
‘In de komende periode is
het faciliteren van de natio-
nale maritieme ontwikke-

ling een prioriteit van de MAS.
Als autoriteit heb je een regule-
rende en een faciliterende taak.
Bij het uitvoeren van de regule-
rende taak, houd je onder meer
toezicht op het reilen en zielen
binnen de sector. Wat je echter
vaak ziet is een te sterke focus op
de eerste, terwijl ook het facilite-
ren de nodige aandacht ver-
dient.’ Dit geeft Michel Amafo,
directeur van de MAS, aan in het
kader van de prioriteiten van het
bedrijf in dit nieuwe jaar. De
MAS topman stelt in het ver-
lengde hiervan dat wanneer een
bedrijf, bijvoorbeeld, miljoenen
dollars wil investeren, dat bedrijf
de ruimte daartoe moet krijgen,
natuurlijk binnen de regels, wat
kan en wat kan niet. Het is de
verantwoordelijkheid van de
MAS om de randvoorwaarden te
creëren, zodat verdere ontwikke-
ling van de sector wordt gesti-
muleerd. Het leveren van een
kwalitatieve dienstverlening is
volgens Amafo een bijzonder
vereiste. Het fundament hier-
voor is gelegd in 2013. Zo was er
onder andere sprake van 100%
beloodsing met 0% vertraging,
de tweede elektronische kaart is
geproduceerd, de ISO 9001-2008
certificering is behouden en het
Strategisch Business Plan 2013 –
2017 trad in werking. 

Voor dit jaar zijn onder andere
in de pijplijn: Het baggeren van
de vaargeul in de Surinameri-
vier, verkrijgen van titel op de
grond, voorbereiding van de
Voluntary IMO (International
Maritime Organization) Mem-
ber State Audit Scheme (VIM-
SAS) en het opstellen van een
projectplan ter instelling van
een openscheeps- register. Ook
het aanschaffen van apparatuur
voor de afdelingen 
Maritime Administration, ICT
en Hydrografie wordt ter hand
genomen. Het bedrijf werkt ook
aan het verder automatiseren en
verbetering van haar processen.
Dit jaar zal ook een intentiever-
klaring worden getekend met
het hydrografische bureau van
Groot Brittannië en het afsluiten
van MAS’ voorzitterschap van de
Meso American & Caribbean Sea
Hydrographic Commission
(MACHC) en overdracht hier-
van.

Uitvoering baggeren vaargeul
Surinamerivier
Het baggeren van de Suriname-
rivier zal een enorme push
geven aan de economie van het
land. Alle sectoren (van de olie-,
bauxiet- tot de agrarische sec-

tor) zullen ervan profiteren
omdat op een efficiëntere, effec-
tievere en kostenbesparende
manier vracht naar, uit en over
het gehele land kan worden ge-
transporteerd. Het projectteam
van de MAS is klaar om het bag-
geren van de vaargeul in de Suri-
namerivier in goede banen te
leiden. De voorbereidingen
daartoe zijn getroffen: Onder-
zoekingen naar de effecten van
het baggeren zijn uitgevoerd, de
economische voordelen zijn ge-
calculeerd, de tender is afgeslo-
ten in februari van het vorige
jaar, de selectieprocedure is af-
gerond en de financiering is bin-
nengehaald. De bank heeft
echter nog één belangrijke voor-
waarde alvorens het financie-
ringscontract kan worden
getekend: Titel op de grond. 

Verkrijging titel op grond
Na de oprichting van de MAS als
verzelfstandig bedrijf in 1998,
werd in 2000 het Protocol van
Overdracht getekend. In dit do-
cument heeft de overheid zich
gecommitteerd aan het overdra-
gen van alle roerende en onroe-
rende goederen aan het bedrijf.
Het verkrijgen van titel op de
grond is daarvan onderdeel. Na
ruim veertien jaar heeft deze
overdracht nog niet plaatsge-
had, waardoor de MAS de grond
niet kan meenemen als deel van
haar vermogen. Er is goede hoop
dat deze binnen korte termijn in
orde komt, zodat het bedrijf de
verdere ontwikkeling van de ma-
ritieme sector kan faciliteren. 

