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 RvM buigt zich over privatiseringsplannen Bruynzeel 
DWT 

17 sept 2005 

De Raad van Ministers beraadslaagt woensdag over de privatiseringsplannen van 
Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij die door Ernst & Young zijn opgesteld. 

 

 

 Doorwin definitief van de baan: 
DWT De onderhandelingen met Doorwin BV voor de verkoop van Bruynzeel Suriname 

Houtmaatschappij (BSH) worden definitief gestopt. De ministerraad heeft dat 
gisteren besloten. Met president Ronald Venetiaan is hierover maandagavond 
gesproken. De intentieverklaring van 28 februari dit jaar is met het raadsbesluit 
nietig. De aanleiding tot deze beslissing is de brief van Doorwin van 13 oktober 
waarin deze onderneming afwijkt van voorwaarden die in de letter of intent (loi) 
zijn opgenomen.Na afloop van de raadsvergadering gisteren zei minister Michael 
Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB): “Wij zijn op 
het eindpunt en haken af met de verdere besprekingen van die loi.” Hiermee 
komt een einde aan ongeveer zestien maanden onderhandelen en lobbywerk. 
Beide partijen hebben er veel tijd, mankracht en geld ingestopt. De regering zal 
nu met alle stakeholders, waaronder de vakbond bij Bruynzeel, in overleg treden 
om na te gaan wat het vervolgtraject wordt. 

  

 Staatsaluminiumbe-drijf heet Alumsur 
DBS 
14. 08. 08 

Het staatsaluminiumbedrijf zal Alumsur heten en later in een naamloze 
vennootschapsvorm worden gegoten als de private sector voldoende 
belangstelling hiervoor zal tonen zegt minister van NH, Gregory Rusland. 
Alumsur wordt een Surinaams bedrijf, dat i.s.m. andere multinationals bauxiet in 
West-Suriname zal mijnen. 

  
 Schuldpositie Prins Bernardpolder wordt in kaart gebracht 

DBS 

24 feb 2006 

 

Uit informatie van de LVV- minister blijkt dat de situatie bij de Prins 
Bernardpolder de afgelopen jaren is verslechterd.Naar aanleiding hiervan heeft 
RvM- voorzitter, Ram Sardjoe, de minister gevraagd om de schuldpositie 
duidelijk in kaart te brengen en een gedegen beleidsplan met 
toekomstperspectieven inzake de ontwikkeling van het bedrijf te presenteren.  

 

  

 Staatsolie model voor nieuwe aluminiummaatschappij 
17/07/2008 

door Vernon 
Texel 

 

Paramaribo - Staatsolie Maatschappij NV staat model voor de nieuw op te richten 
aluminiummaatschappij. De regering studeert nog op enkele technische zaken om de oprichting 
van de aluminiumplant soepel te laten verlopen. “Maar het lijkt er veel op dat het volgens het 
Staatsolie-model moet gaan functioneren”, zegt minister Gregory Rusland van Natuurlijke 
Hulpbronnen (NH). 
 
 Via de plant wil de regering ook het lokaal ondernemerschap stimuleren door de juiste condities 
te scheppen. De Staat komt namelijk in met de grondstoffen. “We hoeven niet per definitie met 
kapitaal in te komen. Belangrijker is dat de overheidsbetrokkenheid prominent is. Dit kan via het 
toewijzen van leden van de raad van commissarissen”, legt vicepresident Ramdien Sardjoe uit. 
Over het besluit tot de oprichting van het aluminiumbedrijf bestaat er brede consensus in de 
regering. “De formalisatie is bijna rond en oprichting is slechts een kwestie van enkele 
maanden”, benadrukt de regeringsleider.  
  



Toch gaan de gesprekken met BHP-Billiton en Alcoa gewoon door, ondanks knelpunten. “De 
oprichting van de entiteit is een duidelijk teken dat we ons niet afhankelijk wensen op te stellen 
van de twee multinationals”, benadrukt Sardjoe. Er bestaat ruimte voor derden om erin te 
participeren. De bauxietreserves in het Bakhuysgebied en de bestaande infrastructuur in West-
Suriname worden de belangrijkste inzet van de Staat. Een internationaal consultancybedrijf is nu 
bezig de waarde hiervan vast te leggen. "Onder andere moeten ze gaan uitrekenen de waarde 
van de infrastructuur die al daar ligt. In de jaren zeventig hebben we geïnvesteerd in het spoor, 
de haven en dergelijke, en nu moeten al die zaken gekapitaliseerd worden", verduidelijkte 
Rusland recentelijk nog. Dit alles moet Surinames onderhandelingspositie versterken.  
 
Er is ruim 800 miljoen US dollar nodig om de bauxietreserves in het Bakhuysgebied te 
ontginnen. De aluminiummaatschappij moet zich in joint-venture met BHP-Billiton richten op 
levering van bauxiet erts aan de Suralco-raffinaderij te Paranam. Of een andere optie is dat 
geparticipeerd wordt in een geïntegreerde aluminiumindustrie in West-Suriname, al dan niet met 
de huidige partners Suralco en BHP-Billiton.-. 

  

 Kwestie van de Stichting Machinale Landbouw Suriname 

DBS 

3 mrt 2006 

 

. De VP ging kort in op de kwestie van de Stichting Machinale Landbouw 
Suriname. Hij zei hierover dat het tot dusver de stellige overtuiging van de 
regering is dat het privatiseren van de SML in een stroomversnelling wordt 
gebracht om zodoende dit vraagstuk tot het verleden te doen behoren. Wij 
hopen op zeer korte termijn dit punt te hebben opgelost, aldus Sardjoe. 
 

 
  

 


