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Presentatie Peter Stuurman  
bij de CCR RIS workshop in Brussel op 18 oktober 2011 
 
 

Resultaten van de CCR werkgroep voor RIS 
 

Een terugblik op 10 jaar CCR betrokkenheid bij RIS 

 

Dames en Heren, Vandaag op de 4e CCR RIS workshop zult u door de meeste sprekers worden 
meegenomen naar de toekomst. Ik wijk daarvan af en neem u mee terug in het verleden. Daarom sta 
ik ook vandaag aan het begin van de dag, net zo als ik aan de wieg stond van de CCR werkgroep RIS 
in 2000. Uiteindelijk kom ik ook bij het “hier en nu aan”. 

Wat gebeurde er allemaal in die tijd en waarom werd de CCR er bij betrokken? 

Al sedert het begin van de jaren 90 liepen er allerlei EU-programma’s die op de een of andere manier 
bezig waren met zeg maar informatievoorziening en telematica. Met het 4e kader programma werd 
voor dit soort projecten nog een extra stimulans gegeven. Het bekendste was in die tijd wel het project 
INDRIS dat stond voor Inland Navigation Demonstrator for River Information Services.  

De belangrijkste doelstelling van het project was om specificaties op te stellen, voor het demonstreren 
en beoordelen van communicatie technologieën, management procedures en informatieservices voor 
het RIS-concept.  

Specifieke projectdoelstellingen waren  
• Het definiëren van de functionaliteiten van het RIS-concept; 
• het ontwikkelen van open standaarden voor communicatie en uitwisseling van gegevens; 
• het organiseren van 4 demonstraties op verschillende rivieren 

Het INDRIS project heeft met succes de technische realisatie van de RIS-concept gedemonstreerd. 
Belangrijk daarbij waren onder anderen • de integratie van nieuwe technologieën in de binnenvaart 
zoals AIS transponders en Inland ECDIS.  

Daarnaast liepen binnen datzelfde 4e kaderprogramma nog een aantal gerelateerde programma’s 
zoals Incarnation, RINAC, en nog een aantal. Om daar enig stuur op te kunnen zetten was er ook nog 
een programma Conserted Action, waarin oa. zaten de heren Vorderwinkel, Krajewski, ten Broeke en 
ook ik mocht daar van deel uit maken. 

De Conserted Action had onder andere tot doel: 
• Coördineren onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten over de binnenvaart gefinancierd door de 

Europese Unie, de nationale of particuliere instanties 
• Steun voor het ten uitvoer brengen van pilotprojecten met als doel het aantonen van de resultaten 

van de onderzoeksprojecten 
• Evalueren van maatregelen en voorstellen  
• Opstellen van een gedragen rapport over de onderzoeksresultaten en met aanbevelingen 

Het kan aan mij gelegen hebben, maar hoewel we meerdere keren bij elkaar zijn geweest is er niet 
veel van de doelstellingen terecht gekomen. Ik heb in ieder geval nooit een eindrapport gezien. Ook 
niet na uitgebreid speurwerk op Google afgelopen weekend. 

Maar voor mij was veel belangrijker dat daar een aantal mensen bij elkaar waren en er een netwerk 
ontstond dat nu nog bestaat, zij het dat een aantal spelers inmiddels met pensioen zijn. 
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Tijdens een van die bijeenkomst kwam de heer Krajewski met zijn ARGO project en ontstond er het 
idee om te gaan werken aan een ”Provisional Standard” voor Inland ECDIS met als grondslag de S-57 
en de S-52 van de International Hydrographic Organization.Voor dit doel werd een groep van 
inhoudelijke experts bij elkaar gebracht die onder de bezielende leiding van de heer Krajewski aan het 
werk gingen. Zie hier de eerste Expertgroep was geboren. 

De CCR begon ook langzaam het gevoel te krijgen dat er iets aan de hand was. Door de toenmalige 
chef ingenieur de heer Orlovius werd voor de technische werkgroepen en het “klein 
scheepvaartcomité” een overzicht geproduceerd van wat er allemaal speelde in het veld elektronische 
informatiesystemen voor de binnenvaart. 

Dit leidde tot een protocol waarin de plenaire vergadering kennis nam van het eerder genoemde 
overzicht en de technische comités de opdracht krijgen de ontwikkelingen te blijven volgen en ter 
gelegener tijd uniforme criteria en werkwijzen voor een navigatie-informatiesysteem voor de Rijn op te 
stellen die geen afbreuk doen aan het bestaande veiligheidsniveau. 

