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Seabob Werkgroep  
JAARVERSLAG 2018-2019 

 

 

Voorzitter: Y. Babb-Echteld 
LVV: M.IJspol, R. Soekhraj, D. Budhoo 
Heiploeg Suriname: Jude Jagroop, Silvie Singh 
SAIL: F.Heijmans, H. Tawjoeram, R. Sewlal 
Namoona: K. Sewdien, P. Sewdien 
Artisanale visserij: Mark Lall 
Observer: M. Hiwat- WWF 
 
 
Installatie: De zittingsperiode van de Seabob werkgroep ingesteld overeenkomstig de Ministeriële 

Beschikking d.d. 27 februari 2013 no. 906 expireert dd. 1 oktober 2013 conform de RvM missive 

d.d. 30 januari 2013 no. 48/RvM. 

 
Taken:  

1. Monitoren en toezien op de naleving van alle MSC in het algemeen op de naleving van de 
twee (2) condities in het byzonder; 

2. Het Fisheries Management Plan (FMP) jaarlijks bijwerken overeenkomstig de nationale en 
internationale regels. Elke 4 jaren een algehele review door een externe auditor. 

3. Het maandelijks monitoren en bijwerken van het Research en Development Plan  
4. Het fungeren als aanspreekpunt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en 

stakeholders binnen de Seabob visserijsector gedurende de zittingsperiode. 
 
De 2de certificeringsperiode is afgegeven voor 4 jaren (2018-2022).  
Twee condities zijn eraan verbonden, namelijk: 

I. Voldoende aanwijzingen zijn dat de maatregelen die gebruik worden de juiste en effectief 
zijn voor exploitatie niveaus zoals vastgesteld zijn onder de “harvest control rules” (HCR). 

II. Het Seabob Management Systeem is onderhevig aan reguliere interne en externe revieuw 
 

Onderwerpen Toelichting 

1. Jaarlijkse Surveillance 
Het belangrijkste doel is van 
deze surveillance audit is om na 
te gaan welke veranderingen 
en/of vooruitgang geboekt zijn 
in de afgelopen jaar 

1. om vast te stellen en te rapporteren of er al dan niet 
veranderingen/wijzigingen zijn opgetreden in de 
omstandigheden en handelingen die van invloed zijn op de 
oorspronkelijke, conform de beoordeling van de visserij; 
2. om de voortgang van handelingen te verbeteren die een 
score van beneden goed hebben "(een score van 80 of hoger) 
maar boven "minimaal aanvaardbare handel "(een score van 
60 of hoger) - zoals vastgelegd in elke " voorwaarden "naar 
voren gebracht en beschreven in het openbaar rapport en in 
het bijbehorende actieplan opgesteld door de cliënt; 
3. toezicht houden op alle acties die zijn ondernomen in 
reactie op eventuele (niet-bindende) "aanbevelingen" in het 
openbaar rapport; zie website:  
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4. om prestatie-indicatoren (PI's) opnieuw te scoren wanneer 
de handeling of omstandigheden in het tussenliggende jaar 
wezenlijk zijn veranderd, met de nadruk op die PI's die de 
basis vormen van eventuele 'voorwaarden' die zijn gesteld. 

2. Audit 15-01-2019 
Offsite visit uitgevoerd door 
Acoura Marine 

De consultant aangetrokken door Heiploeg N.V was tijdens 
deze audit nog niet af met een up to date stock assessment 
waardoor de HCR die heel belangrijk is te monitoren binnen 
het Management Plan niet opgenomen is hierin.  
 
Een rapport is verstrekt in maart waaraan de bedrijven zullen 
werken en waarbij het ministerie van LVV-toezicht zal houden.  

3. Zittingsduur october 2018-
september 2019 
 

Het aantal leden van de werkgorep is 8 plus 1 observer 
(WWF). Maandelijks worden de vergaderingen gehouden met 
als doel het waarborgen van de MSC-logo aan de bedrijven, 
SAIL N.V, Heiploeg Suriname en Nammona. Vanwege 
openstaande opdrachten heeft de groep tot en met oktober 
vergaderd. 

4. Behandelde onderwerpen 1. Research & Development Plan is geupdate met 
dienverstaande dat er aan de 2 condities zal worden 
gewerkt. 

2. De Endangered, Threathen en protective soorten (ETP) 
zijn al bekend. Slechts 2 soorten die erg bekend zijn 
worden alleen geregistreerd. De waargenomen locaties 
zullen ook worden geregistreerd door de kapiteins 

3. Berekening van een nieuw HCR wordt uitgevoerd. Dit is 
belangrijk voor conditie 1 van de verlenging van MSC. 
Heeft langer geduurd dan verwacht. Stock assessment 
analyse. 

4. FMP geupdate en na review weer en is nu een concept 
te finalisering. 

5. Removal bij artisanale visserij is geanalyseerd.  
6. Het uploaden van notulen en verslagen op de website 

wordt nu door een professionel 1x per kwartaal 
gedaan.  

7. Trawlers zonder Vessel monitoring system (VMS) 
kunnen het MSC-certificaat negatief beinvloeden. 

8. IUU visserij in het algemeen. 
 

Advies/ te 
ondernemen 

acties 

- Het seabob management plan is in augustus door een externe 
reviewer, CRFM (Dr. Susan Singh-Renton) bestudeerd en aanbevelingen 
zijn gegeven. Als SWG is er nu een finaal concept beschikbaar. 
- De “Fieldguide” voor ETP soorten zijn door WWF geproduceerd. De 
trainingen zullen in september verzorgd worden voor de sector (in het 
bijzonder captains &crew). Planning is 2de week van Januari 2020. 
- review van Suriname seabob assessment en de nieuwe HCR door 
CRFM, Dr. Susan Singh-Renton. De plaats voor de meetings is 
Georgetown-Guyana geweest, aangezien de consultant ook voor Guyana 
een stock assessment heeft uitgevoerd. SWG was niet tevreden met de 
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resultaten van de consultant, dus is afgesproken om de oude HCR en de 
nieuwe voor 1 jaar te gebruiken en deze met elkaar te vergelijken. 
Rapportage van de meeting van augustus wordt als CRFM-document 
geproduceerd. 
- Voorbereidingen voor de onsite visit van de auditors. Informatie 
gewenst van Kustwacht Suriname, Maritieme Politie en Marine 
(Defensie) ten aanzien van hun gepleegde controle op 
vissersvaartuigen. 
- WWF vraagt de status van lid van de werkgroep te verwerken. Ze zijn 
van mening dat door hun een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd. De 
werkgroep heeft daar geen bezwaar. 

 

Alle rapporten en resultaten zijn te vinden op de website: 

http://seabos.sr/organization/  


