
  

  De voor de binnenvaart bevoegde ministers van de Bondsrepubliek Duitsland, het  
Koninkrijk België, de Franse Republiek, Nederland en de Zwitserse Bondsstaat zijn op  
17 oktober 2018 te Mannheim bijeengekomen ter gelegenheid van het feit dat 150 jaar 
geleden de Herziene Rijnvaartakte (“Akte van Mannheim”) ondertekend werd.  
Onder verwijzing naar de „Verklaring van Bazel“ van 16 mei 2006 en de “Strategie van  
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart” uit 2017 zijn zij de onderstaande verklaring  
overeengekomen:

1.  WIJ zijn gecommitteerd aan de Akte van Mannheim en de daarin neergelegde beginselen 
en onderschrijven het fundamentele belang van de Akte voor een florerende binnenvaart 
en economie in het Rijnstroomgebied.

  WIJ bevestigen de centrale rol van de Akte van Mannheim voor de vruchtbare samen-
werking van de Rijnoeverstaten en België in het kader van de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart (CCR) met betrekking tot aangelegenheden die de Rijn- en binnenvaart 
betreffen en zijn bereid de CCR daartoe te voorzien van adequate financiële middelen. 

  WIJ verwelkomen de toonaangevende en toekomstgerichte activiteiten van de CCR als 
kenniscentrum voor de Rijn- en binnenvaart in Europa en wensen deze uit te breiden.

2.  WIJ steunen de constructieve samenwerking tussen de CCR en de Europese Unie (EU),  
de andere rivierencommissies, de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, de door de CCR erkende organisaties en alle andere binnenvaartactoren. 

  WIJ waarderen de waardevolle bijdragen van alle betrokken partijen aan de duurzame 
ontwikkeling van de binnenvaart in ecologisch, sociaal en economisch opzicht.
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3.  WIJ benadrukken de centrale rol van het Europees Comité voor de opstelling van 
standaarden voor de binnenvaart (CESNI) als innovatief, efficiënt en praktijkgericht  
orgaan en begroeten de beoogde uitbreiding van de taken van dit Comité.

  WIJ streven voor CESNI naar een duurzaam partnerschap met de EU op basis van een 
gezamenlijke langetermijnfinanciering.

4.  WIJ benadrukken de noodzaak van moderne, haalbare en geharmoniseerde milieu-  
en veiligheidsvoorschriften voor de Rijn- en binnenvaart.

  WIJ dragen de CCR op om met het oog op een verdere verbetering van de ecologische 
duurzaamheid van de binnenvaart een routekaart op te stellen om de uitstoot van

 •  broeikasgassen tegen 2035 met 35% ten opzichte van 2015 terug te dringen,
 •   verontreinigende stoffen tegen 2035 met ten minste 35% ten opzichte van 2015  

te verminderen,
 •  broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen nagenoeg uit te bannen tegen 2050.

  WIJ wijzen op de noodzaak van nieuwe financiële instrumenten om de genoemde  
ecologische doelen te behalen en vertrouwen de CCR de taak toe om het voortouw te 
nemen bij de ontwikkeling daarvan.

5.  WIJ dringen er bij de CCR met klem op aan de verdere ontwikkeling van digitalisering, 
automatisering en andere moderne technologieën te bevorderen en aldus bij te dragen 
aan de concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart.

6.  WIJ wensen de rol van de binnenvaart als een economisch relevante vervoerswijze met 
een hoog ontwikkelings- en innovatiepotentieel te versterken.

  WIJ verzoeken de CCR derhalve om 
 •   in samenwerking met de lidstaten zorg te dragen voor een snellere en efficiëntere  

afhandeling van binnenschepen in de zeehavens,
 •   de integratie van de binnenvaart in digitale en multimodale logistieke ketens te  

bespoedigen, 
 •   naar een betere coördinatie van de nationale financieringsprogramma‘s te streven  

en duidelijke informatie over deze programma‘s te verstrekken.

7.  WIJ zijn ons bewust van het belang van goed opgeleid personeel aan boord van de 
schepen en de uitdaging om in de nabije toekomst in toenemende mate pensioneringen 
te moeten ondervangen.

 WIJ dragen de CCR op
 •   moderne en flexibele bemanningsvoorschriften uit te werken die tevens rekening  

houden met sociale overwegingen en met de nieuwe technologieën die de arbeids-
omstandigheden aan boord en aan de wal in snel tempo veranderen,

 •   verdere bijdragen te leveren aan de vergroting van de attractiviteit van binnenvaart-
beroepen, bijvoorbeeld door gerichte campagnes.

8.  WIJ verzoeken de CCR om in 2023 verslag uit te brengen over de bij de verwezenlijking 
van de doelstellingen geboekte vooruitgang.
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  Deze gemeenschappelijke verklaring is op 17 oktober 2018 te Mannheim ondertekend in 
vijf exemplaren in de Duitse, Franse, Nederlandse en Engelse taal, waarbij alle taalversies 
gelijkwaardig zijn.

Voor de Minister 
van de Bondsrepubliek Duitsland

Voor de Minister
van het Koninkrijk België

 

Voor het Lid van de Bondsraad
van de Zwitserse Confederatie

Voor de Minister
van de Franse Republiek

Voor de Minister 
van Nederland
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