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Standaard voor elektronische meldingen in de binnenvaart
(2001-II–19)
1.

In overeenstemming met artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement, zijn bepaalde schepen
aan een meldplicht onderworpen, waaraan eveneens via elektronische weg kan worden voldaan.

2.

De
elektronische
meldingen
vereenvoudigen
de
gegevensuitwisseling
tussen
binnenvaartpartners en tussen de deelnemers aan het multimodale vervoer die bij de binnenvaart
zijn betrokken. De scheepvaart maakt in toenemende mate gebruik van deze mogelijkheid.
Teneinde een zekere en efficiënte gegevensuitwisseling tussen alle deelnemers te waarborgen,
is een harmonisatie en een standaardisering noodzakelijk.

3.

De standaard geeft regels voor het uitwisselen van elektronische meldingen op het gebied van
binnenvaart. Deze omschrijft de meldingen, de gegevensinhoud en de codes die bij elektronische
meldingen voor de verschillende diensten en functies in het kader van het RIS moeten worden
gebruikt.

4.

Met behulp van deze standaard wordt vermeden dat de gegevens meer dan één maal aan de
verschillende autoriteiten en/of zakelijk betrokken partijen moeten worden gemeld.

5.

De standaard is gebaseerd op internationaal toegepaste standaarden en classificaties in handel
en verkeer en vult deze voor de binnenvaart aan. In de standaard zijn de in het Europese
onderzoeks- en ontwikkelingsproject INDRIS opgedane ervaringen verwerkt. Deze standaard is
eveneens gebaseerd op de ervaringen met de toepassing van meldsystemen in verschillende
landen, in het bijzonder met de Nederlandse BICS-toepassing. In de standaard is rekening
gehouden met recentelijke ontwikkelingen.
Besluit
De Centrale Commissie,
op voorstel van haar Comité Politiereglement en onder verwijzing naar haar Besluit 2001-II-19,

met het doel de elektronische gegevensuitwisseling tussen de binnenvaartpartners door
uniforme voorschriften te vereenvoudigen en een internationaal erkende basis te creëren,
besluit de inhoud van de standaard voor elektronische meldingen in de binnenvaart, die in de
bijlage bij dit besluit in het Duits, Frans, Nederlands en Engels (brontaal) is gevoegd, aan te nemen,
verzoekt haar lidstaten aan de bevoegde autoriteiten en aan andere betrokken partijen aan te
bevelen de gegevens volgens deze standaard uit te wisselen,
geeft aan haar Comité Politiereglement de opdracht de standaard door de RIS-Werkgroep in
samenwerking met de bestaande internationale Groep Deskundigen voortdurend aan te laten passen
en - in het bijzonder op grond van de technische ontwikkeling en de praktische ervaring met deze
standaard - de vereiste wijzigingen op eigen initiatief te besluiten.
Bijlage: Standaard voor elektronische meldingen in de binnenvaart in het Duits, Engels, Frans
en Nederlands (afzonderlijk).

