Administratieve Overeenstemming over de Samenwerking voor de Wederzijdse
Erkenning van Dienstboekjes
Preambule
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (hierna de “CCR”)
en de volgende nationale Administratieve Overheden:
Ministerie van Vervoer, Innovatie en Technologie van de Republiek Oostenrijk
Ministerie van Vervoer, Informatietechnologie en Communicatie, Maritieme Administratie, van de
Republiek Bulgarije
Ministerie van Nationale Ontwikkeling van Hongarije
Ministerie van Infrastructuur van de Republiek Polen
Ministerie van Vervoer en Infrastructuur van Roemenië
Ministerie van Transport, Bouw en Regionale Ontwikkeling van de Republiek Slowakije
Ministerie van Vervoer van de Tsjechische Republiek
(hierna de “Administratieve Overheden die partij zijn bij de overeenstemming”),
strevend naar een vereenvoudiging van de verplichtingen van het bedrijfsleven en een
vergemakkelijking van het vrije verkeer van bemanningsleden,
wetende dat de wederzijdse erkenning van dienstboekjes in Europa door de vereenvoudiging van het
vrije verkeer van bemanningsleden in Europa een maatregel is die bijdraagt aan de bestrijding van het
tekort aan personeel waar deze sector mee te kampen heeft,
gelet op het feit dat de gegevens die in de dienstboekjes vermeld staan, met uitzondering van de
bekwaamheden, in de meeste Europese landen verregaand overeenstemmen,
gevolg gevend aan de wens om zo snel mogelijk en op ruime Pan-Europese schaal te handelen,
in aansluiting op de bij de Pan-Europese Conferenties van Rotterdam (2001) en Boekarest (2006)
geuite wens “de Pan-Europese samenwerking voor een vrijere en sterkere binnenvaart te
bevorderen”,
vaststellend dat deze multilaterale overeenstemming voor de wederzijdse erkenning van
dienstboekjes de gelijktijdige totstandkoming van aanvullende bilaterale overeenstemmingen tussen
de CCR en bepaalde administratieve overheden bij de overeenstemming of tussen deze overheden
onderling, niet in de weg staat,
in de overtuiging dat het zinvol is, tegelijkertijd te blijven werken aan de wederzijdse erkenning van
bekwaamheden op basis van diploma’s en beroepsopleidingen in de binnenvaart,
vaststellend dat de wederzijdse erkenning van dienstboekjes gekoppeld moet worden aan
samenwerkingsmechanismen tussen de bevoegde instanties, teneinde in het bijzonder de
modaliteiten voor de aantekeningen in de erkende dienstboekjes te preciseren, gemeenschappelijke
praktijken te ontwikkelen en betrouwbare systemen voor de informatie-uitwisseling tot stand te
brengen,
erkennend dat het wenselijk is op termijn zeker te stellen dat men houder van slechts één enkel
dienstboekje kan zijn,
hebben de volgende Overeenstemming over de Samenwerking gesloten.
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Artikel 1
Bevoegde autoriteiten
De bevoegde autoriteiten zijn de instanties die het recht hebben de dienstboekjes af te geven en de
controlestempels aan te brengen.
De lijst van de bevoegde Rijnvaartautoriteiten voor de afgifte van de dienstboekjes voor de Rijn en het
aanbrengen van de controlestempels staat vermeld in bijlage 1.
De lijst van de bevoegde autoriteiten van de Administratieve Overheden die partij zijn bij de
overeenstemming en bevoegd zijn voor de afgifte van de nationale dienstboekjes en het aanbrengen
van de controlestempels staat vermeld in bijlage 2.

Artikel 2
Wederzijdse erkenning
1.

De CCR erkent de geldigheid op de Rijn van nationale dienstboekjes die zijn afgegeven door de
bevoegde instanties van de Administratieve Overheden die partij zijn bij de onderhavige
overeenstemming.

2.

De Administratieve Overheden die partij zijn bij de onderhavige overeenstemming erkennen de
geldigheid op de waterwegen die gelegen zijn op het nationale grondgebied van hun staat, van
de dienstboekjes die zijn afgegeven door de bevoegde Rijnvaartautoriteiten en door de
bevoegde instanties van de andere Administratieve Overheden die partij zijn bij de
overeenstemming.

Artikel 3
Registratie van gegevens door de voor afgifte bevoegde instantie
1.

