
Notulen vergadering SEABOB FMP werkgroep    SWG 2016/010 

 

Datum  : 3 november 2016 

Tijd  : 14:00 – 16:01 uur 

Plaats  : vergaderzaal ODVIS 

Aanwezig : LVV: M.Wirjodirjo (MW) R.Soekhradj(RS), M.Yspol (MY) J. v  

  Genderen (JvG) 

   HPS: S.Singh ( SS) J.Jagroop ( JJ)  

  SAIL NV: F. Hijmans (FH) en H. Tawjoeram (HT)  

  Artisinale visserij: Mark Lall (ML) 

Afwezig : WWF: M. Hiwat (MH) met bericht  

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Behandeling notulen 

4. Stand van zaken:  HCR/CPUE, R&D plan. 

5. W.t.t.k en rondvraag. 

6. Sluiting. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter MW verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen 

 MW vraagt wanneer achterstalige notulen worden ingediend. MY geeft aandat vanwege 

een internet stoornis op kantoor bij visserijdienst hij geen documenten kan versturen per 

mail. 

 MW feliceert de seabob bedrijven voor het halen van de TED inspecties en bedankt hun 

voor hun inspanningen. 

 Jaarverslag wordt van de week nog verstuurd naar JvG. 

 Visserscollectief(ML) heeft aangegven dat zij hun vertegenwoordiger binnen de SWG 

wenst te vervangen, en dat zij dit schriftelijk aan de voorzitter zullen doorgeven, om door 

te geleiden naar de minister. 

 MW geeeft aan dat mevrouw SS met verlof is, en dat MH voor wat activiteiten naar 

Barcelona vertrokken. 

 Brief van de SWG naar de Minister van LVV inzake seabob trawl vergunningen is 

gewijzigd doelend op een algemeenheid en is ondertekend. De brief is overhandigd aan 

JvG om deze verder te geleiden naar de minister. 

 TW heeft aangegevn dat hij minder zal participeren in de SWG vanwege zijn 

betrokkenheid in de Rebyc project. Hij geeft wel aan dat, hij de groep ondersteunt indien 

nodig. 

 

3. Behandeling notulen 



De notuelen worden op de eerstvolgende vergadering behandeld. 

 

4. Stand van zaken:  HCR/CPUE, R&D plan. 

HCR/CPUE 

 RS geeft aan dat er in de maand september een HCR cpue van 1,825 is berekend, dus er 

is een redelijke stijging, die al het heel jaar zich vertoon, dus geen reden tot paniek is. 

 MW vraagt gezien de ontwikkelingen men ruimte zou kunnen creeren voor meer 

vergunning aanvraag. RS geeft aan dat dat er vanwege gunstige factoren dit jaar zoals  

het niet verschijnen van de sargassum en vermindering van de vloot in maanden wanneer 

de vangst slecht was geleid heeft tot betere vansten en dat uitbreiding van de vloot geen 

optie is ondanks de goede vangsten nu. SAIL en Heiploeg Suriname bevestigen wat RS 

naar voren heeft gebracht, en geven aan dat er door onderhoudwerkzaamheden en slechte 

vangsten niet al hun boten worden ingezet om te werken. 

 FH vraagt als de vangsten bij de artisinale vloot ook beter is. MY geeft aan dat 

vergeleken met voorgaande jaren er lichte stijging te merken is, en dat de grootste 

vangsten te merken zijn in Nickerie. ML geeft aan dat door de schaarste de  prijs per kilo 

is gestegen waardoor de vissers ondanks kleinere vangsten toch kunnen overleven. 

 

R&D plan 

 MY geeft aan dat de de solicitatie naar de vacatures voor observers is afgewezen 

waardoor er geen verslag gedaan kan worden voor penaeid trawling. Hij geeft verder aan 

dat door internet problemen hij moeilijk data kan verwerken voor de artisinale visserij. 

 Er zal een verslag van de kustwacht via de directeur aangevraagd worden. 

 RS geeft aan dat hij contact zal maken met Chantal Lanburg die momenteel op zee zou 

zijn mbt tot HCR. Hij geeft verder aan dat Paul Medley de nieuwe HCR nog niet heeft. 

 FH geeft aan dat SAIL slechts verantwoordelijk is voor de verwerking van garnaal en dat 

de vergunning houder aangesproken moet worden voor het naleven van de vergunnings 

voorwaarden mbt TED op hun vistuig. 

 RS geeft aan dat voor de ETP species het krijgen van de tekeningen nog in proces is, 

waardoor het werk nog niet voorgezet kan worden. 

 MW vraagt als de vangsten van de rays gechecked wordt. RS geeft aan dat er momenteel 

geen vervoer beschikbaar is. 

 MY haalt aan dat de personeel van de visserijdienst heeft geparticipeerd in een training in 

Vereinigde Staten van Amerika bij de organisatie NOAA, en zij hebben heel wat kennins 

vergaard mbt TED en BRD. Hij geeft ook aan dat de bedrijven niet konden deelnemen 

aan deze training vanwege visum verplichting van de Vereingde Staten van Amerika. 

 MY geeft aan dat het VMS syteem down was en er wat reparties gedaan is om deze weer 

op te starten. 

 MW haalt aan dat 2 condities bijgevoegd zullen worden aan RenD plan, en wel het 

evalueren van de HCR, en het evalueren van seabob management plan welke door een 

externe consultant zal moeten gebeuren. Er is accoord bereikt dat TW aangetrokken zal 

worden om het Seabob management plan te evalueren. 

 MW zal het jaarlijkse vergunnings beschikking opsturen naar de minister en directeur 

voor review. 

 

5. W.t.t.k en rondvraag. 



Geen 

 

6. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 16:01 uur. 

 

 

 

Paramaribo, 

 

 

 

De voorzitter SWG       De Notulist 

Mr. M. P. Wirjodirjo       Dhr. M. Lall 


