
 

17 Het maritiem geschil 
 Hoorzitting grensgeschil Guyana - Suriname in december 

De hoorzittingen over het grensgeschil tussen de buurlanden Guyana en Suriname starten in 
december. De Internationale rechtbank van de Verenigde Naties over het Zeerecht (ITLOS) 
houdt de zittingen in het hoofdkwartier van de OAS in Washington DC. Men wil voor eind 2007 
een definitief besluit over het geschil. De rechtbank zal beslissen aan wie de New River Triangel 
in de Corantijnrivier toebehoort. Beide landen zijn namelijk van oordeel dat zij recht hebben op 
het betwist gebied. 

 

 

 Hebben wij de zuidwestelijke driehoek reeds opgegeven 
De West 
04. 08. 08 

Is het zo dat de Surinaamse regering de New River Triangle als verloren 
beschouwt na de beslissing van het VN- tribunaal inzake een maritiem 
grensgeschil? Surinames claim is gebaseerd op dat niet de Coeroeni/ Kutari de 
bronrivier is en de grensrivier, maar de New River. Satelietfoto`s bevestigen dit. 

 

 Uitspraak maritiem geschil Suriname-Guyana in augustus 
Times 
7 mei 
2007 

Uitspraak maritiem geschil Suriname-Guyana in augustus: Het Internationaal 
Tribunaal voor Zeerecht heeft dit via het Permanent Hof van Arbitrage aan de co-
agenten van de landen in kwestie bevestigd. Gestreefd wordt de kwestie zo 
spoedig mogelijk af te ronden. Partijen zullen in juli nader geïnformeerd worden 
met betrekking tot het tijdstip waarop de uitspraak zal worden gedaan. 

 
 

 Guyana wil rustig en kalm verloop maritiem dispuut 

Times 
4 juni 2007 

Guyana wil rustig en kalm verloop maritiem dispuut: Sir Shridath Ramphal, lid 
van de Guyanese grensgeschildelegatie, roept op tot een rustig en kalm verloop 
van het maritiem geschil. Dit standpunt nam Ramphal in na de oriëntatie van 
David Grey, de hydrografische deskundige van het Itlos (UN International Tribunal 
on the Law of the Sea). Samen met functionarissen uit Suriname en Guyana 
bracht Grey zaterdag een bezoek aan het betwist gebied. Verwacht wordt dat het 
Itlos binnen twee maanden een bindende uitspraak zal doen in dit maritiem 
geschil. 

 

 

 President Bharrat Jagedeo: Guyana heeft harde case tegen Suriname 
 maritiem geschil 

 


