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Zeer geachte Voorzitter, 

De Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) wenst mede namens het personeel van de 
Centrale voor Vissershavens in Suriname N.V., afgekort Cevihas N.V., verenigd in de bij 
haar aangesloten lid organisatie, Bond van Personeel bij Cevihas, het volgende onder 
uw aandacht te brengen. 

Op nnaandag 25 januari werden wij geconfronteerd met de verontrustende informatie, 
dat de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (L.V.V.) toestemming heeft verleend 
aan het visverwerkingsbedrijf Deep Sea Atlantic om in het vervolg haar vissersboten niet 
langer bij Cevihas N.V. te lossen maar bij SAIL N.V. 

Cevihas N.V. is op 25 mei 1987 mede opgericht om de Venezolaanse vissersvaartuigen, 
die in het kader van het verdrag tussen Suriname en Venezuela, toestemming hebben 
gehad om buiten onze Exclusieve Economische Zone te vissen, te faciliteren en als 
lossingsplaats op te treden. 

Ten einde ordening en transparantie te brengen in de aanlandingen van in het 
buitenland geregistreerde vissersvaartuigen te weten: 

de Venezolaanse redsnappervloot 
de Chinese trawlers 

- de Surinaannse trawlers 
en de in Panama geregistreerde tunavloot, 

is Cevihas met uitsluiting van elke andere haven, in 2009 bij resolutie aangewezen als 
de officile losplaats, van voornoemde boten. 

Het verlenen van toestemming aan Deep Sea Atlantic door de Minister van L.V.V. om 
haar boten bij SAIL N.V. te lossen is in flagrante strijd met deze resolutie en creé'ert 
wanorde en onoverzichtelijkheid in deze sector. 

Bijgaand treft u aan het schrijven van de Minister van LVV waarmee toestemming wordt 
verleend aan SAIL NV om redsnapper vaartuigen bij SAIL aan te landen en hun 
vangsten te lossen. 
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Voorts heeft deze handeling verregaande financiéle gevolgen, die het bestaansrecht van 
het bedrijf en daarnnee de bestaanszekerheid van de werknemers en hun gezinnen 
direct en ernstig in gevaar brengen. 

Cevihas N.V. is financieel een gezond bedrijf, niet afhankelijk van overheidssubsidies en 
genereert haar inkomsten uit een uitgebreid pakket aan diensten, die aan de 200 
vissersvaartuigen worden verleent. 

In de loop der jaren zijn forse bedragen geinvesteerd om de diensten af te stemmen op 
het afhandelen van dit aantal boten 

Geen enkel bedrijf zal een significante en abrupte terugval van 40% van haar inkonnsten 
kunnen overleven, aangezien het weg vallen van Deep Sea Atlantic met haar vloot uit 
een enorme financiéle aderlating zal betekenen voor het bedrijf. 

Geachte Voorzitter, 

Terecht maken de werknemers en hun gezinnen ernstige zorgen over hun toekonnst. 
Derhalve naderen wij u bij deze dan ook met het verzoek, alles in het werk te stellen om 
de bovengenoemde maatregel die elke ratio mist per ommegaande terug te draaien, de 
leiding en het personeel van Cevihas in de gelegenheid te stellen het voort bestaan van 
dit voor ons land belangrijk bedrijf te waarborgen en verder te ontwikkelen. 

Uw antwoord op deze petitie zien wij met belangstelling tegennoet en danken u 
bijvoorbaat voor uw medewerking, 

Het Bestuur van de Progressieve Vakcentrale 47 

R. Berenstel 	Voorzitter 
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VAN 
Paramaribo, 25 inzart 2Gi. 

NZSTERIE 
VAN 

N'IrBabrt?-1, VaETEELT EN ViSSERLI 
ISUR.E.AU NO. 845 

NO. 1582110 
- 	. 

DE  PRESIDENT. VA.N E REPUBLREK SUMNAIV
i
IE, 

'Op voordracht van de Minister vanta_ndbouw, Vereteelt en Visserij. 

Gelezen bet sehrijrn van de direeteur van de Naamioze Vennootschap "Centrzie vozr 
712sonhavens Suriname N.V.", argekort "Cevihas N.V." d.d. 23 juni 2009 No.102/2009. 

GELET np: 

ardkel 2 Ed 1 van de Scheepsvaartwet (G.B. 1908 No.63, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1994 
Ne.61); 	 • 

b, 	' de statmen van de Naamloze Vennootschap "Centraletscor V issershaVen.sha Surhiame N.V. 
afgekort "Cevihas N.V."; 

c. 	de beslissing van de Raad van Ivfinisters van 6 janari 2010 (vide d? misi  sive van de Vice-Pres1dent 
van de Republiek Suriname, VoOrzitter van de Raad van IVIinisters van 12 januari 2010 no. 05/RVIN4). 

