
.D. Bouterse 

• 

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME 

Telefoon: 420102 	e-mail: secretariaat@president.gov.sr  

• 

Aan: 
De Voorzitter van 
De Nationale Assemblee, 
Mw. Drs. Jennifer Simons 

ons kenmerk: secpres/1364/18 
Paramaribo, 25 september 2018 

Onderwerp: 
aanbieding Ontwerpwet houdende de 
regeling van de schadeloosstelling aan zakelijk 
en persoonlijk gerechtigden op gronden waarop 
bauxiet is gewonnen (VVet Schadeloosstelling 
Bauxietmaatschappijen) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij doe ik u voor behandeling door De Nationale Assemblee toekomen de 
Ontwerpwet als in hoofde genoemd met de bijbehorende Memorie van Toelichting 
en bijlagen. 

De President van de R publiek Suriname, 

cc 	Vice- President 
Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 
Secretaris Staatsraad 

VDE NATIONALE ASSEMBLEE 

Ingek z c Ae 	±-- 20 	i () , r 	, Agenda no.  
Verwezen 
Naar 
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Wet van 	 houdende de regeling 

van de schadeloosstelling aan zakelijk 
en persoonlijk gerechtigden op gronden 

waarop bauxiet is gewonnen (Wet 

Schadeltelling 	maatschap- 
pijen). 

Ontwerp 

De President van de Republiek Suriname 

ln overweging genomen hebbende dat het noodzakelijk is een regeling te treffen voor 
schadeloosstelling van degenen die als gevolg van bauxietontginning door Suralco, AMS of 
hun rechtsvoorgangers, in hun belang zijn getroffen, 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de 
onderstaande wet. 

Artikel 1 

1. ln deze wet wordt verstaan onder: 

a. Suralco: Suriname Aluminum Company LLC, een vennootschap met beperIcte aanspra-
kelijkheid, opgericht en ingericht overeenkomstig het recht van de staat Delaware in de 

Verenigde Staten van Amerika. 

b. AMS: N.V. Alcoa Minerals of Suriname, een naamloze vennootschap, opgericht en 
ingericht overeenkomstig het recht van het Koninkrijk der Nederlanden. 

c. Gronden: de gebieden waarop krachtens concessies door Suralco, AMS of dier 

rechtsvoorgangers bauxiet is ontgonnen en die staan opgesomd in bijlage II bij de 
Environmental Remediation Agreement (Milieu Herstel Overeenkomst), op haar beurt 

bijlage bij de Framework Agreement (Raam Overeenkomst), gesloten tussen Suralco en 
de Republiek Suriname nopens wijziging van de Brokopondo Overeenkomst, welke bijlage 

11 integraal deel uitmaakt van deze wet. 

d. Rechthebbenden: degenen, die het recht van eigendom of enig ander zakelijk recht 

hebben op het geheel of een deel van de Gronden zoals bedoeld in dit artikel, aanhef 
onder c. 

e. Persoonlijk Gerechtigden: degenen, wier uit een persoonlijk recht op de Gronden, zoals 
bedoeld in dit artikel, aanhef onder c, voortvloeiende belangen door de ontginning van 
bauxiet zijn geschaad. 

2. De in lid 1 omschreven begrippen worden hierna steeds met hoofdletters aangeduid. 

Artikel 2 

1. Suralco en AMS zijn verplicht tot volledige vergoeding van alle schade, door of ten gevolge 

van de ontginning van bauxiet toegebracht aan de Rechthebbenden alsmede aan de 

Persoonlijk Gerechtigden, onverschillig of dit door een opzettelijke daad hunnerzijds 
veroorzaakt is, dan wel of zij al of niet had kun nen worden voorzien. 
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2. De rechtsvordering ter realisatie van de aanspraak op schadeloosstelling in lid 1 van dit 

artikel bedoeld, voor zover zij niet gegrond is op een overeenkomst, verjaart door het 

verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag van afkondiging van deze wet. 

	  _D_eze_wet_regelt_bij_ifitsluiting_d_e_vergo_eding_van schade veroorzaakt als gevolg van 

ontginning van bauxiet door Suralco en AMS. 

