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Overzicht van de sector 

De visserijsector is qua exportwaarde van visserij producten de grootste 
subsector binnen het agrarisch geheel. Voor de afgelopen jaren schommelt de 

exportwaarde rond de Us$ 40 miljoen op jaarbasis. Haar bijdrage in het BBP 
bedraagt io% en zij biedt werkgelegenheid aan ruim 6.500 mensen . Indireckt 

zouden geschat nog 2.000 mensen afhankelijk zijn van de sector zoals de vis 
opkopers, transport bedrijven, verpakkings bedrijven, opslag bedrijven. De 
sector neemt naast de mijnbouw een belangrijke plaats in bij het genereren van 
deviezen voor het land. Het grootste deel van de totale productie wordt 
ge&porteerd. De productie bestaat uit garnalen en vis. De bevolkings visserij is 
verantwoordelijk voor 75% van de exporten. De locale markt wordt voorzien 
van vis producten gevangen door de bevolkings visserij. 

De visserij biedt heel wat kansen om nog voor jaren lang een inkomen en een 
bestaan te bieden aan Surinamse bevolking, indien er verantwoordelijk wordt 
omgegaan met de hulpbron, en wij duurzaam vissen en onze vis gronden goed 
beheren. Er zijn heel wat knelpunten die aangepakt dienen te worden, maar 
voor ons zijn de belangerijkste die op kort termijn aangepakt moeten worden 

de volgende: 

Het optrekken van Controle 

Ondanks dat er voorgeschreven voorwaardes zijn voor het verkrijgen van een 

vergunning blijkt dat deze niet in acht worden genomen. Er zijn meerdere 
malen vistrawlers en andere vissersvaartuigen betrapt in ondiep water bezig te 
vissen, welk met bewijzen is doorgespeeld aan het ministerie, maar er is 
desondanks niet opgetreden tegen deze overtreders. Het Visserscollectief is 

van mening dat deze overtredingen aangepakt moeten worden door: 

o De controle op naleving van vergunningsvoorwaarden met betrekking tot 
gebruik van juiste vistuig, naam aanduiding, kentekenplaat, geldige 
vergunning aanboord hebben, met een certificaat van deugdelijkheid en 
registratie van het vaartuig, van de Maritieme Authoriteit Suriname. 
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. Hoge boetes opleggen aan overtreders van de vergunningings 
voorwaarden, en intrekking van vergunningen. 

. Bevoegde  inspecteurs plaatsen aan wal om vaartuigen te controleren, en 
op te treden tegen overtreders. De bevoegdheíd delegeren aan opnemers 
en ander personeel van de visserijdienst die aanwezig zijn bij visaanlandings 
plaatsen. 

. Boten die een VMS systeem aanboord hebben laten inspecteren, en indien 
deze niet fungtioneert het vaartuig niet laten uitvaren. 

- HetVMS systeem laten controleren op funtionaliteit. 

Het vergunnings beleid herzien  

Door de jaren heen is gebleken dat onze vangsten achteruitgaan, welk te wijten 
is aan verschillende factoren. Een van deze factoren is zeker het over bevissen, 
zoals dat is bewezen in zoveel andere landen. Het blijkt dat er in Suriname het 
heel moeilijk is om zich te houden aan de voorgeschreven aantal vergunningen 
dat is aangegeven in de wet en het visserij management plan 2o13-2o18. 
Hierdoor zitten onze visgronden onder zeer grootte druk. 

Het uitgeven van meer vergunning aan de diepzee visserij 	is heel 
ontverantwoordelijk, omdat de schade die deze boten aanrichten bij het vissen 
aan de zeebodem en ecosysteem bijna niet herstelbaar is. 

Ook zijn er heel wat vergunningen die ook verhuurd en gegeven wordt aan 
vreemdelingen, waardoor Surinaamse ondernemers die die daadwerkelijk 
wilien investeren en een bijdrage willen leveren aan ons economie de 
mogelijkheid wordt ontnomen. 

Wij zouden heel graag willen dat de vergunningen terug gebracht worden zoals 
aangegeven en aangenomen, door alle stakeholders en het ministerie van LVV 
in het visserij managementplan 
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Inputs ter ondersteuning van de sector 

Uit het geheel van operatie kosten in de bevolkings visserij vorm de brandstof 
verbruik meer dan 50% van het geheel. Ondanks dat de vissers in laag seizoen 
vissen nauwlijks uit de kosten komen zijn wij helaas overgelaten aan de 
normaal pomp prijs met alle toegevoegde belastingen zoals, wegenbelasting, 
invoerrechten, en goverment take etc. 

De industrieel vioot heeft al recht op duty free brandstof. Zelf in de mijn bouw 
sector hebben buitelandse mulitnationals toegang tot duty free brandstof, 
maar tot heden hebben de bevolkings vissers geen recht daarop, ondanks dat 
hun bijdrage aan de sector en de economie groot is. 

De bevolking vissers zien heel graag de ondersteuning tegennoet om duty free 
brandstofte krijgen ten behoeve van de sector. 
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