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BENOEMING VAN EEN NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL BIJ DE CCR
Ref : CC/CP (21) 06

De delegaties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) hebben met ingang van 1 november 
van dit jaar mevrouw Lucia Luijten benoemd tot secretaris-generaal van de CCR. Zij volgt de heer Bruno 
Georges op, wiens ambtstermijn eind oktober eindigt.

Mevrouw Luijten (Master of Science – Environmental Sciences, met een specialisatie in afvalwatertechnologie) 
is in 2002 in dienst getreden bij het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – vroeger het 
“Ministerie voor Verkeer en Waterstaat”. Zij leidt tot 30 september de afdeling binnenvaart en vaarwegen 
(sinds 2013).

Als plaatsvervangend commissaris in de Nederlandse delegatie heeft mevrouw Luijten sinds 2015 actief 
deelgenomen aan de werkzaamheden van de CCR en CESNI (het Europees Comité voor de opstelling van 
standaarden voor de binnenvaart). In 2015 en van 2018 tot en met 2019 heeft zij het voorzitterschap van 
CESNI bekleed. Zij kijkt ernaar uit om nu rechtstreeks vanuit Staatsburg haar competenties en ervaring in 
te zetten in het kader van de CCR.

De delegaties van de lidstaten en de leden van het secretariaat heten mevrouw Luijten van harte welkom 
en bedanken dhr. Georges voor alles wat hij aan het hoofd van het secretariaat in de afgelopen vijf jaar in 
deze functie voor de Rijn- en Europese binnenvaart heeft gedaan.

Lucia Luijten Bruno Georges

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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