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Inleiding 

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in de afgelopen periode enkele 

stappen gezet in de ordening van de mijnbouwsector. Na tussenkomst van de justitiële 

autoriteit is er een schikking getroffen tussen het Ministerie van Natuurlijke 

Hulpbronnen en vier (4) goud dregde ponton houders. Deze schikking houdt in dat de 

goud dregde ponton houders met negen (9) goud dregde pontons (Scalliantes) vanaf 

december 2015 tot en met december 2017 in het zuid-oostelijk deel van de Sarakreek te 

Brokopondo aan goudwinning mogen doen.  

Middels dit Flash Report wil het Ministerie de gemeenschap een beeld geven rond de 

activiteiten van de Scalliantes over het jaar 2016. Naast de inkomsten voor de Staat, is 

ook gekeken naar de bijdrage die wordt geleverd aan de districtskas en de 

dorpsgemeenschappen.  

In het rapport komt het volgende aan de orde: 

 De hoeveelheid goud welke de Scalliantes geproduceerd hebben 

 Hoeveel belasting de Scalliantes houders betaald hebben 

 Hoeveel aan contanten in het districtskas van Brokopondo gestort is 

 Hoeveel aan contanten gestort is in dorpskas van: Lebidoti, Piseang en Baku  

 Hoeveel gefinancierd is aan projecten in Brokopondo 

 Hoeveel onttrokken / besteedt is aan lokale diensten 
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SCALLIANTES HOUDERS 

 

De Staat Suriname, meer specifiek het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft 

met de volgende partijen een overeenkomst: 

 Armadillo Mining N.V. 

 Hager Mining N.V. 

 JPP International N.V. 

 Maxi Goldmining N.V. 

 

 

GOUD PRODUCTIE  
 

Omschrijving 

Geschatte 

gemiddelde 

netto productie 

in Gram 

Geschatte 

gemiddelde netto 

opbrengst per 

gram in USD 

Geschatte 

gemiddelde 

netto opbrengst 

per gram in SRD 

Per Scallian / maand 2.392,79 76.778,65 482.553,82 

9 Scallians per maand 21.535,11 691.007,84 4.342.984,27 

9 Scallians over 2016 258.421,32 8.292.094,11 52.115.811,48 

 

* Bron: goldprice.org 

* Benadering gemiddelde goudprijs over 2016. Dit betreft een prijs voor zuiver goud 

   met een gehalte van 999,99. Het gehalte van het goud gewonnen door de Scalliantes  

   heeft gemiddeld een gehalte van 20% lager vanwege vuil ect. 

* De gemiddelde koers is afkomstig van de Centrale Bank van Suriname. 
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GEMIDDELDE INKOMSTENBELASTING 
 

 
Over het jaar 

2016 

1 Scallian  SRD  101.974,50 

9 Scalliantes SRD  917.770,50 

 

Aan inkomstenbelasting is in het jaar 2016 gemiddeld ongeveer SRD 101.974,50 door 

één Scalliantes houder betaald. 

Aan de Staat is er in het jaar 2016 door de negen Scalliantes houders een totaal bedrag 

van SRD 917.770,50 afgedragen. 

 

CONTANTEN GESTORT IN DISTRICTSKAS EN DE DORPEN 

 
Ondanks de plaatselijke bevolking van de dorpen in het Sarakreek-gebied aan 

goudwinning doen, zijn er vele maatschappelijke noden. De Minister van Natuurlijke 

Hulpbronnen heeft een alternatief bedacht om verbetering te brengen in deze kwestie. 

In het kader hiervan is bepaald dat de Scalliantes houders een significante bijdrage 

moeten leveren aan de dorpen en het districtskas te Brokopondo. De significante 

bijdrage bestaat uit een maandelijkse storting van SRD 120.000,- waarvan SRD 80.000,- 

bestemd is voor de drie dorpen en SRD 40.000,- voor het districtskas te Brokopondo. 

Het streven is de dorpen zelfvoorzienend te maken om vooruitgang te brengen in hun 

leef- en woongemeenschappen. 

