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Deze brochure is samengesteld door de IMO, ILO, FAO en het Directoraat Visserij van het 
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname. Het doel van de brochure is 
om een beknopt overzicht te geven van vier internationaal wettelijk bindende 
visserijinstrumenten (verdragen en overeenkomsten) die de veiligheid van vissersvaartuigen 
en vissers, opleiding van vissers, behoorlijke arbeids- en leefomstandigheden en verantwoorde 
en veilige visserijactiviteiten bevorderen. 
Het Ministerie van LVV werkt samen met bovengenoemde internationale organisaties, visserij 
organisaties en andere belanghebbenden in Suriname, aan de verbetering van de veiligheid en 
arbeidsomstandigheden in de visserij. De uitvoering van de volgende vier visserijinstrumenten 
en hun mogelijke ratificering door Suriname kunnen daarbij een belangrijke rol spelen:

º  de IMO Overeenkomst van Kaapstad (CTA), 2012
º  het IMO Internationaal Verdrag betreffende de Normen voor de Bemanning van 

Vissersvaartuigen inzake Opleiding, Diplomering en Wachtdienst (STCW-F), 1995
º  het ILO Verdrag betreffende Werk in de Visserijsector (C188), 2007
º  de FAO Overeenkomst inzake Havenstaat Maatregelen om Illegale, Ongemelde en 

Ongereguleerde Visserij te voorkomen, tegen te gaan, en te beëindigen (PSMA), 2009.
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De visserijsector is van groot economisch belang voor 
Suriname, en draagt naar schatting zo’n 5% bij aan 
het brutto binnenlands product. De sector zorgt voor 
valuta inkomsten door de export van vis en garnalen 
en voorziet de lokale makt van verse visserijproducten. 
Er zijn duizenden mensen direct of indirect werkzaam 
in de visserijsector, onder meer in de verwerking van 
vis en garnalen waar voornamelijk vrouwen werken. 
Verder zijn er veel buitenlandse werkkrachten actief in 
de Surinaamse visserij, met name Guyanezen die als 
bemanning werken op zowel artisanale als industriële 
vaartuigen. 

Het Directoraat Visserij van het Ministerie van Landbouw, 
Veeteelt en Visserij heeft een leidende rol in het beheer 
van de zeevisserij. Om tot een goed beheer te komen, 
wordt er gewerkt met een meerjarenplan (visserij 
managementplan) dat tot stand komt met de inbreng van 
alle betrokkenen in de sector. Ook voor de uitvoering van 
dit meerjarenplan werkt het Directoraat Visserij samen 
met meerdere belanghebbenden. Met name wat betreft 
de Monitoring, Controle en Surveillance van de visserij 
activiteiten op zee, is er een belangrijke rol weggelegd 
voor de Kustwacht, Marine en Maritieme Politie. Er wordt 
ook nauw samengewerkt met de Maritieme Autoriteit 
Suriname, die onder meer instaat voor de inspectie 
op de zeewaardigheid van vissersvaartuigen en de 
aanwezigheid van eerste-hulp en reddingsmaterialen. 
Het Viskeuringsinstituut is dan weer de verantwoordelijke 
instantie ten aanzien van de kwaliteit van de aangelande 
vis, en kijkt ook toe op het naleven van de richtlijnen ten 
aanzien van bewaring en hygiëne aan boord.  

De zeevisserij is een dynamische sector waarin 
voortdurend veranderingen plaatsvinden als gevolg van 
veranderingen in de populaties van vis en garnalen 
op zee en daarmee de beschikbaarheid van bepaalde 
soorten voor de visserij. Ook de introductie van nieuwe 

1. Inleiding

visserijmethoden en het ontwikkelen van nieuwe 
afzetmarkten zorgt ervoor dat de sector steeds in 
beweging is. Het is een uitdaging om het visserijbeheer 
af te stemmen op deze continue ontwikkelingen. 
Hierdoor zijn er heel wat zaken die kunnen en moeten 
verbeteren, met name ten aanzien van het adequaat 
inschatten van de visbestanden en het afstemmen van 
de visserij-inspanning hierop, zodat een duurzame 
visserij gegarandeerd wordt.  

Verder dient er ook meer aandacht besteed te worden 
aan de veiligheid van de mensen die op zee werken. 
Adequate arbeidsomstandigheden en veiligheid aan 
boord laten nog vaak te wensen over, onder meer 
vanwege een gedoogbeleid, waarbij de wettelijke regels 
minder stringent worden toegepast. De uitdagingen 
zijn momenteel het grootst in de kustvisserij (drijfnet 
visserij) die jaren terug geïntroduceerd is vanuit Guyana. 
Terwijl de booteigenaren en vissers vaak Guyanezen zijn, 
maken alleen Surinaamse ingezetenen aanspraak op 
een vergunning. De groei van de kustvisserij in Suriname 
heeft door de jaren heen geleid tot een systeem 
waarbij een Surinaamse tussenpersoon optreed als 
vergunninghouder.  Intussen hebben heel wat Guyanese 
booteigenaren zich gevestigd in Suriname. Echter, 
voor arbeidskrachten blijft de kustvisserij grotendeels 
afhankelijk van vissers uit Guyana die vaak niet over 
een verblijfs- en werkvergunning bezitten. Er is een 
grote onderlinge concurrentie tussen booteigenaren om 
goede en betrouwbare bemanningsleden te werven en 
te behouden. 

De vraag naar goede en betrouwbare bemanningsleden 
voor de kustvisserij is groot, en in de praktijk blijkt dat 
de bemanning vaak overstapt naar andere vaartuigen 
als bijvoorbeeld de verloning na een trip hen niet bevalt. 
Er is dus geen sprake van een hechte band tussen 
booteigenaar en bemanning en door de vele wisselingen 



Bevordering van veiligheid en verBetering van arBeidsomstandigheden in de surinaamse visserij door toepassing van internationale normen

6

in bemanning zijn de booteigenaren niet geneigd om te 
investeren in betere arbeidsomstandigheden, inclusief 
schriftelijke werkovereenkomsten, met daarin werk- 
en rusttijden, loon betalingsbepalingen, en afspraken 
over accommodatie, eten aan boord en medische 
zorg. Het is daarom belangrijk dat de samenwerking 
en het vertrouwen tussen werknemer en werkgever 
in de kustvisserij wordt hersteld, om tot een betere 
arbeidsomgeving te kunnen komen.  

De blijvende grote vraag naar bemanningsleden maakt 
het moeilijk om concurrerende booteigenaren te laten 
samenwerken, teneinde wijzigingen in het systeem 
door te voeren en de arbeidsomstandigheden voor de 
vissers te verbeteren, met name in de kustvisserij. Het 
is duidelijk dat een oplossing voor deze problemen een 
nationale en zelfs een regionale aanpak vereist. Ook in de 
industriële visserij die verder op zee wordt uitgeoefend 
is er nog werk aan de winkel. Het is noodzakelijk om 
met alle belanghebbenden in de visserijsector de 
problemen die er zijn te onderkennen, ze op tafel te 
leggen en samen tot gedragen oplossingen te komen. 
Internationale visserijovereenkomsten op het gebied 
van arbeidsomstandigheden en veiligheid aan boord, 
en daarbij behorende internationale richtlijnen zijn van 
groot belang om het beleid in de juiste richting te 
sturen. Goede arbeidsomstandigheden zijn namelijk 
cruciaal om de Surinaamse visserijsector verder te laten 
ontwikkelen volgens internationaal geldende normen, 
wat zowel het welzijn van de vissers als de uitstraling van 
de sector ten goede komt.  
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De visserij vormt de ruggengraat van veel 
kustgemeenschappen en draagt bij aan de lokale 
economie, werkgelegenheid en voedselzekerheid. Naar 
schatting werken er wereldwijd meer dan 39 miljoen 
mensen in de visserij. Tegelijkertijd is de handel in 
visserijproducten een van de meest dynamische 
sectoren, aangezien 38 procent van de wereldwijde 
visproductie in de internationale handel terechtkomt.

De visserij is ook echter een van de gevaarlijkste 
sectoren ter wereld, wat blijkt uit de hoge ongevallen- 
en sterftecijfers in de meeste landen. Ondanks een 
groter bewustzijn en verbeterde praktijken, heeft de 
voortdurende toename van het aantal mensen dat 
werkzaam is in de visserij wereldwijd bijgedragen tot een 
stijging van het aantal sterfgevallen van vissers. Exacte 
cijfers zijn moeilijk te verkrijgen, omdat het melden 
niet altijd consistent is, maar conservatieve schattingen 
stellen het jaarlijkse sterftecijfer in de visserijsector op 
80 levens per 100 000 vissers. Het huidige sterftecijfer 
betekent dat elk uur bijna vier vissers het leven verliezen 
tijdens hun werk. Het aantal vissers dat gewond raakt 
of aan werk-gerelateerde ziekten lijdt, is nog hoger. 
Deze dodelijke slachtoffers en ongevallen hebben grote 
gevolgen voor de families van vissers, bemanningen, 
vissersgemeenschappen en maritieme zoek- en 
reddingsacties.

