
De Nationale Assemblée, 

imons, Voorzitter) 

DNA no: 1942/15 

Paramaribo, 30 Ney. 2015 

De President van de Republiek Suriname, 
de heer D.D. Bouterse 

Heer President, 

De Nationale Assemblée heeft in de Huishoudelijke Vergadering van 
donderdag 26 november 2015 met algemene stemmen (40) aanvaard, het document 
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. 

Dit document, waarachter alle fracties in de Nationale Assemblée zich hebben 
geschaard, wordt U hierbij aangeboden. 

(mr. A. Ramdass, wnd. Griffier) 
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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 

I. Be6ndiging van de Brokopondo overeenkomst 

Indien op 30 november 2015 de aluinaardeproductie, na eerder de aluminium 

productie, de facto ophoudt, betekent dat een de facto beindiging van de 

Brokopondo Overeenkomst (B.0.) door Suralco. Volgens de Brokopondo 

Overeenkomst moet het parlement de jure vaststellen dat de Brokopondo 

Overeenkomst door Suralco is bandigd. 

Directe gevolgen van de be6ndiging 

De hier genoemde gevolgen zijn geen punten van onderhandeling omdat ze 

zijn vastgelegd in de Brokopondo Overeenkomst. Verdere bestudering zou 

nog artdere directe gevolgen kunnen opleveren. 

a. Het Waterkrachtwerk (W.K.W.) dient om niet in goed functionerende 

toestand te worden overgedragen. 

Overeenkomstig Artikel L  lid 15, B.O., zal "Aan het eind van de looptijd 

van deze overeenkomst, Suralco aan Suriname om niet het W.K.W. in 

goed functionerende toestand overdragen." 



b. Rechten die zijn verleend aan Suralco naar Surinaams recht komen te 

vervallen. Deze rechten werden aan Suralco verleend teneinde Suralco in 

staat te stellen "alle terreirten, erfdienstbaarheden, rechten van weg en 

andere rechten te verwerven die zij behoeft voor de vestiging en 

exploitatie van het aluminiumreductiebedrijf en de aluinaardefabriek", 

(Artikel IV, lid 1, en Artikel V lid 1 B.0.) 

c. Alle vrijstellingen van in- en uitvoerrechten die Suralco genieten 

komen met het beèindigen van de B.O. te vervallen 

d. Alle energie overeenkomsten tussen partijen komen te vervallen. Het 

betreft in elk geval de overeenkomsten van 1966 en 1999 waarin concreet 

is vastgesteld dat deze overeenkomsten eindigen wanneer de Brokopondo 

Overeenkomst afloopt of eirtdigt. 

Andere gevolgen van de stopzetting van de productie  

a. Rehabilitatie van alle door de operaties van Suralco vervuilde locaties en 

gebieden, dient te geschieden conform de regels en richtlijnen van 

Surinaamse autoriteiten terzake, intemationale standaarden, het recht 

van de VSA, het recht van de staat Pennsylvania (Alcoa) en het recht 

van 	de staat Delaware (Suralco). 

b. Rehabilitatie van de uitgemijnde terreinen van N.V. Billiton Maatschappij 

Suriname, die daarvoor aan Suralco de middelen ter beschikking had 

gesteld. 



c. Het treffen van voorzieningen voor de arbeiders conform interrtationale 

normen, de surinaamse wet, de afspraken en regelingen met de arbeiders 

en de verwachtingen van de arbeiders op een arbeidsplaats tot 2033. 

II. Kwesties waarover er met Suralco kan worden onderhandeld 

1. Indien de aluinaarde fabriek eigendom is van Suralco dan zijn er, gezien 

de huidige stand van zaken twee opties voor Suriname, waarover 

onderhandeld kan worden met Suralco: 

a. Suriname wenst de fabriek niet over te nemen; de condities en termijn 

voor opruiming moeten dan worden besproken. 

b. Suriname wenst de fabriek over te nemen; de condities en staat van 

ovemame moeten worden besproken. 

2. De prijs van de energie die Suriname aan Suralco zal vragen ingeval 

Suralco tijdens het natraject na beeindiging van de Brokopondo 

Overeenkomst energie nodig heeft. Overeenkomstig Artikel I, lid 15, B.O. 

zal Suriname, als Suralco behoefte heeft aan electrische energie na het 

bethndigen van de overeenkomst, "aan Suralco een optie op de afname 

voor eigen gebruik verlenen tegen een door partijen alsdan overeen te 

komen redelijke prijs ". Ingeval Suriname huidige openstaartde 

verrekeningen heeft, zou in een onderhandeling bijvoorbeeld verrekening 

kunnen worden afgesproken. 



3. Indien ten aanzien daarvan geen wettelijke verplichting bestaat, kan met 

Suralco worden onderhandeld om de informatie betreffende de 

exploraties in Bakhuys en andere gebieden aan Suriname te 

overhandigen. 

III. Geschillen 

Als op 30 november 2015 de aluinaardeproductie van Suralco de facto 

ophoudt, betekent dat een de facto beindiging van de B.O. Indien Alcoa daar 

niet mee akkoord gaat of blijk geeft niet willen uitvoeren wat in de B.0 is 

overeengekomen ten aanzien van beeindigirtg, dan kan worden vastgesteld 

dat er sprake is van een geschil. In dat geval kan Suriname overeenkomstig de 

B.O. een arbitrageprocedure aanvangen tegen Alcoa/Suralco . 
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