In januari 1999 werd er een workshop bij de CCR georganiseerd voor de commissarissen en 
deskundigen uit de lidstaten over deze materie en ook tijdens het grote colloquium “De Rijn een 
moderne verkeersader” van maart 1999 werd in de voordrachten door de heren Willems, Krajewski en 
mij de nodige aandacht besteed aan de nieuwe systemen onder andere in relatie tot een betere 
benutting. 

Begin 2000 was de heer Krajewski en zijn expertgroep klaar met de Standaard voor Inland ECDIS, 
maar de vraag was hoe die nu in te voeren en een zekere legale basis te geven zodat het voor de 
producenten van Inland ECDIS, hard- en software een basis kan vormen om mee aan de slag te 
gaan. De EU was op dat moment daarin niet nog geïnteresseerd. 

Toch was er een sterke behoefte aan regelgeving want er waren al een aantal systemen op de markt 
die aan geen enkele norm voldeden en daarmee mogelijk afbreuk zouden kunnen doen aan de 
verkeersveiligheid op de vaarwegen. Laat ik zeggen dat men soms volstond met een soort digitale 
scan van een bestaande kaart. Mickey Mouse systemen noemden we ze 

Na overleg met de bekende Nederlandse Rijnvaart commissaris Bert Veraart heb ik namens de 
Nederlandse delegatie een mededeling aan de CCR werkgroepen TPG en RPG gestuurd met het 
verzoek een ad-hoc werkgroep in te stellen die zich bezig houdt met de technisch inhoudelijke kant 
van deze standaard als met de consequenties voor de regelgeving. 

Het viel in goede aarde en zo waar de CCR ging zelfs snel aan de gang. In april werd in de comités 
ingestemd met de ad-hoc werkgroep en enige dagen later lag er vanuit Nederland al een opzet voor 
een plan van aanpak. 

Op 20 juni 2000 kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar onder voorzitterschap van de heer 
Bühler. 

Er werd stevig doorgewerkt, daar stond de heer Krajewski wel borg voor en bij verschillen van inzicht 
wist hij altijd in de pauze een overbrugging te maken en een compromis te bereiken. 

Met het protocol 2001-I-16 werd de standaard Inland ECDIS door de CCR aangenomen en was er de 
gewenste legale basis. Natuurlijk gold en geldt die alleen voor de Rijn, maar gelet op het belang van 
de Rijn gaat er een voorbeeldfunctie van uit. Belangrijk is dat de CCR met deze standaard geen 
verplichtingen op gelegd heeft alleen de aanbeveling de standaard te gebruiken.  
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Wel gaf de plenaire vergadering opdracht aan haar Comités Politiereglement en Reglement van 
Onderzoek door de werkgroep Inland-ECDIS voorstellen tot wijziging van bestaande voorschriften, bij 
voorbeeld van de minimumeisen en keuringsvoorwaarden voor radarinstallaties en voor 
bochtaanwijzers voor de Rijnvaart, van het RPR, van het ROSR en van het Reglement van 
radarpatenten, uit te laten werken met het oog op het gebruik van elektronische vaarwegkaarten bij de 
besturing van binnenschepen bij vaart op radar. Daarmee werd vervolgens ook de ad-hoc werkgroep 
Inland ECDIS een permanente werkgroep RIS. 
 
Hoewel niet ter zake doende voor de Rijn is het toch wel het vermelden waard dat ook de Donau 
Commissie in april 2001 de standaard voor Inland ECDIS aan nam als aanbeveling. 
 
In vervolg hierop werd in 2002 de eerste RIS-workshop van de CCR georganiseerd en werd het 
infoblad Inland ECDIS uitgebracht. Hoewel we het nu een RIS workshop noemen ging het eigenlijk 
alleen maar over Inland ECDIS met een wat vreemde inbreng vanuit Rusland, die aanleiding gaf tot 
heftige discussies in de wandelgangen. 
 
Rond het millennium werd er in PIANC verband ook een werkgroep opgericht die zich ging bezig 
houden met informatiesystemen voor de binnenvaart. Voorzitter was de heer Krajewski en de heer 
Willems Koedam en ik mochten er ook aan deelnemen. Uiteindelijk hebben de heer Willems en ik 3 
rondes mee gedraaid met de PIANC RIS groep. 
 
