
                                  
         

 
Jaarlijkse herkeuring vissersvaartuigen 

 
De Maritieme Autoriteit Suriname brengt ter algemene kennis dat de jaarlijkse 
herkeuring 2022 van vissersvaartuigen als volgt zal plaatsvinden: 
 

Datum Plaats 

3 en 4 november 2022 Visserij Centrum Commewijne 

18 november 2022 Visserij Centrum Boskamp 

30 november 2022 Visserij Centrum Coronie 

1 en 2 december 2022 MAS Steiger Nickerie 
 

De keuringskosten voor BV vaartuigen bedraagt SRD 790 (Zevenhonderdnegentig 
Surinaamse Dollars), voor SK vaartuigen SRD 1.575 (Duizend 
vijfhonderdvijfenzeventig Surinaamse Dollars) en voor bemanningslijst SRD 315 
(Driehonderdvijftien Surinaamse Dollars) en dienen vooraf te worden gestort of 
overgemaakt op één van de volgende rekeningnummers: DSB: SRD 10 18 671 / 
Hakrinbank: SRD 20 66 54 339 /Godo: SRD 12 86 11. 
 
De administratieve afhandeling zal op locatie plaatsvinden. Hierbij is nodig een 
kopie van het registratie bewijs voor SK vaartuigen, betalings- of overmakingsbewijs, 
een recente CBB uittreksel van de eigenaar, een kopie van de laatste CVD. Er zal een 
blanco bemanningslijst ter beschikking zijn op locatie die ingevuld geretourneerd dient 
te worden. 
 
Keuringen van nieuwe vaartuigen, overdracht en verbouwde vaartuigen zullen 
niet worden meegenomen tijdens deze keuringsronde.  
 
Let op: 

• Contactgegevens van de eigenaar en indiener moeten worden vermeld bij de 
aanvraag.  

 
 

VAAR WIJS, HAAL NU UW VAARBEWIJS! 
 
 

Marketing & Communication Afdeling 

 



                                                                      

                    Annual re-examination of fishing vessels 

The Maritime Authority Suriname gives general notice that the 2022 annual re-
inspection of fishing vessels will take place as follows: 

Date Place 

3 and 4 November 2022 Fishing Center Commewijne 

18 November 2022 Fishing Center Boskamp  

30 November 2022 Fishing Center Coronie 

1 and 2 December 2022 MAS jetty Nickerie 

 
The inspection costs for BV vessels are SRD 790 (Seven hundred and ninety 
Surinamese Dollars), for SK vessels SRD 1,575 (One thousand five hundred and 
seventy-five Surinamese Dollars) and for crew list SRD 315 (Three hundred and 
fifteen Surinamese Dollars) and must be paid in advance or transferred to one of the 
following account numbers: DSB: SRD 10 18 671 / Hakrinbank: SRD 20 66 54 339 
Godo: SRD 12 86 11 
 
The administrative processing will take place on location. This requires a copy of 
the registration certificate for SK vessels, the proof of payment or transfer, a recent CBB 
extract from the owner, a copy of the latest CVD. A blank crew list will be available at 
the location that must be filled in and returned. 
 
Inspections of new vessels, transfer and converted vessels will not be included 
during this inspection round. 
 
Please note: 
• Contact details of the owner and submitter must be included with the application. 
 

SAIL WISE, GET YOUR CERTIFICATE NOW! 
   
Marketing & Communication Department 


