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DE CCR EN DE MOEZELCOMMISSIE ZETTEN HUN SUCCESVOLLE 
SAMENWERKING VOORT
Ref : CC/CP (22)15

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Moezelcommissie (MC) hebben op  
8 december 2022 hun nieuwe samenwerkingsarrangement aangenomen. 

De Moezelcommissie heeft de tekst goedgekeurd tijdens haar plenaire vergadering van  
30 november 2022. De heer Philippe Voiry, voorzitter van de MC, heeft het nieuwe arrangement 
ondertekend namens de Moezelcommissie. De laatste stap is gezet in Straatsburg met de 
ondertekening door de secretaris-generaal van de CCR, mevrouw Lucia Luijten.

De twee organisaties werken al vele jaren nauw samen op basis van vertrouwen: de vorige 
arrangementen dateren van 2008 en 2014.

Dit arrangement heeft tot doel de samenwerking te versterken op de volgende gebieden:

• de economische monitoring van de binnenvaart,

• de regelgevende werkzaamheden, vooral met betrekking tot de scheepvaartpolitiereglementen,

• de tenuitvoerlegging van de River Information Services (RIS) op de Rijn en de Moezel.

De twee internationale organisaties zijn verder voornemens nauw overleg te blijven voeren met 
het oog op de bevordering en ontwikkeling van de binnenvaart in Europa.
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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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