Aan het Sarakreekgebied waarin de Scalliantes operationeel zijn, zijn drie dorpen 

verbonden. Deze zijn Baku, Lebidoti en Piseang.  
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Schematisch ziet de verdeling er als volgt maandelijks uit: 

 DORPEN 

BAKU LEBIDOTI PISEANG 

Dorpsorganisatie SRD 25.000 SRD 25.000 SRD 25.000 

Vrouwenorganisatie SRD   2.000 SRD   2.000 SRD   1.000 

Totaal SRD 27.000 SRD 27.000 SRD 26.000 

 

Schematisch overzicht van de totale bijdrage van de Scalliantes aan de lokale 

gemeenschap te Brokopondo: 

Omschrijving Per maand Per 12 maanden 

Dorpsorganisatie Baku, Lebidoti & 

Piseang 
SRD   75.000,- SRD    900.000,- 

Vrouwenorganisatie Baku, Lebidoti & 

Piseang 
SRD     5.000,-     SRD      60.000,- 

Districts kas Borkopondo SRD   40.000,- SRD    480.000,- 

Totale bijdrage Scalliantes aan lokale 

gemeenschap 
SRD 120.000,- SRD 1.440.000,- 

 

PROJECTEN 
 

De Scalliantes eigenaren hebben in samenwerking met diverse verenigingen in de 

dorpen ook deelgenomen aan projecten ter verbetering van de leefomstandigheden in 

dit gebied.  

Zo is er een bijdrage geleverd aan de renovatie van een school waarbij de Scalliantes 

eigenaren  SRD 280.000,- hebben bijgedragen. 
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MILIEUASPECT / PROBLEMEN SCALLIANS 

 

Om de waterverontreiniging in het gebied waar deze Scalliantes actief zijn te 

monitoren, is het noodzakelijk maatregelen en acties te ondernemen voor het optimaal 

benutten, beheren en beschermen van onze wateren. Afgesproken is dat op regelmatige 

basis de waterkwaliteit op locatie getest wordt. Een meting bestaat uit het nemen van 

samples voor het uitvoeren van analyses. 

De Scalliantes opereren volledig kwik vrij bij de winning van goud in het gebied. 

 

De waterkwaliteit in dit gebied is in de evaluatie periode niet gemeten omdat de lokale 

gemeenschap op grote schaal bij het uitoefenen van klein mijnbouw activiteiten ter 

plaatse, gebruik maken van het zogenaamde zuig-spuit systeem welke grote 

hoeveelheden modder de kreek in wast. 

In het dorp Lebidoti is er een waterzuiveringssysteem opgezet waarbij oppervlakte 

water uit het Stuwmeer wordt gezuiverd volgens drie zuiveringsmethoden. Op 

regelmatige basis worden van dit water proeven genomen om na te gaan als het water 

voldoet aan de standaarden. Tot nog toe is er A-kwaliteit water geleverd. 

Het project is met medewerking van de Scalliantes gerealiseerd en voorziet alle drie 

dorpen van schoon en betrouwbaar drinkwater.  

De dorpelingen claimen dat alle kreken die in verbinding staan met de hoofdkreek, de 

Sarakreek, hen toebehoren. Om hun eigen inkomsten te creëren worden in deze kreken, 

die in verbinding staan met de hoofdkreek, dammen gebouwd door de dorpelingen 

waarna het water uit de kreken wordt gepompt. Hierna wordt er tewerk gegaan met 

een poclain. De Scalliantes houders ervaren deze issue als een grote uitdaging, omdat 

dit gebeuren een nadelig gevolg heeft op de goudproductie van de Scalliantes. 
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ECONOMISCHE SPIN-OFF 
 

Voor de lokale gemeenschappen bestaat de mogelijkheid diensten aan te bieden aan de 

Scalliantes houders. Dit kan in de vorm van boottransporten, verrichten van arbeid, het 

ter verkoop aanbieden van groenten en vlees, ect. Deze mogelijkheid wordt niet benut 

door de dorpsgemeenschappen. 

De Scalliantes houders hebben een vaste bootsman in dienst, aan wie maandelijks een 

bedrag van SRD 40.000,- wordt uitbetaald. 
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