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ECONOMISCH COMITÉ  
Thematische conferentie :  

tankvaart 
 
Om bij haar activiteiten beter rekening te kunnen houden met de specifieke 
kenmerken van de tankvaart heeft de Centrale Commissie de afgelopen jaren 
samen met de diverse betrokken partijen verschillende thematische 
bijeenkomsten georganiseerd. De rondetafelconferenties van 2003 en 2006 
hebben bijvoorbeeld - onder andere – geleid tot de lancering van het ISGINTT-
handboek voor de interface tussen tankschip en walinstallaties en de 
opheldering van een aantal belangrijke vraagstukken in verband met de 
regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen.  
 
De laatste jaren wordt de tankvaartmarkt door een vloedgolf van nieuwe 
vaartuigen in hoog tempo vernieuwd.  
 
De daaruit voortvloeiende veranderingen in de samenstelling van de vloot 
zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor het functioneren van de 
tankvaartmarkt, bijvoorbeeld wat de kenmerken en beschikbaarheid van de 
laadruimte betreft, maar ook door een groeiend aanbod tegen de achtergrond 
van een stagnerende, of zelfs dalende vraag, of door een toename van het 
algemene veiligheidsniveau in dit segment.  
 
Hoewel de tankvaart grotendeels verschoond is gebleven van de financiële en 
economische crisis die vanaf oktober 2008 de drogeladingvaart heeft getroffen, 
lijkt het erop dat nu ook dit segment geconfronteerd zal worden met een 
vervoersvraag die in het kielzog van de economische recessie terugloopt. 
 
Naast de deskundigen van de lidstaten en waarnemerstaten is de uitnodiging 
voor deze thematische conferentie gericht aan de vertegenwoordigers van de 
erkende binnenvaartorganisaties, de aardoliemaatschappijen, de 
tankentrepots, alsmede de chemische sector. 
 
 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 60 personen. Gegadigden die zulks nog niet gedaan 
hebben, worden verzocht zich rechtstreeks bij het secretariaat aan te melden. 

De inschrijving zal schriftelijk worden bevestigd. 
 

programma  



PROGRAMMA 
(Werktalen: Duits, Frans, Nederlands) 

 
 
Voorzitter:  Herman VERSCHUEREN (plv. Commissaris voor België) 
 
  9:00   Inleiding 
    Voorzitter 
   

 Presentatie van de deelnemers 
 

 De rondetafel van juni 2006 : een terugblik 
 Verantwoordelijkheid van verladers en transporteurs 
 Hans VAN DER WERF 
 
 Reglementair kader en doelstellingen 
 Erwin FESSMANN 
 
 Presentatie over vraag- en aanbod in de tankvaart 

- aardolieproducten 
- chemische producten 

Norbert KRIEDEL 
 

discussie 
 

Presentatie aanbod en vooruitzichten 
Jean-Paul WEBER 

 
discussie 

 
10:30  Pauze  

 
11:00  Observatie van de markt 
 Scheepvaart:  

Dr. Gunther JAEGERS, Voorzitter van de Commissie Tankvaart van de EBU 
 
Verladend bedrijfsleven  

 
discussie 

 
Samenvatting 
Jean-Marie WOEHRLING, Secretaris-Generaal van de CCR 

 
12:30  Einde van de bijeenkomst 

 
  Buffet (lunch)  
 
 
 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot het secretariaat van de 
CCR, mevrouw Martine Gérolt 

  Adres : 2, Place de la République -  F-67082 STRAATSBURG cedex 
  Tel : +33 3 88 52 52 71, fax +33 3 88 32 10 72 
  E-mail : m.gerolt@ccr-zkr.org, homepage : http://www.ccr-zkr.org 
 