Veiligheid op zee en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen houden verband met 
besluiten over visserijbeheer en met de toestand en 
gezondheid van de visbestanden. Door de afname van 
visbestanden en overbevissing in kustwateren, hebben 
vissers de neiging om verder de zee op te gaan en 
voor langere tijd op zee te blijven. Dit verhoogt de 
blootstelling aan gevaren voor vissers. Bovendien zijn 
de kleinschalige kustvissersschepen niet gebouwd 
voor de omstandigheden op zee verder uit de kust, 

wat leidt tot extra veiligheidsproblemen. Evenzo 
zijn op grote industriële vissersschepen, die over 
het algemeen weken of maanden op zee blijven, de 
leef- en werkomstandigheden van de bemanning 
vaak slecht. Veiligheidsnormen krijgen minder 
aandacht wanneer er wordt gewerkt onder gevaarlijke 
en stressvolle omstandigheden, ‘s nachts en bij 
slechte weersomstandigheden. De leefruimte voor 
de bemanning is minimaal en de rusturen worden 
regelmatig niet in acht genomen. Bovendien ontbreekt 
het de vissersbemanning over het algemeen aan 
arbeidsomstandighedenbeleid en bescherming tegen 
ongevallen. Er zijn ook aanwijzingen dat de werk- en 
leefomstandigheden van de bemanning aan boord 
van vissersvaartuigen die betrokken zijn bij illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) extra 
zorgwekkend zijn. Bij dalende inkomens als gevolg 
van overbeviste hulpbronnen en IOO-visserij, hebben 
scheepseigenaren de neiging te bezuinigen op de 
operationele kosten (bijvoorbeeld arbeid, voedsel, 
reddingsmiddelen, verzekering) ten koste van de 
veiligheid van de bemanning.

De Internationale Maritieme Organisatie (International 
Maritime Organization - IMO), de Internationale 
Arbeidsorganisatie (International Labour Organization 
- ILO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (Food 
and Agriculture Organization - FAO) van de Verenigde 
Naties hebben een reeks internationale instrumenten 
ontwikkeld en aangenomen die een sterk wettelijk kader 
bieden voor verantwoorde visserij, de veiligheid van 
vissersschepen en vissers en behoorlijke arbeids- en 
leefomstandigheden.

Deze brochure geeft een beknopt overzicht van vier 
internationaal wettelijk bindende visserijinstrumenten 
(verdragen en overeenkomsten) die de veiligheid van 
vissersvaartuigen en vissers, opleiding van vissers, 
behoorlijke arbeids- en leefomstandigheden en 

2. Context
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verantwoorde en veilige visserijactiviteiten bevorderen.

Deze brochure is opgesteld door IMO, ILO en FAO als 
leidraad voor beleidsmakers, besluitvormers en 
andere belanghebbenden in de visserij-, maritieme en 
arbeidssectoren met het oog op de bekrachtiging en 
uitvoering van de volgende visserijinstrumenten:

1. de IMO Overeenkomst van Kaapstad (IMO Cape 
Town Agreement - CTA), 2012 

2. het IMO Internationaal Verdrag betreffende de 
Normen voor de Bemanning van Vissersvaartuigen 
inzake Opleiding, Diplomering en Wachtdienst (IMO 
International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel 
Personnel - STCW-F), 1995

3. het ILO Verdrag betreffende Werk in de Visserijsector 
(ILO Work in Fishing Convention - C188), 2007

4. de FAO Overeenkomst inzake Havenstaat 
Maatregelen om Illegale, Ongemelde en 
Ongereguleerde Visserij te voorkomen, tegen te 
gaan, en te beëindigen (FAO Agreement on Port 
States Measures to Prevent Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing - 
PSMA), 2009.

Daarnaast wordt informatie verstrekt over vrijwillige 
instrumenten, zoals de FAO-Gedragscode voor 
Verantwoorde Visserij uit 1995, verschillende 
veiligheidscodes, veiligheidsaanbevelingen en 
technische en implementatierichtlijnen.
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Wat is het? 
De Overeenkomst van Kaapstad (CTA) is aangenomen 
door de Internationale Conferentie over de Veiligheid 
van Vissersvaartuigen, die van 9 tot 11 oktober 2012 in 
Kaapstad, Zuid-Afrika, werd gehouden onder auspiciën 
van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De 
Overeenkomst actualiseert enkele bepalingen van het 

Protocol van Torremolinos 
van 1993 en van het 
Internationaal Verdrag 
voor de Veiligheid van 
Vissersvaartuigen, 1977, 
dat nooit in werking is 
getreden.

De algemene doelstelling 
van de CTA is de veiligheid 
van vissersvaartuigen en 
hun bemanning (inclusief 
visserijwaarnemers) te 
waarborgen door het 

vaststellen van wereldwijde minimumnormen voor het 
ontwerp, de constructie, de uitrusting en de inspecties 
van vissersvaartuigen. De CTA sluit nauw aan bij de 
bepalingen van het Internationaal Verdrag voor de 
Veiligheid van Mensenlevens op Zee (SOLAS), dat 
uitsluitend de koopvaardijsector bestrijkt.

Waarom partij worden bij de IMO 
Overeenkomst van Kaapstad?  
De IMO Overeenkomst van Kaapstad (CTA) is cruciaal 
voor het vergroten van de veiligheid aan boord van 
vissersvaartuigen. De CTA ondersteunt de toepassing van 
goedgekeurde veiligheidsnormen voor (buitenlandse 
en nationale) vissersvaartuigen die opereren in wateren 

onder de jurisdictie van de landen die het ratificeren, 
evenals hun nationale vloten die opereren op volle zee 
of in wateren onder de jurisdictie van een andere Staat. 
Het vermindert ook de risico’s van visserijwaarnemers 
en nationale bemanning aan boord van buitenlandse 
vissersvaartuigen en maakt inspectie van buitenlandse 
vissersvaartuigen mogelijk. Het is van cruciaal belang dat 
meer landen Partij worden bij de CTA, om het instrument in 
werking te laten treden. Brede ratificatie en uitvoering van 
het CTA zal helpen de huidige kloof in veiligheidsnormen 
tussen zeevarenden en vissers te overbruggen.

Als vlaggenstaat, havenstaat, kuststaat 
arbeidsleverancier- en marktstaat hebben landen een 
reeks voordelen van de ratificatie. 

Vlaggenstaten kunnen hun politieke inzet en 
verantwoordelijkheid tonen bij het waarborgen van de 
veiligheid aan boord van vissersvaartuigen die onder 
hun vlag varen. Bovendien kunnen vlaggenstaten en 
havenstaten door inspecties in overeenstemming 
te brengen met de bepalingen van de CTA, reders, 
officieren, bemanning en erkende organisaties 
(classificatiebureaus) motiveren om goedgekeurde 
veiligheidsnormen na te leven en te waarborgen.

Voor kuststaten en landen die werknemers leveren zal 
ratificatie en uitvoering van de Overeenkomst de arbeids- 
en levensomstandigheden van hun staatsburgers aan 
boord verbeteren. Het vermindert het risico op ongevallen 
en aanvaringen in hun wateren, verlaagt de mogelijke 
kosten van zoek- en reddingsacties en ook het risico 
op verontreinigingen en heeft dus over het algemeen 
positieve budgettaire effecten.

3. Overeenkomst van Kaapstad inzake de Toepassing van de  
    Bepalingen van het Protocol van 1993 inzake het Internationaal  
    Verdrag voor de Veiligheid van Vissersvaartuigen 2012 (Cape Town  
    Agreement)
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1 Artikel 2 van voorschrift 1 geeft de administraties de referentiewaarden tussen lengte en bruto tonnage die kunnen worden toegepast. 

Tegelijkertijd kan de ratificatie van de CTA een positief 
effect hebben op de strijd tegen IOO-visserij door het 
vergroten van de mogelijkheden voor vaartuiginspecties 
en het bieden van kansen om IOO-visserij op te sporen.

De bepaling van ‘geen voorkeursbehandeling’ in 
de Overeenkomst geeft landen die Partij zijn bij de 
Overeenkomst de bevoegdheid om vissersvaartuigen 
die onder buitenlandse vlag varen en hun havens 
aandoen, te inspecteren. Op deze manier kunnen ze 
ook vissersvaartuigen inspecteren van een Staat die de 
Overeenkomst niet heeft geratificeerd. Deze bepaling 
ondersteunt het creëren van een gelijk speelveld in de 
visserijsector.

Reikwijdte en toepassing 
De CTA is van toepassing op vissersvaartuigen met een 
lengte van 24 meter of meer of vergelijkbaar met een 
bruto tonnage van 3001  en gerechtigd om de vlag van de 
Partij te voeren.

