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Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hebben 
hierbij cle eer Icrachtens artikel 39 van het Reglement van Orde de navolge 	e te 

ciedkeuring aan te bieden aan De Nationale Assemblee. 
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• de ms ivhg voor interpellatie met betrelcking tot de visserijsector en de vragen die door 

Gehoord, bk/ 
de leden van de Nationale Assemblee zijn gesteld; 

• de inzichten en de antwoorden van de regering op de gestelde vragen door leden van 
DNA naar aanleiding van de recente gruwelijke gebeurtenissen in de visserijsector. 

Overwegende: 

• dat uit de antwoorden van de regering is gebleken dat: 

o de regering de recente perikelen in de visserijsector de hoogste prioriteit heeft 
gegeven en met voortvarendheid werkt aan een oplossing van de gerezen en reeds 
lang bestaande problemen. 

o de regering zich bewust is van de uitdagingen binnen de sector en dat zij erkent 
dat daardoor onder andere de reactiesnelheid, de hulpverlening, de inzet van 
middelen, de aansturing van acties, de opvang en begeleiding van slachtoffers en 
nabestaanden en informatievoorziening vanuit haar zijde bij de reddingsacties niet 
zoals verwacht, is aangeboden; 

o er met prioriteit wordt gewerkt aan werkelijke implementatie van een 
functionerend Vessel Monitoring System binnen enkele weken/maanden; 



o de regering ondanks de weinig beschikbare middelen voor de kustwacht alle 
diensten in paraatheid zijn gesteld om de veiligheid op zee voor dit moment te 
garanderen, waardoor bescherming aan vissers en hun eigendommen veilig 
gesteld is, om zo de visvoorziening aan de samenleving te waarborgen; 

o de regering alles binnen haar mogelijkheid zal blijven doen om ervoor te zorgen 
dat er weer normalisatie plaatsvindt binnen de eerdergenoemde sector. 

Besluit 

De regering op te roepen: 

• met de nodige internationale samenwerking alle feiten te (doen) onderzoeken en de 
schuldigen te (doen) berechten; 

• om in samenwerking met buurland Guyana: 

o naar mogelijkheden te kijken voor adequate opvang en begeleiding van de 
nabestaanden en slachtoffers, hun medische, psychische en praktische hulp te 
birien en gedeeltelijke financile compensatie 

o een proces te beginnen waarbij Guyana medewerking verleent bij administratieve 
processen teneinde Suriname in de gelegenheid te stellen op de voorgeschreven 
wijze illegaal in Suriname verblijvende Guyanese staatsburgers toe te laten 

• onmiddellijk in samenwerking met alle diensten de veiligheid voor de kust van Suriname 
op aanvaard niveau te brengen en daartoe de nodige middelen vrij te maken; 

• verder te gaan met het op de meest korte tennijn operationeel maken van een modern en 
effectief VMS-systeem, zodat dit systeem adequaat kan worden ingezet ter waarborging 
van de veiligheid in ons zeegebied; 

• met grote voortvarendheid het proces van transparantie en ordening, onder andere het 
visvergunningenbeleid, binnen de sector voort te zetten, zodat de algehele veiligheid op 
het water gewaarborgd blij ft en de inkomsten uit de sector in overeenstemming worden 
gebracht met de voorkomens van deze natuurlijke hulpbronnen; 

• om de organisatiestructuur van de Kustwacht te evalueren in verband met de uitbreiding 
van onze Maritieme Zone, waarbij eventuele nieuwe maritieme diensten kunnen worden 
opgenomen; 

de Nationale Assemblee via haar commissies van onder meer het ministerie van LVV, 
Defensie, Justitie en Politie en Binnenlandse Zaken het stappenplan voor het bereiken van 
de ordenhig toe te zenden en binnen drie maanden De Nationale Assemblee te 
rapporteren over de stand van zaken, en 

gaat over tot de orde van de dag. 
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