Notulen vergadering SEABOB FMP werkgroep
Datum
Tijd
Plaats
Aanwezig

Afwezig

SWG 2016/006

: 19 mei 2016
: 14.30 – 16:29 uur
: vergaderzaal ODVIS
: LVV: ODVIS, R. Lieveld (RL), M.Wirjodirjo (MW) R.Soekhradj(RS),
M.Yspol (MY) en J. v Genderen (JvG)
HPS: S.Singh ( SS) J.Jagroop ( JJ)
SAIL NV: F. Hijmans (FH), D. Sewlal n(DS) en H. Tawjoeram (HT)
Artisinale visserij: Mark Lall (ML)
: WWF: M. Hiwat (MH), T. Willems (TW) en Thomas Kerkhove
(TK) (allen met bericht)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Behandeling notulen
Stand van zaken: HCR/CPUE, R&D plan.
W.t.t.k en rondvraag.
Sluiting.

1. Opening:
De Voorzitter( MW) verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering.

2. Mededelingen.
 De voorzitter ( MW) geeft aan dat Thomas Willems en Tomas Kerkhove uitlandig
zijn. Dhr. Hiwat heeft ook afgezegd voor de vergadering van heden.
 De ODVIS RL vraagt hoe het met het rapport zit van de MSC certificering. MW geeft
aan dat Suriname voor de jaarlijkse audit goed gescoord heeft, dus het MSC certicaat
nog mag behouden. Het rapport is inmiddels al gepubliceerd. Met betrekking tot de
komende vijf jaren is er nog geen resultaat bekend.
 FH deelt mede dat de SAIL sinds kort een nieuw directeur heeft, dhr. P. Lank. RL
geeft aan dat hij niet weet dat er een nieuw directeur is bij de SAIL. HT vraagt als er
geen schrijven is ontvangen en RL antwoord van niet. Verder zegt FH dat de SAIL
hopelijk voor eind van het jaar wederom naar de EU zal mogen exporteren.
 MY geeft aan dat er vanuit de FAO een training/de vraag??? Is gekomen met
betrekking tot sharks and rays. RL geeft aan dat het onderdirectoraat Visserij
gevraagd heeft en dus heeft mw. Babb contact gehad met van Anrooy. De ICCAT
geeft aan dat de haai in zijn geheeld binnengebracht moet worden, om na te kunnen
gaan om welke haaisoort het gaat.
 RL deelt mede dat met betrekking tot het probleem van de observers, het ministerie
een schrijven zal sturen naar verige onderdirectoraten om zodoende intern observers
te kunnen aantrekken.
RS geeft ook aan dat voor de onderzoeken van Apache en Kosmos. MY zegt het
hiermee niet eens te zijn, omdat ze zodoende minder betaalde krachten kunnen
aantrekken.





FH stelt voor waarom er geen mariniers van de marine aangetrokken worden. RL zegt
dat de minister dan een brief zal schrijven naar zijn collega van Defensie.
MW deelt RL mede dat voor het onderhouden van de SWGwebsite, MY een voorstel
had gedaan om dhr. K. Rattan dit te laten doen tegen een geringe vergoeding betaald
door de twee bedrijven. MY heeft dit voorstel gedaan, omdat dhr. Rattan een
webmaster is en ook websites onnderhoudt van ±25 bedrijven. RL is het hiermee niet
eens, omdat dhr. Rattan VMS moet monitoren en dus zijn dagelijks werk in gedrang
kan komen. RL besluit dat dhr. Roy getraind zal moeten worden.
RL deelt mede dat hij van mw. Babb heeft begrepen dat TW waarschijnlijk
aangetrokken zal worden door WWF.

3. Behandeling Notulen
De behandeling van de notulen zullen bij de eerst volgende vergadering plaats vinden.

4. Stand van zaken: HCR/CPUE en R&D plan.
 HCR/CPUE:
RS geeft aan dat de HCR is gestegen en wel naar 1.702, dus we zitten in de veilige
zone. RS verwacht dat deze zal stijgen maar misschien in juni een dalende trend zal
vertonen als er gelet wordt op de HCR van de overige jaren.
MW deelt de ODVIS mede dat na de verzoeken van Seabob trawl aanvragen door
anderen dan overige twee industriële Seabob bedrijven, de SWG besloten heeft een
brief te schrijven naar de minister van LVV met een cc naar de ODVIS. Dit om
eventuele toekomstige beleidsmakers en aanvragers onderbouwend te wijzen op de
noodzaak van het niet uitbreiden van de industriële Seabob bedrijven. RL zegt dat
indien de mogelijkheid er bestaat voor uitbreiden van de vloot, de bestaande bedrijven
eerst in aanmerking dienen te komen dan derden.
RS maakt een opmerking:er is een klein verschil bij de DAS en de TAC, het was toen
217 en is nu 239. RS heeft een klein fout gemaakt en deze al gecorrigeerd.
 R&D plan:
RS heeft een gesprek met Chantal Landbrug gepland om de verwerking van de data te
bespreken. Zij zal uitgenodigd worden op een SWG om haar taken en werkzaamheden
nader toe te lichten bij de SWG.
MY geeft aan dat het observers program voorlopig stil ligt, vanwege een chronisch
tekort aan personeel hiervoor. De minister van LVV zal een brief sturen naar zijn
collega van Defensie. MY stelt ook voor dat er een roulatie komt en niet dat men
alleen aangetrokken zal worden bij de olieonderzoeksprojecten, maar ook de
dagelijkse observers werkzaamheden.
MY zegt dat hij op kwartaal basis bezig is de mensen te interviewen. Dit in het kader
van de artisanale seabob visserij. Hij is bezig over d eperiode januari tot en met maart.
RL vraagt wanneer MY het verslag af heeft en presenteert aan de SWG. MY geeft aan
dit weekend.
Verder worden aanpassingen gepleegd in het R&D plan.
5. W.T.T.K en rondvraag.
- ML heeft een vraag ten aanzien van het nieuw berekeningssysteem van Paul Medley.
Hij vraagt als RS nog de HCR/CPUE berekening zal doen. RS geeft aan dat hij nog
niets heeft vernomen van Chantal wat of hoe het nieuwe berekeningssysteem zal zijn.
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Zij heeft steeds slechts data opgevraagd. Ze zal dan uitgenodigd worden op een SWG
vergadering om haar taken en werkzaamheden nader toe te lichten.
- HT zal met het secretariaat van SAIL checken als het onderdirectoraat Visserij
schriftelijk op de hoogte gesteld is van wie de nieuwe directeur is van de SAIL.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16:29 u. De eerstvolgende vergadering vindt plaats
op donderdag 16 juni 2016.

Paramaribo,
De voorzitter/De notulist
Mr. M. P. Wirjodirjo
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