Iedere bevoegde instantie voert een register van de door deze instantie afgegeven
dienstboekjes. Dit register bevat ten minste de volgende gegevens :
- het nummer van het dienstboekje,
- de datum van afgifte,
- de naam en voornaam van de houder,
- de geboortedatum en –plaats van de houder,
- de nationaliteit en aard van het overgelegde identiteitsbewijs,
- de bekwaamheid van de houder.

2.

Iedere bevoegde instantie houdt voor iedere houder van een dienstboekje dat door deze
instantie werd afgegeven een dossier bij, waarin met name de volgende stukken zullen worden
bewaard :
- een afschrift van de getuigschriften en diploma’s voor de aangetekende
bekwaamheden,
- een afschrift van het bewijs van de volbrachte vaartijd, indien de bekwaamheid op
basis van de vereiste vaartijd is verkregen,
- een medische verklaring waarin de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de
houder wordt geattesteerd.
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Artikel 4
Uitwisseling van gegevens
1.

Op verzoek wordt aan iedere bevoegde instantie die in bijlage 1 of 2 vermeld staat, een
specimen van elk erkend dienstboekje verstrekt.

2.

Op verzoek verstrekt iedere bevoegde autoriteit elke bevoegde instantie de in artikel 3
genoemde gegevens met betrekking tot de afgegeven dienstboekjes.

Artikel 5
Aantekeningen door bevoegde instanties in de erkende dienstboekjes

1.

2.

Geestelijke en lichamelijke geschiktheid
-

Aantekeningen met betrekking tot de geestelijke en lichamelijke geschiktheid van de houder
in een Rijndienstboekje mogen uitsluitend door de daarvoor bevoegde instanties voor de
Rijn worden ingeschreven. Deze aantekeningen moeten overeenkomstig de Rijnregelgeving
geschieden. Deze aantekeningen gelden op alle waterwegen op het nationale grondgebied
van de bij deze administratieve Overeenstemming over de Samenwerking aangesloten
landen.

-

De bevoegde autoriteiten van het land van afgifte zijn de enige instanties die het recht
hebben aantekeningen met betrekking tot de geestelijke en lichamelijke geschiktheid van de
houder in een nationaal dienstboekje in te schrijven. Deze aantekeningen moeten
overeenkomstig de nationale regelgeving van het land van afgifte geschieden. De
Overheden die partij zijn bij de overeenstemming erkennen de geldigheid van deze
aantekeningen op al hun op het nationale grondgebied gelegen waterwegen en de CCR
erkent de geldigheid van deze aantekeningen op de Rijn.

Controlestempels voor afgelegde reizen en volbrachte vaartijd
Iedere bevoegde instantie zoals bedoeld in artikel 1, heeft het recht in de erkende dienstboekjes
de controlestempels voor de afgelegde reizen en volbrachte vaartijd aan te brengen.

3.

Bekwaamheden
-

Aantekeningen met betrekking tot de bekwaamheden van de houder overeenkomstig de
Rijnregelgeving mogen uitsluitend door de daarvoor bevoegde instanties voor de Rijn in een
dienstboekje (Rijndienstboekje of andere) worden ingeschreven. Deze aantekeningen
geschieden overeenkomstig de Rijnregelgeving op de pagina van het dienstboekje dat
voorzien is voor bekwaamheden overeenkomstig de Rijnregelgeving. Deze aantekeningen
zijn de enige die op de Rijn als geldig zullen worden erkend.

-

De bevoegde nationale autoriteiten van het land van afgifte zijn de enige instanties die het
recht hebben aantekeningen met betrekking tot de bekwaamheden van de houder
overeenkomstig de nationale regelgeving in te schrijven in een nationaal dienstboekje. Deze
aantekeningen geschieden op de pagina van het nationale dienstboekje dat hiervoor
voorzien is, of op de overeenkomstig de bepalingen voor bekwaamheden buiten de Rijn
voorziene pagina van het Rijndienstboekje. Deze aantekeningen worden niet als geldig op
de Rijn erkend.
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Artikel 6
Gemeenschappelijke vergaderingen
Met de nationale deskundigen van de CCR en van de Overheden die partij zijn bij deze
overeenstemming worden indien nodig gemeenschappelijke vergaderingen georganiseerd. Aan de
gemeenschappelijke vergaderingen kunnen ook vertegenwoordigers van de Rivierencommissies en
de Europese Commissie aanwezig zijn. De gemeenschappelijke vergaderingen hebben met name tot
doel :
-

