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Wederzijdse erkenning van dienstboekjes : inwerkingtreding van de administratieve
overeenstemming op 1 juli 2011

De CCR en de bevoegde, nationale overheidsinstanties van de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Bulgarije, van Hongarije, de Republiek Polen, van Roemenië, de Republiek Slowakije en de
Tsjechische Republiek hebben op 8 december 2010 in Straatsburg een “Administratieve
overeenstemming over de wederzijdse erkenning van dienstboekjes” ondertekend.
Deze overeenkomst is voor alle ondertekenende partijen zoals voorzien in artikel 11 op 1 juli 2011
van kracht geworden.
Voor de Tsjechische en Hongaarse dienstboekjes zal deze overeenkomst echter nog niet gelden,
omdat de opschortende voorwaarden voor deze dienstboekjes in de overeenkomst nog niet konden
worden ingetrokken. Daar staat tegenover dat de Tsjechische dienstboekjes wel al op de Rijn erkend
en geldig zijn op grond van besluit 2000-I-26 van de CCR.
Dit betekent dat de administratieve overeenkomst op de Rijn en op alle waterwegen van de landen die
hierbij betrokken zijn vanaf 1 juli 2011 van kracht is geworden, met uitzondering van het Tsjechische
en Hongaarse grondgebied, en dat de dienstboekjes van de Rijnoeverstaten, Oostenrijk, Polen,
Slowakije, Roemenië en Bulgarije wederzijds erkend zijn.
De aantekeningen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid of de ervaring in de
binnenvaart die in deze dienstboekjes staan ingeschreven, gelden dus nu op alle bovengenoemde
waterwegen. De kwalificatie van de houder is daarentegen alleen geldig op de Rijn als deze is
ingeschreven door een bevoegde Rijnautoriteit overeenkomstig de Rijnregelgeving op de bladzijde in
het dienstboekje die daarvoor voorzien is.
De inwerkingtreding van deze overeenkomst zal ertoe bijdragen dat de administratieve verplichtingen
voor de Europese schippers worden verlicht en de toegang tot het gehele Europese waterwegennet
wordt vereenvoudigd.
Meer informatie over de Administratieve Overeenstemming en over de erkende dienstboekjes is
beschikbaar op de website van de CCR : www.ccr-zkr.org.
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