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No. SEC. VP/ 098 /2016       Paramaribo, 10 september 2016 

 

Geachte directeur, 

De aandeelhouder van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), in deze vertegenwoordigd door de 
Vice President van de Republiek Suriname Z.E. M.A.S Adhin, brengt gaarne het volgende onder uw 
aandacht. 

De aandeelhouder heeft zich geruime tijd beraden over de ontstane situatie bij de EBS, waarbij de 
EBS Werknemers Organisatie “OWOS” vanaf 17 augustus 2016 in beraad is. Diverse interventies 
door de aandeelhouder om tot een oplossing te geraken hebben helaas niet het gewenste resultaat 
opgeleverd, met als gevolg dat er thans geen onderhandelingsruimte meer is. 

Het beraad van de OWOS kan echter niet langer worden gedoogd, omdat dat extra hoge kosten met 
zich meebrengt die het bedrijf, vanwege de financiële situatie waarin zij zich thans bevindt, niet 
langer kan dragen. 

Derhalve wordt de directie opgedragen een beroep te doen op de OWOS, om het beraad per 
onmiddellijke ingang op te heffen en haar leden te instrueren de werkzaamheden terstond te 
hervatten, zodat de rust in het bedrijf wederkeert. Van de directie wordt verwacht dat zij hierna 
samen met de OWOS een aanvang maakt met het treffen van die maatregelen die noodzakelijk zijn 
om het bedrijf wederom gezond te maken. Per slot van rekening zal dit een ieder ten goede komen. 

Bij continuering van het beraad zal de directie onmiddellijk dienen over te gaan tot gezondmaking 
van het bedrijf. Immers, door het wekenlang beraad van de OWOS is wederom bevestigd dat het 
bedrijf o.a. te kampen heeft met overtollig personeel, wat niet bevorderlijk is voor de efficiënte 
bedrijfsvoering. 

De aandeelhouder rekent op het begrip en de medewerking van alle partijen en spreekt de hoop uit 
dat wij kunnen overgaan tot de orde van de dag. 

De Vice President van de Republiek Suriname, 

 

Z.E. M.A.S Adhin 

	

Aan: de Algemeen Directeur van de 
         N.V. Energiebedrijven Suriname, 
         Drs. R. T. Parmessar 
         Noorderkerkstraat 2-14 
 