Hoewel de meeste bepalingen van de CTA Overeenkomst 
alleen van toepassing zijn op nieuwbouw schepen, zijn 
sommige bepalingen van toepassing op nieuwe en 
bestaande schepen. Bovendien biedt de Overeenkomst 
de mogelijkheid van geleidelijke uitvoering van 
bepalingen over radiocommunicatieapparatuur die 
deel uitmaakt van reddingsmiddelen (niet weergegeven 
in tabel 1), noodprocedures, radiocommunicatie en 
navigatieapparatuur. Partijen kunnen ook besluiten 
vaartuigen met een lengte van 24 meter of meer die 
gerechtigd zijn hun vlag te voeren, vrij te stellen, op 
voorwaarde dat ze actief zijn in kustwateren, in een 

gemeenschappelijke visserijzone of in de Exclusieve 
Economische Zone (EEZ) van de betreffende Staat. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de opties voor geleidelijke 
uitvoering en vrijstellingen. 

Om de veiligheid van schepen te controleren, voorziet 
de Overeenkomst in controle en inspectie van schepen. 
De Administratie van de vlaggenstaat, een erkend 
inspecteur of een voor een dergelijk doel aangewezen 
organisatie kunnen dergelijke inspecties uitvoeren. 
Na een succesvolle inspectie zal een Internationaal 
Veiligheidscertificaat voor Vissersvaartuigen, vergezeld 
van een Uitrustingsrapport, worden afgegeven. De 
geldigheidsduur van een dergelijk certificaat mag niet 
meer dan vijf jaar bedragen. Als de Overheidsadministratie 
besluit vaartuigen vrij te stellen van bepaalde bepalingen, 
wordt een internationaal certificaat van vrijstelling voor 
vissersvaartuigen afgegeven.

De Overeenkomst heeft slechts betrekking op ongeveer 
2 procent van de wereldwijde vissersvloot en geldt 
niet voor vissersvaartuigen met een lengte van minder 
dan 24 meter. Details over vrijwillige instrumenten 
ter bevordering van de veiligheid van middelgrote 
vaartuigen (met een lengte van 12 tot 24 meter) en 
kleinschalige vaartuigen (met een lengte van minder dan 
12 meter) vindt u in hoofdstuk 7 van deze brochure.

Inhoud
De CTA bevat bepalingen voor het ontwerp, de constructie 
en de uitrusting van vissersvaartuigen met een lengte 
van 24 meter en meer.

Hoofdstuk I is gewijd aan Algemene Bepalingen. 
Deel A van dit hoofdstuk bevat specificaties voor de 
toepassing van de Overeenkomst en geeft een overzicht 
van verschillende definities. Deel B beschrijft de 
modaliteiten voor het inspecteren en controleren van 
reddingsmiddelen en andere uitrusting, radio-installaties 
en van de constructie, machine en apparatuur. Verder 
geeft deel B een overzicht van de afgifte of goedkeuring 
van het Internationaal Veiligheidscertificaat voor 
Vissersvaartuigen.

Hoofdstuk II tot en met hoofdstuk X hebben tot doel 
specificaties te bieden voor de constructie en exploitatie 
van vissersvaartuigen om ervoor te zorgen dat ze 
waterdicht en weerbestendig, stabiel en zeewaardig zijn.

Richtlijnen voor gefaseerde uitvoering van CTA-bepalingen 

Hoofdstuk Inhoud Toepassing Moment van 
uitvoeringNieuw Bestaand

II Constructie  Bij in werking 
treding

III Stabiliteit  Bij in werking 
treding

IV Machines  Bij in werking 
treding

V Brandveiligheid  Bij in werking 
treding

VI Bescherming van 
de bemanning

 Bij in werking 
treding

VII Reddings 
middelen

  Tot 5 jaar na 
inwerking treding

VIII Nood 
procedures

  Tot 5 jaar na 
inwerking treding

IX Radio 
communicatie

  Tot 10 jaar na 
inwerking treding

X Navigatie 
middelen

  Tot 5 jaar na 
inwerking treding

Tabel 1. Bewerkt van PEW, 2019.
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Daarnaast zijn er voorzieningen opgenomen voor 
machines en elektrische apparaten om het gevaar voor 
de personen die aan boord werken te minimaliseren. 
De CTA geeft verder details over constructiemethoden 
om het risico op brand te minimaliseren en om ervoor 
te zorgen dat er branddetectie-, brandbestrijdings- 
en brandblusapparatuur aan boord van de schepen 
beschikbaar is.

De Overeenkomst voorziet ook in bescherming van 
de bemanning door bepalingen over dek-openingen, 
installatie van relingen en doorgangen benedendeks, 
om ervoor te zorgen dat de bemanning aan boord van 
schepen op een veilige manier kan werken en zich aan 
boord kan verplaatsen. De Overeenkomst specificeert 
de reddingsmiddelen die aan boord moeten worden 
gehouden in hoofdstuk VII, inclusief reddingsboten en 
reddingsvesten. 

Voor noodgevallen specificeert de Overeenkomst de te 
volgen procedures en de vereisten voor het noodalarm 
en de monsterlijst, inclusief waar deze op het schip 
beschikbaar moet zijn, en welke informatie deze 
moet bevatten. De Overeenkomst specificeert ook 
de noodzaak van trainingen en oefeningen voor het 
verlaten van schepen in nood. Bovendien specificeert 
het de verantwoordelijkheid van de Administratie van 
de vlaggenstaat om maatregelen te nemen om ervoor 
te zorgen dat de bemanning voor vertrek naar behoren 
wordt opgeleid in verschillende noodprocedures.

Hoofdstuk IX van de Overeenkomst beschrijft de vereisten 
voor radiocommunicatie die aan boord moeten zijn, het 
onderhoud ervan, de energiebron en de aanwezigheid 
aan boord van toegewijd en gekwalificeerd personeel 
dat verantwoordelijk is voor radiocommunicatie.

Het laatste hoofdstuk presenteert de scheepsgebonden 
navigatieapparatuur en -voorzieningen, inclusief de 
signaleringsapparatuur die schepen aan boord moeten 
hebben.

2 Resolutie van de Maritieme Veiligheidscommissie .364 (92), opgenomen in Bijlage 5 van de Kaapstad Overeenkomst specificeert 
dergelijke procedures en kan hier worden geraadpleegd:  
www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-

3  Het aantal kan worden berekend door middel van informatie beschikbaar in het Autorisatierecord voor Schepen op Volle Zee, dat hier 
beschikbaar is: www.fao.org/figis/vrmf/hsvar/

4  De tekst van de resoluties is beschikbaar via de volgende link: 
www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx

Status: De Overeenkomst is nog niet in werking 
getreden. De CTA zal in werking treden 12 maanden 
na de datum waarop minimaal 22 Staten, met ten 
minste 3.600 vissersvaartuigen met een lengte van 
24 meter of meer, die op volle zee opereren, de 
Overeenkomst hebben geratificeerd. 

In oktober 2019 ondertekenden 48 landen 
de Verklaring van Torremolinos4, waarmee ze 
publiekelijk aangaven dat ze vastbesloten waren om 
de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 vóór de 10e 
verjaardag van de goedkeuring ervan (11 oktober 
2022) te ratificeren, om zo de inwerkingtreding 
van de overeenkomst te bewerkstelligen. Op dit 
moment hebben 14 Lidstaten de Overeenkomst 
geratificeerd (IMO, 2020).

Andere relevante bronnen
 Geconsolideerde tekst van de IMO 

Overeenkomst van Kaapstad

 De Overeenkomst van Kaapstad uitgelegd

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: fvs@imo.org 

Hoe kan een land partij worden bij de IMO 
Overeenkomst van Kaapstad? 
Landen kunnen hun akte van ratificering neerleggen 
bij de Secretaris-Generaal van de IMO. Op verzoek kan 
IMO technische en juridische bijstand verlenen bij het 
proces van ratificatie en uitvoering. Bij de ratificatie 
van de Overeenkomst moeten Staten melden hoeveel 
vissersvaartuigen met een lengte van 24 meter en meer 
op volle zee opereren.

Er zijn verschillende bronnen om het aantal van 
dergelijke schepen te berekenen. Een IMO MSC -resolutie2 
specificeert de procedures, of, mocht een ratificerende 
Staat Partij zijn bij de FAO-Nalevingsovereenkomst3, dan 
kan het FAO-secretariaat het aantal verstrekken. Het aantal 
vaartuigen zou ook beschikbaar kunnen zijn in databases 
van Regionale Visserijorganen (RFB’s), het Wereld Register 
van Vissersvaartuigen, Gekoelde Transportschepen en 
Bevoorradingsschepen (Global Record), het IMO Wereld 
Geïntegreerde Informatie Systeem (GISIS) of andere 
internationale maritieme databases.

https://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx
https://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2018/10/the-cape-town-agreement-explained
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Wat is het?
Het Internationaal Verdrag betreffende de Normen 
voor de Bemanning van Vissersvaartuigen inzake 
Opleiding, Diplomering en Wachtdienst (STCW-F) werd 
in 1995 door IMO aangenomen. Het STCW-F Verdrag 
van 1995 is een bindend verdrag dat certificering en 

minimumopleidingseisen 
vaststelt voor bemanningen 
va n  ze ega a n d e 
vissersvaartuigen met 
als doel de veiligheid 
van mensenlevens op 
zee en de bescherming 
van het mariene milieu 
te bevorderen, rekening 
houdend met de unieke 
aard van de visserijsector 
en de werkomgeving van 
de visserij.

