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allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter
goedkeuring.

Paramaribo, 11 februari 2016
Gelezen en gehoord,

-

de Jaarrede van de President voor het dienstjaar 2016;
de door de Regering gepresenteerde concept begrotingen van de departementen over het
dienstjaar 2016 en de nota van wijzigingen en het uit te voeren beleid;
de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale
Assemblee;

Overwegende,
-

dat artikel 41 van de Grondwet aangeeft dat natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen
eigendommen zijn van de natie;

-

dat artikel 55 van de Grondwet aangeeft dat De Nationale Assemblee het volk van
Suriname vertegenwoordigt en de soevereine wil van de natie tot undrukking brengt;
dat derhalve volgens de Grondwet, De Nationale Assemblee beslist over de verkoop en
export van tussen 10 en 20 miljard kubieke meter zoet oppervlaktewater per jaar,
gedurende 40 jaren en in geheel Suriname, en niet de President;
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dat artikel 42 van de Grondwet aangeeft dat bij wet wordt geregeld de wijze van handel
en industrie, waarbij gewaarborgd moet worden dat het niet in strijd is met de nationale
doelstellingen, met het algemeen belang en met name de openbare orde, goede zeden en
staatsveiligheid;
-

dat artikel 43 van de Grondwet aangeeft dat voorzieningen ter bevordering van
investeringen in de productieve sector bij wet worden vastgesteld;
dat de Grondwet duidelijk aangeeft dat bij wet dient te worden vastgesteld , en dus
niet bij presidentieel besluit:
a) de waarborging van de wijze van handel en industrie met betrekking
tot het ontrekken, industrieel verwerken, en verhandelen van zoet
oppervlaktewater, dat het niet in strijd is met o.a. het algemeen belang;
b) de voorzieningen ter bevordering van investeringen in de productie
van zoet oppervlaktewater;

-

dat een regeling c. q. overeenkomst, in casu het presidentieel besluit en het uitvoerend
addendum, zonder een wet ter zake, dus in strijd is met het bepaalde bij Grondwet en dus
nietig en van generlei waarde;

-

dat het Staatsbesluit van 6 november 1996, als inhoud heeft het regelen van slechts de
vormgeving van wettelijke regelingen, staats- en bestuursbesluiten, dit ter duidelijkheid
en uniformiteit in wetgeving en technisch opzicht;
dat nergens in dit staatsbesluit is aangegeven dat de President gemachtigd is om besluiten
te nemen die in strijd zijn met hetgeen de Grondwet heeft geregeld;

-

dat het bekend is dat onze grondwater voorraad wordt aangevuld, van de zijkanten en
van onderuit door toestroming van grondwater uit de omgeving, en van boven door
neerslag, waarvan een deel verdampt, een ander deel naar de zee stroomt en het restant
wordt toegevoegd aan het grondwater;
dat ernstig rekening gehouden moet worden met het feit dat het gebruik van grondwater
steeds toeneemt als gevolg van de groei en ontwildoeling van de samenleving;

-

dat het ook cijfermatig aangetoond is dat neerslag in Suriname emstig afneemt, terwij1 de
temperatuur stijgt en dat deze factoren mede zullen bepalen over de omvang van
toevoeging aan onze grondwatervoorraad;

dat derhalve De Nationale Assemblee dient te beschikken over grondige studies van
objectieve en ter zake deskundigen, die aangeven de gevolgen van onttrekking van
zoetwater uit en van onze bodem, alvorens een besluit te kunnen nemen met betrekking
tot het ontrekken van 10 tot 20 miljard kubieke meter zoet oppervlaktewater elk jaar uit
onze voorraden, gedurende 40 jaren en over heel Suriname;
-

dat blijkt, dat een verzoekschrift van Amazone Resources is gedateerd 1 december 2011
en dat de President in een tijdspad van 2,5 maanden, op 16 maart 2012, aan de verzoeker
toestemming heeft verleend, dit op basis van een studie van de verzoeker zelf, die niet
bekend is bij De Nationale Assemblee;

-

dat de regeling in het uitvoerend addendum aangeeft dat wanneer er tekorten ontstaan aan
drinkwater, Amazone Resources geen gebruik zal mogen maken van deze toestemming
van de President;
dat de regeling in het uitvoerend addendum aangeeft dat wanneer er tekorten ontstaan aan
drinkwater, Amazone Resources geen gebruik zal mogen maken van de toestenuning,
met andere woorden dat Amazone Resources mstig zoetwater mag onttrekken totdat er
tekorten aan drinkwater ontstaan;

