
Suralco reageert op informatie over aan sluiting-gerelateerde activiteiten en 
overeenkomsten die voorgelegd zijn aan het Parliament

De recente berichtgeving richtte zich op voorgestelde overeenkomsten die nu in behandeling zijn in het Parlement met betrekking tot activiteiten inzake de sluiting 
van de Suralco en de verwachte overdracht van de Afobaka-waterkrachtcentrale.

Helaas werden tijdens deze evenementen, met name die van de VHP, talrijke belangrijke kwesties die door deze voorgestelde overeenkomsten zouden worden 
geregeld niet goed uitgelegd en zelfs vertekend. De overeenkomsten die nu worden overwogen, zijn gecreëerd na meer dan twee jaar van grondige onder- 
handelingen. Het is duidelijk dat het moeilijk is om ze samen te vatten tijdens een persconferentie of een paneldiscussie, dus deze brief is bedoeld om een aantal 
relevante achtergrondinformatie te geven en enkele onjuiste kenmerken te corrigeren die in sommige nieuwsverslagen terechtkwamen.

Dit zijn de feiten: 

• De Afobaka waterkrachtcentrale, die op dit moment in goede staat verkeert, zal uiterlijk 31 december 2019 worden overgedragen aan de Regering 
van Suriname, overeenkomstig de voorgestelde overeenkomsten. Suralco zal de opwekking van electriciteit niet “gegijzeld houden” en de overeen-
komsten leggen vast dat slechts  een klein deel van de totale elektriciteit wordt geleverd aan  de Suralco ten behoeve van de raffinaderij-locatie en 
de overeengekomen werkzaamheden die  daar zullen plaatsvinden als onderdeel van de sluiting.

• Alle milieuverplichtingen worden nagekomen en het werk voldoet aan Amerikaanse protocollen met de mogelijkheid voor de Regering om alle 
werkzaamheden te controleren.

• Suralco heeft ingestemd een onderzoek te verrichten voor de Regering naar bauxietreserves in het Bakhuisgebied - er zijn geen voorwaarden aan dit 
onderzoek verbonden dat de  Suralco deze reserves zal  ontwikkelen. De regering kan beslissen wie de reserves zou mijnen, als uit de studie blijkt 
dat dit haalbaar is.

De rest van deze nota geeft een uitwerking van elk van deze punten, waarbij feit en fictie worden gescheiden.

Ten eerste als achtergrond: de beslissing om onze mijnbouw- en raffinage-activiteiten in 2015 te beperken, werd niet lichtvaardig genomen. Na 100 jaar zakendoen 
in Suriname moest Suralco de moeilijke beslissing nemen om tot sluiting over te gaan. Het bedrijf stond voor onvermijdelijke uitdagingen, waaronder een gebrek 
aan economisch levensvatbare bauxiet, volatiliteit van de energieprijzen en veranderende marktdynamiek bauxiet. Met deze realiteit werkte Suralco samen met de 
Onderhandelingscommissie van de President inzake de Bauxietindustrie (NCBI) om mogelijke oplossingen te overwegen om de mijn- en raffinage-activiteiten van 
de Suralco in stand te houden. Er kwam geen haalbaar alternatief naar voren en Suralco en de NCBI richtten toen hun aandacht op sluitingsplannen.

In oktober 2015 werden middels een memorandum of understanding (MOU- memorandum van overeenstemming) de basisvoorwaarden uiteengezet inzake 
de sluiting en de verplichtingen van de Suralco. Voornoemd memorandum diende als basis voor de ontwerpovereenkomsten, die nu aan het Parlement zijn  
voorgelegd. Ze omvatten een overkoepelend document dat zal dienen als raamwerk voor de overige overeenkomsten, elk over specifieke onderwerpen. Hiervan 
zouden de belangrijkste overeenkomsten de wens van de regering ondersteunen om eigenaar te worden van de Afobaka-waterkrachtcentrale (Overeenkomstig 
de Brokopondo-overeenkomst), de milieusanering en -rehabilitatie van Suralco aanpakken, en Suralco toelaten om een zeer kleine hoeveelheid van Afobaka’s  
stroomopwekking ten behoeve van doorlopende ontmantelingswerkzaamheden aan de raffinaderij af te nemen. Bovendien heeft de Regering van meet af aan 
duidelijk gemaakt dat zij de bestaande Brokopondo-overeenkomst als onderdeel van deze transactie wilde beëindigen, wat zou gebeuren wanneer zij eigenaar 
wordt van de Afobaka-dam.

De samenvatting van de VHP suggereert dat de waterkrachtcentrale van Afobaka niet in een “goed functionerende staat” zal worden overgedragen aan 
Suriname  en dat de energie zal worden gecontroleerd door de Suralco vanwege een switchyard op het Suralco-terrein.
Beide verklaringen zijn onjuist. Wat de eerste kwestie betreft, zijn de partijen het erover eens dat Afobaka in een “goed functionerende staat” moet worden  
overgedragen aan de Regering, zoals vereist ingevolge de Brokopondo-overeenkomst. Suralco heeft veel zorg besteed aan het beheren en onderhouden van de 
Afobaka-operatie en heeft op betrouwbare wijze voldaan aan de vraag van de Regering naar energie. Als onderdeel van de ontwikkeling van de overeenkomsten 
heeft NCBI energieadviseurs ingehuurd om te evalueren, te bevestigen en te documenteren dat de Afobaka-faciliteit in “goede bedrijfsomstandigheden” is. Dit werk 
is tot tevredenheid van de consultants en de overheid voltooid.

