Notulen vergadering SEABOB FMP werkgroep
Datum
Tijd
Plaats
Aanwezig

Afwezig

SWG 2017/00

: 19 januari 2017
: 14:00 – 15:04 uur
: vergaderzaal ODVIS
: LVV: M. Wirjodirjo (MW), R.Soekhradj(RS), D. Budhoo (DB)
HPS: S.Singh ( SS) J.Jagroop ( JJ)
SAIL NV: F. Hijmans (FH) en H. Tawjoeram (HT)
WWF: M. Hiwat (MH)
Artisanale visserij: S. Jones (SJ)
: M. Yspol (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. Zij geeft ter
verduidelijking aan dat dit de SWG vergadering is van december 2016. Tevens worden twee
nieuwe leden van de seabob werkgroep geïntroduceerd, waaronder dhr. Deepak Budhoo, die
belast zal worden met het updaten van de SWGwebsite en dhr. Steven Jones, huidige
vertegenwoordiger van de artisanale visserij.
2. Mededelingen
 De voorzitter deelt mede dat Suriname het MSC certificaat heeft gehaald voor de komende
vijf jaren, met ingang van 10 januari 2017.
 MW geeft verder aan dat de aangevraagde Seabob vergunningen opgemaakt zijn en
verstuurd zijn naar de minister, maar het is nog niet bekend als ze getekend zijn. Er is wel
bekendgemaakt dat men tot 31 januari 2017 met de vergunningen van 2016 door mag
vissen.
 MW deelt mede dat vanwege een verzoek van één der bedrijven de eerder afgesproken dag
van de reguliere vergadering van de seabob werkgroep in plaats van de 3e donderdag van de
maand zal plaatsvinden op de 3e woensdag van de maand. Alle leden hebben aangegeven
geen moeite daarmee te hebben.
 De bedrijven SAIL en Heiploeg Suriname hebben aangegeven dat ze hun boten niet
optimaal inzetten voor de vangsten. SAIL heeft 60% van de boten binnen voor reparatie en
Heiploeg Suriname heeft een roulatie systeem waarbij niet alle boten tegelijk uitvaren.
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3. Behandeling notulen
De notulen worden bij de eerstvolgende vergadering behandeld.
4. Stand van zaken
 HCR/CPUE
RS behandeld de HCR.
 R&D plan
Het R&D plan wordt bijgewerkt.
Bij de eerstvolgende MSC certificering zullen we moeten voldoen aan 6 condities??
Een nieuwe methode van de HCR berekening wordt uitgewerkt door de consultant Paul
Medley, die dit jaar nog gefinaliseerd zal worden. Via het onderdirectoraat visserij krijgt
de consultant de vangstcijfer toegestuurd door tussenkomst van Mw. Chantal
5. W.t.t.k en rondvraag
 Data van de komen 3 vergadering: 15 februari, 8 maart en 29 maart 2017
 De bedrijven SAIL en Heiploeg Suriname gaven aan dat hun boten problemen krijgen in
het veld, indien er geen geldige vergunning getoond kan worden aan de Kustwacht en de
Marine. In dergelijke gevallen zijn de kosten geheel voor het bedrijf, omdat de boten dan
binnengehaald worden.
Opmerking/vraag van mw. Silvi: Wat zal gebeuren met de boten die kort voor het
verstrijken van 31 januari zijn uitgevaren? Indien bij de controle ze de vergunning niet
kunnen tonen is de kans groot dat de boten binnengehaald worden door de Marine en de
Kustwacht. De kosten zullen dan weer door de bedrijven zelf gedragen moeten worden.
HT vraagt als de bekendmaking gestuurd kan worden naar de SWG. MW geeft aan dat
een kopie van de bekendmaking naar de bedrijven gestuurd zal worden.
 Ten aanzien van de vergunningsvoorwaarden geeft MW aan dat deze nog niet naar de
RvM is.
 SS haalt het geval aan van dhr. Sewdien en of hij in aanmerking zal komen voor een
vergunning. MW geeft aan niet op de hoogte te zijn en vraagt aan JvG om dit na te
trekken.
 MH heeft een mededeling. Er is namelijk een project voorstel voor EU inzake patrol
marine spatial planning. Er wordt met stakeholders gewerkt aan marine spatial planning
GIS map. Alle stakeholders participeren en wel om 5% van de zee als marine protected
area te maken.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15:04 uur en de eerstvolgende vergadering vindt
plaats op 15 februari 2017, die dan de SWG vergadering zal zijn van januari 2017.

Paramaribo,
De voorzitter
Mr. M. P. Wirjodirjo

De notulist
Dhr.F.Hijmans
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