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LIDSTATEN VAN DE CCR
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De Centrale Commissie voor de Rijnvaart
(CCR) heeft op 9 en 10 november 2017 haar
vierjaarlijkse vergadering met de water- en
scheepvaartpolitiediensten van haar lidstaten
en AQUAPOL gehouden.
Deze manifestatie, die met steun van de
Duitse delegatie heeft plaatsgevonden in
het Bondsministerie van Verkeer en Digitale
Infrastructuur (BMVI), bood de gelegenheid voor
discussies die in veel opzichten vruchtbaar en
verrijkend genoemd konden worden.
De meeting was een platform voor de uitwisseling
van standpunten en praktijken tussen de
politieautoriteiten. De behandelde thema’s
hadden betrekking op alle reglementen van de
CCR (nautische, sociale en technische voorschriften,
vervoer van gevaarlijke stoffen). Daarnaast werden
ook concrete actuele onderwerpen besproken
in verband met de taken van de autoriteiten,
zoals de ontwikkeling van waterrecreatie en
watersportactiviteiten, de inachtneming van de
rusttijden en de tekens van de schepen.
De bijeenkomst heeft tevens een directe discussie en
uitwisseling van ervaringen mogelijk gemaakt tussen
de autoriteiten die bevoegd zijn voor de uitvoering
van de reglementen van de CCR en de opstellers
van deze juridische teksten. In dit kader werd vooral
de mogelijkheid begroet om aanwijzingen te geven
voor de aanpassing van de reglementen aan de
technische, maatschappelijke en economische
ontwikkelingen in de binnenvaart.

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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Ook AQUAPOL, het netwerk van Europese
waterpolitiediensten, was bij de uitwisselingen
betrokken en kon aanvullende inzichten en aanzetten
verschaffen.
Tot slot hebben alle deelnemers het hoge gehalte
van de uitwisselingen begroet, waarbij de
terugkoppeling over de uitvoering nuttig zal zijn
voor de harmonisatie van het Rijnregime en de
handhaving van het hoge veiligheidsniveau langs
de hele waterweg. De deelnemers zullen in 2021
opnieuw bijeenkomen.
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