
Paramaribo, 14 juni 2013 

 

 

Aan: de President van Republiek Suriname 
de Heer D.D. Bouterse, 

d.t.k.v. de Voorzitter van De Nationale Assemblee,  

mw drs. J. Geerlings-Simons. 
 

 

 
Heer President, 

 

 
Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, Lid van De Nationale Assemblee, nadert 

u hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale 

Assemblee, ter beantwoording van de hiernavolgende vragen. 

 
Ondergetekende wenst, 

 

in overweging nemende, 
 

- dat conform onze Grondwet de natie het onvervreemdbaar recht heeft om 
volledig bezit te nemen van de natuurlijke hulpbronnen, ten einde deze aan 

te wenden ten behoeve van de economische, sociale en culturele 

ontwikkeling van Suriname; 

- dat tijdens de laatste begrotingsbehandeling en daarna, de Regering 
gevraagd is geworden een overzicht van personen c.q. ondernemingen die 

mijnbouwrechten hebben verkregen en zij die feitelijk werkzaam zijn in deze 

gebieden; 

- dat deze opgave wederom gevraagd is voor en tijdens de behandeling van 

twee “Goudovereenkomsten” tussen de Staat Suriname enerzijds en Rosebel 
Goldmines N.V. en Suriname Gold Company LLC anderzijds; 

- dat eveneens tijdens de bovenaangehaalde behandeling van deze 
overeenkomsten in De Nationale Assemblee, aan de Regering is gevraagd De 

Nationale Assemblee een lijst te doen toekomen van personen en lichamen 

die mijnbouwrechten hebben verkregen in de “ Area of Interest”, genoemd in 
de bovenvermelde overeenkomsten; 

- dat de President bij schrijven van 16 mei 2013, kenmerk: secpres/1120/13 
De Nationale Assemblee een lijst heeft doen toekomen met opgave van de 

personen en lichamen die mijnbouwrechten hebben verkregen in de “Area of 
Interest” voornoemd; 

- dat door leden van De Nationale Assemblee bezorgdheid werd geuit dat op 
deze lijst niet alle uitgegeven mijnbouwrechten vermeld waren zoals 

gevraagd door De Nationale Assemblee; 



- dat naar aanleiding hiervan de President bij schrijven van 7 juni 2013, 
kenmerk: sercpres/1332/13 aan De Nationale Assemblee opnieuw, 

overzichtskaarten en lijsten inzake uitgegeven mijnbouwrechten in de 

“Areas of Interest” van IamGold en NewMont heeft aangeboden; 

- dat dezerzijds nog steeds wordt getwijfeld aan de volledigheid en correctheid 
van de opgegeven informatie binnen de “Areas of Interest”; 

- dat het in strijd met de letter en geest van de mijnbouwwet (zie ook de 
memorie van toelichting) is, indien mijnbouwrechten worden verleend aan 

een natuurlijke persoon of een onderneming voor grotere gebieden 

gecumuleerd dan de maximale grootte als vastgesteld in deze wet, tenzij 
deze wordt gewijzigd bij formele wet, 

 

de volgende vragen aan u voor te leggen: 

 Kunt u aangeven of de door u aan De Nationale Assemblee verstrekte 

informatie en lijsten met namen van personen en lichamen die 

mijnbouwrechten hebben verkregen in de “Areas of Interest” van IamGold en 

NewMont volledig is, in die zin of alle uitgegeven mijnbouwrechten in 

bedoeld gebied zijn opgesomd c.q. zijn opgegeven. 

 Kunt u aangeven of ondermeer deze acht bedrijven, te weten Iminco N.V. 

ten westen van de Saramaccarivier, aan de weg naar Loksi Hati (Para, 

no.891), N.V. Powisie, ten Zuiden van de Bosontsluitingsweg Zanderij - 

Apoera nabij de Goliathberg (Para, no. 484), N.V. Suku Passi, aan 

weerzijden van de rijweg naar Apoera (Para, no.009), N.V. Robruns, aan de 

Marowijnerivier, ten oosten van de Lelygebergte (Sipaliwini, no.561), IGAB 

N.V., aan de Grankreek ten westen van de Marowijnerivier (Sipaliwini, 

no.262), Rozenblad Eugene Franklien, ten Westen van het Prof. Dr. Ir. W. 

J. Van Blommesteinmeer en aan weerszijden van de rijweg naar Pokigron 

(Brokopondo, no.827), LIMON, Cleon Marnix, ten Westen van de 

Saramaccarivier en ten Zuiden van de Goliathgebergte, (Para, no.893) en 

Roraima Stone Industrie N.V., ten Noorden van de Jaikreek en ten Zuiden 

van het van Blommestein stuwmeer, (Brokopondo, no.460), eveneens 

mijnbouwrechten hebben verkregen in de “Areas of Interest” voornoemd en 

indien ja, waarom de namen van deze acht bedrijven niet voorkomen in de 

door u aan De Nationale Assemblee opgestuurde lijst. 

 Kunt u aangeven of de rechtspersonen wier namen voorkomen op de laatste 

lijst door u opgestuurd, zijn geregistreerd in het register van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken, zoals vereist voor derdenwerking van 

handelingen van dergelijke rechtspersonen, alsmede door de beginselen van 

behoorlijk bestuur.  



 Kunt u aangeven, rekeninghoudend met het voorgaande, waarom 

ondermeer deze zes rechthebbenden te weten, Mijnbouw Maatschappij 

Esuna N.V. (no.892), Renarte mining N.V. (no.986), LIMON, Cleon 

Marnix, (no.893), Jameson Hortence Sherida (no.894), Menes Urtha 

Cheryl (no.778) en Kramawitana Stuart Wagimin (no.397) niet zijn 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (zie copie 

verklaringen). 

 Kunt u aangeven waarom meerdere mijnbouwrechten verleend zijn, waarbij 

de totale grootte van de verleende mijnbouwrechten per natuurlijke persoon 

c.q. per onderneming het maxima als aangegeven in de mijnbouwwet 

overschrijden en of deze handelingen bewust wordt gedaan om de maxima 

die in de wet zijn aangegeven te omzeilen. 

 Kunt u aangeven de status van alle mijnbouwrechten die verleend zijn aan 

Hi-Calcia N.V. 

 President is het niet de plicht van de Regering in het kader van behoorlijk 

bestuur en zeker ter voorkoming van enorme speculaties met 

mijnbouwrechten om alsnog een juiste, correcte en volledige opgave zoals 

gevraagd te doen toekomen aan De Nationale Assemblee. 

 Kunt u aangeven als het door de Regering gevoerde beleid ten aanzien van 

de wijze van toekenning van mijnbouwrechten aan natuurlijke personen en 

ondernemingen en de daaruit voortkomende voordelen, wel ten volle de 

economische, sociale en culturele ontwikkeling van de natie en van 

Suriname ten goede komt, zoals beoogd wordt met het betreffend artikel in 

onze Grondwet. 

 

Hoogachtend, 

 
 

 

 
 

Drs. Asiskumar Gajadien 

(lid DNA, tevens lid Vaste departementale commissie NH) 
 

Bijlage: 1 (één) 