ertoe bij te dragen dat de reglementaire ontwikkelingen en aanpassingen die in de toekomst
nodig blijken te zijn, in de verschillende regelgevingen op elkaar worden afgestemd ;
overleg te plegen over vastgestelde overtredingen en moeilijkheden bij de uitvoering,
alsmede het zoeken naar oplossingen voor zover nodig ;
procedures voor de uitwisseling van gegevens te onderzoeken en tot stand te brengen ;
de controlemechanismen in de landen te coördineren ;
de modaliteiten voor het verkrijgen van de bekwaamheden te vergelijken en vooruitgang te
boeken op het vlak van de wederzijdse erkenning van bekwaamheden.

Artikel 7
Secretariaat van de Administratieve Overeenstemming over de Samenwerking
Er wordt een secretariaat van de Administratieve Overeenstemming over de Samenwerking (hierna
het « secretariaat ») ingesteld. Dit secretariaat wordt waargenomen door het secretariaat van de CCR
en is gevestigd in Straatsburg. De taken van dit secretariaat zijn :
- het bieden van de logistieke ondersteuning die nodig is voor de organisatie van de
gemeenschappelijke vergaderingen zoals bedoeld in artikel 6,
- het bijhouden van de lijsten van bevoegde autoriteiten zoals vermeld in de bijlagen 1 en 2,
- het bieden van ondersteuning bij de uitwisseling van gegevens tussen de Overheden die
partij zijn bij deze overeenstemming, tussen deze Overheden en de CCR, alsmede tussen
de bevoegde autoriteiten zoals bedoeld in artikel 1,
- het beheren van een specifieke webpagina op de internetsite van de CCR waar informatie
ter beschikking wordt gesteld die van belang is voor de tenuitvoerlegging van de
Overeenstemming over de Samenwerking,
- de uitvoering van alle overige taken die nodig kunnen zijn om het goede functioneren van
de Overeenstemming over de Samenwerking te waarborgen.

Artikel 8
Informatie- en afstemmingsplicht in geval van wijziging van de regelgeving
De CCR en de Overheden die partij zijn bij de overeenstemming informeren elkaar zo snel mogelijk en
onafhankelijk van de gemeenschappelijke bijeenkomsten, over wijzigingen en ontwikkelingen die hun
regelgevingen betreffen. Alvorens over te gaan tot een besluit, vindt er een onderlinge afstemming
plaats om te vermijden dat een wijziging de wederzijdse erkenning van de dienstboekjes in het geding
zou brengen. In voorkomend geval brengen de Overheden die partij zijn bij de overeenstemming
onverwijld de gewijzigde regelgeving ter kennis aan het secretariaat, met vermelding van de datum
van inwerkingtreding. Het secretariaat zorgt ervoor dat deze informatie binnen de CCR en aan alle
Overheden die partij zijn bij de overeenstemming wordt doorgegeven.
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Artikel 9
Einde van de wederzijdse erkenning
1.

Wanneer de CCR of een Overheid die partij is bij de overeenstemming van mening is dat ten
gevolge van een wijziging van een voorschrift in één van de staten die betrokken is bij de
Overeenstemming niet meer voldaan is aan de voorwaarden voor de wederzijdse erkenning,
stelt de desbetreffende partij het secretariaat daarvan onverwijld op de hoogte. Het secretariaat
deelt dit aan de CCR en aan alle Overheden die partij zijn bij de overeenstemming mee, die al
het mogelijke in het werk zullen stellen een minnelijke schikking te bewerkstellingen, zodat de
wederzijdse erkenning van de dienstboekjes kan worden gehandhaafd. Hiervoor zou een
gemeenschappelijke vergadering kunnen worden belegd.

2.

Mocht de CCR of één van de Overheden die partij zijn bij de overeenstemming na het overleg
nog steeds van mening zijn dat de wederzijdse erkenning niet meer zonder aantasting van de
veiligheid van de scheepvaart kan worden gehandhaafd, kan zij de wederzijdse erkenning ten
aanzien van deze Overheid die partij is bij de overeenstemming opzeggen. Dit besluit wordt
twaalf maanden na kennisgeving aan het secretariaat ten opzichte van de betrokken Overheid
die partij is bij de overeenstemming, van kracht.