Artikel 3  

De Rechthebbenden zijn bevoegd om voor de door de ontginning aan de Gronden of hetgeen 

daartoe behoort toegebrachte schade in plaats van een schadevergoeding in geld te eisen, te 

vorderen, dat binnen zekere tijd de vroegere toestand door Suralco of AMS worde hersteld. 

Zouden evenwel de kosten van het herstel van de vroegere toestand verbonden, het bedrag 

der schadevergoeding in geld overtreffen, dan zijn de Rechthebbenden op de Gronden 

verplicht zich met deze schadevergoeding te vergenoegen. 

Artikel 4 

1. Suralco of AMS zal, indien hij ten behoeve van de ontginning als bedoeld in artikel 2 lid 1, 

schade heeft toegebracht aan de Gronden, hetzij geheel, hetzij voor gedeelten, of over 

gedeelten van de Gronden, waarop persoonlijke rechten gevestigd zijn, eerst pogen bij 

minnelijke overeenkomst met de Rechthebbenden of Persoonlijk Gerechtigden, door 

middel van betaling van een schadevergoeding de mogelijk aangerichte schade te 

vergoeden. 

2. Kan Suralco of AMS enerzijds en de Rechthebbenden en Persoonlijk Gerechtigden 

anderzijds zich over de in lid 1 van dit artikel bedoelde schadeloosstelling niet verstaan, 

dan zal de meest gerede partij aan de Kantonrechter van het Eerste Kanton verzoeken die 

schadeloosstelling te bepalen. Suralco of AMS kan ook de kantonrechter verzoeken de 

totale schadevergoeding verschuldigd voor de collectieve schade van de Rechthebbenden 

en Persoonlijk Gerechtigden verbonden aan een gedeelte van een Grond te bepalen. 

3. Het verzoekschrift moet de som welke als schadeloosstelling wordt aangeboden wordt, 

vermelden. 

4. Omtrent de vorderingtot bepaling van het bedrag der zekerheid wordt eerst en vooraf bij 

afzonderlijk vonnis uitspraak gedaan. 

5. Tenzij partijen daaromtrent anders overeenkomen, zullen Suralco of AMS zekerheid, zoals 

vastgesteld door het Eerste Kanton in overeenstemming met lid 2 van dit Artikel, 

verschaffen middels een deponering bij de griffier van het Eerste Kanton. Aanvaardbare 

vormen van zekerheid zijn contanten, alsmede andere gangbare vormen van zekerheid 

zoals een obligatie, een verzekeringspolis of een kredietbrief. Suralco en AMS zullen 

worden ontheven van alle aansprakelijkheid ten aanzien van alle schade verbonden met 

dat gedeelte van een Grond waarop de zekerheidstelling betrekking heeft zodra de 

zekerheid isgedeponeerd, anders dan de aansprakelijkheid voor het zorgd ragen dat enige 

derde partij verbonden met die zekerheid haar verplichtingen ten aanzien van de 

zekerheid nakomt. Door de griffier wordt daarvan een akte opgemaakt die aan de 

bekende Rechthebbenden en aan de Persoonlijk Gerechtigden moet worden betekend. 

ln geval de Rechthebbenden en/of Persoonlijk Gerechtigden onbekend zijn zal de griffier 

de akte publiceren in ten minste twee vooraanstaande dagbladen. 
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Artikel 5  

1. ln geval zich voor de in artikel 4 lid 1 bedoelde schadeloosstelling meerdere partijen ten 

aanzien van dezelfde Gronden aandienen, dan zal Suralco of AMS zich verstaan met 

	 deg,ene die zich het eerst heeft aangediend. 

2. ln een dergelijk geval zal altijd de procedure bedoeld in artikel 4 lid 2 tot en met 5 gevolgd 

dienen te worden. 

3. Al degenen die menen aanspraak te maken op schadeloosstelling met betrekking tot de 

Gronden in kwestie, zijn bevoegd in het geding tussen te komen overeenkomstig het 

bepaalde in de artikelen 214 t/m 217 van het Surinaams Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering. 

