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STAATSBLAD
No. 92
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME
WET van 6 mei 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een
overeenkomst tot nadere wijziging en aanvulling op Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994 met Grasshopper Aluminum
Company N.V. en Cambior Inc. (S.B. 1994 no. 22, zoals gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 115).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME
In overweging genomen hebbende dat - in het kader van duurzame
ontwikkeling van de natie, het voornemen bestaat een aanzienlijke
uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in het Gross Rosebel gebied in het
district Brokopondo te bewerkstelligen - het noodzakelijk is de regering
van de Republiek Suriname toestemming te geven tot het aangaan van
een overeenkomst tot nadere wijziging en aanvulling van de Wet Gross
Rosebel (S.B. 1994 no. 22 zoals gewijzigd bij S.B. 2002 no. 115);
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale
Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:
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Artikel 1
1.

Aan de regering van de Republiek Suriname wordt toestemming
Verleend namens de Republiek met Rosebel Gold Mines N.V.
gevestigd te Paramaribo, IAMGOLD Corporation gevestigd in
Canada en Grasshopper Aluminum Company N.V. gevestigd te
Paramaribo, een overeenkomst aan te gaan tot nadere wijziging en
aanvulling van de Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994 –
waartoe machtiging was verleend bij wet van 22 maart 1994
(S.B. 1994 no. 22) en zoals gewijzigd en aangevuld bij
overeenkomst van 13 maart 2003, waartoe machtiging was
verleend bij wet van 27 december 2002 (S.B. 2002 no. 115) –
welke overeenkomst is vervat in de bijlage behorende bij deze
wet.

2.

De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de Minister van
Financiën worden gemachtigd om voor en namens de Republiek
Suriname de in lid 1 bedoelde overeenkomst te ondertekenen.

3.

Elke voorgenomen deelname van de staat Suriname in de
uitbreiding of enig mijnbouwrecht zal geschieden middels een
onderneming waarin de staat volledige zeggenschap heeft.
Artikel 2

1.

Voor zover bepalingen van de in artikel 1 lid 1 bedoelde
overeenkomst afwijken van bestaande wettelijke regelingen of
daarmede in strijd zijn, zullen de bepalingen van deze
overeenkomst gelden. De in dit lid bedoelde bepalingen zijn
limitatief vervat in genoemde overeenkomst.

2.

Van de wettelijke regelingen, bedoeld in lid 1, zijn uitgezonderd:

a.

de Grondwet van de Republiek Suriname;
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b.

de voor de Republiek Suriname geldende internationale
overeenkomsten met vreemde mogendheden of volkenrechtelijke
organisaties, dan wel de statuten of reglementen van of
uitgevaardigd door dergelijke volkenrechtelijke organisaties,
waarvan Suriname het lidmaatschap heeft;

c.

de Wet houdende Algemene Bepalingen der wetgeving van
Suriname;

d.

het Wetboek van Strafrecht en andere wetten, voor zover betreft
de in die wetten neergelegde strafbepalingen;

e.

het Wetboek van Strafvordering; en

f.

Surinaamse wettelijke regelingen met
stamverband levende gemeenschappen.

betrekking

tot

in

Artikel 3
1.

Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.

2.

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag volgende op
die van haar afkondiging.

3.

De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de Minister van
Financiën zijn belast met de uitvoering van deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de 6e mei 2013.
DESIRÉ D. BOUTERSE
Uitgegeven te Paramaribo, de 14e mei 2013
De Minister van Binnenlandse zaken,
S. MOESTADJA
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WET van 6 mei 2013, houdende toestemming tot het aangaan van een
overeenkomst tot nadere wijziging en aanvulling op de Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994 met Grasshopper Aluminum
Company N.V. en Cambior Inc. (S.B. 1994 no. 22, zoals gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 115).
MEMORIE VAN TOELICHTING
ALGEMEEN
Deze wet heeft tot strekking aan de regering van Suriname toestemming te
geven om met Grasshopper Aluminum Company N.V., Rosebel Goldmines
N.V. en IAMGOLD Corporation een overeenkomst aan te gaan houdende
nadere wijziging van de Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994, zoals
gewijzigd bij overeenkomst van 13 maart 2003.
Deze overeenkomst moet worden gezien in het kader van de voortgezette
inspanningen van de regering om de grootschalige goudindustrie, zoals die
ontplooid wordt op basis van de Delfstoffenovereenkomst, verder te
ontwikkelen.
De uitgestelde aanvang van de ontwikkeling van het Gross Rosebel
goudproject heeft na wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst in 2003
plaatsgehad. Inmiddels had de onderneming Cambior Inc. door overname van
alle aanspraken en verplichtingen van Golden Star Inc., de positie van
laatstgenoemde in de Delfstoffenovereenkomst overgenomen. Hetzelfde
heeft plaatsgehad tussen Cambior en IAMGOLD Corporation. Door
oprichting van de werkmaatschappij Rosebel Gold Mines N.V., ingevolge de
bepalingen van de Delfstoffenovereenkomst, is Rosebel Gold Mines N.V.,
als houdster van het Gross Rosebel recht tot exploitatie, partij in de
overeenkomst. Voor deze ontwikkeling zij verwezen naar de Memorie van
Toelichting bij de Wet Wijziging Wet Gross Rosebel, (S.B. 2002 no. 115).
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ARTIKELSGEWIJS
Artikel 1
IAMGOLD en Rosebel Gold Mines N.V. hebben te kennen gegeven
geïnteresseerd te zijn in een aanzienlijke uitbreiding van hun activiteiten,
zowel wat betreft de mijn- als de verwerkingsoperaties. De regering van
Suriname heeft te kennen gegeven deze voornemens te ondersteunen en
geïnteresseerd te zijn in deelname van Surinaamse zijde. De Partijen in de
onderhavige overeenkomst zijn op 16 december 2011 een
principeovereenkomst aangegaan ten aanzien van de belangrijkste
voorwaarden voor een dergelijke uitbreiding, waarvan de geldigheid
respectievelijk op 11 juni 2012 en op 15 september 2012 is verlengd.
Artikel 2
Van de wettelijke regelingen die derogeren aan de Delfstoffenovereenkomst
zijn uitgezonderd: de Grondwet, de geldende internationale
overeenkomsten met vreemde mogendheden of volkenrechtelijke
organisaties, alsook de statuten of reglementen van of uitgevaardigd door
dergelijke volkenrechtelijke organisaties waarvan Suriname het lidmaatschap
heeft, de Wet houdende Algemene Bepalingen der wetgeving van Suriname,
het Wetboek van Strafrecht en andere wetten voor zover betreft de in die
wetten neergelegde strafbepalingen, het Wetboek van Strafvordering en
Surinaamse wettelijke regelingen met betrekking tot in stamverband levende
gemeenschappen.

Paramaribo, 6 mei 2013,
DESIRÉ D. BOUTERSE.