Artikel 10
Wijzigingen
1.

Wijziging van de bijlagen
De CCR en de Overheden die partij zijn bij de overeenstemming delen het secretariaat
onverwijld elke wijziging mee in de lijst van bevoegde instanties zoals vermeld in de bijlagen 1
en 2. Het secretariaat wijzigt de desbetreffende bijlage dienovereenkomstig en verstrekt de
herziene bijlage zo snel mogelijk aan de CCR en de Overheden die partij zijn bij de
overeenstemming.

2.

Wijziging van de overeenstemming
De CCR of een Overheid die partij is bij de overeenstemming kunnen het secretariaat
wijzigingsvoorstellen voor de Overeenstemming over de Samenwerking doen toekomen. De
CCR en de Overheden die partij zijn bij de overeenstemming delen het secretariaat hun
standpunt en opmerkingen binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het
voorstel door het secretariaat mee. In hun antwoord geven zij met name te kennen of zij een
gemeenschappelijke vergadering wensen bijeen te roepen. Wanneer binnen deze termijn van
twee maanden geen antwoord ontvangen is, zal dit als een instemming met het voorstel worden
beschouwd. De wijziging wordt 60 dagen na de goedkeuring van kracht. Het secretariaat
verstrekt de CCR en alle Overheden die partij zijn bij de overeenstemming vóór het van kracht
worden van de wijziging een gewijzigde versie van de Overeenstemming over de
Samenwerking.
Artikel 11
Slotbepalingen

1.

De onderhavige Administratieve Overeenstemming over de Samenwerking treedt op 1 juli 2011
in werking.
De CCR en de Overheden die partij zijn bij de overeenstemming delen het secretariaat zo snel
mogelijk, en uiterlijk op 1 juli 2011, mee dat aan de interne formaliteiten die vereist zijn voor de
inwerkingtreding van de Overeenstemming over de Samenwerking voldaan is. Het secretariaat
stelt de CCR en de Overheden die partij zijn bij de overeenstemming hiervan in kennis.
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2.

Elke nationale overheid waarvan de dienstboekjes voldoen aan de vereisten zoals vastgesteld
in besluit 2008-II-8 van de CCR, kan verzoeken toe te treden tot de Overeenstemming over de
Samenwerking. Voorwaarde voor de toetreding is dat de CCR en alle Overheden die partij zijn
bij de overeenstemming hiermee instemmen. De toetreding geschiedt zonder voorbehoud en
geldt voor de overeenstemming zoals deze op het moment van toetreding van kracht is. Het
officiële verzoek tot toetreding moet bij het secretariaat worden ingediend, dat de CCR en de
Overheden die partij zijn bij de overeenstemming onverwijld hiervan op de hoogte stelt. De
toetreding wordt geacht aanvaard te zijn aan het einde van een periode van zes maanden na de
mededeling hiervan door het secretariaat, tenzij de CCR of een Overheid die partij is bij de
overeenstemming schriftelijk bezwaar maakt. Dit bezwaar zal in het kader van een
gemeenschappelijke vergadering worden besproken. De toetreding wordt geacht aanvaard te
zijn als alle op de gemeenschappelijke vergadering aanwezige partijen met de toetreding
instemmen. Partijen die niet tijdens de gemeenschappelijke vergadering vertegenwoordigd
waren, hebben één maand om hun bezwaren kenbaar te maken. De toetreding wordt
overeenstemming de bovengenoemde procedure drie maanden na toestemming door de CCR
en alle Overheden die partij zijn bij de overeenstemming van kracht.

3.

De CCR of elke Overheid die partij is bij de overeenstemming, kan de Administratieve
Overeenstemming over de Samenwerking opzeggen door middel van een aan het secretariaat
te sturen schriftelijke mededeling. Het secretariaat stelt de CCR en de Overheden die partij zijn
bij de overeenstemming daarvan in kennis. De opzegging wordt twaalf maanden na ontvangst
van de mededeling door het secretariaat van kracht.

4.

Deze overeenstemming is geen internationaal verdrag of internationale overeenkomst in de zin
van het internationaal publiekrecht, die voor de Overheden die partij zijn bij de
overeenstemming in hun hoedanigheid van staat of voor de CCR als internationale organisatie
internationale verplichtingen met zich meebrengt. De overeenstemming wordt gesloten zonder
afbreuk te doen aan de rechten en plichten die voortvloeien uit om het even welk internationaal
verdrag of EU verordening.

