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1) Mijnbouwdelfstoffen nemen een cruciale plaats in het dagelijkse leven van mensen. 

Geen enkel volk of regering, zowel in een ontwikkeld - als in een ontwikkelingsland, 
kapitalistisch of socialistisch, kan onverschillig blijven ten aanzien van het beleid over 
de exploitatie van deze natuurlijke hulpbronnen. Aardolie en vaste delfstoffen zijn 
nodig voor de veiligheid en militaire macht; ze vormen de sleutel tot industriële en 
economische ontwikkeling en leggen de basis voor enorme winsten voor maatschap-
pijen, die door haar burgers worden gecontroleerd. 

 
2) Ook in Suriname neemt de mijnbouw een belangrijke plaats in onze economie. Tussen 

2004-2006 kwam 90 tot 96% van de export uit de mijnbouw en deze sector droeg 
tussen 60-70% bij tot de GDP1. In 2006 droeg Staatsolie alleen met 20 % bij aan de 
GDP. Met uitzondering van Staatsolie’s activiteiten op het vaste land en lokale 
particulieren in de goudwinning middels de kleine mijnbouw, is de exploitatie van 
mijnbouwdelfstoffen in ons land tot nu toe een aangelegenheid van buitenlandse 
multinationale ondernemingen. In Suriname heerst de opvatting dat ondanks de lange 
geschiedenis van delfstoffenproductie, wij er niet in geslaagd zijn om een rechtvaardig 
aandeel uit de opbrengsten van deze sector te verkrijgen. 

  
3) De roep die anno 2007 gehoord wordt, is: “wij moeten een groter aandeel uit de 

productie van onze delfstoffen krijgen”. Eigenlijk moeten wij de vraag stellen: “wat 
moeten wij doen om een groter aandeel uit de opbrengsten van mijnbouwactiviteiten 
in ons land te verkrijgen?” Bij exploitatie van delfstoffenreserves worden wij 
geconfronteerd met het feit dat deze niet aangroeien, maar door winning opraken. 
Deze situatie roept drie zeer controversiële vragen op, waarover wij eerst een 
standpunt moeten bepalen: 

 
a) ten eerste: is het mogelijk dat wij ook Opec-achtige inkomsten kunnen verkrijgen 

uit andere delfstoffen dan aardolie? 
b) ten tweede: moeten wij onze beschikbare mineralenreserves zo snel mogelijk 

(laten) produceren om inkomsten, zij het bescheiden, te verkrijgen voor de 
economische ontwikkeling? Of moeten wij wachten met de exploitatie tot dat wij 
betere opbrengsten kunnen krijgen, of zelf in staat zijn deze te exploiteren en te 
verwerken? 

c) ten derde: welke houding moeten wij aannemen ten aanzien van de multinationale 
mijnbouwmaatschappijen: samenwerking, confrontatie of hen volledig vermijden? 
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4) In het verleden zijn verschillende pogingen ondernomen om Opec-achtige organisaties 
op te richten voor andere mineralen dan aardolie. In 1967 was de Intergovernmental 
Council of Copper Exporting Countries (CIPEX) gevormd door Chili, Peru, Zaire en 
Zambia. In 1974 werd door 7 landen: Australië, Guinee, Guyana, Jamaica, Siërra 
Leone, Suriname en Joegoslavië de International Bauxite Association (IBA) opgericht. 
In 1975 werd de Association of Iron Exporting Countries (AIEC) door zeven landen: 
Algerije, Australië, Chili, India, Mauritanië, Peru en Venezuela opgericht. De resultaten 
van deze kartels zijn tot nu toe helaas niet imponerend. Even heeft de IBA een sterkte 
stijging van de bauxite-levy kunnen bereiken maar deze werd kort daarop onder druk 
van dalende prijzen en interne sabotage weer afgeschaft. 

 
5) Wat zijn de redenen van deze mislukkingen? Volgens een gezaghebbende studie van 

de Wereldbank zijn er een aantal voorwaarden nodig voordat een kartel de prijs kan 
controleren: 
a) het kartel moet een grondstof hebben, die niet gemakkelijk kan worden vervangen; 
b) verder moet een kleine groep van landen de beschikbare reserves en de productie 

controleren; 
c) de verhouding tussen productie en reserves moet hoog zijn, (de delfstof raakt op); 
d) de vraag naar de delfstof moet groot zijn; 
e) de voorraden buiten het kartel moeten klein en schaars zijn en niet gemakkelijk te 

exploiteren of erg duur zijn; 
f) en de leden van het kartel moeten dezelfde politieke oriëntatie en een gemeen-

schappelijk belang hebben, en relatief ongevoelig zijn voor represailles van uit de 
importerende landen. 