Dit Verdrag is algemeen van toepassing op personeel 
van zeegaande vissersschepen en in het bijzonder op 
schippers en officieren aan dek van vissersvaartuigen 
met een lengte van 24 meter en vaartuigen die worden 
aangedreven door hoofdvoortstuwingssystemen met 
een motorvermogen van 750 kW of meer. 

Waarom Partij worden bij de IMO STCW-F
Het STCW-F Verdrag van 1995 is een essentiële bouwsteen 
voor de bevordering van de veiligheid van mensenlevens 
op zee door het noodzakelijke kader te scheppen om 
te zorgen voor voldoende geschoold personeel in de 
visserijsector. Beter geschoold en opgeleid personeel zal 
de kans op dodelijke ongevallen verkleinen en daardoor 
het verlies aan mensenlevens op zee verminderen en de 
algemene veiligheid van visserijactiviteiten verbeteren.

©
FA

O
/T

. 
W

il
le

m
s

4. Het IMO Internationaal Verdrag betreffende de Normen voor de  
    Bemanning van Vissersvaartuigen inzake Opleiding, Diplomering en  
    Wachtdienst (STCW-F)

Het STCW-F Verdrag ondersteunt de harmonisatie van 
kwalificaties door een minimumopleidingsniveau in te 
voeren voor iedereen die werkt op vissersvaartuigen 
waarop het Verdrag van toepassing is. Dit vergemakkelijkt 
op haar beurt de vrije mobiliteit van werknemers tussen 
landen die het STCW-F Verdrag hebben geratificeerd en 
uitvoeren en creëert een gelijk speelveld in de sector. 
In de meeste vissersvloten op volle zee (bv pelagische 
sleepnetvisserij, tonijnvisserij met drijvende beugen 
(longlines) en ringzegenvisserij (purse seine)) is het 
percentage arbeidsmigranten de afgelopen decennia 
snel gestegen. Recentelijk neemt ook in de segmenten 
van kleine vaartuigen het aantal arbeidsmigranten 
toe, omdat het in sommige landen een uitdaging is 
om voldoende jongeren te vinden die geïnteresseerd 
zijn in een baan in de visserijsector. Taalbarrières en 
gerelateerde communicatie-uitdagingen aan boord 
maken het nog belangrijker dat alle bemanningsleden 
de juiste training hebben gevolgd en bekwaam zijn om 
hun werk uit te voeren, aangezien de afhankelijkheid van 
collega’s groot is.

Bovendien zullen de brede ratificering en handhaving 
van het instrument de kosten van opsporings- en 
reddingsacties en de daarmee samenhangende 
administratieve kosten verminderen.

Reikwijdte en toepassing
Het STCW-F-verdrag is algemeen van toepassing op 
personeel dat werkt aan boord van zeegaande 
vissersvaartuigen die gerechtigd zijn de vlag van een 
Partij te voeren.

Het STCW-F Verdrag bevat niet alleen verplichte 
bepalingen voor diplomering van schippers, 
officieren, werktuigkundigen en radio-operators van 
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vissersvaartuigen, maar ook belangrijke bepalingen over 
de basisveiligheidstraining, die van toepassing is op al 
het personeel van vissersvaartuigen; en bepalingen voor 
de wachtdienst. Een Verdragsluitende Partij kan bepalen 
dat sommige bepalingen (voorschriften II / 3, II / 4 en II / 5 
en de vereiste van het gebruik van de Engelse taal) geheel 
of gedeeltelijk niet van toepassing zijn op personeel van 
vissersvaartuigen van minder dan 45 meter in lengte die 
uitsluitend opereren vanuit haar havens en vissen in 
haar (beperkte) wateren.

Inhoud
Het STCW-F Verdrag bestaat uit 15 artikelen, een bijlage 
met technische voorschriften, drie bijlagen en negen 
resoluties. Het verdrag stelt eisen aan certificering en 
minimumopleiding voor bemanningen van zeegaande 
vissersvaartuigen, waaraan landen verplicht zijn te 
voldoen of te overtreffen. Hoofdstuk I van de bijlage 
bevat “Algemene bepalingen” en Hoofdstuk II gaat over 
“Certificering van schippers, officieren, werktuigkundigen 
en radio-operators”. Hoofdstuk III beschrijft de 
basisveiligheidstraining voor al het personeel van 
vissersvaartuigen. In deze context moet het personeel van 
vissersvaartuigen, alvorens taken aan boord te krijgen, 
een basisopleiding of instructie krijgen en voldoen aan 
de bekwaamheidsnormen op de volgende gebieden:

• persoonlijke overlevingstechnieken, waaronder 
het aantrekken van reddingsvesten en, indien van 
toepassing, overlevingspakken;

• brandpreventie en brandbestrijding;

• noodprocedures;

• elementaire eerste hulp;

• voorkomen van vervuiling van de zee; en; 

• voorkomen van ongevallen aan boord.

Status: In werking getreden op 29 september 
2012.

Andere relevante bronnen 
 IMO-webpagina STCW-F-conventie 1995 

 FAO/ILO/IMO Document voor Begeleiding bij 
Opleiding en Certificering van Personeel van 
Vissersvaartuigen

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: AAmiti@imo.org

Het is de taak van de Verdragsluitende Partij om te 
bepalen of, en zo ja, in welke mate, de bepalingen van 
toepassing zijn op personeel van kleine vissersvaartuigen 
of personeel dat reeds werkzaam is op vissersvaartuigen.

Ten slotte beschrijft Hoofdstuk IV de vereisten die aan 
boord in acht moeten worden genomen met betrekking 
tot het houden van een navigatiewacht aan boord van 
het vissersvaartuig (watchkeeping).

Het STCW-F Verdrag wordt in 2020-2021 uitvoerig herzien 
door de IMO-subcommissie voor Menselijk Element, 
Opleiding en Wachtdienst (IMO subcommittee on 
Human Element, Training and Watchkeeping), om de 
normen van het Verdrag in overeenstemming te brengen 
met de huidige toestand van de visserijsector, welke zal 
bijdragen aan het aanpakken van de grote uitdagingen 
van deze sector. Verwacht wordt dat deze herziening 
meer informatie zal bevatten, inclusief koppelingen naar 
duurzaamheid en naar bepalingen van het ILO Verdrag 
inzake Werk in de Visserijsector en de FAO Gedragscode 
voor Verantwoorde Visserij (CCRF).

Hoe kan een land partij worden bij de IMO 
STCW-F? 
Staten kunnen Partij worden bij het Verdrag door een 
daartoe strekkende akte neer te leggen bij de Secretaris-
Generaal van de IMO.

http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-F-Convention.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-F-Convention.aspx
https://books.google.it/books?id=Dh8udYpOpcEC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_v2_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Wat is het? 
Met het doel fatsoenlijk werk voor iedereen te 
bevorderen en een wereldwijde norm te bieden 
voor werknemers in de visserijsector, heeft de 
Internationale Arbeidsconferentie (van ILO) in 2007 
het Verdrag betreffende Werk in de Visserijsector 
(C188) aangenomen. Het Verdrag is het belangrijkste 
internationale rechtsinstrument dat minimumnormen 
vaststelt voor arbeids- en levensomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen. Het Verdrag is in 2017 in 
werking getreden. Het wordt aangevuld door de Werk in 
de Visserijsector Aanbeveling (Recommendation R199), 
die landen verdere richtlijnen biedt over hoe Verdrag nr. 
188 uitgevoerd moet worden.

Waarom Partij worden bij het ILO Verdrag 
Werk in de Visserijsector? 
Voor vlaggenstaten zou ratificatie en uitvoering van 
C188 de werk- en levensomstandigheden van hun 
staatsburgers en buitenlandse werknemers op schepen 
die hun vlag voeren, verbeteren. Voor kust- en havenstaten 
zou ratificatie en uitvoering van C188 de levens- en 
arbeidsomstandigheden van vissers verbeteren aan boord 
van commerciële vissersvaartuigen onder buitenlandse 
vlag die hun havens aandoen of in hun kustwateren 
opereren. Marktstaten die het Werk in de Visserijsector 
Verdrag ratificeren, kunnen aan hun consumenten laten 
zien dat de vis die op hun markten wordt verkocht 
onder veilige en behoorlijke arbeidsomstandigheden 
is gevangen. Brede ratificatie en uitvoering van C188 
creëert een gelijk speelveld voor de industrie en kan 
de reputatierisico’s verminderen die samenhangen 
met onfatsoenlijke arbeidsomstandigheden (inclusief 
slavernij).

