
 

 

PERSBERICHT 
 
 
De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) hoste op maandag 12 mei een regionale eendaagse 

training in samenwerking met de Caribbean Memorandum of Understanding on Port State 

Control (CMOU). Veertien port state control officers uit twaalf lidlanden waaronder Jamaica, 

Cuba, Belize, Barbados, Trinidad, Curaçao en Antigua, namen hieraan deel. Van de MAS 

participeerden vijf medewerkers van de afdeling Maritime Administration. De training was 

noodzakelijk om kennis van het gebruik van een nieuwe CMOU dataopslag en –

verwerkingssysteem over te dragen.  

Het nieuwe systeem werkt efficiënter en werd de vorige maand in gebruik genomen in Marokko. 

De deelnemers waren port state control medewerkers die belast zijn met het invoeren van data 

betreffende inspecties op zeeschepen die havens in de verschillende landen aandoen. Port 

state control aangeduid als havenstaatcontrole verplicht lidlanden om jaarlijks een aantal 

buitenlandse schepen in nationale havens te controleren. Deze inspectie is gekoppeld aan een 

aantal voorwaarden en is bedoeld om schepen die niet voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden 

uit te sluiten. Betrouwbare data zijn één van de pijlers van dit onderdeel binnen de maritieme 

sector. Verzameling en efficiënte opslag daarvan zijn essentieel. Volgens Majere Ajambia, 

manager van het Caraibische Maritieme Informatiecentrum (CMIC), biedt het nieuwe 

datasysteem de mogelijkheid om onder meer betrouwbaardere statistieken uit te draaien. “Neen, 

het oude systeem voldeed absoluut niet meer aan de vereisten van nu. Wij hadden het in 2005 

aangeschaft en er waren gaandeweg onvolkomenheden. Daarnaast was de gebruiksvriendelijk 

laag. Met het nieuwe systeem hopen wij efficiënter aan de slag te kunnen. Wij zitten nu in de 

transitiefase”, aldus de CMIC manager. Het CMIC is een werkarm van de CMOU. Zij beheert 

alle data die de lidlanden verzamelen en invoeren. Ajambia geeft verder aan dat het oude 

systeem werd gehost in Canada, terwijl het nieuwe in Marokko zit. Het is de bedoeling dat de 

software van het nieuwe systeem vanaf 2015 volledig in Suriname wordt beheerd. De MAS 

huisvest al jaren het secretariaat van het CMIC. De MAS is partij bij de CMOU. Alle deelnemers 

ontvingen een bewijs van deelname.-. 
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