De Nationale Assemblee zouden worden uitgevoerd. In verband hiermee zijn in 
DNA hierna vragen gerezen, die via mij aan u worden voorgelegd: 

1. Welke stappen zijn door de regering ondernomen na het terugnemen van de 
MOU met ALCOA 

2. Heeft de regering formeel vastgesteld dat er sprake is van de facto beéindiging 
van de Brokopondo overeenkomst door de stopzetting door Suralco van alle 
aluminium en aluinaarde productie in Suriname? 

3. Wat was de reactie van Alcoa op dit schrijven? 

4. Indien Suralco de productie inderdaad op 30 november heeft stilgelegd, is 
Suriname daarover dan schriftelijk ge'informeerd? 

5. Heeft de Regering verder advies ingewonnen met betrekking tot het de jure 
bethndigen van de Brokopondo overeenkomst in het Parlement? 



6. Vinden er nu onderhandelingen/gesprekken plaats met Alcoa over de zaken die 
daarvoor in aanmerking komen? 

7. Heeft de Regering het onderhandelingsteam reeds uitgebreid en wie voert de 
onderhandelingen namens de regering? 

8. Zijn de alternatieven voor de voortzetting van de aluinaardeproductie met andere 
partijen onderzocht en wat is het resultaat van die besprekingen? 

Naast de vragen brengt De Nationale Assemblee wederom het volgende onder uw 
aandacht: 

1. Vanwege de urgentie voor de arbeiders die nu door Suralco worden opgeroepen 
om een afvloeiingsregeling te treffen met wederzijds goedvinden of door middel 
van het aanvragen van een ontslagvergunning vragen wij aan de Regering dat dit 
proces nauwgezet wordt gevolgd. De Nationale Assemblee benadrukt dat 
verdere voorzieningen voor de arbeiders dienen te worden getroffen in 
overeenstemming met de Surinaamse wetgeving, internationale normen en de 
met de organisatie van de werknemers eerder gesloten overeenkomsten 

2. Overeenkomstig artikel I - lid 15 van de Brokopondo Overeenkomst dient zonder 
enige betaling van Surinaamse zijde, bij de be6ndiging van deze overeenkomst 
het Waterkrachtwerk te Afobakka aan Suriname te worden overgedragen, in 
goed functionerende toestand. 

3. Rechten die zijn verleend aan Suralco komen conform de Brokopondo 
overeenkomst te vervallen. Dit betreft onder andere rechten op terreinen, 
erfdienstbaarheid, erfpachtrecht, rechten van weg, andere rechten, 
belastingvoordelen, alle vrijstellingen van in- en uitvoerrechten; 

4. Alle energieovereenkomsten tussen partijen komen volgens de in die 
overeenkomsten opgenomen bepalingen te vervallen (Overeenkomsten van 1966 
en 1999). 

5. Rehabilitatie van alle door de operatie van Suralco vervuilde gebieden dient te 
geschieden volgens alle relevante overeenkomsten, wetten en internationale 
verdragen, evenals rehabilitatie van de uitgemijnde gebieden van N.V. Billiton 
maatschappij Suriname die daarvoor de middelen aan Suralco te beschikking 
heeft gesteld. 



ionale Assemblée, 

(drs 	imons, Voorzitter) 

6. Zaken waarover mogelijk met Alcoa kan worden onderhandeld betreffen: 

a. mogelijke overname door Suriname van de aluinaarde fabriek, de staat van 
overname en wanneer die zal plaatsvinden. 

b. De prijs van de energie die Suriname aan Suralco zal vragen ingeval Suralco 
tijdens het na traject, na be6ndiging van de Brokopondo overeenkomst nog 
energie nodig heeft, overeenkomstig art. I, lid 15, B.O. 

c. Het aan Suriname beschikbaar stellen van de informatie die beschikbaar is 
gekomen na exploratie in Bakhuis en andere gebieden door Suralco aan 
Suriname, indien dit niet reeds in enige overeenkomst of voorwaarde is 
vastgelegd. 

De Nationale Assemblée moet over de voortgang van dit voor Suriname zeer 
belangrijk traject continu en gedetailleerd worden geïnformeerd, zoals ook door de 
regering is aangegeven. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