5.

De Franse, Duitse, Nederlandse en Engelse versie van de Administratieve Overeenstemming
over de Samenwerking zijn gelijkelijk authentiek. De ondertekende exemplaren worden bij het
secretariaat neergelegd. De CCR en elke Overheid die partij is bij de overeenstemming
ontvangen een gewaarmerkt afschrift in iedere bovengenoemde taal. Elke Overheid die partij is
bij de overeenstemming zal zelf zorg dragen voor de vertaling van de Overeenstemming over de
Samenwerking in haar eigen officiële landstaal.

Gedaan te Straatsburg op 8 december 2010
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Bijlage 1

Lijst van de bevoegde Rijnautoriteiten
Duitsland
Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck

Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning

Moltkeplatz 17

Tél. 0451/6208-0

23566 Lübeck
wsa-luebeck@wsv.bund.de

Fax 0451/6208190

Am Hafen 40

Tél. 04861/615-0
Fax 04861/615325

25832 Tönning
wsa-toenning@wsv.bund.de
Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel

Alte Zentrale 4

Tél. 04852/885-0

25541 Brunsbüttel
wsa-brunsbuettel@wsv.bund.de

Fax 04852/885408

Wasser- und Schifffahrtsamt

Schleuseninsel 2

Tél. 0431/3603-0

Kiel-Holtenau

24159 Kiel
wsa-kiel-holtenau@wsv.bund.de

Fax 0431/3603414

Moorweidenstr. 14

Tél. 040/44110-0
Fax 040/44110365

Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg

20148 Hamburg
wsa-hamburg@wsv.bund.de
Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven

Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund

Wasser- und Schifffahrtsamt Bremen

Am Alten Hafen 2

Tél. 04721/567-0

27472 Cuxhaven
wsa-cuxhaven@wsv.bund.de

Fax 04721/567103

Wamper Weg 5

Tél. 03831/249-0

18439 Stralsund
wsa-stralsund@wsv.bund.de

Fax 03831/249309

Franziuseck 5

Tél. 0421/5378-0
Fax 0421/5378400

28199 Bremen
wsa-bremen@wsv.bund.de
Wasser- und Schifffahrtsamt

Am Alten Vorhafen 1

Tél. 0471/4835-0

Bremerhaven

27568 Bremerhaven
wsa-bremerhaven@wsv.bund.de

Fax 0471/4835210

Wasser- und Schifffahrtsamt Emden

Am Eisenbahndock 3

Tél. 04921/802-0

26725 Emden
wsa-emden@wsv.bund.de

Fax 04921/802379

Wasser- und Schifffahrtsamt
Wilhelmshaven

Mozartstr. 32

Tél. 04421/186-0
Fax 04421/186308

Wasser- und Schifffahrtsamt

Kasseler Str. 5

Tél. 05541/9520

Hannoversch-Münden

34646 Hann.-Münden
wsa-hann-muenden@wsv.bund.de

Fax 05541/9521400

Wasser- und Schifffahrtsamt Verden

Hohe Leuchte 30

Tél. 04231/898-0

27283 Verden
wsa-verden@wsv.bund.de

Fax 04231/8981333

Am Hohen Ufer 1-3

Tél. 0571/6458-0
Fax 0571/64581200

Wasser- und Schifffahrtsamt Minden

26382 Wilhelmshaven
wsa-wilhelmshaven@wsv.bund.de

32425 Minden
wsa-minden@wsv.bund.de
Wasser- und Schifffahrtsamt

Ludwig-Winter-Str. 5

Tél. 0531/86603-0

Braunschweig

38120 Braunschweig
wsa-braunschweig@wsv.bund.de

Fax 0531/866031400

Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen

Greyerstr. 12

Tél. 0581/9079-0

29525 Uelzen
wsa-uelzen@wsv.bund.de

Fax 0531/90791277
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Duitsland
Wasser- und Schifffahrtsamt Köln

