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INVOERING VAN DE ELEKTRONISCHE MELDPLICHT OP DE RIJN VOOR SCHEPEN MET VASTE
TANKS AAN BOORD MET INGANG VAN 1 DECEMBER 2018
Ref : CC/CP (17)04

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
voert met ingang van 1 december 2018 een
elektronische meldplicht in voor alle schepen
die vaste tanks aan boord hebben.
De melding die in artikel 12.01 van het
Rijnvaartpolitiereglement is voorzien, die kan
plaatsvinden via de marifoon, via schriftelijke
weg of via elektronische weg, moet met ingang
van 1 december 2018 verplicht via elektronische
weg plaatsvinden voor alle motortankschepen en
samenstellen van één of meer motortankschepen
en/of tankduwbakken en/of sleeptankschepen. Op
deze wijze wordt de elektronische meldplicht, die tot
nu toe alleen bestaat voor samenstellen en schepen
met containers aan boord, uitgebreid tot schepen
die vaste tanks aan boord hebben.
Elektronisch melden vermindert de administratieve
lasten voor de schipper en verbetert de kwaliteit
van de gegevens die aan de autoriteiten worden
verstrekt. Deze vorm van gegevensoverdracht draagt
bovendien bij aan de veiligheid van de scheepvaart.
De verplichting zal gelden voor schepen in beladen
en onbeladen toestand. Parallel aan de invoering van
deze verplichting zal de meldplicht bij het passeren
van een verkeerscentrale komen te vervallen, tenzij
teken B.11 wordt gebruikt. Deze vereenvoudiging
wordt vooral mogelijk gemaakt door het gebruik
van Inland AIS.

DE CCR IN HET KORT
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is
een internationale organisatie die een essentiële
regelgevende rol speelt voor de organisatie
van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch,
juridisch, economisch, sociaal en milieugebied. Haar
werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het
teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord en
milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien van
de Rijn, ontplooit de Centrale Commissie vandaag
de dag talrijke activiteiten die betrekking hebben op
de Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt
daarbij nauw samen met de Europese Commissie,
alsmede met de andere rivierencommissies en
internationale organisaties.
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De desbetreffende voorschriften worden van kracht
op 1 december 2018 en zijn beschikbaar op de
website van de CCR onder http://www.ccr-zkr.org/
files/documents/reglementRP/ccr2017-I-11nl.pdf
De CCR wenst deze uitbreiding van de
elektronische meldplicht nu al onder de aandacht
van de sector te brengen.
Meer informatie zal spoedig volgen. Eventuele
vragen kunt u per e-mail sturen naar het volgende
adres:
ccnr@ccr-zkr.org
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