Verbetering van de gezondheid en veiligheid van vissers 
kan resulteren in een verlaging van de bijbehorende 
kosten voor compensatie in geval van arbeidsongevallen. 
Tegelijkertijd zullen betere arbeidsomstandigheden 
leiden tot een beter behoud en rekrutering van 
werknemers in de industrie.

Reikwijdte en toepassing
Het Verdrag is van toepassing op alle commerciële 
visserijactiviteiten. Het geldt niet voor 
zelfvoorzieningsvisserij of recreatieve visserij.

Het Verdrag is van toepassing op alle soorten schepen 
of boten die worden gebruikt voor commerciële visserij. 
Er worden aanvullende, strengere eisen gesteld aan 
vaartuigen met een lengte van 24 meter en meer en 
aan vaartuigen die drie dagen en langer op zee blijven. 
Schepen die uitsluitend worden gebruikt voor het 
transport en de verwerking van vis, vallen normaal 
gesproken onder het Maritiem Arbeidsverdrag van 2006, 
zoals gewijzigd.6

Ratificerende staten moeten een bevoegde autoriteit of 
autoriteiten aanwijzen, mechanismen vaststellen voor 
coördinatie tussen de relevante autoriteiten op nationaal 
en lokaal niveau, waar van toepassing, en hun functies en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het Verdrag 
omschrijven. Zij moeten een systeem opzetten om de 
naleving van de vereisten van het Verdrag te waarborgen, 
inclusief, waar van toepassing, inspecties, rapportage, 
toezicht, klachtenprocedures, passende sancties en 
corrigerende maatregelen, in overeenstemming met de 
nationale wet- of regelgeving. Voor schepen die langer 
dan drie dagen op zee zijn, een lengte hebben van  

5. Het ILO Verdrag betreffende Werk in de Visserijsector, 2007 (C188)5
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5 Hoewel dit hoofdstuk de inhoud van het Verdrag samenvat, wordt aanbevolen om de gehele tekst te lezen om een volledig begrip te 
krijgen van de reikwijdte en inhoud ervan. De ILO heeft een aantal publicaties over de conventie geproduceerd, die te vinden zijn op  
www.ilo.org/fishing 

6  Bij twijfel of een vaartuig commerciële visserij beoefent, wordt de vraag na overleg door de bevoegde autoriteit bepaald.
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24 meter en meer of die normaal op grote afstanden van 
de kust varen, moeten zij een geldig document afgeven 
waarin staat dat het schip is geïnspecteerd op naleving 
van de bepalingen van het Verdrag. Er zijn specifieke 
richtlijnen voor de inspectie door vlaggenstaten 
opgesteld om de ratificerende staten verder te begeleiden 
bij het ontwerp van een inspectiesysteem voor 
arbeidsomstandigheden en om inspecties aan boord te 
begeleiden (ILO, 2017). Het Verdrag is van toepassing op 
alle commerciële vissersvaartuigen die de vlag voeren 
van een ratificerende staat. Het past ook een beginsel van 
‘geen voorkeursbehandeling’ toe, dat ervoor zorgt dat 
vissersvaartuigen van een vlaggenstaat die het Verdrag 
niet heeft geratificeerd, geen gunstiger behandeling 
krijgen dan vissersvaartuigen die de vlag voeren van 
een Lidstaat dat het heeft geratificeerd. Daarom mag 
een havenstaat die het Verdrag heeft geratificeerd een 
bezoekend buitenlands schip inspecteren op naleving 
van de vereisten van het Verdrag. De havenstaat kan 
maatregelen nemen die nodig zijn om omstandigheden 
aan boord die duidelijk gevaarlijk zijn voor de veiligheid 
of de gezondheid, recht te zetten.

De procedures van een dergelijke inspectie worden 
behandeld in Richtlijnen voor havenstaatcontroleurs 
(ILO, 2010).

Inhoud
Het Verdrag bestaat uit negen afzonderlijke delen met 
gedetailleerde definities, algemene bepalingen en verdere 
specificatie van minimumvereisten, servicevoorwaarden, 
accommodatie en voedsel, medische zorg, bescherming 
van de gezondheid en sociale zekerheid, en ten slotte 
een deel over naleving en handhaving.

Het Verdrag bepaalt dat de minimumleeftijd om op 
een vissersvaartuig te werken 16 jaar oud is, of 15 jaar 
voor personen die niet langer leerplichtig zijn en een 
beroepsopleiding volgen in de visserij of licht werk 
verrichten tijdens schoolvakanties. Als de nationale 
autoriteit besluit dat bepaalde visserijactiviteiten 
te gevaarlijk zijn, kan deze minimumleeftijd voor 
dergelijke activiteiten worden verhoogd tot 18 jaar. Het 
Verdrag bepaalt dat geen enkele visser aan boord van 
een vissersvaartuig mag werken zonder een geldige 
medische verklaring. De bevoegde autoriteit moet de 
aard van het medisch onderzoek en de vorm en inhoud 
van de medische verklaringen vaststellen. Vrijstelling 
van de eis voor medische onderzoeken en medische 
verklaringen kan worden verleend aan vissers die werken 
op vaartuigen met een lengte van minder dan 24 meter 
die niet langer dan drie dagen op zee zijn.

Het Verdrag vereist dat een vaartuig voldoende bemand 
is en dat vissers regelmatige rustperioden van voldoende 
lengte hebben om gezond en veilig te blijven. Er worden 
nadere eisen gesteld aan schepen met een lengte van 
meer dan 24 meter en schepen die langer dan drie dagen 
op zee zijn. Vissers moeten een schriftelijke, ondertekende 
werkovereenkomst hebben die ze begrijpen. De 
eigenaar van het vaartuig heeft de verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat elke visser een schriftelijke 
werkovereenkomst heeft, ondertekend door zowel de 
visser als de eigenaar van het vissersvaartuig of een 
gemachtigde vertegenwoordiger van laatstgenoemde. 
Elk vaartuig moet een bemanningslijst aan boord 
hebben met de gegevens van de vissers die aan boord 
zijn. Een kopie van een dergelijke lijst moet aan een 
aangewezen persoon aan wal worden verstrekt voordat 
of onmiddellijk nadat het vaartuig de haven verlaat.

Vissers in loondienst moeten een maandelijkse of 
regelmatige betaling ontvangen. Ze moeten een manier 
hebben om alle of een deel van hun ontvangen betalingen, 
inclusief voorschotten, kosteloos aan hun gezin over 
te maken. Het Verdrag vereist dat vissers worden 
gerepatrieerd wanneer hun arbeidsovereenkomst 
afloopt, of om andere gespecificeerde redenen, en dat 
de kosten van repatriëring worden gedragen door de 
eigenaar van het vissersvaartuig en, als de eigenaar faalt, 
de vlaggenstaat.

Vissersvaartuigen moeten medische uitrusting en 
voorraden bij zich hebben en er moet ten minste één 
visser aan boord zijn met de kennis om de medische 
uitrusting en voorraden van het vaartuig te gebruiken. 
Vissersvaartuigen moeten zijn uitgerust voor radio- of 
satellietcommunicatie met personen of diensten aan de 
wal die medisch advies kunnen geven. Vissers hebben 
het recht om in geval van ernstig letsel of ziekte tijdig 
aan land te worden gezet voor medische behandeling. 
Om de risico’s van arbeidsongevallen te voorkomen 
en te verminderen, moeten vissers worden getraind 
en moeten er risicobeoordelingen worden uitgevoerd. 
In het geval van een aan het werk gerelateerde ziekte, 
ongeval of letsel, moeten vissers toegang hebben 
tot medische zorg en compensatie, dat kan worden 
gegarandeerd door een systeem waarbij de eigenaar van 
het vissersvaartuig aansprakelijk is of door middel van 
verplichte verzekeringen, compensatie voor werknemers 
of andere regelingen. Als de nationale wetgeving geen 
systeem biedt voor de bescherming van vissers, blijft de 
eigenaar van het vissersvaartuig verantwoordelijk totdat 
de visser is gerepatrieerd.
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Om een brede ratificatie van landen mogelijk te 
maken en rekening houdend met de verschillende 
ontwikkelingsstadia, bevat C188 verschillende 
flexibiliteitsclausules, waaronder voor sommige 
bepalingen de mogelijkheid van geleidelijke uitvoering.

Hoe kunnen landen Partij worden bij het 
ILO-Verdrag Werk in de Visserijsector? 
Landen kunnen een akte van bekrachtiging neerleggen 
bij de Directeur-Generaal van de ILO. Landen die 
interesse hebben om tot ratificatie van het Verdrag over 
te gaan, kunnen overwegen om:

1. Een analyse uit te voeren van hun nationale wetten, 
voorschriften of andere maatregelen in vergelijking 
met de bepalingen van het Verdrag, om lacunes 
vast te stellen die moeten worden opgevuld.