 Naast een statusoverzicht werd mede op basis van de resultaten uit INDRIS en ARGO de eerste 
versie van de PIANC RIS Guidelines opgesteld. Dit document werd later ook door de CCR in 2002 als 
aanbeveling aangenomen hetgeen de heer Krajewski nog op een forse berisping van de PIANC kwam 
te staan, iets wat ze gelet op de ontwikkelingen nu zeker niet meer zullen doen. Gelet op de 
ontwikkelingen werd er vrij snel in tweede versie opgeleverd welke door de CCR in 2004 werd 
aangenomen. 

Nadat het project INDRIS was afgesloten in 2001 ging in vervolg het project COMPRIS Consortium 
Operational Management Platform River Information Services van start. Er diep op in gaan lijkt niet 
zinvol, maar belangrijk is dat vanuit het COMPRIS de 3 overige expertgroepen van start zijn gegaan, 
namelijk Tracking and Tracing, Electronic Reporting en Notices to Skippers. En dat er voor al deze 
Key Technologieën Standaarden werden opgeleverd welke ook door de CCR weer werden 
vastgesteld en daarmee werd er een legale basis gegeven, in ieder geval voor de conventionele Rijn. 

In september 2005 werd het project COMPRIS in Rotterdam afgesloten en was er ook 1 dag 
gereserveerd voor de 2e CCR RIS workshop waarin vooral werd in gegaan op de 4 standaards al dan 
niet nog in ontwikkeling en de bijbehorende infobladen. 
 
De resultaten van COMPRIS en de PIANC RIS Guidelines gaven in 2005 tijdens het Nederlandse 
voorzitterschap de Europese commissie aanleiding tot het uitbrengen van de zogeheten RIS Directive. 
 
De richtlijn beoogt een Europa-breed kader te zijn voor de uitvoering van de RIS-concept op europees 
niveau. 
De richtlijn is van toepassing op alle waterwegen van klasse IV of hoger in de hele Europese Unie. 
 
Belangrijk om op te merken is dat de Europese Commissie met deze Richtlijn verplichtingen op legt 
aan de lidstaten, de vaarwegbeheerders en niet aan de gebruikers. Zo zijn er bepaalde zaken die 
verplichtend zijn nadat de EU de betreffende standaard heeft goedgekeurd, zoals het hebben van 
Inland ECDIS kaarten (het is maar een voorbeeld, dus niet iemand nu onrustig gaat worden) en aan 
de andere kant is een lidstaat niet verplicht bijvoorbeeld AIS verplicht in te voeren op haar vaarwegen, 
maar als dat gebeurt dan dient het volgens de betreffende standaard te gebeuren. 
 
Zijn bij de EU de standaarden als ze er eenmaal zijn verplichtend toe te passen voor de lidstaten, bij 
de CCR is dat niet het geval, maar schrijven de bijzondere voorschriften van de Rijnvaartreglementen 
zoals RPR en ROSR de standaarden voor door de verplichting tot het gebruik van een bepaalde RIS 
Key technologie zoals bij elektronisch melden dan wel eisen aan de uitrusting en apparatuur zoals bij 
Inland ECDIS in de navigatiemodus en AIS. 
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Ten opzichte van de EU en haar Directive is er nog een opmerkelijk verschil. Namelijk de inland VTS 
Guidelines die de CCR in 2006 heeft vastgesteld. Hoe wel er bij de Directive wel een relatie is met 
VTS wordt er in de bijlage 2 geen verwijzing naar een strandaard voor Inland VTS gegeven terwijl wel 
de 4 Key technologieën en de RIS Guidelines worden genoemd. 
 
Met de vaststelling van de RIS Directive is er voor wat betreft de CCR wel een probleem. 4 van de 5 
lidstaten zijn ook EU lid staat. Daarnaast zijn er de standaarden die door de CCR zijn vast gesteld en 
die al niet door de EU zijn vast gesteld. Opmerkelijk is dat het standaarden betreft die zijn opgeleverd 
door de onafhankelijke expertgroepen, maar die door het tijdsverschil tussen vaststelling en de 
eventuele tussentijdse amendementen toch anders zijn. Al met al is dat heel verwarrend, voor de 
gebruikers, maar ook voor de expertgroepen. Er is een streven naar verbetering doordat is 
afgesproken dat beide organisaties gelijktijdig de standaard uit brengen en dat deze is afgestemd, 
maar echt goed gaat dat nog niet.  
Het verdient in mijn optiek aanbeveling dat er op dit punt duidelijke afspraken gemaakt worden en 
liefst nog vandaag, iets wat gelet op de aanwezigheid van dhr. Vanderhaegen theoretisch zou kunnen. 
 
