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PROTOCOL 24
Standaardisering van het volgen en opsporen van schepen in de binnenvaart
Typegoedkeuring, inbouw en gebruik van Inland AIS-apparatuur
op binnenschepen
1.

De Centrale Commissie, in het bewustzijn dat voor het volgen en opsporen van schepen in de
binnenvaart automatische systemen voor het uitwisselen van nautische gegevens tussen
schepen evenals tussen schepen en inrichtingen aan land noodzakelijk zijn, heeft in het voorjaar
2006 de Standaard volgen en opsporen van schepen in de binnenvaart aangenomen.

2.

De richtlijnen en aanbevelingen voor binnenvaartinformatiediensten (RIS-richtlijn 2002) van de
PIANC en van de CCR definiëren het automatische identificatiesysteem (AIS) voor de
binnenvaart (Inland-AIS) als een belangrijke technologie voor de automatische uitwisseling van
nautische gegevens tussen schepen en tussen schip en land.

3.

De voorwaarden voor een betrouwbaar gebruik van het AIS zijn:
•
vakkundige installatie, voldoende nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en storingsvrij
functioneren van de aan boord vereiste inrichtingen,
•
geëigend gebruik van de parameters waaronder het vakkundig invoeren van de statische en
dynamische parameters zoals de afmetingen van het schip, de positie van de antenne en
informatie over de lading.

4.

Dientengevolge heeft de Centrale Commissie in het voorjaar 2007 uniforme bedrijfs- en
vermogensvereisten, testmethoden en vereiste testresultaten (Teststandaard) voor Inland AIS
apparatuur aangenomen en haar Comité Politiereglement opdracht gegeven door de RISwerkgroep en de Werkgroep Politiereglement, indien noodzakelijk in samenwerking met de
Werkgroep Reglement van onderzoek, de noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen van het
Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn, inzake de
typegoedkeuring, de inbouw en het gebruik van Inland AIS-apparatuur voor te laten bereiden.

5.

Met het besluiten tot de onderstaande wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement, van het
Reglement Onderzoek schepen op de Rijn evenals met de reeds aangenomen teststandaard
worden de voorwaarden voor een veilig gebruik van Inland-AIS in de toekomst gecreëerd. Dat
houdt geen verplichting tot uitrusten van de schepen in.

6.

De lijsten van de bevoegde autoriteiten, de toegelaten apparatuur en erkende deskundige
bedrijven moeten voortdurend worden geactualiseerd om de bevoegde autoriteiten, de
scheepsuitrusters, en het scheepsbedrijfsleven in de gelegenheid te stellen de lijsten ten volle te
benutten. De lijsten worden net als het voorziene model van de inbouwverklaring in de bijlagen
van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn opgenomen. Het Comité Politiereglement en
het Comité Reglement van onderzoek krijgen de opdracht, door de Werkgroep Politiereglement
en indien noodzakelijk in samenwerking met de Werkgroep Reglement van onderzoek, met steun
van het secretariaat te zorgen voor de actualiteit, de volledigheid en de juistheid van de lijsten.
De lijsten van de volgens de bovengenoemde voorschriften bevoegde overheden, toegestane
apparatuur en erkende deskundige bedrijven worden door de Centrale Commissie voor de
Rijnvaart op haar website (www.ccr-zkr.org) gepubliceerd.
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Besluit
De Centrale Commissie,
onder verwijzing naar haar Besluiten 2006-I-21 en 2007-I-15 Standaardisering van het volgen
en het opsporen van schepen in de binnenvaart,
vaststellende dat de veiligheid en het goede verloop van het binnenvaartverkeer evenals de
bescherming van het milieu door geautomatiseerde systemen voor het volgen en opsporen van
schepen verder kunnen worden verbeterd en dat reeds in de volgende maanden de apparatuur voor
het automatische identificatiesysteem voor de binnenvaart (Inland AIS) op binnenschepen
geïnstalleerd moet worden,
bewust zijnde dat voorschriften voor de inbouw en het gebruik van deze apparatuur op
binnenschepen noodzakelijk zijn opdat deze systemen veilig functioneren,
besluit tot de in de bijlage 1 en 2 bij dit besluit vermelde wijzigingen van de
Rijnvaartreglementen,
geeft opdracht aan haar Comité Politiereglement en aan haar Comité Reglement van
onderzoek,
•

in het bijzonder gebaseerd op de technische ontwikkeling en op de in de praktijk
opgedane ervaring, door de RIS-werkgroep en de Werkgroep Politiereglement en indien
noodzakelijk in samenwerking met de Werkgroep Onderzoek schepen op de Rijn,
eventueel noodzakelijk wordende verdere wijzigingen en aanvullingen van het
Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn, voor te
laten bereiden,

•

door de Werkgroep Politiereglement de lijsten van de volgens de bovengenoemde
voorschriften bevoegde overheden, toegestane apparatuur en erkende deskundige
bedrijven op eigen initiatief bij te laten werken en deze lijsten door het CCR-secretariaat
te laten publiceren en de wijzigingen daarvan ter kennis van de CCR te brengen,

•

haar uiterlijk in het najaar 2009 van het ontwerp voor een definitieve wijziging van het
Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek in kennis te brengen,

stelt aan de Europese Commissie voor samen te werken met de CCR, om de opstelling van
uniforme voorschriften voor de typegoedkeuring en de inbouw van Inland AIS-apparatuur op alle
binnenvaarwegen van de Europese Gemeenschap te waarborgen.
De in de bijlage 1 vermelde wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement en de in bijlage 2
vermelde wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn gelden van 1 april 2008 tot
en met 31 maart 2011. De voorschriften van tijdelijke aard ten aanzien van de in de bijlage 1 en 2
vermelde bepalingen die nog op 1 april 2008 gelden, vervallen met ingang van deze datum.
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