Artikel 6  

1. Bij de vaststelling van de schade, bedoeld in artikel 2 lid 1 komt alleen de werkelijke 
waarde van de Gronden, niet de subjectieve welke de Gronden uitsluitend voor de 

personen van de Rechthebbenden dan wel voor de betrokken Persoonlijk Gerechtigden 

heeft, in aanmerking. 

2. Daarbij wordt gelet op de vermindering van waarde, welke de Gronden geacht wordt te 
zullen hebben ondergaan op het ogenblijk, dat de Rechthebbenden of Persoonlijk 
Gerechtigden die terug ontvangen, met het oog op het gebruik dat van de Gronden door 

de Rechthebbenden wordt gemaakt. 

3. De meerdere waarde die de Gronden of het gedeelte daarvan waarover is beschikt, in 
verband met de voor het verrichten van de ontginning opgerichte werken geacht wordt 
te hebben verkregen, wordt bij de bepaling der schadeloosstelling niet mede in 

aanmerking genomen. 

4. Bij de berekening van de schadeloosstelling voor de beschikking over gedeelten van de 

Gronden wordt ook acht geslagen op de waardevermindering, welke voor de niet door 

Suralco of AMS in gebruik genomen gedeelten het noodzakelijk gevolg is van de 

beschikking. 

Artikel 7  

Wanneer de bij het vonnis bepaalde schadeloosstelling meer bedraagt dan het gedane 

aanbod, wordt Suralco of AMS in de kosten van het rechtsgeding verwezen; in de overige 
gevallen kunnen de kosten naar gelang de in deze wet bedoelde Kantonrechter daartoe 

termen vindt, worden gebracht, hetzij ten laste van de Rechthebbenden of Persoonlijk 

Gerechtigden, die met de aangeboden schadeloosstelling geen genoegen hebben genomen, 
hetzij voor een gedeelte te hunnen laste en voor het overige gedeelte ten laste van Suralco 

of AMS, hetzij geheel ten laste van deze laatste. 

Artikel 8 

Van alle beslissingen van de Kantonrechter in deze wet bedoeld, met uitzondering van die, 
waarbij het bed rag der te stellen zekerheid bepaald is, is hoger beroep toegelaten. 
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Artikel 9 

De bepalingen van het Surinaamse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn op het 

geding nopens detijdelijke beschikking over de Gronden ten behoeve van de in artikel 2 lid]. 

bedoeid e-ontginn in g-va n-toepassing-voor-zover-da a rva n-bij-d eze wet-n iet is afgeweken. 

Artikel 10  

1. De Kantonrechter benoemt, indien bij het verzoek, bedoeld in lid 2 van artikel 4, om de 
schadeloosstelling te bepalen, voor inwilliging vatbaar acht, een of meer deskundigen in 

oneven getal ten einde hem aangaande dete bepalen schadeloosstelling van voorlichting 

te dienen. 

2. De deskundigen leggen in handen van de Kantonrechter de in artikel 161 van het 
Surinaams Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering voorgeschreven eed of belofte af. 

3. De Kantonrechter bepaalt, met inachtneming van de meest mogelijke spoed, tijd en plaats 
van het onderzoek der deskundígen en doet de griffier daarvan onmiddellijk mededeling 

aan de beide partijen en de benoemde deskundigen. 

4. Partijen kunnen bij het onderzoek der deskundigen tegenwoordig zijn. 

Artikel 11  

1. Binnen acht dagen na de dag van onderzoek moeten de deskundigen hun rapport aan de 

Kantonrechter inzenden. 

2. De Kantonrechter stelt de partijen in de gelegenheid daarvan kennis te nemen en zorgt 

dat de bezwaren, die zij tot handhaving harer rechten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk 
mochten wensen in te brengen aan de wederpartij worden medegedeeld. 

3. Op een door hem te bepalen dag, uiterlijk dertig dagen na afloop van het onderzoek der 
deskundigen, worden partijen opgeroepen ten einde voor hem nader haar belangen toe 

te lichten of te verdedigen. 