Sommigen hebben een nieuwe interpretatie gegeven aan de Brokopondo-overeenkomst, waarbij op aantoonbaar onjuiste wijze wordt gesuggereerd dat  
Suralco verplicht is een garantie te geven met betrekking tot de conditie van de waterkrachtcentrale. Dergelijke verplichting is niet opgenomen in de  
Brokopondo-overeenkomst.

Wat de tweede kwestie betreft, zal de overdracht de switchyard bij de Paranam-raffinaderij omvatten, die dient om de electriciteit naar Paramaribo over te brengen; 
echter, bepaalde apparaten in de switchyard  moeten blijven om de Suralco-site van stroom te voorzien.

De samenvatting van de VHP stelt dat de na-transactieovereenkomst voor Suriname om stroom aan de Suralco te leveren oneerlijk is, waarbij wordt 
gesuggereerd dat Suriname beperkte rechten heeft en boetes zou kunnen worden opgelegd ingeval de stroom niet wordt geleverd.                                                                                                 
Ook dit is aantoonbaar onjuist. Een Suralco Power Purchase Agreement (Suralco - Stroomafname Overeenkomst - PPA) is het resultaat van de plannen om de 
Paranam-raffinaderij op verantwoordelijke wijze te ontmantelen. Er is stroom nodig voor de richtige ontmanteling van de bouwwerken en de apparatuur, en om 
milieusaneringen uit te voeren. Dit werk is al aan de gang en het zou binnen vijf jaar voltooid moeten zijn. Enkele van de saneringsactiviteiten omvatten echter 
monitoring en onderhoud op de lange termijn, waarvoor ook stroom benodigd is voor de Suralco om aan haar verplichtingen te voldoen.

De Suralco-PPA biedt een bepaalde mate van zekerheid met betrekking tot beschikbaarheid, hoeveelheid en prijs van electriciteit om te voldoen aan de  
ontmantelings- en saneringsverplichtingen. De overeenkomst voorziet in maximaal 2,5 megawatt (MW) energie voor de eerste vijf jaar en maximaal 1 MW voor 
de jaren zes tot en met 10. De hoeveelheid energie zal correleren met de vraag die wordt gecreëerd door de ontmantelings- en saneringswerkzaamheden van 
de Suralco. (Eén MW is ruwweg 0,9 procent van de huidige gemiddelde Afobaka-stroomopwekking). Suriname is niet verplicht om meer te leveren dan de relatief 
kleine hoeveelheid van de normale productie van Afobaka. Bovendien, als de behoefte zich ooit zou voordoen, biedt de overeenkomst Suriname het eenzijdige 
recht om de levering van energie aan Suralco gedurende een aantal opeenvolgende weken aanzienlijk te verminderen. Er zijn geen boetes te betalen.

De samenvatting van de VHP suggereert dat Suralco zal bepalen wat het zal doen met betrekking tot de sanering van het milieu en dat Suriname  
“geen stemrecht” zal hebben.
De Surinaamse wetgeving bevat geen belangrijke regulering met duidelijke richtlijnen inzake  milieusanering. Bij gebrek aan dergelijke regulering, zal Suralco  
gebruik maken van  op de VS-gebaseerde protocollen, die ervoor zorgen dat zowel de Suralco als de Regering zowel verantwoorde als beschermende maatregelen 
inzake het milieu hebben. Bij twee verschillende gelegenheden schakelde de NCBI wereldwijd erkende milieuconsultants in om een kritische analyse te maken van 
het milieuprogramma en met de voordelen van hun inbreng, bevatten de uitgebreide overeenkomsten saneringsdoelstellingen en een proces voor de Regering 
om te controleren of aan alle doelstellingen wordt voldaan. De procedures omvatten ook hoe de partijen eventuele onbekende problemen die zich zouden kunnen 
voordoen, moeten aanpakken.

De samenvatting van de  VHP suggereert dat het bauxiet in het Bakhuis-gebied van de Suralco is.
Dit is onjuist. Suralco heeft geen exclusiviteitsrechten om het Bakhuis-bauxiet te ontginnen en zal die ook niet hebben. Vanaf het prille begin van de onder- 
handelingen was een van de doelen van de NCBI om een voorlopige beoordeling uit te voeren of de bauxietindustrie in Suriname levensvatbaar zou kunnen zijn.  
De Suralco stemde ermee in om op haar kosten een haalbaarheidsstudie uit te voeren om te bepalen wat het potentieel is om een raffinaderij op te zetten -  waarbij 
Bakhuisbauziet zou worden gebruikt – die op wereldniveau zou kunnen concurreren. Mocht de studie bepalen dat een dergelijk project haalbaar is, dan heeft de 
Suralco de optie om betrokken te blijven of assistentie te verlenen om partners aan te trekken voor Suriname om het project op eigen kracht verder te ontwikkelen.

Tot slot is Suralco trots op zijn 100-jarige bedrijfsactiviteiten in Suriname, en we zullen ervoor zorgdragen dat al onze aan sluiting gerelateerde activiteiten, inclusief 
de geplande overdracht van de Afobaka-dam, die traditie en de gedeelde geschiedenis van ons bedrijf met dit land en zijn mensen respecteren. We zijn van plan om 
al onze activiteiten met grote zorg uit te voeren en respecteren dat de overheid haar taak heeft om de voortgang te controleren die zal worden gemaakt in overeen-
stemming met deze voorgestelde documenten. We blijven beschikbaar om vragen van leden van het Parlement of gemeenschapsleiders te helpen beantwoorden 
naarmate wij verder gaan met de volgende stappen voor zowel Suralco als Suriname.