OVERINEGEIa1.,?: 

I 	. 
; dat na de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Centrale voor Vls..rshavers in Surinerne 

afgekort "Cevihas N.V." op 19 mei 1987, s verzuimd om ingevolge ertikel 2 lid 1 çan de  

Scheepva-artwet (02..1908 No.6, zoals laatstelijk gewljzigd bij S.B. I 994 No.61), de "Centale 
Visaanvoerhaven Suriname l gelegen te Bethesda te Paramaribo langs de Surinamerivier als officile 
lospleats aante wijzen; 

- 	dat thans de in-en uitvoer van vis een grote vlucht heeft genomen via de "Centrale 
Visaaavoerhaven So.rinaine"; 

dat de vis wordt aangevoerd door vissersvea_rtuigen uit Venezueht en rdzili en van bulten de 
Surinanmse Exchisieve Economische Zone; 

dat de "Centrale yisanvoerhaven Suriname" een geeertifieeerde visaanvocrhaven is volgens de 
normen van het Viskeuringsinstituut die haar bestaansrecht in de visserijseetor heeft bewezem 

ftan!; de Directeur van de naarrilose vennootschap 	 het Viskeuringsinsilt.  
CENTRALE. VCOR VISSERSHAVENSIN SURINAME 

EE, ; 
	 ■ 



- dat het Viskeurinusinstittun op t,tertoemde visatuivnerhiwen eron 	41n,  

internationaie eisen naueleefd worden: 

- dar de vissersvaanuigen bij aankomst en vertrek tijdens hei lossen en lacien van vi s encier uirect 

toezieht van de itiouane worden geplaatst; . 
.• 

!that de "Centrate Visaan.vcerhaven Suriname" ander behe.er  stetai van de Nanioze  

Vennocitscitap "Cantrale voor Vissers'navens in Surinurne N.V.", afgekort "Ci,t/E.:3aS 1;;;V.% en een van 
de belaingrijk.e pijier, is van geranetricie naarnioze vennocusehap; 

dat geiet dp de doelsielling van de Naandloze Vermootsehap "Ce.ntrale voor Vissershavens 

! Sttr1s4.azneltV,"!, rígokart "Ceviads II.V.", aismeide de sterke toename van het aantal aaniandingen vari 
in het ?tsiteniand iseregistreerde vissorsvaartaigen bij de "Centrale Visaanvoeithaven Suriname, het van 
belann is dut ter isitvoering van artikei 2 lid 1 van de Scheepwranwei, !tvenoernde Visaanvoerhaven worcit 
angv-eeri rus officiéle losoidats. 

tl 
Rtittr tirr. 

; 

Ter --2.11.vaerint,  van artigsel 2 lid 1 van de Scheepvaartwet (Ci.B.19(i8 No.63, zaals laatatelijk 
gewijzigd bij 831994 N.61), de "Centrale Visaanvoerhaven Surinarne" gelersen te Bethesda te 
Iiarrimaribe Iangs de Surinomerivier, aan te wijzen als offleitile losplaikts van_i i het 
gereçsistreerde vissersvaa_rmigen die vis van 	buiten de Stri; naarnse territoriale wateren en buiten de  

zturmaamse _txclusieveEd•Ononuache Zone en haar vangsten aanianden bii voomoemde visaanvoerhaven. 

11. 	bepalen, dat de vfinisters van Landbouw, Veeteelt en Visserij en vait Binneniandse Zaken 
belast zijn met de nitvoering van deze resolutie. 

11I. 	Aan te tekenen, dat het éth en ander in deze resolutie gesehiedt onder voorbehoud ven berzieninu 
entof tten-rekening bij onjuist gebleken vaststelling en/of misslanen. 

IV. 	Afsclifft(en) van deze resolutie te zenden a.an de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriniune, 
Direeteur van het -  Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van Landbouw, 
Vee.tetit en Visserij (in 2-vciud), de fiireeteur vàn Binneniandse laktM 	2-voud), de Directeur van 

Finaneuen, de Directeur van 11andel en Indusnie, de Directeur van de naarnioze veimootschap "Centraie 
vepr VIss.ershavens irs Suriu1.2MC NV., de Direete-ur van 	Viskeurinosinstinatt en de Directeur van 

Maritieme Autoriteit Surinkne. 

De President van de Republiek Surinarne, , 
w.g.Venetinan, 

( Drs.R.R.VENETIAAN 

VUOr kIll'iThi,1 ! L  

De Directeur vair tn1ande Zfkg,-/• -i-'="44:""ita 

KEILIS ). 
((!Mderdireetetir). 
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