- 59 -

Bijlage 5

REGLEMENT INZAKE HET KLACHTRECHT 60
Bevoegdheid van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Artikel 1
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart onderzoekt, overeenkomstig de bepalingen van
Artikel 45a) van de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868, in de versie van 20 november 1963,
alle klachten voortvloeiende uit de toepassing van dit Verdrag en uit de uitvoering van de door de
Overeenkomstsluitende Staten onderling vastgestelde reglementen en door hen in gezamenlijk
overleg genomen maatregelen.

Artikel 2
Klachten kunnen betrekking hebben op besluiten, handelingen of nalatigheden.

Artikel 3
Een klacht in de zin van het eerste artikel kan worden ingesteld door iedere
Overeenkomstsluitende Staat, natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede door alle
publiekrechtelijke organen die daar een rechtmatig belang bij hebben. Een klacht kan onafhankelijk
van de in Overeenkomstsluitende Staten gevoerde administratieve of gerechtelijke procedures worden
ingesteld en kan parallel aan een dergelijke procedure worden onderzocht, zonder dat dit aanleiding
geeft tot de toepassing van de regel over het uitputten van de nationale rechtsmiddelen. Dit onderzoek
is niet van invloed op de bovengenoemde nationale administratieve of gerechtelijke procedures.

Indienen van een klacht
Artikel 4
Een klacht moet schriftelijk bij het secretariaat van de Centrale Commissie worden ingediend.
In de klacht dienen de grond van de klacht, het volgens de klager geschonden belang en de volgens
hem niet nagekomen bepalingen van het Verdrag, van de reglementen of van de in gezamenlijk
overleg genomen maatregelen, alsmede de bij andere instanties of organen ingestelde procedures te
worden vermeld. Alle daartoe strekkende documenten en bewijsstukken dienen bij de klacht te
worden gevoegd.
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Ontvangst van de klacht

Artikel 5
Het secretariaat bevestigt de ontvangst van de klacht en stelt zo snel mogelijk de delegatie
van de in de klacht bedoelde lidstaat op de hoogte. Deze beschikt over een termijn van drie maanden
om opmerkingen in te dienen. Het secretariaat informeert eveneens de overige delegaties.
Indien alle delegaties unaniem van mening zijn dat de klacht klaarblijkelijk niet ontvankelijk is,
stelt het secretariaat de klager hiervan onverwijld op de hoogte.
Na het verstrijken van de termijn van drie maanden legt het secretariaat de klacht, samen met
de ontvangen opmerkingen voor aan de delegaties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Artikel 6
Indien de Centrale Commissie tijdens de plenaire vergadering volgend op deze termijn van
drie maanden niet tot een definitief besluit over de ingediende klacht komt, benoemt zij een lid van
een delegatie die niet betrokken is bij de klacht of een medewerker van het secretariaat tot rapporteur.

Onderzoek van de klacht
Artikel 7
Het secretariaat en de delegaties stellen de rapporteur, voor zover dit niet in strijd is met
nationaal recht, alle voor het onderzoek vereiste documenten en gegevens ter beschikking.
Indien er een nationale strafzaak hangende is, zodat fundamentele beginselen van nationaal
recht geschonden zouden kunnen worden, wordt er niet tot onderzoek overgegaan.
De rapporteur kan de klager verzoeken aanvullende documenten of gegevens te verstrekken.
De rapporteur stelt binnen de door de Centrale Commissie vastgestelde termijn een verslag
op, dat met name de feiten, zijn juridische beoordeling alsmede voorstellen voor het aan de klacht te
geven gevolg dient te bevatten.
De groep “klachten” onderzoekt het verslag en kan de klager om aanvullende opmerkingen
verzoeken. Deze groep stelt een ontwerpbesluit op. Dit ontwerpbesluit wordt samen met het verslag
en een verslag over de besprekingen in de groep “klachten” voorgelegd aan het ad hoc-comité.

Artikel 8
Het ad hoc-comité onderzoekt de klacht zo snel mogelijk en legt een ontwerpbesluit voor aan
de Centrale Commissie. Indien er in de Centrale Commissie geen consensus bestaat over het aan de
klacht te geven gevolg, wordt de klacht voor een hernieuwd onderzoek terugverwezen naar het ad
hoc-comité. Na dit hernieuwde onderzoek legt het ad hoc-comité op de volgende plenaire vergadering
voorstellen voor op basis van een, indien nodig, aanvullende nota van de rapporteur.
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Regeling van de klacht

Artikel 9
De Centrale Commissie neemt een besluit overeenkomstig artikel 46 van de Herziene
Rijnvaartakte. Zij deelt het besluit aan de klager mee.
Indien er tijdens het tweede onderzoek door de Centrale Commissie geen meerderheid wordt
gevonden, stelt zij de schrapping of schorsing van de klacht van haar agenda vast en deelt zij dit de
klager mee.
De delegaties delen het secretariaat mee welke maatregelen ter uitvoering van het besluit van
de Centrale Commissie werden getroffen.

***
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