2. Een nationale validatie van de analyse uit te 
voeren, inclusief het identificeren van wijzigingen 
die nodig zijn in nationale wet- en regelgeving.

3. Een mechanisme voor coordinatie op te zetten  
tussen de relevante ministeries en agentschappen 
op nationaal niveau ter ondersteuning van de 
uitvoering van het Verdrag.

4. Handhavingscapaciteit op te bouwen.

Status: in werking getreden op 16 november 
2017. 

Andere relevante bronnen
 Het ILO Verdrag Werk in de Visserijsector 

van 2007, 188 (nr. 188).

 De Aanbeveling Werk in de Visserijsector 
van 2007, 199 (nr. 199).

 ILO Richtlijnen voor de inspectie van 
de arbeids- en levensomstandigheden 
door de vlaggenstaat aan boord van 
vissersvaartuigen.

 ILO Richtlijnen voor havenstaat 
controlebeambten die inspecties 
uitvoeren in het kader van het ILO Verdrag 
Werk in de Visserijsector, 2007 (nr. 188).

 De flexibiliteitsclausules van Verdrag Werk 
in de Visserijsector, 2007 (nr. 188). 

 Richtlijn om een vergelijkende analyse 
uit te voeren van het Verdrag Werk in 
de Visserijsector, 2007 (nr. 188) en 
nationale wetten, voorschriften of andere 
maatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: wagner@ilo.org  

https://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_177245/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_177245/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_177245/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_177245/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_618563.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_618563.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_161223/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_161223/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_161223/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_161223/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_161223/lang--en/index.htm
mailto:wagner@ilo.org
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312333:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199
https://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_428592/lang--en/index.htm


Bevordering van veiligheid en verBetering van arBeidsomstandigheden in de surinaamse visserij door toepassing van internationale normen

17

6. De FAO Overeenkomst inzake Havenstaat Maatregelen om  
    Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde Visserij en te voorkomen,  
    tegen te gaan en te beëindigen, 2009 (PSMA) 

Wat is het? 
De Overeenkomst inzake Havenstaat Maatregelen 
(PSMA) is het eerste internationaal bindende instrument 
dat specifiek tot doel heeft illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO) te voorkomen, te 

bestrijden en uit 
te bannen. Het 
hoofddoel ervan 
is te voorkomen 
dat vaartuigen 
die IOO-visserij 
bedrijven, havens 
kunnen gebruiken 
en hun vangsten 
aanlanden. De 
Overeenkomst vormt 
een aanvulling op 
andere instrumenten 
en hulpmiddelen, en 
maakt deel uit van een 
internationaal kader 
van juridisch bindende 

en vrijwillige internationale visserijinstrumenten die 
tot doel hebben de instandhouding en het duurzaam 
gebruik van levende mariene hulpbronnen en mariene 
ecosystemen op de lange termijn te waarborgen.

Waarom Partij worden bij de PSMA? 
Het wereldwijde inkomstenverlies als gevolg van IOO-
visserij wordt geschat op tussen de 10 miljard en 
23 miljard per jaar. Deze destructieve activiteit vormt 
een ernstige bedreiging voor de instandhouding van het 
zeeleven op lange termijn en heeft ernstige gevolgen 
voor de voedselzekerheid, de werkgelegenheid en lokale 
economieën.

Toepassing  van  de PSMA is een kosteneffectieve, 
goedkope en veilige manier om IOO-visserij te 
ontmoedigen door te voorkomen dat vaartuigen die 
worden verdacht van IOO-visserij gebruik kunnen 
maken van havendiensten en hun vangsten aanlanden. 
Dit weerhoudt visserijproducten die afkomstig zijn 
van IOO-visserij van het bereiken van markten en 
vermindert de prikkel voor IOO-vissersvaartuigen. 
Toepassing van de PSMA verlaagt ook de kosten 
van toezicht op zee en harmoniseert wereldwijd de 
havenstaat controlemaatregelen voor buitenlandse 
vissersvaartuigen. De kracht van de PSMA neemt toe 
naarmate meer en meer landen zich aan de overeenkomst 
houden en deze effectief uitvoeren, omdat met IOO-
visserij betrokken vaartuigen steeds minder keuze zullen 
hebben uit havens om hun vangsten aan te landen en te 
verkopen.

Reikwijdte en toepassing 
De PSMA stelt een minimumpakket van 
standaardmaatregelen vast die de Partijen moeten 
toepassen wanneer buitenlandse schepen hun havens 
willen binnenvaren, of terwijl ze zich in hun havens 
bevinden.

Toepassing van de PSMA kan ertoe leiden dat de 
toegang tot de haven wordt geweigerd, het gebruik 
van havendiensten wordt geweigerd en tot opsporing 
van IOO-visserijactiviteiten in situaties waarin duidelijk 
bewijs van IOO-visserij of aanverwante activiteiten 
bestaat.
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De toepassing van de PSMA kan leiden tot 
inbeslagname of verbeurdverklaring van de vangst, 
strafrechtelijke, civiele of administratieve procedures 
en samenwerking met vlaggenstaten en Regionale 
Organisaties voor Visserijbeheer (ROVB’s) op het gebied 
van handhavingsmaatregelen en ontmoediging. 
Bovendien kan de toepassing van PSMA leiden tot beter 
gecoördineerde haveninspecties door de integratie van 
visserij-gerelateerde inspectie met het bredere systeem 
van havenstaatcontrole. Dit kan een gelegenheid bieden 
voor een gecoördineerd en geïntegreerd systeem 
van controles op gezondheid, beveiliging, vervuiling, 
veiligheid en transnationale criminele activiteiten 
waarbij vissersvaartuigen betrokken kunnen zijn.

De toepassing van de Overeenkomst geldt niet voor 
vaartuigen uit naburige landen die kleinschalige 
visserij beoefenen, op voorwaarde dat de vlaggenstaat 
meewerkt en dergelijke vaartuigen niet geacht worden 
IOO-visserij te hebben bedreven.

Inhoud
De PSMA bevat minimumvereisten die Partijen 
moeten toepassen voordat ze schepen de haven laten 
binnenvaren, procedures die moeten worden gevolgd 
voor het binnenvaren van de haven en het gebruik 
van havenfaciliteiten, evenals procedures voor het 
uitvoeren van inspecties en het communiceren van 
inspectieresultaten. De Overeenkomst bevat ook 
bepalingen over de rol van de vlaggenstaat, over 
speciale vereisten voor ontwikkelingslanden en over de 
afhandeling van geschillen.

Wanneer toegang tot de haven is verleend op basis 
van informatie die door een schip is verstrekt, en 
voorafgaand aan de inspectie, kan het gebruik van 
de haven onder bepaalde omstandigheden worden 
geweigerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de vaststelling 
dat het schip geen geldige en toepasselijke vergunning 
heeft van de vlaggenstaat of de kuststaat. Een Partij kan 
ook het gebruik van de haven weigeren als er duidelijk 
bewijs is dat vis aan boord van het vaartuig is gevangen 
in strijd met de wetgeving van de kuststaat. Verder kan 
het gebruik van de haven worden geweigerd wanneer 
de vlaggenstaat niet binnen een redelijke termijn aan de 
havenstaat bevestigt dat de vis aan boord is genomen in 
overeenstemming met de vereisten van een Regionale 
Organisatie voor Visserijbeheer.

Als inspecties plaatsvinden, moeten zij de 
overeengekomen procedures volgen en moet het 
verstrekte inspectierapport worden ingevuld. In de 
Overeenkomst worden ook richtlijnen gegeven voor de 
opleiding van inspecteurs.

Wanneer een schip het gebruik van de haven wordt 
geweigerd, moet het worden verboden gebruik te maken 
van havendiensten, zoals bijtanken en bevoorraden, 
onderhoud en droogdokken, noch aanlanding en 
overslaan van verpakte of verwerkte vis die niet eerder 
is aangeland.

De Overeenkomst roept op tot communicatie en 
samenwerking op nationaal en regionaal niveau. Op 
nationaal niveau vereist de PSMA de integratie en 
coördinatie van havenstaatmaatregelen in een breder 
systeem van havencontroles en andere maatregelen 
om IOO-visserij te voorkomen, evenals de uitwisseling 
van informatie tussen nationale agentschappen en 
coördinatie van uitvoering activiteiten. Er worden 
protocollen verstrekt voor samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen Partijen en met relevante 
internationale en regionale organisaties, zoals ROVB’s.

Partijen moeten een voldoende niveau van jaarlijkse 
scheepsinspecties bepalen en prioriteiten stellen voor 
welke schepen ze moeten inspecteren. Veel Partijen 
hebben dit gedaan via ROVB’s. Inspecteurs moeten 
hun taken uitvoeren in overeenstemming met 
overeengekomen normen en moeten toegang krijgen 
tot en inzage krijgen in al het relevante bewijsmateriaal. 
Inspectierapporten moeten standaardinformatie 
bevatten en worden toegezonden aan relevante Partijen, 
waaronder betrokken Staten, ROVB’s en FAO.

