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Sedert enige tijd onderhandelen de vertegenwoordigers van de Democratische Republiek
Congo ('DRC') en Sucraf, die elk een derde aanhouden van de aandelen van de Sucrerie de
Kiliba, te Uvira, Zuid-Kivu, over de modaliteiten van de heractivering van de industriële en
agrarische activiteiten van de Sucrerie de Kiliba en over de investeringen die noodzakelijk
zijn voor deze heractivering. In het kader van deze onderhandelingen werd een
princiepsakkoord ondertekend door Sucraf, historische aandeelhouder en stichter van de
Sucrerie de Kiliba, en de DRC, vertegenwoordigd door Mevrouw Jeannine Mabunda,
Minister van Portfolio.
Terwijl deze onderhandelingen nog steeds in volle gang zijn, heeft de DRC op 19 augustus
2011, tegen alle verwachtingen in en in overtreding van het princiepsakkoord, de Sucrerie de
Kiliba ter gerechtelijke ontbinding voor de tribunal de grande instance van Uvira gedagvaard
Met miskenning van de meest elementaire rechtsregels werd geen enkele van de andere
aandeelhouders door de DRC opgeroepen, dewelke ongetwijfeld hoopte een vonnis bij
verstek te verkrijgen. Het is door een louter toeval dat Sucraf het bestaan van deze vordering
heeft vernomen.
Sucraf is van mening dat deze vordering onontvankelijk en ongegrond is en heeft een verzoek
tot vrijwillige tussenkomst ingediend.
Ondertussen heeft de tribunal de grande instance van Uvira op 5 september 2011, in de late
namiddag, een vonnis geveld waarbij het verzoek van de DRC werd ingewilligd en de
ontbinding van de Sucrerie de Kiliba werd uitgesproken. Dit alles zonder dat de partijen over
de grond van de zaak hebben gepleit. Een vereffenaar werd benoemd door de rechtbank, met
de instructie om de vereffening binnen de dertig dagen na zijn aanstelling te sluiten. Het
verzoek tot vrijwillige tussenkomst ingediend door Sucraf werd door de rechtbank verworpen.
Gezien de manier waarop deze vordering, die naar het oordeel van Sucraf en de Sucrerie de
Kiliba zelf manifest onontvankelijk en ongegrond is, werd ingesteld en gezien de manier
waarop de zaken voor de rechtbank van Uvira zijn verlopen, met miskenning van de
rechtsregels en de meest elementaire procedureregels, vreest Sucraf dat de rechtbanken van de
gerechtelijke orde van Zuid-Kivu niet beschikken over de vereiste onafhankelijkheid om in
deze zaak op een onpartijdige en serene wijze te beslissen, en zulks omwille van de politieke
druk die op hen wordt uitgeoefend.
Sucraf en de andere aandeelhouders van de Sucrerie de Kiliba hebben dan ook advocaten in
Kinshasa aangesteld teneinde beroep in te stellen tegen het vonnis en alle nuttige maatregelen
te nemen ter verdediging van hun belangen.

