
Juni 2022 
Vragenlijst MoU (New Surfin NV en MAEC 87 SRL) 
 
 
Algemeen 
 

1. De noodzaak voor Foreign Direct Investment is er, maar als dit aangegrepen 
wordt om andere bedoelingen toe te laten, dan moeten wij ons ernstig 
zorgen maken. Waarom heeft de regering deze belangrijke informatie 
regarderende de MoU tussen Surfin NV en MAEC 87 SRL niet met De 
Nationale Assemblée gedeeld? 
 

2. Kan DNA alle documenten mbt deze overeenkomst ontvangen? 
- een kopie van de missive;  
- de machtiging van de president aan de minister Financien en BIBIS voor 

het aangaan van deze lening,  
- de machtiging van de Centrale Bank voor het afgeven van een 

staatsgarantie van US$ 4 miljard; 
- de machtiging voor het als onderpand geven van al onze mineralen, 

agrarische productie, etc. 
- de due diligence onderzoeken die zijn uitgevoerd 
- de oprichtingsakte en statuten van Surfin NV (let wel: zonder 

voorvoegsel “New”); 
 

3. Wie was namens de Staat de (hoofd c.q. eindverantwoordelijke) 
onderhandelaar binnen de MoU met MAEC 87 SRL?   
 

4. Met wie heeft de regering exact onderhandeld namens MAEC 87 SRL? 
(naam, periode, onderwerp en uitkomst) 
 

5. Wat is de achtergrond van de heer Angelo Montanari? 
 

6. Wat was de status van MAEC 87 SRL tijdens de ondertekening? 
 

7. Van waar zijn de 2 miljard US Dollars afkomstig die Suriname mocht lenen 
tegen slechts 0,5% p/jaar? 
 



8. Is er contact opgenomen met de Italiaanse overheid om na te gaan of er 
sprake is van zwart geld c.q. witwassen? 

 
9. Waarom is in de MoU strikte geheimhouding afgesproken, zodanig dat 

communicatie over het afgesprokene niet per mail maar in persoonlijk 
overhandigd schrift en of fax mocht plaatsvinden? 
 

10. Aan wie zou de $120 miljoen US Dollars commissie en subsequent $300 
miljoen US Dollars, betaald worden?  

 
 
Due Diligence Onderzoeken 
 

11. Welke personen en instituten (met een professionele achtergrond) maken 
deel uit van de eigen due diligence unit?  
 

12. Welke procedure is gevolgd bij het instellen en bemensen van de due 
diligence unit?   
 

13. Wat houden de eigen due diligence onderzoeken in? (Welke subjecten 
(wie), welke onderwerpen (wat), de parameters etc.  
 

14. Kan de regering een uiteenzetting geven wat de uitkomsten en adviezen 
zijn geweest van de eigen due dilingence rapporten mbt MAEC 87 SRL en 
die in hard kopie delen met DNA? 
 

15. Waarom wordt in de MoU van Surfin NV gesproken terwijl die niet staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken? 
 

16. Waarom heeft de regering niet ervoor gekozen om de lening met het 
Italiaans bedrijf onder te brengen bij het investeringsvehikel dat vorig jaar 
bij wet is opgericht? 

 
 
 
 
 



Goed bestuur en comptabele regels 
 

17. Waarop stoelt de Regering de bevoegdheid om de Staat dwingend te 
verbinden voor de komende 20 jaar?  

 
18. Aan welk artikel van de Comptabiliteitswet ontlenen de ministers het recht 

om voor DNA te bepalen dat zij gedurende 20 jaar de begroting zullen 
moeten goedkeuren om het totaal bedrag van 2 miljard te betalen?  

 
19. Goed bestuur vereist dat besluiten die consequenties voor lange termijn 

hebben, een zo breed mogelijk draagvlak moeten hebben. Waarom zijn de 
intenties voor een MoU met MAEC 87 SRL niet voorgelegd aan DNA voor 
goedkeuring?  

 
20.  Sinds het aantreden van de regering zijn de internationale aflossingen 

aangehouden i.v.m de schuldherschikking. Welke voorzieningen zou de 
regering treffen zodat Suriname gegarandeerd jaarlijks de betaling zou 
kunnen voldoen? 
 

21. Kan worden aangegeven hoe deze MoU past binnen de begrotingsstrategie 
van de regering? Zou deze lening het begrotingstekort positief 
beinvloeden? 
 

22. Zou het aangetrokken investeringskapitaal tegen rente terugbetaald 
moeten worden of gaat het hier om donaties of beide? 
 

23. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de terugbetaling aan MAEC 87 
SRL, de staat of Surfin NV? 
 

24. Welke (overheids) programma’s zouden gefinancierd worden met de 
beoogde lening? 
 

25. Is de Centrale Bank op de hoogte van deze constructie met Surfin NV en 
MAEC 87 SRL? Zoja, wat zijn de adviezen van de Centrale Bank? 
 

26. Zijn er meerdere financiële constructies gemaakt of in de maak, gelijkend 
op Surfin NV en HPSG, waar DNA geen kennis van draagt? 


