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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING MET DE WATER- EN SCHEEPVAARTPOLITIEDIENSTEN
Ref : CC/CP (22)12

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft op 8 en 9 november 2022 de gemeenschappelijke 
vergadering met de water- en scheepvaartpolitiediensten van haar lidstaten en AQUAPOL gehouden. 
De vergadering die werd voorgezeten door de Duitse delegatie vond plaats in Den Haag in het gebouw 
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze gemeenschappelijke vergadering was de gelegenheid bij uitstek voor een constructieve uitwisseling 
van gedachten en ervaringen tussen de vertegenwoordigers van de politiediensten en de CCR-delegaties. 
Tijdens de vergadering zijn concrete vraagstukken in verband met de CCR-regelgeving besproken 
om de gemeenschappelijke benadering en de uniformiteit van het Rijnregime te bevorderen. De 
besproken vraagstukken in verband met de CCR-regelgeving hadden in het bijzonder betrekking op het 
Rijnvaartpolitiereglement (RPR) en het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP).

Er zijn ook concrete en actuele kwesties in verband met de taken van de autoriteiten besproken, zoals de 
implementatie van de meldplicht op de Rijn, het toepassingsgebied voor de verplichting tot het meten van 
schepen en de naleving van de rusttijden. 

Daarnaast zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen belicht, waarbij de water- en scheepvaartpolitiediensten 
meer informatie is verschaft over de volgende onderwerpen:

• de belangrijkste ontwikkelingen in verband met de goedkeuring van het nieuwe RSP;

• de nieuwe uitdagingen voor de binnenvaart zoals de bevordering van geautomatiseerd varen, en

• het gebruik van alternatieve brandstoffen voor de voortstuwing.

Alle deelnemers waren ingenomen met de zinvolle en vruchtbare gedachtewisseling. Dit overleg over de 
tenuitvoerlegging van de CCR-regelgeving draagt bij aan de harmonisatie van het Rijnregime en het 
behoud van het hoge veiligheidsniveau op alle waterwegen.

Gesterkt door deze positieve ervaring zijn de deelnemers overeengekomen om in 2026 opnieuw bijeen 
te komen.

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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