In de jaren na 2005 zijn er de nodige standaarden aangepast en werd er in 2007 besloten tot het 
verplicht electronisch melden voor schepen met meer dan 20 containers op de Rijn. Dat alles zou 
ingaan en is ook even ingegaan op 1 april 2008, maar al gauw bleek dat we ons verkeken hadden op 
vele zaken en kort gezegd hebben we ons weer eens te veel laten leiden door de techniek en 
aspecten als organisatie, procedures hebben we bijna totaal vergeten. Hoewel er op de 1e worskhop 
in najaar 2007 voor was gewaarschuwd door het bedrijfsleven hebben we als CCR en lidstaten toch 
door gezet en zie het ging mis.  
 
Uiteindelijk is het verplicht electronisch melden na nog een tweede workshop in het voorjaar van 2009 
en een zeer uitgebreide testfase ingevoerd per 1-1-2010 en nu functioneert het goed. Hopelijk hebben 
we er van geleerd en mogelijk dat dhr. van Splunder ons vanmiddag daar iets over kan vertellen 

In 2008 is er de derde CCR RIS workshop georganiseerd, met als thema Praktische toepassingen en 
producten Centraal stond in feite AIS. De belangrijkste conclusies toen waren 
• RIS is verregaand geaccepteerd door de binnenvaart.  
• De technische standaarden voor de RIS zijn uitgewerkt en worden verder ontwikkeld.  
• De implementatie van de RIS maakt duidelijk vorderingen.  
• Een effectieve bescherming van de gegevens en van de privésfeer van de 

scheepvaartexploitanten zijn bevorderlijk voor een snelle implementatie van de RIS.  
• De intensieve dialoog tussen de overheidsinstanties en het binnenvaartbedrijfsleven over de 

implementatie van de RIS moet worden voortgezet. 
 
We komen langzaam tot het heden. De discussie over de verplichte invoering van AIS in het comité 
Police gaf aanleiding tot de opdracht voor het opstellen van een RIS strategie voor de CCR, niet meer 
telkens een maatregelen/ingreep voorstellen maar een gestructureerde doorkijk naar zeg maar 2020 
en een plan met prioriteiten en onderbouwing. Mw. Boettcher zal het daar straks uitgebreid met u over 
hebben. 
 
Belangrijk is nog te vermelden dat de PIANC werkgroep RIS haar 3e versie van de Guidelines heeft 
opgeleverd. Voor mij was het de derde en overigens ook de laaste keer dat ik er aan heb meegewerkt, 
maar het viel mij op hoe enthousiast de PIANC nu is dat de EU en de Riviercommissies er haast mee 
maken om deze Guidelines als commissie vast te stellen, maar daar kan dhr. Willems u straks alles 
over vertellen. 
 
Ik kom langzaam tot een eind aan mijn verhaal, er is natuurlijk nog heel veel meer te vertellen over 10 
jaar RIS bij de CCR en zijn tal van anekdotes uit die 10 jaar, maar die bewaar ik wel voor mijn 
eventuele memoires over een paar jaar. 
 



- 5 - 

d/Workshop_RIS_2011/1_3_Stuurman_nl_2 

 
Toch wil ik op grond van mijn ervaringen gedurende vele jaren in het werkveld RIS een aantal punten 
mee geven voor de toekomst en misschien kan mijn college mw. vd.Bosch er straks ook nog wat mee. 
• We zijn met RIS nog steeds op de goede weg, maar we mogen met het vehicle RIS nu langzaam 

aan wel eens door schakelen naar een hogere versnelling. 
• Technisch is alles mogelijk en als we de technici mogen geloven is het allemaal uiterst 

noodzakelijk en moet het zo snel mogelijk verplicht worden, maar laten we als vaarwegbeheerders 
onze eigen verantwoordelijkheid nemen en aangeven wat wij vinden dat belangrijk en nodig is 
voor de veilige vaart en daarbij ook vooral luisteren naar de gebruikers. Overigens luisteren, wil 
niet altijd zeggen dat we er gehoor aan geven. 

• Gelet op de ontwikkelingen bij de EU is het belangrijk dat de CCR bepaalt wat haar rol als 
riviercommissie is en wordt ten aanzien van RIS. Dubbel op daar hebben we in deze tijd van 
schaarste geen tijd, geld en mankracht meer voor. 

 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 


