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EERSTE INTERNATIONALE DEFINITIE VAN DE AUTOMATISERINGSNIVEAUS IN DE 
BINNENVAART
Ref : CC/CP (18)20

De CCR heeft tijdens haar plenaire vergadering in 
december een eerste internationale definitie van de 
automatiseringsniveaus in de binnenvaart aangenomen. 
Deze definitie maakt een gestructureerde aanzet 
mogelijk voor een globale benadering van het 
geautomatiseerd varen.

CONTEXT

De voortschrijdende automatisering, die haar neerslag 
vindt in talrijke technische toepassingen waaronder de 
binnenvaart, vereist door de steeds verder reikende 
gevolgen een aanpassing van de bestaande juridische 
en maatschappelijke kaders.

Het geautomatiseerd varen omvat vandaag de 
dag een breed spectrum technische processen. De 
automatisering biedt talrijke toepassingen in de praktijk, 
van eenvoudige navigatie-ondersteuning tot volledig 
geautomatiseerd varen. Het concept automatisering 
kan om deze reden het beste worden benaderd 
door een beschrijving te geven van de verschillende 
automatiseringsniveaus.

In de regel maakt de automatisering het mogelijk om 
de mens voor bepaalde taken geheel of gedeeltelijk 
te vervangen. In de binnenvaart vergemakkelijkt de 
automatisering zeker het leven aan boord door de taken 
van de schipper te verlichten, maar het roept tevens 
vragen op over het behoud van het veiligheidsniveau 
en geeft aanleiding tot bezorgdheid met betrekking tot 
de omvang, dat wil zeggen het automatiseringsniveau.

De CCR wenst  in  de eerste plaats  de 
automatiseringsniveaus te definiëren om een algemene 
discussie over de ontwikkeling van de automatisering 
in de binnenvaart op gang te brengen en na te gaan 
of het wenselijk is regelgeving te voorzien.

BEHOEFTE AAN EEN DEFINITIE VAN DE 
AUTOMATISERINGSNIVEAUS

Vandaag de dag kan worden vastgesteld dat de 
automatisering de verschillende vervoerswijzen 
beïnvloedt, of het nu gaat om lucht-, scheepvaart-, 
weg- of spoorwegvervoer. Net als in het zee- en 
wegvervoer wordt ook in de binnenvaart bijzondere 
aandacht besteed aan de recente technologische 
ontwikkelingen met betrekking tot geautomatiseerde 
navigatiesystemen. Nationale en internationale 
onderzoeksprojecten voor de binnenvaart zoals LAESSI, 
RAVEN en NOVIMAR beogen te innoveren door een 
geavanceerde ontwikkeling van het geautomatiseerd 
varen. Naast de evaluatie van de technische 
mogelijkheden en de daarmee samenhangende voor- 
en nadelen moeten deze innovatieve projecten het 
mogelijk maken concrete ervaring op te doen.

Hoewel er in de zeevaart al volop ervaringen worden 
opgedaan met het geautomatiseerd varen, moet er 
in de binnenvaart rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de binnenvaart zoals

• de samenstelling van de bemanning,

• het varen in besloten en beperkte
omgevingen,

• het passeren van sluizen,

• de hoogte van water en bruggen,

• de manoeuvreereigenschappen van de
schepen.

In tegenstelling tot andere vervoerswijzen bestaat 
er voor de binnenvaart geen internationale definitie 
van de verschillende automatiseringsniveaus zodat 
iedereen weet wat er bedoeld wordt als men het over 
automatisering heeft.

Er is geen afgebakende definitie van de verschillende 
niveaus die als vertrekpunt genomen kunnen worden 
voor verdere tests en experimenten. Het besluit 2018-II-
16 heeft dan ook tot doel de automatiseringsniveaus van 
de complexe systemen die in de binnenvaart worden 
toegepast, nader te definiëren. De definitie verschaft 
een gestructureerd beeld dat het mogelijk maakt het 
geautomatiseerd varen globaal te benaderen en in 
een later stadium gedifferentieerd en op basis van een 
gemeenschappelijk begrip te beoordelen of het nodig 
is om meer regelgeving te voorzien.

De noodzaak van regelgevende maatregelen 
voor het geautomatiseerd varen wordt weliswaar 
ingegeven door de technische ontwikkeling, maar 
gezien de mogelijk zeer ver reikende gevolgen van 
deze technologie is een globale benadering nodig, 
die tevens rekening houdt met juridische, ethische en 
sociale overwegingen en een meer holistische aanpak 
rechtvaardigt.

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

De ervaringen die zijn en worden opgedaan met de 
verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
op nationaal en internationaal vlak vormen een begin 
om de automatiseringsniveaus onder de loep te nemen 
en de definities indien nodig tegen 2020 aan te passen.

Link: https://www.ccr-zkr.org/files/documents/
AutomatisationNav/NoteAutomatisation_nl.pdf

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 CCR 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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