-

dat Amazone Resources dus rustig door mag gaan met het onttrekken van zoetwater, ook
indien daardoor een te kort aan irrigatiewater zal ontstaan, dit zal dus geen invloed zal
hebben op de toestemming van de President volgens deze afspraak;

-

dat met deze regeling de President overeenkomt om te wachten totdat er een tekort
ontstaat om de natie te beschermen en dit aan te merken is als een zeer afkeurenswaardig
besluit van de President;

-

dat het onttrekken van water zodanig geregeld dient te worden, dat een tekort aan
drinkwater en irrigatiewater voorkomen moet worden, en indien dat het geval is,een
regeling is in de overeenkomst met zware boetes en schadevergoeding voor de
veroorzaker;

-

dat Amazone Resources overal water zal mogen onttrekken, ook waar het
oppervlaktewater in verbinding staat met het grondwater, waarbij Suriname weinig tot
geen zeggenschap heeft volgens het presidentieel besluit en het uitvoerend addendum;

-

dat de regeling in artikel 5.5 van het uitvoerend addendum, aangeeft dat Suriname
verplicht is om erop toe te zien dat de waterkwaliteit en de grondwatergebieden niet
worden aangetast;

-

dat deze plicht op Suriname absoluut verkeerd, juist moet deze plicht liggen op de
Amazone Resources, waardoor niet Suriname, maar de Amazone Resources
verantwoordelijk is voor haar handelingen en schadeplichtig wordt indien schade ontstaat
voor de samenleving door de handelingen van Amazone Resources;
dat artikel 5.8.1 van het uitvoerend addendum (getekend op 17 juni 2014, en met
terugwerkende kracht in werking getreden op 16 maart 2012) aangeeft dat Suriname een
recht tot inzage van de administratie heeft via een accountant;
dat dit achteraf een controle is, waarbij geen preventieve sanctie mogelijkheden vooraf
zijn opgenomen;

-

dat het dringend en noodzakelijk is voor het Surinaams belang, dat Suriname te alle tijde
een sterke rechtspositie tot medezeggenschap inneemt over de gehele operatie van
wateronttrekking tot en met de afrekening uit de export opbrengsten;

-

dat de Amazone Resources een of meer dochterondernemingen mag oprichten voor het
verlenen van diensten, buitenlanders aan te trekken en zijn rechten en plichten over te
dragen aan derden, echter zonder medezeggenschap van Suriname daarbij;

-

dat bekend is dat deze rechten bedoeld kunnen zijn om zoveel mogelijk gelden over te
kunnen maken naar het buitenland zonder zeggenschap van Suriname daarbij, en ten
nadele van het Surinaams belang;

-

dat in de mijnbouwwet duidelijk is aangegeven dat bij alle werkzaamheden bij voorkeur
gebruik zal worden gemaakt van in Suriname geproduceerde goederen en diensten;

-

dat de President analoge toepassing van die regeling in casu heeft nagelaten;
dat voorbij is gegaan aan de mogelijkheid van participatie van de Staat, zoals de
mijnbouwwet dat aangeeft, in de activiteiten van Amazone Resources op basis van
carried interest, waarbij de inbreng van de Staat wordt gedragen door de investeerder;

-

dat in artikel 2.2 van het uitvoerend addendum wordt aangegeven dat Amazone
Resources naar eigen inzichten de exploratie en de exploitatie van zoet oppervlaktewater
mag doen, in overleg met een nader vast te stellen managementteam, evenwel zonder te
regelen samenstelling, taken, bevoegdheden, rapportageplichten en hoe beslissingen in de
team genomen zullen worden;

-

dat in artikel 2.5 van het uitvoerend addendum wordt verwezen naar artikelen 2.4.1, die
niet bestaat in de uitvoerend addendum zoals aangegeven;

-

dat in artikel 3.4 van de uitvoerend addendum wordt aangegeven dat "Royalties" en
belastingen conform een specificatie zijn in bijlage 1; ook is deze bijlage niet bekend en
niet toegevoegd ter beoordeling, in de ons verstrekte documenten;
dat in het uitvoerend addendum van 17 juni 2014 wordt aangegeven dat de royalty zal
bedragen 23%, terwijI in een addendum van 21 maart 2012 wordt aangegeven een
royalty van 22,5%, hetgeen een onzekerheid voor Suriname betekent;

