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VAN DE 

REPUBLIEK  SURINAME 

_______________________________________________________ 

BESCHIKKING van de Minister van Transport, Communicatie 

en Toerisme van 29 juni 2012 no. 1726/12, inzake aanpassing van 

het tarief voor bakengeld en de vergoeding voor de geloste- en of 

ingenomen lading. 

GELEZEN: 

de brief d.d. 25 mei 2011, ref. no.1262/511 van de directeur van de 

Maritieme Autoriteit Suriname; 

HERLEZEN: 

de beschikking van de Minister van Transport, Communicatie en 

Toerisme d.d. 16 februari 2004 no. 761.                .  

GEHOORD: 

de Directeur van Transport, Communicatie en Toerisme. 

GELET OP: 

1. artikel 30 van het Decreet Havenwezen 1981 ( S.B. 1981  

 no. 86); 

2. de beslissing van Raad van Ministers d.d. 26 juni  2012,  

 zoals vervat in de missive van  27 juni  2012 no. 654/RvM. 
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OVERWEGENDE: 

- dat het tarief voor het bakengeld en de vergoeding voor de 

geloste- en of ingenomen lading bij beschikking van de Minister van 

Transport, Communicatie en Toerisme d.d. 16 februari 2004 no. 761, 

zijn gewijzigd; 

- dat het thans wenselijk is het tarief voor bakengeld en de 

vergoeding voor de geloste- en of ingenomen lading, nader te 

wijzigen, omdat uit evaluatie blijkt dat de opbrengsten die 

voortvloeien uit deze heffingen niet voldoende zijn om de 

doelstelling van de Maritieme Autoriteit Suriname op een 

bedrijfseconomisch verantwoorde manier te realiseren. 

HEEFT BESLOTEN: 

I.            Te rekenen van 1 juli 2012 op grond van het voren 

overwogene het tarief voor bakengeld en de vergoeding voor de 

geloste- en of ingenomen lading, zoals bedoeld in artikel 9 leden 2 

en 3 van het Decreet Havenwezen 1981 (S.B. 1981 no. 86) voor 

schepen die de Surinaamse Havens aandoen, te wijzigen en als volgt 

vast te stellen: 

a. Bakengeld: 

- het bakengeld bedraagt per netto registerton of gedeelte 

 daarvan US $ 0.24 (24/100  US DOLLAR). 

 

b. Vergoeding voor de geloste- en of ingenomen lading: 

- de vergoeding voor de geloste- en of ingenomen lading 

 bedraagt per ton van 1000 kg of gedeelte daarvan US $ 0,64 

 (64/100  US DOLLAR). 
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II.         Te bepalen, dat: 

a.          deze beschikking in werking treedt op 1 juli 2012; 

b.         afschrift van deze beschikking wordt geplaatst in het   

 Staatsblad van de Republiek Suriname; 

c.          bekendmaking van de inhoud van deze beschikking 

 plaatsvindt in alle hier te lande verschijnende dagbladen. 

III.       Van deze beschikking afschrift te zenden aan de 

Rekenkamer van Suriname, de President van de Centrale Bank van 

Suriname, de directeur van Financiën, de directeur der Belastingen, 

de directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, de directeur 

Transport, Communicatie en Toerisme en alle in Suriname 

opererende Scheepvaartmaatschappijen. 

 

 

Paramaribo, de 29
ste

 juni 2012, 

 

F. PINAS 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 10
de

 juli 2012 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

S. MOESTADJA. 

 

 

 

 


