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V – Comité sociale zaken, arbeidsomstandigheden en beroepsopleiding
PRIORITEITEN ZOALS BEPAALD TIJDENS DE COMITÉ-VERGADERING VAN STF:
Rijnpatenten, kwalificaties en arbeidsomstandigheden van binnenschippers

Code

Thema

Termijn

Voorschrift

Prioriteit

Referentie
Visie 2018

Besluit 2016-II9
STF
Flexibilisering
van de vaarPRE, CASS,
en rusttijden, RV, RP, MD,
opdracht aan
IEN
het PREen
Comité de
werkgroepen
TASCS-studie
voort te zetten

I

2

Op basis van

Behandeling

V-18-1

Modernisering/flexibilisering van de voorschriften voor de
bemanning en de vaar- en rusttijden evenals
voorbereiding van een ingrijpende hervorming van de
bemanningsvoorschriften

2018
2019

RSP,
bemanningsvoorschriften

V-18-2

Aanpassing van het RSP, met name om verwijzingen naar
CESNI-QP-standaarden mogelijk te maken en om het
reglement evenals de diensinstructies verenigbaar te maken
met de EU-richtlijn inzake de wederzijdse erkenning van
beroepskwalificaties

2018
2019

RSP,
toekomstige EUrichtlijn,
dienstinstructies bij
het RSP

STF adhocwerkgroep
„Herziening
RSP” en STF

I

V-18-3

Herziening van de voorschriften met betrekking tot de
kennis van riviergedeelten, eventueel aanvullende
erkenningsprocedures

2018
2019

RSP,
toekomstige EUrichtlijn,
administratieve
overeenstemmingen

STF, indien
nodig in
samenwerking
met RP

I

Uitwerking van voorschriften voor een elektronisch
register voor bevoegdheidsbewijzen

2018
2019

RSP,
toekomstige EUrichtlijn,
administratieve
overeenstemmingen

STF

I

V-18-4
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Code

Thema

Termijn

Organisatie en nabespreking van een vergadering van de
examencommissie voor het verwerven van
bevoegdheidsbewijzen

2018

V-18-5

Voorschrift

2019

Op basis van

Behandeling

Prioriteit

STF,
Europees
Verdrag

STF,
CESNI/QP

II

V-18-6

Vereenvoudiging van de publicatie van bijlagen bij het
RSP en dienstinstructies bij het RSP

2018
2019

Dienstinstructies bij
het RSP

STF

II

V-18-7

Vereenvoudiging (en verdere digitalisering) van de
dienstinstructies

2018
2019

Dienstinstructies bij
het RSP

STF

Permanent

STF

Permanent

STF

II

V-18-8

Beheer van de administratieve overeenstemmingen en van
de erkenning van vaartijdenboeken, dienstboekjes en
eventuele aanvullende erkenningsprocedures

2018
2019

Verschillende
besluiten,
meest
recentelijk
besluit 2015-IAdministratieve
11 (erkenning
overeenstemmingen
van
over vaarbewijzen en vaartijdenboek
radarbevoegdheidsbe en van nietwijzen,
Rijnstaten)
- dienstboekjes,
evenals
2014-II-11 en
matrozenopleidingen,
2014-II-12
toekomstige EU(erkenning van
richtlijn
opleidingen
aan een
Tsjechische en
een
Roemeense
school)

V-18-9

Voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van eSRB,
e-Logbooks

2018
2019

RSP

Referentie
Visie 2018
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