An der Münze 8
50668 Köln
wsa-koeln@wsv.bund.de

Tél. 0221/97350-0
Fax 0221/97350222

Wasser- und Schifffahrtsamt

Königstr. 84

Tél. 02066/418-111

Duisburg-Rhein

47198 Duisburg
wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de

Fax 02066/418315

Wasser- und Schifffahrtsamt

Emmericher Str. 201

Tél. 0203/4504-0

Duisburg-Meiderich

47138 Duisburg
wsa-duisburg-meiderich@wsv.bund.de

Fax 0203/4504333

Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine

Münsterstr. 77

Tél. 05971/916-0
Fax 05971/916222

48431 Rheine
wsa-rheine@wsv.bund.de
Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen

Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg

Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen

Herzog-Arenberg-Str. 66

Tél. 05931/848-111

49716 Meppen
wsa-meppen@wsv.bund.de

Fax 05931/848222

Stefan-Meier-Str. 4-6

Tél. 0761/2718-0

79104 Freiburg
wsa-freiburg@wsv.bund.de

Fax 0761/2718155

Schlossstr. 36

Tél. 06721/306-0
Fax 06721/306155

55411 Bingen
wsa-bingen@wsv.bund.de
Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim

Wasser- und Schifffahrtsamt Stuttgart

Wasser- und Schifffahrtsamt Trier

C8, 3

Tél. 0621/1505-0

68159 Mannheim
wsa-mannheim@wsv.bund.de

Fax 0621/1505155

Birkenwaldstr. 38

Tél. 0711/25552-0

70191 Stuttgart
wsa-stuttgart@wsv.bund.de

Fax 0711/25552155

Pacelli-Ufer 16

Tél. 0651/3609-0
Fax 0651/3609155

54290 Trier
wsa-trier@wsv.bund.de
Wasser- und Schifffahrtsamt

Bismarckstr. 133

Tél. 0681/6002-0

Saarbrücken

66121 Saarbrücken
wsa-saarbruecken@wsv.bund.de

Fax 0681/6002155

Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg

Vangerowstraße 12

Tél. 06221/507-0

69115 Heidelberg
wsa-heidelberg@wsv.bund.de

Fax 06221/507155

Schartwiesenweg 4

Tél. 0261/9819-0
Fax 0261/98193155

Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz

56070 Koblenz
wsa-koblenz@wsv.bund.de
Wasser- und Schifffahrtsamt

Obernauer Str. 6

Tél. 06021/385-0

Aschaffenburg

63739 Aschaffenburg
wsa-aschaffenburg@wsv.bund.de

Fax 06021/385101

Wasser- und Schifffahrtsamt

Mainberger Str. 8

Tél. 09721/206-0

Schweinfurt

97422 Schweinfurt
wsa-schweinfurt@wsv.bund.de

Fax 09721/206101

Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg

Marientorgraben 1

Tél. 0911/2000-0
Fax 0911/2000101

90402 Nürnberg
wsa-nuernberg@wsv.bund.de
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Duitsland
Wasser- und Schifffahrtsamt
Regensburg

Erlanger Str. 1

Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden

Moritzburger Str. 1

Tél. 0351/8432-50

01127 Dresden
wsa-dresden@wsv.bund.de

Fax 0351/8432381
oder
8489020

Fürstenwallstr. 19/20

Tél. 0391/530-0

39104 Magdeburg
wsa-magdeburg@wsv.bund.de

Fax 0391/5302417

Dornhorster Weg 52

Tél. 04153/558-0
Fax 04153/558448

Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg

Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg

93059 Regensburg
wsa-regensburg@wsv.bund.de

21481 Lauenburg
wsa-lauenburg@wsv.bund.de

Tél. 0941/8109-0
Fax 0941/8109160

Wasser- und Schifffahrtsamt

Brielower Landstraße 1

Tél. 03381/266-0

Brandenburg

14772 Brandenburg
wsa-brandenburg@wsv.bund.de

Fax 03381/266321

Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin

Mehringdamm 129

Tél. 030/69532-0

10965 Berlin
wsa-berlin@wsv.bund.de

Fax 030/69532201

Schneidmühlenweg 21

Tél. 03334/276-0

16225 Eberswalde
wsa-eberswalde@wsv.bund.de

Fax 03334/276171
ou
276172

FOD Mobiliteit en Vervoer

Posthoflei 5

Tél. +32 3 229 00 48

Binnenvaartloket Antwerpen

2600 Berchem

SPF Mobilité et Transports
Guichet Navigation Intérieure de Liège

La Batte 10

Wasser- und Schifffahrtsamt
Eberswalde

België

Tél. +32 4 220 10 49

boîte 2
4000 Liège

Frankrijk
Direction départementale des Territoires

18, boulevard Gaston Serpette

Tél. 02 40 71 02 15

et de la Mer de la Loire-Atlantique,

BP 53606
F-44036 NANTES Cedex 1

Fax 02 40 71 02 19

263, quai d’Alsace

Tél. 03 27 94 55 60
Fax 03 27 94 55 69

Service Transport, Centre instructeur de
Sécurité Fluviale de Nantes
Service de la navigation du Nord -Pasde Calais, BRAF

