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BENOEMING VAN DE NIEUWE PLAATSVERVANGEND SECRETARIS-GENERAAL VAN DE CCR
Ref : CC/CP (22) 07

De delegaties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) hebben de heer Jörg Rusche met ingang
van 1 mei 2022 en voor een ambtsperiode van vier jaar benoemd tot nieuwe plaatsvervangend secretarisgeneraal van de CCR. In deze hoedanigheid zal hij tevens de functie van uitvoerend secretaris uitoefenen
in het kader van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
(CDNI). De heer Jörg Rusche volgt mevrouw Katrin Moosbrugger op, die in januari 2021 haar ambtstermijn
heeft beëindigd.
Na zijn studie rechten heeft de heer Rusche verschillende functies bekleed bij het Bundesverband der
Deutschen Binnenschifffahrt e. V. (BDB) te Duisburg, met name als directeur. De heer Rusche was vervolgens
beleidsmedewerker bij de CCR, van april 2016 tot april 2022. Hij was betrokken bij een ingrijpende herziening
van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP). Hij heeft zich tevens ingezet
voor de totstandkoming en verdere ontwikkeling van de beroepscompetenties binnen het comité CESNI
(Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart). De heer Rusche verheugt zich
erop zijn inzet voor de Rijnvaart en Europese binnenvaart te kunnen voortzetten in zijn nieuwe functie.
De delegaties van de lidstaten en de medewerkers van het secretariaat feliciteren de heer Rusche van harte
met zijn benoeming en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe functie.

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 CCR 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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