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De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Dhr. Ing. P. Sewdien
Letitia Vriesdelaan 6 - 8
Paramaribo
Betreft: Toekomst FAI N.V.

Heer minister,
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen de bacovenindustrie in
Suriname wenst ondergetekende, lid van De Nationale Assemblee van de Republiek
Suriname het volgende onder uw aandacht brengen:
-

dat in november 2019 het buitenlandse management team van FAI N.V stilletjes
het land heeft verlaten zonder in deze de adequate vervanging te voorzien;

-

dat het management van bedrijf voor vertrek, bij een lokale bank een lening van
ruim U$ 7 miljoen heeft genomen, waarvan de besteding onduidelijk is;

-

dat de productie sterk achteruit is gegaan van 100 naar 20 containers op maand
basis;

-

dat recentelijk ook uit de media is gebleken dat de buitenlandse eigenaar van
FAI N.V. de Fruit and Farm Group uit België de NV in Suriname failliet wenst te
verklaren met alle noodlottige gevolgen voor de bacovenindustrie en de
werkgelegenheid;

-

dat vanaf januari 2020 de staat moet opdraaien voor de salarissen en secundaire
voorzieningen van de 1100 werknemers in dienst van FAI NV, zowel in Nickerie
als in Jarikaba;

-

dat vanwege de heersende financieel economische situatie van de staat en het
niet op tijd kunnen garanderen van de lonen van de werknemers in dienst van
FAI N.V. onherroepelijk leidt tot stakingen binnen het bedrijf zonder dat de staat
daarvoor verantwoordelijk is.

Heer minister naar aanleiding van het bovenstaande wenst ondergetekende van u te
vernemen, als verantwoordlijke voor de agrarische productie, wat uw toekomstig
beleid in deze zal zijn om de werkgelegenheid in de sector en de bacovenindustrie te
behouden?
Vooral gelet op het feit dat de overheid geen investeringen kan en mag plegen, zonder
overeenstemming, in een bedrijf dat voor 90% in handen is van een multinational?
Heer minister met mij wacht de samenleving en m.n. de medewerkers van FAI N.V. op
een spoedige reactie uwerzijds.
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