BP 20018
F- 59001 Douai
Braf.sn-nord-pdc@developpementdurable.gouv.fr

Service de la navigation du Rhône et de

11, Quai du Maréchal Joffre

Tél. 04 72 56 17 70

la Saône

F-69002 Lyon Cedex 5

Fax 04 78 37 96 84

Pascale.Piquerez@developpementdurable.gouv.fr
Service de la navigation de la Seine

24, Quai d’Austerlitz
F- 75013 PARIS
Francis.Michon@developpementdurable.gouv.fr

Tél. 01 44 06 19 62
Fax 01 44 06 18 89
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Frankrijk
Service de la navigation de Strasbourg

Cité administrative
14 rue du Maréchal Juin

Tél. 03 88 76 79 32
Fax 03 88 76 79 31

F- 67084 Strasbourg cedex
Henri.Gries@developpementdurable.gouv.fr
Service de la navigation de Toulouse

2 port Saint-Étienne

Tél. 05 61 36 24 00

BP 7204

Fax 05 61 54 66 50

F- 31073 Toulouse Cedex 7
Vincent.Melgoso@developpementdurable.gouv.fr

Nederland
Stichting Afvalstoffen en
Vaardocumenten Binnenvaart

Vasteland 12 e
3011 BL ROTTERDAM
Postbus 23041

Tél. +31 104129544
Fax +31 104048019

Zwitserland
Direction ports rhénans suisses

Postfach

Tél. +41 61 639 9595

Schweizerische Rheinhäfen Direktion

CH-4019 BASEL

Fax +41 61 639 9514
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Bijlage 2
Lijst van de bevoegde autoriteiten van de Administratieve Overheden

Republiek Tsjechië
Státní plavební správa Praha

Jankovcova 4
170 00 Praha 7

Tél. +420 234 637 111
Fax +420 266 710 545
pobocka@spspraha.cz

Státní plavební správa Děčín

Labská 694/21
405 01 Děčín 1

Tél. +420 412 557 411
Fax +420 412 557 410
pobocka@spsdecin.cz

Státní plavební správa Přerov

Seifertova 33
750 02 Přerov

Tél. +420 581 284 254
Fax +420 581 284 256
pobocka@spsprerov.cz

Radetzkystraße 2
1030 Wien

Tél. +43 1 71162
Fax +43 1 7130326
mobil:
+43 664 818 88 68
+43 664 818 89 09
+43 664 818 89 10
w2@bmvit.gv.at

Österreich
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie, Oberste
Schifffahrtsbehörde

De volgende autoriteiten zijn eveneens bevoegd nationale dienstboekjes af te geven:
Schifffahrtsaufsicht Hainburg

Donaulände 2
2410 Hainburg

Tél. +43 2165 62 365
Fax +43 2165 62 365-99
mobil:
+43 664 818 88 50
+43 664 818 88 51
+43 664 818 88 52
schifffahrtsaufsicht.hainburg@bmvit.gv.at

Schifffahrtsaufsicht Wien

Handelskai 267
1020 Wien

Tél. +43 1 728 37 00
Fax +43 1 728 37 00-99
mobil:
+43 664 / 818 88 53
+43 664 / 818 88 54
+43 664 / 818 88 55
+43 664 / 818 88 56
schifffahrtsaufsicht.wien@bmvit.gv.at

Schifffahrtsaufsicht Krems

Am Schutzdamm 1
3500 Krems

Tél. +43 2732 / 83 170
Fax +43 2732 / 83 170-99
mobil:
+43 664 / 818 88 57
+43 664 / 818 88 58
+43 664 / 818 88 59
schifffahrtsaufsicht.krems@bmvit.gv.at