 
6) Als wij deze criteria bij de diverse mineralen toetsen, dan heeft geen enkel andere 

delfstof dezelfde cruciale strategische positie als aardolie. Toch zijn vele criteria van 
toepassing op sommige mineralen. De cruciale zwakke schakel is dat de betrokken 
landen geen politieke wil of gelijk gestemde belangen hebben om kracht bij hun eisen 
te zetten.  
Zelfs de ontwikkeling van Opec is niet volgens een plan verlopen. De doorslag kwam 
door de “ongeplande” Arabisch-Israëlische oorlog van oktober 1973 en de daarop 
volgende Arabische olie - embargo. Toen bleek hoe afhankelijk de olie-importerende 
landen waren van olie uit het Midden Oosten. De importerende landen bleken bereid te 
zijn om voor de olie vele malen de prijs te betalen als vóór de oorlog. Door deze oorlog 
waren de olieproducerende Arabische landen ten minste tijdelijk verenigd tegen Israël 
en haar olie-importerende supporters daarbuiten. Dit tijdelijk gemeenschappelijke 
belang bracht een verscheidenheid van Arabische landen bijeen. Niet lang daarna 
controleerden de Arabische landen niet alleen de olieprijzen maar zij nationaliseerden 
ook de olievelden.   
Het ziet echter er niet naar uit dat wij een Opec-achtige ontwikkeling op korte- tot 
middellange termijn bij andere mineralen in ontwikkelingslanden mogen verwachten. 
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7) Dan krijgen wij de controversiële vraag of wij de lage opbrengsten uit onze delfstoffen 
maar moeten compenseren met een vergroting van de productie, of de mineralen 
liever in de grond moeten laten tot betere tijden. De supporters voor verhoogde 
productie vinden dat de ontwikkelingslanden toch geen invloed kunnen uitoefenen op 
de prijsvorming en dat over een bepaalde tijd die grondstof niet meer nodig zal zijn of 
dat ervoor een vervanging gevonden zal worden, en de delfstof aan waarde zal 
verliezen. Dus produceer het maar, voordat het te laat is. De “laat het maar in de 
grond zitten” aanhangers vinden dat de grondstof in de toekomst juist veel meer zal 
opbrengen of dat de opbrengsten door het slechte en corrupte beleid van de 
heersende regering of groep toch verkwanseld worden. Afhankelijk van de uiteindelijke 
keuze zal de rol van de multinationale ondernemingen bij de exploitatie van 
mijnbouwdelfstoffen heel belangrijk zijn. 

 
8) De mate van delfstoffenproductie en onze houding ten opzichte van multinationale 

bedrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Hoewel er risico’s zijn, is het niet praktisch 
om hen te negeren, daar zij in menig geval de vitale technologie, het kapitaal en 
markten beheersen. Bovendien staan de regeringen in ontwikkelingslanden onder grote 
druk van het volk om tastbare economische ontwikkeling te brengen. De strategie, hoe 
wij met deze ondernemingen moeten omgaan, zal voorlopig de kern van ons 
mijnbouwbeleid blijven. Daarom is het nuttig om een algemeen raamwerk voor zulk 
een strategie te ontwerpen en te bespreken. Wij gaan hierbij ervan uit dat wij met een 
progressieve en eerlijke nationale regering te doen hebben die een effectief gebruik 
wenst te maken van de opbrengsten uit onze delfstoffen ten behoeve van het gehele 
volk. 

