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VAN DE 

REPUBLIEK SYRINAME 

WET van 8 april 2013, houdende goedkeuring van de toetreding 

van de Republiek Suriname tot “The International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers (STCW), 1978”. 

 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de 

toetreding van de Republiek Suriname tot “The International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers (STCW), 1978”, het STCW verdrag, 1978 aan de 

goedkeuring van De Nationale Assemblée te onderwerpen, welke 

goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de 

Republiek Suriname bij wet moet worden verleend; 

 

 Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale 

Assemblée, bekrachtig de onderstaande wet: 

 

Artikel 1 

 

De toetreding van de Republiek Suriname tot “The International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for seafarers (STCW), 1978”, het STCW Verdrag, 1978 wordt 

goedgekeurd. 
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Artikel 2 

 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 

afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die 

van haar afkondiging. 

3.  De Minister van Transport, Communicatie en Toerisme en 

Buitenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van deze wet. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 8
ste

 april 2013, 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 18
e
 april 2013  

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

S. MOESTADJA 
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WET van 8 april 2013, houdende goedkeuring van de toetreding 

van de Republiek Suriname tot “The International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers (STCW), 1978”. 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Suriname wordt als lidland van de Internationale Maritieme 

Organisatie, IMO, in voldoende mate op de hoogte gesteld van de 

voortschrijdende ontwikkeling in de maritieme sector. 

Deze Internationale organisatie heeft op diverse fora Suriname steeds 

aangemoedigd om het “International Convention on Standards of 

Training, Certification ant Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978” 

(STCW Verdrag, 1978) te ratificeren en vervolgens te implementeren 

in de nationale wetgeving. Bedoeld Verdrag wordt gekenmerkt als 

veelomvattend technisch Verdrag, waarbij nagenoeg alle lidlanden 

partij zijn. 

 

Het STCW Verdrag, 1978 is op 7 juli 1978 aangenomen, doch trad pas 

op 28 april 1984 in werking. De bedoeling voor de introductie van dit 

verdrag door de Internationale Maritieme Organisatie, IMO, is het 

vastleggen van standaard voorschriften c.q. voorwaarden voor de 

zeevarenden. Elk lidland van de IMO die is toegetreden tot het STCW 

Verdrag, 1978 dient zich te houden aan deze voorschriften. De praktijk 

(werkelijkheid) wees anders uit. Elk lidland gaf een eigen interpretatie 

aan het STCW Verdrag, 1978. De IMO besloot daarom in het jaar 1995 

en daarna ook in het jaar 2010, uiteraad op aandringen van de 

lidlanden, om het bedoelde Verdrag aan een grondige revisie te 

onderwerpen. 

 

Het doel van de grondige revisie was het moderniseren van de 

voorschriften in dit Verdrag, waarbij de factor “mens” als zeevarende 

centraal dient te staan. Er is daarbij gedegen rekening gehouden met de 

“conventions en recommendations” waar de “International Labour 
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Organisation” voor gaat. Dit resultaat is eerstens vervat in de STCW 

1995 Code en vervolgens in de “Manilla Amendments 2010”. 

 

Bij de gehouden diplomatieke conferentie van IMO lidlanden van       

21-25 juni 2010 in de Fillipijnen, werd het Suriname wederom tijdens 

de beraadslagingen duidelijk dat om internationaal mee te kunnen gaan 

met de voortschrijdende ontwikkeling in de maritieme sector, het van 

belang is om alvast toe te treden tot  “The International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

(STCW), 1978”, (STCW Vverdrag 1978). 

 

De “Manilla Amendments 2010” is tijdens deze conferentie unaniem 

aangenomen en treedt in werking per 1 januari 2012. 

 

De onderhavige wet is daarom noodzakelijk, ter voldoening aan het 

bepaalde in artkel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek 

Suriname. 

 

 

Paramaribo, 8 april 2013, 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 


