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De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) fungeert als gastheer voor de negende IRCC-meeting (Inter Regional 
Coordination Committee) van 12 tot en met 14 juni 2017. Tijdens deze vergadering zal de commissie nagaan 
hoe zij de IHO-landen (Internationale Hydrographic Organization) kan helpen versterken, zodat zij de 
diensten, die ze moeten aanbieden op basis van het feit dat ze aan zee grenzen, beter kunnen uitvoeren, 
geeft Michel Amafo, directeur van de MAS, aan. 

 
Deze IRCC-meeting is het verlengde van de vijftiende CBSC-meeting (Capacity Building Sub-Committee) die van 7 
tot en met 9 juni werd gehouden, waarbij de MAS als gastheer optrad. Tijdens deze vergadering is het de bedoeling 
dat het CBSC moet rapporteren aan het IRCC wat is voortgevloeid uit de vijftiende CBSC-meeting. “Tijdens de 
vijftiende CBSC-meeting hebben we gesproken over hoe we de verschillende landen kunnen versterken op het 
aanbieden van hun hydrografische diensten. Een van de belangrijkste diensten is de Maritime Safety Information 
(MSI),” zegt Amafo. 
Ook is er goedkeuring geweest van de capacity work plan voor het volgende jaar. Volgens hem zal de MSI zeker aan 
de orde komen, omdat het op dit gebied niet goed gaat in vele landen. Met betrekking tot de MSI staat Suriname er 
wel goed voor, benadrukt de MAS-directeur. Hij geeft aan dat watergebruikers optimaal geïnformeerd worden door 
de MAS over zaken die op het water gebeurt. Dit gebeurt vaak met een bekendmaking in de krant. In bepaalde 
landen hebben ze niet eens een kantoor dat de MSI regelt. 
De IRCC-meeting is daarom bedoeld om andere landen op het niveau te brengen, zodat ze strategieën en plannen 
kunnen uitwerken, om te kunnen voldoen aan de internationale standaarden. 
Aan de IRCC-meeting die gehouden wordt in Ramada Paramaribo Princess Hotel doen vertegenwoordigers uit 35 
landen mee, onder andere: Nigeria, Singapore, Duitsland en Frankrijk, die te maken hebben met hydrografie. Amofo 
legt uit dat het gaat om landen uit heel de wereld. De wereld is volgens hem opgedeeld in regionale hydrografische 
commissies. 
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