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Bijlage 6 
 
 
 

REGLEMENT VOOR DE WAARNEMERSSTATUS VOOR LANDEN  
OF VOOR INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES62 

 
 

I. STATUS VAN WAARNEMER VOOR LANDEN 
 
 

1. Voorwaarden voor de toekenning van de waarnemersstatus 
 

 De waarnemersstatus kan door landen die betrokken zijn bij de Rijnvaart of Europese 
binnenvaart worden aangevraagd en wordt door de Centrale Commissie bij besluit toegekend. 

 Een land dat de status van waarnemer wil verkrijgen, moet hiertoe een schriftelijke aanvraag 
indienen en instemmen met de voor deze status geldende regels. 
 
 

2. Rechten van landen met waarnemersstatus 
 

- Een land met waarnemersstatus neemt deel aan de plenaire vergadering van de Centrale 
Commissie, zonder echter over stemrecht te beschikken. 

 
- De comités bepalen, voor zover van toepassing en ieder voor zich, aan welke voorwaarden landen 

met waarnemersstatus die aan vergaderingen wensen deel te nemen, moeten voldoen en zij 
bepalen tevens welke vergaderingen het comité in beperkte samenstelling zijn voorbehouden, 
waaraan derhalve uitsluitend lidstaten van de CCR deelnemen. 

 
- Een land met waarnemersstatus is uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van 

werkgroepen. Bepaalde werkgroepen of vergaderingen van werkgroepen kunnen naar 
goeddunken van de comités waar zij van afhangen aan de lidstaten voorbehouden worden. 

 
- Agenda, verslagen van vergaderingen en/of overige documenten met betrekking tot organen of 

vergaderingen, waartoe een land met waarnemersstatus is toegelaten, worden dit land net als een 
lidstaat verstrekt. 

 
- Landen met waarnemersstatus worden op de hoogte gesteld van door de CCR georganiseerde 

werk- of informatiebijeenkomsten (symposia, colloquia enz.) en zij worden uitgenodigd hieraan deel 
te nemen onder dezelfde voorwaarden als de lidstaten. 

 
 

3. Verplichtingen van landen met waarnemersstatus 
 

- Een land met waarnemersstatus deelt de Centrale Commissie de namen en hoedanigheden van 
de door dit land aangewezen gedelegeerden mee. Afgevaardigden dienen één van de werktalen 
van de Centrale Commissie te beheersen. 

 
- Een land met waarnemersstatus volgt met regelmaat de werkzaamheden van de organen van de 

Centrale Commissie en streeft ernaar een bijdrage aan deze werkzaamheden te leveren. 
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- Een land met waarnemersstatus verstrekt de CCR ter zake doende informatie, met name van 
statistische en reglementaire aard. 

 
- Een land met waarnemersstatus draagt zorg voor het in acht nemen van het beginsel van 

vertrouwelijkheid, dat geldt voor de binnen de Centrale Commissie gevoerde beraadslagingen. 
 
- Zo nodig, kan een land met waarnemersstatus om een financiële bijdrage worden verzocht ter 

tegemoetkoming in kosten of diensten die ontstaan zijn ten gevolge van zijn deelneming. 
 
 

 
4. Intrekking van de waarnemersstatus 

 

  De status van waarnemer kan een land bij ernstige belangenconflicten tussen het land met 
waarnemersstatus en de CCR, op grond van zijn handelswijze, of bij herhaalde inbreuk op 
verplichtingen jegens de CCR bij besluit van de CCR ontnomen worden. 

 
 
 

II. WAARNEMERSSTATUS VAN NON-GOUVERNEMENTELE ERKENDE 
ORGANISATIES 

 
 

1. Voorwaarden voor het toekennen van de waarnemersstatus 
 

 De status van waarnemer kan bij besluit van de CCR worden toegekend aan 
intergouvernementele organisaties die betrokken zijn bij de Rijnvaart of Europese binnenvaart. 

 
 

2. Modaliteiten voor samenwerking met intergouvernementele organisaties 
 

 De samenwerking met als waarnemer erkende intergouvernementele organisaties is voor 
iedere organisatie op basis van wederkerigheid in een afzonderlijke overeenkomst, die met name de 
vorm van een briefwisseling of gemeenschappelijke verklaring kan aannemen, geregeld. Indien deze 
geen of onvoldoende nadere precisering bevatten, gelden de bepalingen zoals voorzien voor landen 
met een waarnemersstatus. 
 
 
 
 

*** 




