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VI - Comité Reglement van onderzoek (RV) 
HOOFDTAKEN VAN HET COMITÉ RV: 

Technische veiligheid van de schepen, bouw en uitrusting van de schepen 

Code Taak Termijn Voorschrift Basis Behandeling Prioriteit
Referentie 

Verklaring v. 
Mannheim 

VI-22-1
Afgifte van aanbevelingen voor gelijkwaardigheden en 
afwijkingen in toepassing van artikel 2.20 van het ROSR 

2022 
- 

2023 

ROSR, 
artikel 2.20 

RV/G - RV P 5

VI-22-2
Aanpassing van het ROSR om rekening te houden met de 
publicatie van nieuwe edities van ES-TRIN en met nieuwe 
ontwikkelingen 

2022 
- 

2023 
ROSR 

2017-II-20 
2019-I-11 
2020-II-22 

RV/G - RV P 3

VI-22-3
Vergaren van gegevens op jaarbasis over de uitstoot van 
broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen 

2022 
- 

2023 

RV (21)m 23, punt 
3.1 

RV/G - RV P 4.1

VI-22-4

Actieve tenuitvoerlegging van de routekaart inzake de 
uitstoot binnen het bevoegdheidsgebied van het comité, 
met name met betrekking tot de gebruikte technologieën, 
de bevordering van innovatie en de ontwikkeling van de 
technische voorschriften voor binnenschepen 

2022 
- 

2023 

2021-II-36  
(moet worden 
ingevuld na 
publicatie) 

RV – IEN – 
ECO 
RV/G 

I 4.1

VI-22-5
Opzetten van een efficiëntere procedure voor de 
behandeling van aanbevelingen 

2022 
- 

2023 
ROSR, artikel 2.20 RV (21) 56 rev. 1 RV/G - RV I 5

VI-22-6
Verduidelijking van de procedure voor de erkenning van 
classificatiebureaus door de CCR 

2022 
- 

2023 

ROSR,  
artikel 1.01, lid 24 

RV (21) 55 RV/G - RV II - 

VI-22-7
Voorbereidende werkzaamheden voor een gap-analyse 
van de ES-TRIN met betrekking tot geautomatiseerd varen, 
ter voorlegging aan CESNI 

2022 
- 

2023 
ES-TRIN RV (21) 53 

RV/G – RV - 
RN 

I 5
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Code Taak Termijn Voorschrift Basis Behandeling Prioriteit
Referentie 

Verklaring v. 
Mannheim 

VI-22-8 
Voorbereidende werkzaamheden voor eventuele eisen en 
aanbevelingen voor de centrales voor de besturing en 
controle op afstand van binnenvaartschepen 

2022 
- 

2023 
ROSR, ES-TRIN RV (21) 62 

RV/G – RV - 
RN 

I 5 

VI-22-9 Bijdragen aan de evaluatie van Richtlijn (EU) 2016/1629 
2022 

- 
2023 

 
RV (21) 52 rev. 1
RV/G (21) 3 rev. 5 
= RV (21) 4 rev. 5

RV/G I - 

VI-22-10 

Voorbereiding van technische opties en gecoördineerde 
voorstellen van de lidstaten van de CCR om de 
werkzaamheden binnen de Werkgroep CESNI/PT te 
vereenvoudigen 

2022 
- 

2023 
ES-TRIN  RV/G P - 

VI-22-11 

Taken die kunnen voortvloeien uit het werkprogramma van 
CESNI, het Comité Politiereglement, het Economisch 
Comité, het Klein Scheepvaartcomité en het 
voorzitterschap van de CCR op basis van een specifiek 
mandaat of een probleemanalyse 

2022 
- 

2023 
  RV/G - RV P - 

 
 