Schifffahrtsaufsicht Grein

Am Hofberg 2
4360 Grein

Tél. +43 7268 / 320
Fax +43 7268 / 7431
mobil:
+43 664 / 818 88 60
+43 664 / 818 88 61
+43 664 / 818 88 62
schifffahrtsaufsicht.grein@bmvit.gv.at
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Österreich
Schifffahrtsaufsicht Linz

Regensburgerstraße 4
4020 Linz

Tél. +43 732 / 777 229
Fax +43 732 / 777 229-99
mobil:
+43 664 / 818 88 63
+43 664 / 818 88 64
+43 664 / 818 88 65
schifffahrtsaufsicht.linz@bmvit.gv.at

Schifffahrtsaufsicht Engelhartszell

Nibelungenstraße 3
4090 Engelhartszell

Tél. +43 7717 / 8026
Fax +43 7717 / 8026-99
mobil:
+43 664 / 818 88 66
+43 664 / 818 88 67
+43 664 / 818 88 70
schifffahrtsaufsicht.engelhartszell@bmvit.gv.at

Bulgarije
Maritime Administration

Ruse 7000
20 Pristanistna St.

Tél. +359 82 815 815
Fax +359 82 824 009
stw_rs@marad.bg

Maritime Administration

Lom 3600
3 Dunavski park St.

Tél. +359 971 66 963
Fax +359 971 66 961
stw_lm@marad.bg

Adresse postale :
1389 Budapest 62 Pf. 102
Situation :
1066 Budapest,
Teréz körút 62

Tél. +36 1 815 9646
Fax +36 1 815 9659

Hongarije
Direction de Stratégie et Méthodologie
Département de la Navigation et de
l’Aviation civile
Nemzeti Közlekedési Hatóság,
Stratégiai és Módszertani Igazgatóság,
Hajózási és Légiközlekedési Főosztály

hajozaslegikozlekedesfoo.smi@nkh.gov.hu

Republiek Polen
Inland Navigation Office in Bydgoszcz
Urząd Zeglugi Śródlądowej w
Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1/3
85-066 Bydgoszcz

Tél. +48 52 322-02-73,
Fax +48 52 322-68-84
urzad@bydg.uzs.gov.pl

Inland Navigation Office in Gdansk
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Gdańsku

ul. Toruńska 8/4
80-841 Gdańsk

Tél. +48 58 301-84-14
Fax +48 58 301-84-14
urzad@gda.uzs.gov.pl

Inland Navigation Office in Gizycko
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Giżycku

ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko

Tél. +48 87 428-56-51
Fax +48 87 428-56-51
urzad@giz.uzs.gov.pl

Inland Navigation Office in KedzierzynKozle
Urząd Zeglugi Śródlądowej w
Kędzierzynie-Koźlu

ul. Chełmońskiego 1
47-205 Kędzierzyn-Koźle

Tél. +48 77 472-23-60
Fax +48 77 472-23-61
urzad@k-k.uzs.gov.pl

Inland Navigation Office in Krakow
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Krakowie

ul. Skawińska 31/3
31-066 Kraków

Tél. +48 12 430-53-97
Fax +48 12 430-53-97
urzad@kr.uzs.gov.pl

Inland Navigation Office in Szczecin
Urząd Zeglugi Śródlądowej w
Szczecinie

Plac Batorego 4
70-207 Szczecin

Tél. +48 91 434-02-79
Fax +48 91 434-01-29
urzad@szn.uzs.gov.pl
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Republiek Polen
Inland Navigation Office in Warszawa
Urząd Zeglugi Śródlądowej w
Warszawie

ul. Dubois 9
00-182 Warszawa

Tél. +48 22 635-93-30
Fax +48 22 635-93-30
urzad@waw.uzs.gov.pl

Inland Navigation Office in Wroclaw
Urząd Zeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu

ul. Kleczkowska 52
50-227 Wrocław

Tél. +48 71 329-18-93
Fax +48 71 329-18-93
urzad@wroc.uzs.gov.pl

Port No. 1,
900900 Constanta

Tél. +40 241555676
Fax +40 341730349
rna@rna.ro
lgrigore@rna.r

Prístavná 10, 821 09 Bratislava 2

Tél. + 421 2 333 00217
Fax +421 2 555 67 604
+421 2 335 23 913
sekretariat @sps.sk

Roemenië
Autorité navale roumaine, Constanta

Republiek Slowakije
Státna plavebná správa (ŠPS)
Vedúci odboru plavebnej bezpečnosti