De PSMA verplicht vlaggenstaten ervoor te zorgen dat:

• hun schepen meewerken tijdens een inspectie 
door een havenstaat, 

• hun schepen aanmoedigen om havens te 
gebruiken van Staten die aan de Overeenkomst 
voldoen, 

• onderzoeken en handhavingsmaatregelen 
genomen worden wanneer bewijs van IOO-visserij 
of aanverwante activiteiten wordt vastgesteld, en

• verslag wordt uitgebracht over de maatregelen die 
zijn genomen ten aanzien van de onder hun vlag 
varende vaartuigen die worden verdacht van IOO-
visserij
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De eisen van ontwikkelingslanden worden erkend en 
er worden voorzieningen getroffen voor technische 
en financiële bijstand, waaronder de oprichting van 
een fonds ter ondersteuning van de ontwikkeling en 
versterking van capaciteit en relevante monitoring-, 
controle-, toezicht- en nalevingsactiviteiten.

Hoe kunnen landen Partij worden bij de 
PSMA? 
Landen en organisaties voor economische integratie 
worden aangemoedigd om Partij te worden bij de PSMA. 
Als een land de PSMA heeft ondertekend, kan het de 
akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring 
neerleggen bij de Directeur-Generaal van de FAO. Indien 
zij de PSMA niet hebben ondertekend, kunnen zij de 
originele akte van toetreding neerleggen bij de Directeur-
Generaal van de FAO.

Status: in werking getreden op 5 juni 2016.

Andere relevante bronnen  
 Tekst van de FAO Overeenkomst van 

2009 inzake Havenstaat Maatregelen om 
Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde 
Visserij te voorkomen en te beëindigen 
(PSMA)

 Het wereldwijde register van Vissersvaar 
tuigen, Gekoelde Transportschepen en 
Bevoorradingsschepen

 Status van de Partijen bij de PSMA

 Wettelijke kaders die relevant en 
complementair zijn aan de PSMA

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: PSMA-support@fao.org 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037t-e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037t-e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037t-e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037t-e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037t-e.pdf
http://www.fao.org/global-record/information-system/en
http://www.fao.org/global-record/information-system/en
http://www.fao.org/global-record/information-system/en
http://www.fao.org/port-state-measures/background/parties-psma/en/
http://www.fao.org/port-state-measures/background/legal-frameworks/en/
http://www.fao.org/port-state-measures/background/legal-frameworks/en/
mailto:PSMA-support@fao.org
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Veiligheidscode voor Veiligheid van Vissers en Vissersvaartuigen, 2005. 

De Veiligheidscode is een tweedelige handleiding waarin “veiligheids- en 
gezondheidspraktijken voor vissers (deel A)” en “veiligheids- en gezondheidseisen 
voor de constructie en uitrusting van vissersvaartuigen (deel B)” worden aanbevolen.

Deel A bevat details over de taken en verantwoordelijkheden van bevoegde 
autoriteiten, schippers en bemanning, informatie over de opleiding, training en 
veiligheidsbewustzijn van vissers, en over gezondheid en medische zorg in de 
visserijsector. Het is van toepassing op vissersvaartuigen van alle groottes en bevat 
een speciaal gedeelte voor schepen zonder dekvloer en schepen met een dekvloer 
en een lengte van minder dan 12 m. Deel B geeft informatie aan scheepsbouwers en 
eigenaren over het ontwerp, de constructie en de uitrusting van vissersvaartuigen, 
met het oog op het bevorderen van de veiligheid van vissersvaartuigen en de 
veiligheid en gezondheid van de bemanning. Deel B is alleen van toepassing op 
vissersvaartuigen met een lengte van 24 meter en meer. De Veiligheidscode kan 
dienen als een nuttige gids voor diegenen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van 
nationale wet- en regelgeving over de veiligheid van vissersvaartuigen en vissers.

7. FAO-ILO-IMO vrijwillige instrumenten over veiligheid op zee 

De FAO, ILO en IMO hebben verschillende instrumenten ontwikkeld, vrijwillig van aard, om de veiligheid van 
vissersvaartuigen en vissers te bevorderen. Enkele van deze instrumenten worden hier samengevat.

Gedragscode voor Verantwoorde Visserij (CCRF), 1995.
De CCRF stelt de principes en internationale gedragsnormen vast voor verantwoorde 
visserijpraktijken en ontwikkeling van de aquacultuur. Het dient als referentie 
voor nationale en internationale inspanningen, inclusief beleid en institutionele 
kaders en instrumenten, om te zorgen voor een duurzame exploitatie van levende 
aquatische hulpbronnen in harmonie met het milieu. Het bevat bepalingen over de 
plichten van alle Staten, vlaggenstaten, havenstaten en marktstaten, en de rol van 
ROVB’s. Artikel 8 (visserijactiviteiten) van de Gedragscode voor Verantwoorde Visserij 
bevat de beginselen voor verantwoorde visserijpraktijken. Het artikel behandelt de 
plichten van staten om ervoor te zorgen dat visserijactiviteiten op een verantwoorde 
manier worden uitgevoerd, inclusief aspecten die verband houden met veiligheid 
op zee, sociale zekerheid en behoorlijk werk in de visserij, visserijtechnologieën en 
visserijfinanciering en -verzekering.
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http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
http://www.fao.org/3/a-v9878e.pdf%20
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Implementatierichtlijnen voor Deel B van de Code, de 
Vrijwillige Richtlijnen en de Veiligheidsaanbevelingen, 2014.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om maritieme, arbeids- en visserijministeries (en elk ander 
relevant overheidsministerie) te helpen bij de uitvoering van de drie FAO / ILO / IMO-
instrumenten voor het ontwerp, de constructie en de uitrusting van vissersvaartuigen 
van alle soorten en maten.

De richtlijnen hebben betrekking op wettelijke, administratieve, strategische en 
operationele vereisten op het gebied van veiligheid, capaciteitsopbouw, opleiding 
van bemanningsleden en handhaving van regelgeving. De richtlijnen bieden 
basisinformatie om het begrip van de technische bepalingen en terminologie 
van de instrumenten te vergroten. Deze implementatierichtlijnen laten zien waar 
informatie in de IMO / ILO / FAO-instrumenten gevonden kan worden en geven 
nuttige voorbeelden.

Vrijwillige Richtlijnen voor het Ontwerp, de Constructie en de 
Uitrusting van Kleine Vissersvaartuigen, 2005.
Het doel van deze Richtlijnen is om algemeen advies te geven over veilige 
praktijken voor het ontwerp, de constructie en de uitrusting van vissersvaartuigen 
met dekvloeren met een lengte tussen 12 en 24 m. De Richtlijnen bevatten 
delen over constructie, stabiliteit, machines, brandbeveiliging, bescherming 
van de bemanning, reddingsmiddelen, noodprocedures, radiocommunicatie, 
navigatieapparatuur en accommodatie voor de bemanning.

Veiligheidsaanbevelingen voor Vissersvaartuigen met 
een Dekvloer en een Lengte van minder dan 12 meter en 
Vissersvaartuigen zonder Dekvloer, 2012.
De aanbevelingen bevatten informatie over het ontwerp, de constructie, de 
uitrusting, de opleiding en de bescherming van de bemanning van kleine 
vissersvaartuigen met het oog op het bevorderen van de veiligheid van het 
vaartuig en de veiligheid en gezondheid van de bemanningen.

De bepalingen zijn van toepassing op schepen met een dekvloer en een lengte 
van minder dan 12 m en op schepen zonder dekvloer die bestemd zijn om 
op zee te opereren, alsook op elk ander waterlichaam inclusief de oceaan, 
rivieren, meren en dammen. Aspecten die in deze praktische aanbevelingen aan 
bod komen zijn: scheepsconstructie, stabiliteit en zeewaardigheid, machines 
en elektrische installaties, brandbeveiliging en brandbestrijding, bescherming 
van de bemanning, reddingsmiddelen, noodprocedures en veiligheidstraining, 
radiocommunicatie, navigatieapparatuur, accommodatie voor de bemanning, 
opleiding en competentieontwikkeling.

http://www.fao.org/3/a-i3662e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3662e.pdf
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
http://www.fao.org/3/a-i3108E.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3108E.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3108E.pdf
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Technische Richtlijnen voor Verantwoorde Visserij: 
Visserijactiviteiten: Beste Praktijken om de veiligheid op zee 
in de visserijsector te verbeteren, 2015.
Deze technische richtlijnen ondersteunen autoriteiten bij het ontwikkelen 
en implementeren van strategieën om de veiligheid, gezondheid en 
arbeidsomstandigheden bij visserijactiviteiten te verbeteren. De richtlijnen hebben 
betrekking op de volgende onderwerpen: Verzameling en analyse van gegevens 
en informatie om de veiligheid te verbeteren, nationale inventarissen van de 
visserijsector (referentieonderzoeken - met de nadruk op personen werkzaam 
in de sector - om de oorzaken van ongevallen op zee te begrijpen), problemen, 
oplossingen en ontwikkeling van veiligheidsstrategieën, en geeft advies over het 
managen van verandering.

