
 II. Stabiliteit van containerschepen, een thema dat allen betreft, van verlader tot en met schipper 
 

09:45 De oorsprong van de informatiebundeling: de opvattingen van een verpakker   
 Kurt ACKERMANN - BASF -  

10:15   Rol en mogelijkheden van containerterminals in het binnenland om de kwaliteit van de informatie omtrent de gewichten van containers te garanderen 
 Holger BOCHOW - Contargo -    

11:15 Het gebruik van de informatie omtrent de gewichten van containers door de reders ter verzekering van de stabiliteit van schepen  
 Heinz AMACKER - Danser Group -

11:45  De rol van de zeecontainerterminal bij de informatiebundeling: problemen bij importcontainers en communicatiemogelijkheden
 tussen terminal en binnenschip
 Marc STEFANOFF - PSA Antwerp -

12:15  Hoe kan de schipper ervoor zorgen dat zijn schip te allen tijde stabiel is?
 Jan KRUISINGA - Nautisch-technische commissie van de EBU-ESO -

 

 
 III. Stabiliteit van de containerschepen: hoe wordt deze gecontroleerd?

14:00 De rol en de ervaringen van de politie te water  
 Nico BECKER - Politie te water in Rheinland-Pfalz -

14:30   Naar stabiliteitsaspecten bij de belading van containerschepen
  Thomas GUESNET - DST Duisburg -
 
15:00 De huidige en toekomstige mogelijkheden van software bij de controle van de stabiliteit van containerschepen
 Herbert KOELMAN - SARC -

15:30 Conclusies van de EBU-ESO 

15:45 Conclusies van de voorzitter 

16:00 Einde van de bijeenkomst

“De stabiliteit van containerschepen”
Ronde tafelconferentie, 5 september 2013, Bonn - Programma -

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

Voorzitterschap: Norman Gerhardt, voorzitter van de CCR werkgroep politiereglement.
 Werktalen: Frans, Duits en Nederlands.

Na de lezingen bestaat de gelegenheid tot het stellen en beantwoorden van vragen en tot korte discussies.

08:30 Inschrijving van de deelnemers

09:00 Inleiding door de voorzitter

 I. Informatiebundeling met betrekking tot de gewichten van containers, ook een uitdaging voor de zeevaart?

09:15 Stand van zaken bij het werk van de IMO 
 Uwe LOHMANN - Duitse federale minister voor verkeer, bouw en stedelijke ontwikkeling -

Deelname is alleen mogelijk afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. 
Stuur uw aanmelding voor 29 augustus 2013 per e-mail aan container@ccr-zkr.org.

12:45  Lunchpauze


