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 Aluinaarde en goud belangrijkste exportproducten van Suriname 
Times 
18. 08. 08 

Aluinaarde en goud blijven de belangrijkste exportproducten van Suriname.In 
het eerste kwartaal van dit jaar werd voor ongeveer US$ 10 miljoen aan rijst en 
bacoven geëxporteerd. Aluinaarde ongeveer US$ 184 miljoen. Parels, 
edelstenen, halfedelstenen, edele metalen ongeveer US$ 178 miljoen en 
minerale producten US$ 34 miljoen. 

 

 Suralco’s Warren Pederson: Investeren in West-Suriname nu niet interessant 

DWT 
19. 08. 08 

Internationale marktontwikkelingen maken investeren in West-Suriname nu niet 
aantrekkelijk voor Suralco. De multinational studeert daarom driftig op 
alternatieven waaronder het importeren van bauxiet voor de 
aluinaardeverwerking of het op verantwoorde wijze mijnen van het erts in het 
Nassaugebied in Oost-Suriname. 
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 Staat werkt aan nieuwe energiecentrale 
DWT 
19. 08. 08 

Uiterlijk volgend jaar wil de Staat beginnen met de bouw van een nieuwe 
energiecentrale voor de EBS. Samen met de huidige centrale aan de 
Saramaccastraat, de stuwdam en de centrale van Staatsolie op Meckendam, 
moet deze stroomfabriek de energievraag in het land veiligstellen. “Wij kiezen op 
dit moment voor waterkracht- en thermische energie”, benadrukt Rusland.  

 
  

 Staatsolie boekt 336,5 miljoen US dollar recordomzet 
27/06/2008 Paramaribo - Recordolieprijzen, productie van aardolie en verkoop en export van 

olieproducten hebben geresulteerd in een bruto-omzet van Staatsolie Maatschappij 
Suriname NV van 336,5 miljoen US dollar in 2007, een recordomzet. 
Van dit bedrag ging 160 miljoen US dollar naar de staatskas. Het bedrijf produceerde een 
recordhoeveelheid van 5,44 miljoen barrels. De verwachtingen zijn dat 2008 mogelijk het 
dubbele van deze omzet zal opleveren vanwege de huidige olieprijzen. Staatsolie investeerde 
vorig jaar 68,4 miljoen US dollar in exploratie, productie en marketing. Daarnaast is 85 miljoen 
US dollar gebudgetteerd in een meerjaren exploratieplan voor de periode 2008-2012.  
Het bedrijf is momenteel in de planningsfase voor uitbreiding van de raffinaderij om over enkele 
jaren de hoogste kwaliteit brandstof te kunnen produceren. Vicepresident Ramdien Sardjoe is 
verheugd over het nieuws. “De capaciteiten moeten worden vergroot omdat het niet de 
bedoeling is dat het bedrijf statisch blijft”, zegt hij aan de krant. Het streven daarbij is volgens 
hem, verhoging van de nu al ongekende inkomsten. 
   
 Er zijn twee sporen volgens Sardjoe die de staat bewandelt bij de discussies over wat gedaan 
zal worden met hoge inkomsten die Staatsolie nu genereert: ten eerste, verder investeren in het 
bedrijf om zoveel mogelijk de recordinkomsten verder te verhogen. Ten tweede een balans 
vinden tussen sparen voor de toekomst en het verminderen van de huidige druk op de 
samenleving voor hoge kosten van levensonderhoud.  
 
De vicepresident ondersteunt de visie van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Gregory 
Rusland, om te denken aan een stabilisatie- en investeringsfonds voor toekomstige projecten of 
generaties.  Een bescheiden start zal mogelijk worden gemaakt met de nationale spaarpot, 
“omdat het niet de bedoeling is om al het geld in een keer op te maken”, zegt Sardjoe aan dWT. 



Tegelijkertijd zal worden nagegaan hoe de samenleving te ondersteunen. “Wat voor zin heeft 
het nu om al dat geld op te sparen en dan komt er een andere regering die ermee vandoor gaat 
omdat je niet hebt beantwoord aan de behoeftes van de samenleving,” aldus Sardjoe. Hij 
benadrukt dat het niet ideaal is om een groot kapitaal op de bank te houden, terwijl burgers 
verhongeren.-. 

 

 

 
 

 Bauxietmaatschappijen nu aan zet 

DWT 
6-Feb-08 

Regering stuurt zijn bevindingen terug naar bauxietmy.over een nieuwe bauxiet 
ovk dat vooral de ontginning v. bauxiet in Bakhuys-gebied goed en veilig moet 
regelen/ min.NH gaat niet overhaast tewerk/zaken moeten goed doorgenomen 
worden door beide partijen 

 

Top Alcoa-delegatie arriveert vandaag: Suralco niet gekend bij voorstel Bakhuys 

DWT 
3-Apr-08 

De Suralco blijkt niet geconsulteerd te zijn bij het voorstel om tot een 
overeenkomst te komen met de Staat voor he mijnen van bauxiet in het Bakhuys 
gebied. Warren Peddersen neemt een afwachtende houding aan 

 

 Minder inkomsten uit bauxietsector 

DWT 
3-Apr-08 

Suralco en BHP Billiton hebben de regering prognoses voorgehouden over de 
daling van hun inkomsten dit jaar. Hierdoor zal ook minder afgedragen worden 
aan de overheid 

 

 Bauxietovereenkomst  West-Suriname moet binnen een jaar 

DWT 
25 april 2007 

Bauxietovereenkomst  West-Suriname moet binnen een jaar:  President 
Venetiaan installeert vanmiddag het onderhandelings- en het strategisch team 
voor het mijnen en bouwen van een geïntegreerde aluminiumindustrie in West-
Suriname.  Dit team moet binnen tien maanden een conceptovereenkomst, en 
binnen twaalf maanden een definitieve overeenkomst met Suralco en BHP Billiton 
aan de regering voorleggen. Deze overeenkomst zal dan aan DNA ter 
goedkeuring aangeboden worden.  
Vorig week gaf de RvM goedkeuring aan deze installatie. Het 
Onderhandelingsteam bestaat uit de volgende leden: Marny Daal-Vogelland,  
Jainul Abdul, Rita Vaseur-Madhoeban, Roy May, R. Pahladsing, Sylvia Ang en 
Frank Playfair.  Het Strategisch team bestaat uit: Alwin Baarh, Eddy Jharap, 
Chandi Jethoe, Vidjai Kirpalani, Henry Guda, Iwan Kortram en Patricia Elshof. 

 
  

 

 

 Iamgold verhoogt investeringen Rosebel 

DWT 
7-Feb-08 

IamGold zal nog 18,4 milj.US investeren ter uitbreiding v.d.molen te Rosebel 
Goldmines NV in Brokopondo/ Min.NH zegt dat Sur.actief wil participeren 
i.e.eventuele mijnoperatie vwb Newmont en reserves Bakhuysgebergte/ 
investering is navolging van investeri 
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