©
FA

O
/T

. 
W

ill
em

s

Visserijontwikkeling in Suriname

Suriname heeft een bloeiende visserijsector die sinds 1950 stapsgewijs tot ontwikkeling is gekomen. Zeevisserij was 
in Suriname van oudsher beperkt tot activiteiten die in de kustwateren werden uitgevoerd zoals schutbankvisserij 
op de modderbanken (ook gekend als njawarie) en fuiknetvisserij in de riviermondingen (ook wel krakka of 
jagi-jagi visserij). Met de introductie van bodemtrawlvisserij gericht op grote zeegarnalen (Penaeus spp.) in de 
jaren 50 van de vorige eeuw, nam de industriële visserij een start. Tegen het einde van de jaren 70 werd ook de 
kustvisserij met drijvende kieuwnetten geïntroduceerd vanuit het naburige Guyana. Venezolaanse lijnvissers, 
die traditioneel de visserij op red snapper (Lutjanus purpureus) beoefenden op het continentaal plateau van de 
Guianas vallen onder Surinaamse jurisdictie sinds de afbakening van de Exclusieve Economische Zone (EEZ). 
Die zone werd in 1982 formeel vastgelegd door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee 
(VN-zeerechtverdrag) en bracht het gebied vanaf de kustlijn tot 200 zeemijlen (370 km) in zee onder Surinaamse 
jurisdictie. In de late jaren tachtig en negentig werd de trawlvisserij op seabobgarnalen (Xiphopenaeus kroyeri) en 
bodem (demersale) vissoorten ingevoerd. Daarnaast begonnen zogenaamde bangamary-boten gericht te vissen 
op dagutifi/bangamary (Macrodon ancylodon) en botervis (Nebris microps) dichtbij de kust, gebruik makende 
van kieuwnetten met een kleinere maaswijdte dan de traditionele drijfnetten. De meest recente ontwikkeling 
in de Surinaamse visserijvloot is de toevoeging van (veelal onder buitenlandse vlag varende) boten die tonijn 
en andere grote pelagische vissen vangen met behulp van lange lijnen.  De Surinaamse visserijvloot wordt vaak 
verdeeld in een artisanaal en een industrieel segment. Vaartuigen die in de riviermondingen en kustwateren 
actief zijn (bv. fuik- en kieuwnetvisserij) worden als artisanaal aangemerkt, terwijl trawl- en lijnvisserij verder op in 
de zee als industriële visserij wordt beschouwd. 

http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
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De commerciële visserij wordt algemeen beschouwd als 
een van de gevaarlijkste beroepen ter wereld, wat tot 
uiting komt in de tienduizenden ongelukken en dodelijke 
slachtoffers onder vissers per jaar. De afgelopen decennia 
hebben de leden van de IMO, de ILO en FAO een raamwerk 
van internationale visserij-instrumenten ontwikkeld om 
de veiligheid en de arbeids- en levensomstandigheden 
in de visserij te verbeteren en het aantal ongevallen en 
dodelijke slachtoffers in de sector te verminderen.

De vrijwillige instrumenten zijn ontwikkeld en worden 
gebruikt door veel staten en belanghebbenden in de 
visserijsector. In de afgelopen jaren is het internationaal 
juridisch bindende kader voor visserijveiligheid en 
behoorlijke arbeidsomstandigheden aangevuld met het 
ILO Verdrag inzake Werk in de Visserijsector (nr. 188), 
de FAO Overeenkomst inzake Havenstaat Maatregelen 
(PSMA) en de IMO Overeenkomst van Kaapstad, die naar 
verwachting op korte termijn in werking zal treden.

Het aantal Staten dat deze internationaal bindende 
instrumenten ratificeert en uitvoerd, neemt toe. Om echt 
effectieve instrumenten te worden om de visserijveiligheid 
en arbeidsomstandigheden te verbeteren, is het echter 
belangrijk dat de minimumnormen en vereisten van 
deze internationale instrumenten zo breed mogelijk 
worden overgenomen. IMO, ILO en FAO blijven daarom, 

samen met hun Lidstaten, dit kader van internationale 
instrumenten promoten en moedigen alle Staten aan 
om deze internationaal onderhandelde instrumenten te 
ratificeren en uit te voeren.

IMO, ILO en FAO ondersteunen gezamenlijk de ratificering 
en uitvoering van deze internationale instrumenten, 
bijvoorbeeld door uitwisseling van informatie over 
havenstaatcontrole ter verbetering van de veiligheid, 
arbeids- en levensomstandigheden en vermindering 
van IOO-visserij, capaciteitsopbouw via regionale en 
nationale technische seminars over veiligheid , IOO-
visserij en fatsoenlijk werk in Azië, Zuidwest-Indische 
Oceaan en West-Afrika, en de gezamenlijke ad-hoc FAO 
/ ILO / IMO-werkgroep voor IOO-visserij en aanverwante 
zaken (JWG). Bijstandsfondsen, technische en juridische 
ondersteuning en capaciteitsopbouw zijn beschikbaar 
voor Staten die de internationale instrumenten die in 
deze brochure worden gepromoot, te ratificeren, en om 
uitvoering en handhaving te ondersteunen.

Laten we onze krachten bundelen om de visserijsector 
van morgen vorm te geven en veiligheid en fatsoenlijk 
werk in de visserij te bevorderen door de toepassing van 
internationale normen.

8. Conclusies 
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CTA België, Congo, Cookeilanden, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Nederland, 
Noorwegen, Saint Kitts en Nevis, Sao Tomé en Principe, Spanje en Zuid-Afrika.

STCW-F België, Canada, Congo, Denemarken, Frankrijk, Gambia, IJsland, Indonesië, Kiribati, Letland, Litouwen, 
Marokko, Mauritanië, Namibië, Nauru, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, 
Palau, Polen, Portugal, Roemenië, Russische Federatie, Saint Lucia, Sierra Leone, Spanje, Syrische 
Arabische Republiek, Tunesië, Uruguay, Zuid-Afrika.

C188 Angola, Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Congo, Denemarken, Estland, Frankrijk, Litouwen, Marokko, 
Namibië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Senegal, Thailand, Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland, Zuid-Afrika.

PSMA Albanië, Australië, Bahama’s, Bangladesh, Barbados, Cambodja, Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, 
Denemarken (met betrekking tot Groenland en de Faeröer - geassocieerd lid), Djibouti, Dominica, 
Ecuador, Europese Unie (Lid-organisatie), Fiji, Filipijnen, Frankrijk, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guinee, Guyana, IJsland, Indonesië, Ivoorkust, Japan, Kaapverdië, Kenia, Liberia, Libië, Madagaskar, 
Maldiven, Mauritanië, Mauritius, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibië , Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, Oman, Palau, Panama, Peru, Republiek Korea, Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent en de 
Grenadines, Sao Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Sri Lanka , 
Thailand, Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Uruguay, Vanuatu, 
Vietnam, Zuid-Afrika.

*Status op 1 juli  2020

9. Bijlage  
Lijsten van landen in alfabetische volgorde die de CTA, STCW-F, C188 
en PSMA hebben geratificeerd
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Contact: 
Visserijafdeling - Natuurlijke hulpbronnen en duurzame productie
E-mail: FI-inquiries@fao.org
Webadres: www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/en/

Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties 
Via delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italië

Deze brochure is samengesteld door de IMO, ILO, FAO en het Directoraat Visserij van het 
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname. Het doel van de brochure is 
om een beknopt overzicht te geven van vier internationaal wettelijk bindende 
visserijinstrumenten (verdragen en overeenkomsten) die de veiligheid van vissersvaartuigen 
en vissers, opleiding van vissers, behoorlijke arbeids- en leefomstandigheden en verantwoorde 
en veilige visserijactiviteiten bevorderen. 
Het Ministerie van LVV werkt samen met bovengenoemde internationale organisaties, visserij 
organisaties en andere belanghebbenden in Suriname, aan de verbetering van de veiligheid en 
arbeidsomstandigheden in de visserij. De uitvoering van de volgende vier visserijinstrumenten 
en hun mogelijke ratificering door Suriname kunnen daarbij een belangrijke rol spelen:

º  de IMO Overeenkomst van Kaapstad (CTA), 2012
º  het IMO Internationaal Verdrag betreffende de Normen voor de Bemanning van 
    Vissersvaartuigen inzake Opleiding, Diplomering en Wachtdienst (STCW-F), 1995
º  het ILO Verdrag betreffende Werk in de Visserijsector (C188), 2007
º  de FAO Overeenkomst inzake Havenstaat Maatregelen om Illegale, Ongemelde en 
   Ongereguleerde Visserij te voorkomen, tegen te gaan, en te beëindigen (PSMA), 2009.
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