-

dat de Grondwet aangeeft in artikel 155, dat belastingen worden geheven Icrachtens de
wet, welke wet de belastingdruk, de tarieven, de vrijstellingen en waarborgen aangeeft;

-

dat het geregelde ten aanzien van belastingen bij presidentieel besluit dus in strijd is met
de Grondwet en dus nietig;

-

dat Amazone Resources het recht heeft verkregen op een "wisselkoers van het moment",
dus op een andere wisselkoers dan die bepaald door de Centrale Bank van Suriname;
dat in artikel 6.4.1 van uitvoerend addendum Amazone Resources wordt vrijgesteld van
toepassing van de geldende deviezen bepalingen, een bevoegdheid dat de President mist
zonder een wettelijke basis, dus in strijd met de Grondwet;

-

dat Amazone Resources haar aandeel in de winsten en alle betalingen ter zake diensten
verleend aan het project, vrij mag overmaken tegen "de koers op het moment";

-

dat niet is uitgewerkt en aangegeven om hoeveel US dollars tegen "de koers van het
moment" het gaat, dat Suriname zal moeten ophoesten in de komende 40 jaar voor de
hier te lande door Amazone Resources verdiende SRD 's;

-

dat in artikel 9 2 aangegeven vrijstelling van alle vergoeding, import, exporten,
belastingen, heffingen, administratieve en andere lasten bij of krachtens een wet dienen te
worden geregeld conform de Grondwet artikel 155, en is deze regeling dus eveneens in
strijd zijn met de Grondwet en dus nietig;
dat in artikel 11.4 uitvoerend addendum is aangegeven dat de Surinaamse wetgever geen
wetten mag maken die zullen gelden voor deze overeenkomst en die in strijd zijn met
hetgeen geregeld is in het presidentieel besluit, eveneens een regeling in strijd met de
Grondwet en dus nietig;

-

dat niet President de wetgevende macht is in Suriname,

-

dat artikel 70 Grondwet aangeeft dat het De Nationale Assemblee en de Regering
gezamenlijk de wetgevende macht uitoefenen, en dus dat de President in"de illegaliteit is
getreden door, zonder een machtiging daartoe, de bevoegdheid van de wetgevende macht
bij een overeenkomst te beperken ten gunste van een multinational .
dat het absoluut onjuist en illegaal is dat de president overeenkomt dat indien Suriname
toch regelingen treft die in strijd is met deze overeenkomst, die geen wet is, om de
effecten van die regelingen, die nadelig zijn voor de multinational, te compenseren;

-

dat in artikel 13 van het uitoerend addendum een geschillen regeling is afgesproken, (dus
bij een overeenkomst) in strijd met de Grondwet, die aangeeft dat een ieder die een
rechtsgeschil ervaart toegang heeft tot de rechter en dat niemand tegen zijn wil kan
worden tegengehouden van de rechter, die de wet hem aanwijst;
dat de Grondwet een wet in formele zin voorschrijft in gevallen van een geschil, en niet
een presidentieel besluit;

-

dat in artikel 14.2 een opzegtermijn is afgesproken, wat alleen geldig is voor Suriname;

-

dat in artikel 16.1 de President afgesproken heeft om op geen enkele wijze informatie te
verschaffen aan derden over het uitvoerend addendum, over de ontvangen vergoedingen
en over de te betalen koopprijs;

-

dat deze geheimhoudingsplicht in strijd is met de Grondwet, waarin geregeld is dat de
President verantwoording verschuldigd is aan De Nationale Assemblee;

Besluit:
1.Vast te stellen dat het presidentieel besluit no. 15 van 16 maart 2012 in strijd is
met de Grondwet;
2. De Regering op te roepen om de nodige studies te doen verrichten door
onafhankelijke deskundigen om gevolgen van het onttrekken
van zoet oppervlaktewater voor onze drink- en irrigatiewater aan te geven en aan de
hand van de resultaten daarvan wetgeving tot stand te brengen;
3. Exploratie naar en exploitatie van water te realiseren bilmen het kader van
wetgeving en binnen het algemeen belang zoals de Grondwet dat vereist.

En gaat over tot de orde van de dag

