
Macroeconomic Benefits: 

• The Project will contribute to national exports 

and the overall economy of Suriname  
• Adds 61,300 oz of gold production per annum over 10 years, a 9% 

increase on total annual national production 

• If enter operations following closure of Rosebel Mine (and constant 

production volumes at Merian Mine), Project’s share of total national 

gold production would be around  17%. 

• The Project will contribute fiscal benefits to 

government in the form of taxes and royalties. 
• Construction: 2.5% of the value of goods imported to a maximum of 

$300,000 USD. 

• Operations:  royalty of 6% of total export value of gold ore produced 

each year.  Adds 4.5 to 5.5. million annual royalties for 10 years. million 

in annual royalties for approximately 10 years, a 7.5 to 9 % increase in 

total mine royalties paid to GoS 

 

Employment Benefits: 

• The Project will generate employment and 

incomes 
• Construction: approximately 100 Surinamese workers during ramp up, 

growing to around 300 Surinamese jobs.  

• Operations: approx. 140 to 170 direct personnel at peak (in addition to 

existing management and planning workforce at Merian Mine).  

• Closure: 45 to 48 personnel annually for 4 years.  

 

Contracting/Purchasing Benefits: 

• The Project will generate modest business 

opportunities through procurement of goods 

and services 
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Macroeconomische Voordelen: 

• Het Project zal bijdragen aan de nationale 

exporten en de algehele economie van 

Suriname 
• Toevoeging van 61,300 oz goudproductie per jaar over een periode van 

10 jaar, een 9% toename van de totale nationale productie  

• Indien de operatie start na closure van Rosebel Mine (en constante  

productie volumes van de Merian Mine) zal het Project  ongeveer 17% 

bijdragen aan de totale nationale goudproductie 

• Het Project zal bijdragen aan fiscale voordelen 

voor de overheid in de vorm van belastingen 

en royalties. 
• Constructie: 2.5% van de totale waarde van goederen tot een bedrag 

van maximaal $300,000 USD. 

• Operationele fase:  royalties twv 6% van de totale export waarde van 

het jaarlijks geproduceerde goud. Jaarlijks zal er een bedrag van 4.5 tot 

5.5 miljoen aan royalties worden toegevoegd voor een periode van 10 

jaar. Dit betekent aan toename van 7.5 tot 9% aan mijnbouw royalties 

betaald aan de Surinaamse overhead 

 

Werkgelegenheid: 

• Het project zal inkomsten en arbeidersplaatsen 

creëren  
• Constructie: Ongeveer 100 arbeidsplaatsen voor Surinamers vanaf de 

startfase die kunnen oplopen tot ongeveer 300 arbeidsplaatsen voor 

Surinamers.  

• Operationele fase: Ongeveer 140 to 170 arbeidsplaatsen in de piek 

periode (als toevoeging aan het huidige management en plannings 

arbeidspotentieel van de Merian Mijn).  

• Sluiting van de mijn (closure): 45 tot 48 arbeidsplaatsen per jaar voor 

de duur van 4 jaar 

 

Aanbestedingsvoordelen: 

• Het Project zal een bescheiden aantal aan 

ondernemingskansen creëren door aankoop 

van goederen en diensten 
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