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Enquête van de CCR over de verplichte uitrusting met een Inland AIS-apparaat
en een visualiseringssysteem voor elektronische kaarten:
UW MENING TELT> http://questionnaire.ccr-zkr.org !
Ref : CC/CP (16)08

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) start een enquête onder de schippers, autoriteiten en
inbouwbedrijven met het doel de implementatie van de verplichte uitrusting met een Inland AIS-apparaat en
een visualiseringssysteem voor elektronische kaarten te evalueren.

Strevend naar een verhoging van de veiligheid in de
Rijnvaart en verbetering van informatieverstrekking aan
de schippers heeft de CCR sinds 1 december 2014 een
verplichting tot uitrusting met een Inland AIS-apparaat
en een Inland ECDIS-apparaat of een daarmee
vergelijkbaar visualiseringssyteem voor elektronische
kaarten ingevoerd. Deze verplichting is van toepassing
op de Rijn en alle informatie betreffende dat besluit kan
worden geraadpleegd in de brochure “informatie
met betrekking tot de verplichting tot
uitrusting met een Inland AIS-apparaat en
een Inland ECDIS-apparaat of een daarmee
vergelijkbaar visualiseringssysteen”. De
geldende voorschriften zijn tevens in artikel 4.07
van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) vermeld.
Het RPR kan hier worden gedownload: RPR.
Nu dit besluit bijna twee jaar geleden is ingevoerd,
wenst de CCR een evaluatie uit te voeren om
informatie in te winnen over de ervaringen en
de ondervonden problemen en dus om aan de
betrokken partijen de mogelijkheid te bieden
verbeteringen van de regelgeving voor te stellen. Bij
het opstellen van de regelgeving in de toekomst kan
de CCR rekening houden met concrete behoeften
en problemen. Daarom roept de CCR iedereen die
aan de evaluatie van deze voorschriften wenst bij
te dragen en een actieve rol bij de ontwikkeling
van de voorschriften wenst te spelen, ertoe op een
anonieme vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst
is online beschikbaar via de volgende link:

http://questionnaire.ccr-zkr.org

De enquête loopt van 1 november tot en met medio
december en bestaat uit vier verschillende in het
Duits, Frans en Nederlands opgestelde vragenlijsten
die de regelgeving betreffen en op de volgende
specifieke doelgroepen zijn afgestemd:
»» schippers
»» politieautoriteiten of handhavers die aan
boord controleren
»» autoriteiten die belast zijn met het beheer
van waterwegen of havens
»» bedrijven die Inland AIS-apparatuur
inbouwen of repareren
Aarzel niet om bekendheid aan deze enquête te
geven! De tijd en de moeite die u eraan besteedt
zal beslist gewaardeerd worden. De belangrijkste
conclusies van die evaluatie zullen beschikbaar zijn
zodra de analyse van de resultaten afgerond zijn.

DE CCR IN HET KORT
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is
een internationale organisatie die een essentiële
regelgevende rol speelt voor de organisatie
van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch,
juridisch, economisch, sociaal en milieugebied.Haar
werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het
teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord en
milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien van
de Rijn, ontplooit de Centrale Commissie vandaag
de dag talrijke activiteiten die betrekking hebben op
de Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt
daarbij nauw samen met de Europese Commissie,
alsmede met de andere rivierencommissies en
internationale organisaties.
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