
WET van 	  
houdende de regeling van de schadeloosstelling 
aan zakelijk en persoonlijk gerechtigden op gronden 
waarop bauxiet is gewonnen (Wet Schadeloosstelling 
Bauxietmaatschappijen) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de 
onderhavige ontwerpwetten en de daarbij behorende Memories van Toelichting. 

Op maandag 15 oktober 2018 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, 
waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken 
en vastgesteld. De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van de 
ontwerpwetten. 

Echter bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten 
aanzien van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De 
Nationale Assemblée: 

1. Artikel 2. De Commissie kan niet verenigingen met deze bepaling, aangezien 
hierin is opgenomen dat Suriname, indien zij na jaren milieuverontreiniging heeft 
ontdekt, geen beroep kan doen op ALCOA. 

2. In de considerans van de Wet Schadeloosstelling maatschappljen is genoemd 
de noodzakelijkheid voor het treffen van een regeling voor schadeloosstelling van 
rechtsvoorgangers, in hun belang zijn getroffen. De Commissie constateert dat hieruit 
niet kan worden aangenomen dat hierin ook is geregeld het opruimen van toxische 
stoffen etc. 

3. Kan ALCOA MINERALS SURINAME (AMS), een NV opgericht volgens het recht 
van het Koninkrijk der Nederlanden, verantwoordelijk worden gesteld voor de schade 
aangericht door SURALCO? Heeft AMS geld om te betalen? 

4. In de Toelichting staat dat AMS, een dochter van ALCOA, de mijnrechten heeft 
overgenomen van de Billiton Maatschappij Suriname. Dat is een interne 
aangelegenheid van ALCOA. 

5. AMS is geen partij bij de Brokopondo Overeenkomst en kan ook geen partij zijn bij 
de Wijzingen van de Brokopondo Overeenkomst op grond van Artikel XVIII 
Brokopondo Overeenkomst waarin is bepaald dat Suriname en SURALCO deze 
overeenkomst kunnen aanvullen of wijzigen mits zulks schriftelijk geschiede en door 
behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers en dezelfde formaliteiten daarbij worden 
in acht genomen als ten aanzien van deze overeenkomst. 
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A. Ga'adien 

G. Sapoen 

G. Rusland 

M. Bee 

De Commissie acht het van belang om naast mevr. J. Naar (internationale advocaat) 
nog enkele deskundigen te betrekken bij het bestuderen van de bedoelde 
ontwerpwetten, om De Nationale Assembleé vervolgens gevraagd en ongevraagd te 
adviseren ter zake. Het betreft in deze de volgende deskundigen: 

- Dhr. R. Sadi als technische mijnbouw deskundige; 
- Een advocaat (of Advocatenbureau) met praktische ervaring op het gebied van 

dergelijke (en internationale overeenkomsten); 
Een nog te identificeren deskundige. 

Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het 
kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 16 oktober 2018 

ç\4.1"/-  

reedzaam W. Asadang (Vz) 
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... 	, 

-rKensenhuis 

I. Karta-Bink 

Het 2e en 4e lid van de CvR hebben dit Preadvies niet 
mede-ondertekend,wegens afwezigheid. 

Het 6e lid van de CvR heeft dit Preadvies niet mede-
ondertekend, wegens uitlandigheid. 

Het 8e lid van de CvR heeft dit Preadvies niet mede-
ondertekend, 
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