Voorbereiding VIMSAS
Suriname bereidt zich voor op
de VIMSAS, dan dient de natio-
nale wetgeving in orde te zijn. De
maritieme verdragen die Suri-
name heeft geratificeerd of nog
moet ratificeren, dienen geïm-
plementeerd te worden binnen
de nationale wetgeving. De afde-
ling Maritime Administration
voert al enkele werkzaamheden
uit, zoals havenstaatinspectie. De
kuststaatinspectie ligt nu op het

bord van de kustwacht. Het uit-
geven van Berichten aan Zeeva-
renden (BaZ) vindt al jaren
plaats. Het is een plicht van ie-
dere kuststaat om bekendheid te
geven aan alle maritieme geva-
ren waarvan hij kennis draagt.
Dit wordt binnen het kader van
de VIMSAS door de auditors on-
derzocht.

Projectplan openscheeps-
register 
Dit jaar wordt gestart met het
projectplan voor het instellen
van een openscheepsregister. De
kennis is in huis en de nodige
stappen hiertoe zijn al genomen.
Een openscheeps- register biedt
voornamelijk de ruimte aan re-
derijen en scheepseigenaren die
buiten Suriname gevestigd zijn
om zich hier in te schrijven. 

Aanschaf apparatuur/equip-
ment MA, ICT en Hydrografie
Voor meer veiligheid op het wa-
terverkeer blijft de MAS investe-
ren in kwalitatieve en moderne
apparatuur. Vorig jaar zijn een
magnetometer en een side scan
sonar aangeschaft. Deze bieden
de mogelijkheid om obstakels
op de rivierbodem geavanceerd
te lokaliseren. Voorts is geïnves-
teerd in de OTT Thalimedes
meter. Deze meter is een nieuw
elektronisch systeem, dat vlotter
is en de mogelijkheid biedt om
op een afstand data op te vragen
door middel van een infrarood
verbinding en GSM gebaseerde
communicatie. Data op afstand
vragen is mogelijk door het
plaatsen van een simkaart en
GSM modem in het apparaat.

Verdere automatisering en 
verbetering processen
De loodsaanvragen zijn vorig
jaar geautomatiseerd. Het resul-
taat is dat cliënten eerder over
hun rekening kunnen beschik-
ken. Het bedrijf zet deze ontwik-
keling voort en er wordt nu
naarstig gewerkt aan het auto-
matiseren van het hele proces.
Uiteindelijk moet de cliënt kun-
nen meekijken wanneer de aan-
vraag binnenkomt, wanneer die
is behandeld, het oordeel daar-
over, namelijk geaccepteerd of
afgewezen, en zelfs inzage krij-
gen in het tijdstip waarop de
loods aan boord wordt ver-
wacht. 
Verder komt er een remote trac-
king systeem voor de vaarweg-
markering. Met dit systeem zal
de MAS in staat zijn om vanuit
een afstand informatie in te win-
nen over de status en positie van
vaarwegmarkeringen (boeien et
cetera). De huidige situatie is dat

slechts met visuele waarneming
de status van de vaarwegmarke-
ring kan worden gecontroleerd.
Wanneer er onder meer een
melding binnenkomt, moeten
medewerkers uitvaren voor con-
trole. Met de remote tracking zal
deze inefficiënte werkwijze tot
het verleden behoren. De vaar-
wegmarkeringen zullen ook in
real time kunnen worden geob-
serveerd, wat tijd- en kostenbe-
sparend zal zijn. 
Een andere ontwikkeling is dat
er met de douane vergevorderde
gesprekken zijn gevoerd voor
opname van het bedrijf in de
Asycuda World database. Als dit

eenmaal een feit is, zal de MAS
eerder over de ladingsinformatie
kunnen beschikken. Deze infor-
matie is op voorhand geverifi-
eerd en het kan direct gebruikt
worden voor calculaties en defi-
nitieve facturen. 

15e MACHC Meeting (Suriname
outgoing Chair)
De vijftiende meeting van de
MACHC wordt later in het jaar,
van 11 tot 13 december, gehou-
den te Mexico. Op deze meeting
zal MAS directeur, Michel Amafo
de voorzittershamer overdra-
gen. Vanaf 2012 zwaait hij, na-
mens Suriname, de scepter over
deze organisatie. Het creëren
van een regionaal draagvlak
voor het werk van de MACHC
was één van de zaken waaraan
prioriteit is gegeven. Deze focus
was nodig om de fragmentatie

binnen het scheepvaartwerk
weg te werken. Vele regionale
organisaties houden zich bezig
met de scheepvaart, maar men
weet vaak niet wat de andere
doet. Het was belangrijk de kop-
pen bij elkaar te steken, interesse
te wekken voor het werk van de
MACHC en na te gaan hoe
samen te werken om de doelen
te realiseren. Het doel van de
MACHC is ervoor te zorgen dat
betrouwbare kaarten worden
geproduceerd en dat die geüp-
datet zijn. Het is de bedoeling
dat de regionale politiek de
MACHC adopteert. Een tweede
prioriteit is de mobilisatie tot het

opzetten van professionele hy-
drografische bureaus in de regio.
Vooralsnog is de MAS het best
ontwikkeld hydrografisch bu-
reau in het Caraïbische gebied
dat zelfs de eerste elektronische
kaart in eigen beheer heeft ge-
produceerd.