 
9) Een successtrategie dient gebaseerd te zijn op de specifieke situatie van het gastland, 

Suriname dus, en de delfstof zelf. Hierbij zijn o.m. de volgende zaken van belang: 
a) de omvang van de bevolking en het niveau van de industriële ontwikkeling. Het is 

van belang om te weten of de delfstofproducten voor het merendeel lokaal zullen 
worden verbruikt of geëxporteerd moeten worden; 

b) het niveau van de ontwikkeling van de ondernemingsgeest, management- en 
technische expertise in het land. Dit is van belang voor de omvang van de nationale 
inbreng; 

c) het soort mineraal of delfstof. Dit bepaalt de omvang van kapitaal dat nodig is voor 
exploratie, ontwikkeling, en verwerking. Wanneer veel kapitaal van buiten 
aangetrokken moet worden, zal er geëxporteerd moeten worden om de leningen 
terug te betalen; 

d) beschikbaarheid van alternatieve afzetmarkten; 
e) beschikbaarheid van management - en technische expertise voor exploratie, 

productie, verwerking en marketing van de betrokken delfstof.    
Bij aardolie bijvoorbeeld is de beschikbaarheid van technische expertise op de 
wereldmarkt zeer ruim aanwezig. Voor ontwikkelingslanden, zoals Suriname, gaat 
het hierbij in wezen om de management-expertise. Dat is de expertise die nodig is 
voor de coördinatie van de beschikbare mensen, diensten, goederen en kapitaal op 
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een zodanige manier dat er positieve resultaten worden verkregen. Dat is de kracht 
van de olie-multinationals. Zij hebben deze expertise door vele jaren van praktische 
ervaring opgebouwd. Dat is wat wij van hen moeten zien te verkrijgen.   
Staatsolie heeft in haar beginjaren zich toegelegd op de verwerving van die 
noodzakelijke managementexpertise en een eigen organisatie opgebouwd om de 
kennis waaraan wij geëxposeerd werden te absorberen en door de harde 
werkelijkheid van de praktijk, deze verder zelf te ontwikkelen. Zo kunnen wij de 
multinationals waarmee wij samenwerken, goed partij geven.    
Bij de vaste mineralen is de beschikbaarheid van de management - en technische 
expertise buiten de multinationals nog beperkt, zodat wij vooralsnog met deze 
instellingen moeten samenwerken. 

 
10) Als wij als volk naar economische zelfstandigheid, materiële vooruitgang en een betere 

toekomst voor onze kinderen streven, is de “laat het maar in de grond zitten” stelling 
niet houdbaar. Hoewel wij vandaag niet met al te veel trots terugkijken op onze 
relaties met de in ons land werkzame multinationals, kunnen wij bij verwijten alleen 
niet blijven zitten. In de wereld en ook in Suriname zijn er voorbeelden hoe een win-
win relatie met een multinational mogelijk is om onze nationale doelen te bereiken.   
Wat nodig is, is niet een: “alles of niets” benadering maar een pragmatische doch op 
principes gebaseerde strategie met als doelen: 

 
a)  optimalisatie van opbrengsten voor de Staat; 

b)  het opbouwen en in stand houden van eigen nationaal management - en 
technische kader voor deze sector; 

c) geleidelijke vermindering van de afhankelijkheid van de nationale 

economie van de multinationals, 
d) garanties dat de belangen van de komende generaties ook veilig gesteld 

worden. 

 
11) Het is niet de bedoeling van deze nota om de inhoud van een mijnbouwcontract te 

bespreken. Ik denk dat er voldoende kennis en ervaring in Suriname aanwezig is om 
een deugdelijk model mijnbouwovereenkomst op te stellen waarin een basis voor de 
hier genoemde strategische doelstellingen gelegd kan worden.   

Echter, gesteld moet worden dat de mijnbouwovereenkomst op zich, hoe goed deze 
ook mag zijn, geen garanties biedt dat de beoogde doelstellingen inderdaad bereikt 
zullen worden. De onderhandeling en ondertekening van een mijnbouwovereenkomst 
is slechts een eerste stap. De realisatie van de voornemens zal afhangen van de mate 
waarin wij instaat zullen zijn om de taal van het contract in effectieve acties te 
vertalen. Daartoe moet de Staat een eigen organisatie bestaande uit een team van 
toegewijde deskundigen opbouwen die moeten toezien dat alle aspecten van het 
contract volgens letter en geest worden nagekomen. Dit geldt zowel voor de juiste 
vaststelling van de legitieme inkomsten en uitgaven en de berekening van belasting-
inkomsten die aan de Staat toekomen, als voor de kennisoverdracht naar 
vertegenwoordigers van de Staat door actieve deelname in operations - en technische 
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committees.   
Hoewel er verschillende contractmodellen zijn, zal in het begin een contract gebaseerd 
op royalty, inkomstenbelasting, equity participatie zijdens de Staat en deelname in de 
verschillende operations - en technische committees ons beter instaat stellen om de 
beoogde doelen te realiseren. 
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