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Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

Land

Duitsland

Naam

Generaldirektion
Wasserstraßen und
Schifffahrt

Vlaams Gewest:
De Vlaamse Waterweg nv

Versie april 2022

Bevoegdheidsgebied
(Rijn-km)

352,07- 865,51

Adres, telefoonnummer (T) en
faxnummer (F)
Am Propsthof 51
D - 53121 Bonn
T: +49 0228/7090-0

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt
T: +32 11 29 84 00
F: +32 11 22 12 77

België

Waals Gewest:
Wallonie Service Public –
Direction de l’Exploitation
des Voies Navigables

Wallonie Service Public – Direction de
l’Exploitation des Voies Navigables
Centre PEREX
Rue Del’Grète 22
5000 Namur (Daussoulx)

E-mailadres en website
E-Mail:
gdws@wsv.bund.de

Taal
Duits

Website:
https://www.gdws.wsv.bund.de
Email:
smartshipping@vlaamsewaterweg.be

Nederlands

Website:
https://www.vlaamsewaterweg.be/smartshipping

Frans
E-Mail:
christophe.blerot@spw.wallonie.be

T: +32 (0) 81 21 95 51

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest:
Bruxelles Mobilité – Service
Public Regional de
Bruxelles

Bruxelles Mobilité – Service Public Regional
de Bruxelles
Autorité organisatrice de la mobilité
Place Saint-Lazare 2
1035 Bruxelles

Frans of Nederlands
E-Mail:
jlglume@sprb.brussels

T: +32(0)22041909
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Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

Land

Frankrijk

Naam

Bureau des services
fluviaux (TF2)

Versie april 2022

Bevoegdheidsgebied
(Rijn-km)

174,00 - 352,07

Adres, telefoonnummer (T) en
faxnummer (F)
Ministère de la transition écologique et
solidaire
DGITM/DTFFP/DTF/TF2
Tour Séquoia
1, place Carpeaux
F- 92055
LA DÉFENSE CEDEX

E-mailadres en website

Taal
Frans

E-mail:
tf2.dtf.dtffp.dgitm@developpementdurable.gouv.fr
Website:
http://www.fluvial.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire

T: +33 (0)1 40 81 13 22

Nederland

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, DG
Rijkswaterstaat, HID RWS
Oost-Nederland

Duitse grens tot open zee

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DG Rijkswaterstaat
HID Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T: +31 (0)88-7974050

Zwitserland

Eidgenössisches
Department für
Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV

149,20 - 174

Eidgenössisches Department für
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK
Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Sicherheit / Sektion Schifffahrt
Mühlestrasse 6 / Ittigen
3003 Bern

E-mail:

Nederlands

toestemming.smartshipping@rws.nl
Website:
www.rijkswaterstaat.nl
Smart Shipping | Rijkswaterstaat
Duits
E-mail:

info@bav.admin.ch
Website:

www.bav.admin.ch
+41 (0)58 462 57 11
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Informatie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voor de initiatiefnemers
van proefprojecten en de bevoegde autoriteiten
De initiatiefnemer van een proefproject mag zelf bepalen bij welke bevoegde autoriteit hij zijn aanvraag
voor de toelating van een proefproject op het gebied van geautomatiseerd varen wil indienen.
Uitgaand van de wijze waarop het proefproject georganiseerd is en de partijen die bij het project
betrokken zijn, kiest de initiatiefnemer van een proefproject de autoriteit waar hij zijn aanvraag indient.
Hij hoeft echter slechts één enkele aanvraag in te dienen ook al is voorzien dat het proefproject zal
worden uitgevoerd op gedeelten van de Rijn die in verschillende landen gelegen zijn.
De CCR raadt bovendien aan de aanvraag bij voorkeur in te dienen bij de autoriteit die territoriaal
bevoegd is voor het gedeelte van de Rijn waarop het proefproject zal worden uitgevoerd. Als het
proefproject wordt uitgevoerd op een Rijntraject in één land, wordt aangeraden dat de initiatiefnemer
van het proefproject zijn aanvraagdossier in het desbetreffende land indient. Als het proefproject wordt
uitgevoerd op een Rijntraject in verschillende landen, verdient het aanbeveling dat de initiatiefnemer
van het proefproject zijn aanvraagdossier indient in het land waar het zwaartepunt van proefproject ligt.
De aanvraag moet gesteld zijn in de taal van het land van de bevoegde autoriteit waar de aanvraag
wordt ingediend (zie de laatste kolom).
Als voorzien is dat in het kader van het proefproject gevaarlijke goederen worden vervoerd, moet de
projectdrager eveneens parallel hieraan contact opnemen met de autoriteit die bevoegd is voor het
vervoer van gevaarlijke goederen om overeenkomstig de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke
goederen de daarvoor vereiste ontheffingen aan te vragen.
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