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de aanvraag van een onderzoek bijgewerkt om 
informatie te kunnen opnemen over de bescherming 
van persoonsgegevens. Dit model is hiertoe aangevuld 
met een specifiek veld, dat echter geen concrete tekst 
voorziet, die afhankelijk is van de bepalingen inzake 
gegevensbescherming die in elke lidstaat van de 
CCR van kracht zijn. Deze wijziging maakt een betere 
informatie van het scheepvaartbedrijfsleven mogelijk 
over de rechten in verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in het kader van een aanvraag van 
een certificaat van onderzoek. De wijzigingen zullen 
op 1 juni 2023 in werking treden.

VRAAGSTUKKEN IN VERBAND MET DE 
RIJN ALS VAARWEG
De CCR heeft verschillende maatregelen op de Rijn 
als vaarweg goedgekeurd, zoals:

• de bouw van een onttrekkingsconstructie voor 
de watertoevoer naar een rietland in Beinheim,

• de aanleg van een vispassage bij  de 
waterkrachtcentrale van Rhinau,

• de sloop van de Merwedebrug.

De CCR is bovendien ingenomen met de 
bouwmaatregelen die in 2022 zijn gepland voor de 
verbetering van de bevaarbaarheid van de Rijn: de 
sedimentaanvulling bij Iffezheim en op de Duitse 
Nederrijn, de bodemstabilisatie onder Iffezheim en 
in Bockum-Krefeld, de uitbreiding van de ligplaats 
bij Mannheim en een baggerproef in rotsgesteente.

Deze maatregelen veroorzaken geen enkele 
belemmering van de scheepvaart op de Rijn. 
Integendeel, de door de CCR goedgekeurde 
maatregelen dragen bij tot de waarborging van 
de bloei van zowel de Rijnvaart als de Europese 
binnenvaart alsook van een hoog veiligheidsniveau 
voor de scheepvaart en het milieu.

ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE 
BINNENVAART IN EUROPA
De CCR heeft in samenwerking met de Europese 
Commissie in februari 2022 haar thematisch verslag 
over de beoordeling van nieuwe marktkansen voor 
de binnenvaart en in april 2022 haar Market Insight 
gepubliceerd. De belangrijkste bevindingen van het 
nieuwe jaarverslag 2022 van de Marktobservatie 
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De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) 
heeft op 2 juni 2022 in Straatsburg haar plenaire 
voorjaarsvergadering gehouden. De uitzonderlijke 
maatregelen om de mobiliteit van het personeel in 
de binnenvaart te vergemakkelijken, de bescherming 
van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten 
van de Commissies van Deskundigen en de toestand 
van de waterweg zijn enkele belangrijke kwesties die 
tijdens de vergadering aan bod zijn gekomen. De 
vergadering werd voorgezeten door de heer François 
Alabrune, hoofd van de Franse delegatie. De heer 
Jörg Rusche heeft voor de eerste keer deelgenomen 
als plaatsvervangend secretaris-generaal, de nieuwe 
functie die hij sinds mei 2022 bekleedt.

UITZONDERLIJKE MAATREGELEN OM DE 
MOBILITEIT VAN HET PERSONEEL IN DE 
BINNENVAART TE BEVORDEREN
De CCR heeft op 11 april van dit jaar uitzonderlijke 
maatregelen vastgesteld om de mobiliteit van het 
personeel in de binnenvaart te vergemakkelijken. 
De CCR verzoekt haar lidstaten om, gedurende de 
overgangsperiode die voorafgaat aan de vaststelling 
van het nieuwe Reglement betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP), geen boetes 
op te leggen wanneer bemanningsleden aan boord 
van binnenschepen op de Rijn kwalificatiecertificaten, 
dienstboekjes en/of vaartijdenboeken overleggen 
die krachtens Richtlijn (EU) 2017/2397 werden 
afgegeven. Omgekeerd verzoekt de CCR haar 
lidstaten om maatregelen te nemen die ervoor 
zorgen dat kwalificatiecertificaten, dienstboekjes 
en vaartijdenboeken die zijn afgegeven op grond 
van het huidige RSP, dat nog steeds van kracht 
is, ook bij controles buiten de Rijn onverminderd 
zonder sancties worden aanvaard. Deze uitzonderlijke 
maatregel is aan een termijn gebonden. De maatregel 
geldt in eerste instantie tot het nieuwe RSP van 
kracht wordt, of tot en met 30 september 2022 als 
het nieuwe RSP tot dan nog niet is aangenomen. Het 
bijbehorende besluit en persbericht zijn beschikbaar 
op de website van de CCR.

VOOR EEN BETERE INFORMATIE 
OV E R  D E  B E SC H E R M I N G  VA N 
PERSOONSGEGEVENS
De plenaire vergadering heeft ook enkele wijzigingen 
van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn 
(ROSR) aangenomen. Met name is het model voor 

zijn overgenomen in het overeenkomstige besluit 
van de plenaire vergadering. Dit wordt in juli 2022 
op de website van de CCR geplaatst. Het jaarverslag 
2022 zelf wordt in september 2022 gepubliceerd. De 
volledige jaarverslagen, tweejaarlijkse bulletins en 
thematische verslagen van de CCR kunnen in het 
Duits, Engels, Frans of Nederlands in pdf-formaat 
worden gedownload op https://www.ccr-zkr.
org/13020800-nl.html of rechtstreeks online worden 
geraadpleegd op https://inland-navigation-market.
org.

SAMENWERKING MET DE BELANGRIJKSTE 
BINNENVAARTACTOREN
Vruchtbare uitwisselingen hebben met name 
plaatsgevonden in het kader van CESNI, de 
marktobservatie en PLATINA3. De resultaten van 
de vergadering van CESNI op 12 april 2022 zijn 
volledig online beschikbaar. De werkzaamheden in 
het kader van PLATINA3 worden ook voortgezet: op 7 
en 8 juni 2022 wordt onder auspiciën van de CCR de 
vierde workshop gehouden in Straatsburg. Daarnaast 
worden verschillende voorlichtingsacties uitgevoerd 
om de binnenvaartactoren te informeren over de 
routekaart van de CCR voor het terugdringen van 
de emissies, die op 9 december 2021 is aangenomen.

VOLGENDE PLENAIRE VERGADERING 
De volgende plenaire vergadering van de CCR zal 
op 8 december 2022 plaatsvinden in Straatsburg.

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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