
WET van 	  
houdende toestemming tot wijzigen van de overeenkomst 
tussen de Republiek Suriname en Suriname Aluminum 
Company LLC van 27 januari 1958 zoals gewijzigd op 
19 mei 1959 en de daarmee samenhangende 
overeenkomsten (Wet Wijziging Brokopondo-Overeenkomst) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de 
onderhavige ontwerpwetten en de daarbij behorende Memories van Toelichting. 

Op maandag 15 oktober 2018 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, 
waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken 
en vastgesteld. De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel van de 
ontwerpwetten. 

Echter bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten 
aanzien van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De 
Nationale Assemblée: 

1. Bereikt Suriname met deze wet het doel zoals geformuleerd in de considerans, 
namelijk het wijzigen van de Brokopondo Overeenkomst om te geraken tot de 
beéindigen hiervan? 

2. ln artikel 1 lid 3 is opgenomen dat de Regering van Suriname bevoegd is om 
de toegevoegde 	ontwerp 	Raamovereenkomst, 	de 	Schuldvernieuwings- 
en Vrijwaringsovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen en schema's te 
wijzigen. Betekent dit dat nadat de onderhavige Overeenkomst is goedgekeurd de 
Regering deze op elke gewenste manier kan wijzigen zonder dat De Nationale 
Assemblée op de hoogte is?. 

3. ln artikel 3 is opgenomen dat de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen bevoegd is 
om namens de Republiek Suriname tot wijziging van de in Artikel 1 leden 1 en 2 
bedoelde overeenkomst te besluiten en daartoe de nodige documenten te 
ondertekenen, mits door de President daaraan goedkeuring is gegeven. De 
Commissie vraagt zich af waarom deze bepaling is opgenomen, aangezien de 
Minister nimmer betrokken is geweest bij de onderhandelingen met ALCOA. 

4. Met Raamovereenkomst wordt beoogd de Wijziging van de Brokopondo 
Overeenkomst overeenkomstig artikel XVIII. Het is dan ook beter te spreken van 
Wijzigingsovereenkomst dan van Raamovereenkomst. 

5. De Brokopondo Overeenkomst bepaalt in Artikel XVI ten aanzien van de Bindende 
Tekst dat deze Overeenkomst is opgemaakt in de Nederlandse Taal telkens in twee 
exemplaren. De Nederlandse tekst zal de officiéle bindende tekst van deze 



Overeenkomst zijn. Dus niet de Engelse versie maar de Nederlandse versie zal 
prevaleren in de Wijzigingsovereenkomst en de daarop gebaseerde overeenkomsten 
m.b.t. het Milieu, Overdracht Afobaka Waterkrachtwerk, Energie overeenkomsten, 
Bakhuis overeenkomst. 	 

6. De Nationale Assemblée kan geen goedkeuring geven dat de soevereine Staat de 
Republiek Suriname zich verbindt en daardoor contractueel gebonden zal zijn aan een 
Nederlandse Raamovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 
7:900 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Overdrachtsovereenkomst Afobaka 
Waterkrachtwerk, 	Overdrachtsovereenkomst 	Transitiewerkzaamheden, 
Miheuovereenkomst, SURALCO Stroomafname overeenkomst, Suriname 
Stroomafnameovereenkomst, Bakhuis-overeenkomst, waarop het Nederlands recht 
van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing is en dat aan alle geschillen 
voortvloeiende uit deze overeenkomsten het Nederlands recht van toepassing is. 

7. De Commissie wenst meer duidelijkheid m.b.t. de reden waarom er in deze 
Overeenkomst nieuwe overeenkomsten worden geregeld, w.o. de 
Bakhuisovereenkomst. 

De Commissie acht het van belang om naast mevr. J. Naar (internationale advocaat) 
nog enkele deskundigen te betrekken bij het bestuderen van de bedoelde 
ontwerpwetten, om De Nationale Assembleé vervolgens gevraagd en ongevraagd te 
adviseren ter zake. Het betreft in deze de volgende deskundigen: 

- Dhr. R. Sadi als technische mijnbouw deskundige; 
- Een advocaat (of Advocatenbureau) met praktische ervaring op het gebied van 

dergelijke (en internationale overeenkomsten); 
- Een nog te identificeren deskundige. 
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Paramaribo, 16 oktober 2018 
, 

' W. it(sadang (Vz) 	 reedzaam 

Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het 
kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

M.Bee A. Gajadien 

G. Sàpoen 

G. Rusland 

kiktv 

I. Karta-Bink 

Het 2e en 4e lid van de CvR hebben dit Preadvies niet 
mede-ondertekend, wegens afwezigheid. 

Het 6e lid van de CvR heeft dit Preadvies niet mede-
ondertekend, wegens uitlandigheid. 

Het 8e lid van de CvR heeft dit Preadvies niet mede-
ondertekend. 
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