Samenwerking met UKHO
Binnenkort tekent de MAS een
intentieverklaring met het hy-
drografische bureau van Groot
Brittannië (UKHO). Dit bureau
heeft een ruim netwerk, waarvan
gebruik kan worden gemaakt.
Op een win-win-basis zal het uit-
geven van kaarten worden aan-
gepakt. De MAS pleegt de
metingen, levert de data, het
UKHO vervaardigt de kaart en
neemt distributie op zich. Aan
het eind krijgt de MAS een deel
van de winst. 
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Een nieuw jaar, een nieuw begin,
geeft een goed gevoel om samen te
streven naar de doelstellingen van de
Maritieme Autoriteit Suriname
(MAS). Wij zullen elkaar telkens
moeten blijven attenderen op de rea-
lisering van de voorgenomen mari-
tieme doelen die wij willen
verwezenlijken in 2014. De bijdrage
van alle actoren binnen de sector is
belangrijk. Elkaar wakker houden en
steeds beseffen dat niets meer van-
zelfsprekend is. Uitdagingen zijn
niet altijd even gemakkelijk. De MAS
en haar medewerkers staan op een
traject waarbij een steeds betere
kwaliteit van de dienstverlening cen-
traal staat voor meer efficiëntie in het
scheepvaartverkeer. 

De uitvoering van het baggerproject,
het Suriname River Dredging Project
(SRDP), heeft jammer genoeg geen
voortgang kunnen vinden in 2013. In
dit nieuwe jaar is dit één van de
grootste projecten van het bedrijf. De
Surinamerivier moet worden uitge-
baggerd. Bij ministeriële beschik-
king is de MAS door de regering
aangesteld als uitvoerder van het
baggeren en onderhoud van de vaar-
geul van de Surinamerivier. In dat
kader heeft de MAS de nodige acties
ondernomen en voorbereidingen ge-
troffen om het SRDP uit te voeren,
gelet op het belang en de economi-
sche voordelen voor Suriname. 

De bedrijfsprocessen van de MAS
worden continue verbeterd. Het in-
vesteren in apparatuur levert hiertoe
een belangrijke bijdrage. 
Als bedrijf proberen wij steeds het
maximale te halen uit onze opera-
ties. Het menselijke potentieel,
waarin voortdurend wordt geïnves-
teerd, levert hiertoe een belangrijke
bijdrage. Alles bij elkaar genomen
heeft de MAS een deugdelijk funda-
ment voor een productief en bovenal
effectief jaar. 

U leest in deze editie uitgebreid over
onze voornemens voor 2014.

Veel leesplezier,
De redactie 

MAS directeur Michel Amafo:
‘Faciliteren maritieme ontwikkeling sterke focus in 2014’ 
De MAS heeft 2013 positief afgesloten. De gestelde operationele en financiële doelen zijn gehaald. Onder meer is het SRDP groten-
deels op eigen kracht voorbereid. De instructie van de regering om tot de uitvoering over te gaan, is echter nog niet verkregen.
Daarnaast heeft de MAS voldaan aan haar financiële verantwoording. De jaarrekening over 2012 is afgewikkeld en concept jaarre-
kening 2013 wordt per 15 februari afgerond. 

De ligging van het MAS-terrein aan de Surinamerivier

VTC-medewerker Iwan Arupa

MAS directeur Michel Amafo

LibaTori is informatief en geeft inzicht in
de ontwikkelingen van de maritieme sec-
tor binnen en buiten Suriname.
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De MAS houdt toezicht op de naleving
van wettelijke voorschriften voor de
scheepvaart. Zij garandeert een veilige en
efficiënte doorvaart van zeeschepen van
en naar Suriname op basis van internati-
onaal aanvaarde normen, regels en door
Suriname geratificeerde verdragen. 
Het streven is om de beste Maritieme 
Autoriteit van de regio te worden.
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