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UITBREIDING VAN DE ELEKTRONISCHE MELDPLICHT SINDS 1 DECEMBER 2021 - 
EINDE VAN DE GEDOOGPERIODE EN AANWIJZING INZAKE DE MELDPLICHT VOOR 
SAMENSTELLEN

Naar aanleiding van vragen uit het bedrijfsleven 
wijst de CCR er nogmaals uitdrukkelijk op dat alle 
samenstellen nu onder de elektronische meldplicht 
vallen, zoals dat voor bepaalde samenstellen al vóór 
1 december 2021 het geval was. 

De CCR wijst de betrokken schepen, samenstellen en 
bijzondere transporten erop dat men onverwijld alle 
nodige maatregelen moet treffen om elektronische 
meldingen te kunnen versturen. 

De CCR raadt ook aan bij vragen over de 
uitbreiding van de elektronische meldplicht de 
website van de CCR ‘Elektronisch melden (ERI)’ te 
raadplegen. Deze website is bijgewerkt en bevat alle 
referentiedocumenten, waaronder de veel gestelde 
vragen (FAQ) in de drie officiële talen van de CCR: 
https://www.ccr-zkr.org/12040800-nl.html.
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Op 1 december 2021 is op de Rijn een herziening 
van artikel 12.01, eerste lid, van het RPR in werking 
getreden. Tot die datum was het alleen voor schepen 
en samenstellen met containers aan boord en voor 
schepen en samenstellen waarvan ten minste één 
schip is bestemd voor het vervoer van goederen in 
vaste tanks verplicht zich elektronisch te melden.

Op basis van de positieve ervaringen en op basis 
van de RIS-strategie heeft de CCR tijdens de 
najaarsvergadering 2019 besloten (Besluit 2019-II-
19) dat de elektronische meldplicht moet worden 
uitgebreid tot alle andere schepen, samenstellen 
en bijzondere transporten die  overeenkomstig 
artikel 12.01 van het RPR aan een meldplicht zijn 
onderworpen. 

Daarom moeten schepen, samenstellen en 
bijzondere transporten die overeenkomstig artikel 
12.01, eerste lid, van het RPR meldplichtig zijn 
zich sinds 1 december 2021 elektronisch melden. 
Tegelijkertijd heeft de CCR besloten om bij de 
inwerkingtreding van de elektronische meldplicht 
een gedoogperiode van drie maanden in te voeren, 
waarin bij overtredingen in met redenen omklede 
gevallen van vervolging kan worden afgezien. Er 
wordt op gewezen dat deze gedoogperiode met 
28 februari 2022 is verstreken. 

De CCR stelt vast dat de uitbreiding van de 
elektronische meldplicht ordelijk is verlopen. In 
sommige gevallen ondervonden samenstellen echter 
moeilijkheden met het elektronisch melden.

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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