4. Onverschillig of de partijen al dan niet verschenen zijn, doet de Kantonrechter binnen acht 

dagen uitspraak omtrent het bedrag der schadeloosstelling dat aan de Rechthebbenden 
en Persoonlijk Gerechtigden verschuldigd is wegens de beschikking over de Gronden. 

Artikel 12  

1. De Gronden of gedeelten daarvan moeten na gemaakt gebruik weder ter beschikking 
worden gesteld van de Rechthebbenden of Persoonlijke Gerechtigden. Gebouwen, 

getimmerten of andere werken daarop door Suralco of AMS geplaatst of gesteld, moeten 

worden verwijderd, en voor het geval nog boorgaten aanwezig zijn, moeten deze worden 

dichtgemaakt. 

2. Bij nalatigheid om aan het bij het vorig lid van dit artikel omschreven verplichting te 
voldoen zijn de Rechthebbenden en Persoonlijk Gerechtigden, elk voor zoveel zij daarbij 
belang hebben, bevoegd om zelf de in dit opzicht nodige maatregelen te treffen en zulks 

op kosten van hen die over de Gronden tijdelijk hebben beschikt. 

Artikel 13  

1. Deze wet wordt aangehaald als "Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen". 

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
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3. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. 

4. De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	2018 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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Memorie van Toelichting 

Algemeen  

Deze wet heeftten doel een bijzondere regelingte maken voor de vergoeding van schade aan 

zakelijk en persoonlijk gerechtigden van Gronden waarvoor aan de bauxietmaatschappijen, 

al dan niet in het kader van de Brokopondo Overeenkomst, destijds concessies voor de 

ontginning van bauxiet was verleend. De regeling wijkt in zoverre af van het gemene recht, 

dat daarmee beoogd wordt een viotte en biliijke afwikkeling van mogelijk aangerichte schade 

te bewerkstelligen. Gedurende het bestaan van de Brokopondo Overeenkomst (1958 —2019) 
heeft een soortgelijke regeling (Landsverordening van 28 januari 1958 G.B. no. 9 betreffende 

verlening bijzondere concessie aan S.Bx.M.) bestaan die model heeft gestaan voor het 

onderhavige ontwerp. 

Bauxiet ontginning in Suriname begon in 1916 door de Surinaamse Bauxiet Maatschappij 
(SBM) nabij Moengo in het district Marowijne. in 1938 begon de Billiton Maatschappij 

Surinamete mijnen in de Onverdacht omgeving in de districten Para en Wanica. In 1958 werd 
als gevolg van de Brokopondo Overeenkomst de SBM opgeheven en al haar concessies 

werden overgedragen aan de toen opgerichte Suralco. Deze laatste verkreeg onder de 
Brokopondo Overeenkomst nieuwe mijnrechten, waaronder 20.000 ha voor exploitatie tot 
aan het jaar 2033. In het jaar 2009 zijn de mijnrechten van Billiton overgegaan op Suralco. 

Ontginning heeft plaatsgehad in de districten Marowijne, Commewijne en Para op gronden 
die toebehoorden aan de Republiek Suriname, Suralco, of derden die in sommige gevallen 

behoorden tot een onverdeeldheid. 

Artikelsgewijs 

Artikel 1 

In lid 1, aanhef sub b is AMS, een dochter van Alcoa, die de mijnrechten van de Billiton 

Maatschappij Suriname heeft overgenomen. 

Artikel 2 

Deze bepaling geeft belanghebbenden recht op volledige schadevergoeding. Het 
vorderingsrecht verjaart na verloop van vijf jaar. De onderhavige regeling is de enige 

rechtsgang voor schadeloosstelling als gevolg van bauxietwinning 

Artikel 3 

Dit artikel spreekt voor zich 

Artikel 4 

Dit artikel garandeert de schadevergoeding aan belanghebbenden. 

Artikel 5 

Dit artikel beoogt die gevallen te regelen waarin er binnen •een onverdeeldheid geen 
eenstemmigheid bestaat. Na betaling van de door de kantonrechter begrote som der 
schadeloosstelling, is Suralco buiten het dispuut. 
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Artikei 6 - 13 

De inhoud van deze artikelen spreelct voor zich. 

Paramaribo, 

(D.D. Bouterse) 
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