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Gemeenschappelijke vergadering van de water- en 
scheepvaartpolitie van de CCR-lidstaten  

 

 
Straatsburg, 14.11.2013 – De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) organiseert om 
de vier jaar een bijeenkomst van de water- en scheepvaartpolitie van haar lidstaten, waar 
ook AQUAPOL aan deelneemt. De bijeenkomst vond deze keer plaats in het gebouw van het 
secretariaat-generaal van de Benelux, met logistieke ondersteuning van de Belgische 
Federale Politie. 

Ook deze bijeenkomst, waar zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod kwamen, bleek een 
uitstekend platform voor de uitwisseling van standpunten en ervaringen tussen de 
politieautoriteiten. De besproken onderwerpen hadden betrekking op de verschillende 
reglementen van de CCR (nautische, sociale en technische voorschriften, vervoer van 
gevaarlijke stoffen), maar afgezien daarvan kwamen ook zeer concrete vraagstukken uit de 
praktijk ter sprake, zoals het belang van personen aan boord die stand-by zijn, de 
communicatieproblemen als gevolg van ontoereikende talenkennis of de controle van de 
rusttijden. 

De bijeenkomst heeft bovendien de merite dat er een rechtstreeks contact mogelijk is tussen 
de handhavingsautoriteiten, die de reglementen van de CCR in de praktijk moeten 
toepassen, en de personen die de voorschriften opstellen. De algemene conclusie was dat 
de voorschriften in feite duidelijk genoeg zijn en slechts kleine aanpassingen behoeven. 
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AQUAPOL, het samenwerkingsverband voor de scheepvaartpolitie in Europa, heeft bij deze 
gelegenheid een beeld geschetst, hoe de voorschriften voor de binnenvaart gemoderniseerd 
zouden kunnen worden. Er werd gewezen op het belang van de technologische vooruitgang, 
waarbij werd ingegaan op de digitale tachograaf in combinatie met een digitaal dienstboekje.  

Alle deelnemers waren het erover eens dat een dergelijke, rijk geschakeerde 
gedachtewisseling bijdraagt aan de harmonisatie van het Rijnregime en het waarborgen van 
een hoog veiligheidsniveau op alle waterwegen. Gezien het succes van de bijeenkomst, kijkt 
iedereen al uit naar de volgende bijeenkomst in 2017! 

 
 
 
De CCR in het kort (www.ccr-zkr.org)  
 
De Centrale Commissie is een internationale organisatie, die een essentiële regelgevende 
rol speelt voor de Rijnvaart. De CCR heeft bevoegdheden op technisch, juridisch, 
economisch en ecologisch gebied. Al haar actiegebieden zijn gericht op een efficiënt, veilig, 
maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Talrijke activiteiten 
van de Centrale Commissie reiken echter verder dan de Rijn, en betreffen de Europese 
vaarwegen in ruimere zin. De CCR werkt daarbij nauw samen met de Europese Commissie, 
alsmede met de andere rivierencommissies en internationale organisaties.  
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