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Bijlage 7

REGLEMENT INZAKE ERKENDE
NON-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES63
1.

Toekenning van de status

In aanmerking voor de status van erkende organisatie komen non-gouvernementele organisaties die:
 het bij de binnenvaart betrokken bedrijfsleven vertegenwoordigen;
 activiteiten uitoefenen die rechtstreeks verband houden met de binnenvaart;
 belangen behartigen die betrekking hebben op een specifiek of belangrijk aspect van de
binnenvaart.
De organisaties moeten:
- een internationaal karakter hebben,
- een belangrijk deel van de nationale organisaties op hun activiteitengebied verenigen en het
recht hebben in hun naam te spreken,
- beschikken over bevoegdheden of informatie die verband houden met de activiteiten van de
CCR en voorzien zijn van een permanente structuur.
Een organisatie die de status van erkende organisatie wenst te verkrijgen, dient hiertoe een schriftelijk
verzoek in te dienen dat het volgende moet vermelden:
- een beschrijving van de organisatie, haar leden, bevoegdheden en ervaring;
- de redenen voor het verzoek;
- in het bijzonder de bijdrage die zij denkt te kunnen leveren aan de werkzaamheden van de
CCR;
- de instemming met de bepalingen die voorzien zijn in het Intern Reglement van de CCR met
betrekking tot de status van erkende organisatie.
Erkenning wordt verleend bij besluit van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. In dit besluit wordt
vermeld of de erkenning voor een beperkte duur wordt toegekend. Tevens worden de activiteiten van
de CCR aangeduid, waaraan de erkende organisatie kan deelnemen.
Het secretariaat houdt een lijst bij van organisaties die door de CCR uit hoofde van hun
representativiteit erkend zijn.
2. Rechten verbonden met de erkenning van een organisatie
Een als representatief erkende organisatie:
- neemt deel aan de Permanente Raadgevende Vergadering;
- zal worden uitgenodigd voor door de CCR georganiseerde hoorzittingen, colloquia, symposia
enz;
- kan verzoeken door een comité gehoord te worden;
- kan, voor zover zij voldoet aan de voorwaarden die door het desbetreffende comité zijn gesteld,
worden uitgenodigd deel te nemen aan werkgroepen met activiteiten op gebieden die genoemd
worden in het besluit van het desbetreffende comité met betrekking tot de erkenning van de
organisatie;
- kan informatieve documenten indienen, voorstellen doen of advies uitbrengen. De betrokken
organen staat het vrij te beslissen deze al dan niet in behandeling te nemen.
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3. Verplichtingen van als representatief erkende organisaties
Een erkende organisatie deelt de Centrale Commissie de namen en hoedanigheden van de door deze
organisatie aangewezen gedelegeerden mee. Afgevaardigden dienen één van de werktalen van de
Centrale Commissie te beheersen.
De erkende organisatie is verplicht:
- de fundamentele grondbeginselen van de Herziene Rijnvaartakte en de doelstellingen van de
CCR te onderschrijven,
- de bepalingen van het Intern Reglement van de CCR met betrekking tot de deelneming van
erkende organisaties na te leven,
- de regels die gelden voor werkgroepen waaraan zij deelneemt, in acht te nemen, alsmede de
aanwijzingen van de voorzitters van de organen, waardoor zij gehoord wordt, te volgen,
- de vertrouwelijkheid van de werkzaamheden van de CCR te respecteren,
- de CCR alle voor haar werkzaamheden nuttige informatie ter beschikking te stellen en in het
bijzonder er zorg voor te dragen dat zij voldoet aan verzoeken om gehoord te worden.
De samenwerking met de organen van de CCR dient loyaal en objectief te zijn, waarbij een als
representatief erkende organisatie geacht wordt een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van
oplossingen die de binnenvaart bevorderen.
4. Intrekking van de status van erkende organisatie
De status van erkende organisatie kan na aanhoren van de betrokken organisatie bij besluit van de
CCR in de volgende gevallen worden ingetrokken:
- in geval van een ernstig conflict tussen de CCR en de betrokken organisatie;
- indien de organisatie haar representativiteit verliest;
- indien de organisatie zich niet houdt aan de verplichtingen die zij is aangegaan in het kader van
de status van erkende organisatie, in het bijzonder ten aanzien van de vertrouwelijkheid van de
werkzaamheden van de CCR;
- als de organisatie onvoldoende deelneemt aan de werkzaamheden van de CCR op de
activiteitengebieden waarvoor zij de status van erkende organisatie heeft verkregen.
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Aanhangsel van bijlage 7

TENUITVOERBRENGING VAN DE BESLUITEN MET BETREKKING TOT
DE ERKENDE ORGANISATIES
Modaliteiten voor de deelname van de erkende organisaties
aan werkzaamheden van de CCR
1.

Iedere erkende organisatie wordt door het secretariaat uitgenodigd deel te nemen:
- aan de Raadgevende Conferentie;
- aan colloquia en symposia georganiseerd door de CCR.

Informatieve documenten uitgegeven door de CCR (persbericht, verslagen, etc…) zullen aan
haar worden toegezonden.
2.
Het desbetreffende comité beslist, indien noodzakelijk, op voorstel van het secretariaat, over
de voorwaarden verbonden aan de deelname van de erkende organisaties aan de werkzaamheden
op de gebieden die genoemd worden in het besluit waarin de erkenning van de organisatie werd
toegestaan:
- het bepaalt de werkgroepen of de zittingen van de groepen waarvoor zij wordt uitgenodigd;
- het beslist de organisatie te horen en de door de organisatie ingebrachte documenten,
voorstellen of adviezen, te onderzoeken;
- indien wenselijk, vraagt het aan de organisatie, informatie of advies over vraagstukken in
onderzoek ter beschikking te stellen;
- het beslist de organisatie uit te nodigen deel te nemen aan hoorzittingen op de haar
betreffende gebieden.
Het secretariaat draagt er zorg voor de erkende organisatie over deze beslissingen te
informeren.
3.

De werkgroepen worden geïnformeerd welke organisaties zijn toegelaten tot de werkgroepen.

De voorzitter van de werkgroep bepaalt, in overeenstemming met het secretariaat, de
voorwaarden waaronder deze aan de werkzaamheden kunnen deelnemen, met name ten aanzien van
de documenten die aan de organisatie ter beschikking worden gesteld.
Iedere werkgroep kan het initiatief nemen een erkende organisatie uit te nodigen deel te nemen
aan de werkzaamheden op bepaalde gebieden
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