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PROTOCOL 9 

 
Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart 

Verplichting tot de installatie en het gebruik van Inland AIS-apparatuur in de Rijnvaart 
 

1. De Centrale Commissie, in het bewustzijn dat voor het volgen en opsporen van schepen in de 
binnenvaart automatische systemen voor het uitwisselen van nautische gegevens tussen 
schepen evenals tussen schepen en inrichtingen aan land noodzakelijk zijn, heeft in het 
voorjaar 2006 de Standaard volgen en opsporen van schepen in de binnenvaart en in het 
voorjaar 2007 uniforme bedrijfs- en vermogensvereisten, testmethoden en vereiste testresultaten 
(Teststandaard) voor Inland AIS-apparatuur aangenomen. 

 
2. Vaststellende, dat apparatuur voor het automatische identificatiesysteem voor de binnenvaart 

(Inland AIS) wordt geïnstalleerd en dat voorschriften voor de inbouw en het gebruik van deze 
apparatuur op binnenschepen noodzakelijk zijn, opdat deze systemen veilig functioneren, heeft 
de Centrale Commissie in het najaar 2007 de noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen van het 
Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn inzake de 
typegoedkeuring, de inbouw en het gebruik van Inland AIS-apparatuur aangenomen.  

 
3. In 2009 hebben de verkeersautoriteiten in Duitsland en in Nederland stimuleringsprogramma’s 

voor de binnenvaart geïmplementeerd, waarmee de aanschaf en de inbouw van Inland 
AIS-apparatuur financieel ondersteund worden. Teneinde een wezenlijke aansporing tot het 
gebruik van de stimuleringsprogramma's door het scheepvaartbedrijfsleven te geven en het 
bedrijfsleven bovendien een planningsveiligheid voor de uitrusting van de vaartuigen in de 
Rijnvaart met Inland AIS-apparatuur te bieden, is het wenselijk dat de Centrale Commissie haar 
intenties op middellange en lange termijn ter kennis brengt. 

 
4. De stimuleringsprogramma’s in Duitsland en Nederland evenals in andere landen zullen zeker 

ertoe leiden dat in enkele jaren een bijzonder groot deel van de Rijnvloot met Inland 
AIS-apparatuur zal zijn uitgerust. Geautomatiseerde systemen voor het volgen en opsporen van 
schepen kunnen de veiligheid en het goede verloop van het binnenvaartverkeer evenals de 
bescherming van het milieu verbeteren. Centrale Commissie zou daarom een overleg over de 
verplichting tot de installatie en het gebruik van Inland AIS-apparatuur moeten starten. Uitsluitend 
indien alle verkeersdeelnemers met Inland AIS-apparatuur zijn uitgerust, kan de potentiële 
doelmatigheid van het systeem volledig worden benut.  

 
Besluit 

 
 De Centrale Commissie, 
 
 onder verwijzing naar haar Besluiten 2006-I-21 en 2007-I-15 betreffende de Standaardisering 
van het volgen en opsporen van schepen in de binnenvaart en 2007-II-24 betreffende de 
typegoedkeuring, de inbouw en het gebruik van Inland AIS-apparatuur op binnenschepen, 
 
 in de overtuiging dat de veiligheid en het goede verloop van het binnenvaartverkeer evenals 
de bescherming van het milieu door geautomatiseerde systemen voor het volgen en opsporen van 
schepen verder worden verbeterd, maar dat de potentiële doelmatigheid van de systemen pas 
volledig kan worden benut indien alle verkeersdeelnemers met Inland AIS-apparatuur zijn uitgerust,  
 
 wetende dat in Duitsland en in Nederland evenals in andere landen stimuleringsprogramma’s 
voor de aanschaf en de inbouw van Inland AIS-apparatuur zijn geïmplementeerd, en dat deze 
stimuleringsprogramma’s ertoe leiden dat in enkele jaren een aanzienlijk deel van de Rijnvloot met 
Inland AIS-apparatuur zal zijn uitgerust, 
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 gezien de wens, een wezenlijke aansporing tot het gebruik van de stimuleringsprogramma's 
door het scheepvaartbedrijfsleven te geven en het bedrijfsleven bovendien een planningsveiligheid 
voor de uitrusting van de vaartuigen in de Rijnvaart met Inland AIS-apparatuur te bieden, 
 
 geeft te kennen dat zij ten vroegste met ingang van 2013 een verplichting tot de installatie en 
het gebruik van Inland AIS-apparatuur wenst aan te nemen,  
 

draagt haar Politiecomité op, 
• door de Werkgroep RIS en de Werkgroep Politiereglement en in samenwerking met de 

Europese expertgroep „Tracking and Tracing on Inland Waterways“ en, indien 
noodzakelijk, met deelname van de Werkgroep Reglement van onderzoek, de reeds in 
het werkprogramma opgenomen werkzaamheden als voorzien af te laten ronden en 
nodig wordende wijzigingen en aanvullingen van het Rijnvaartpolitiereglement en van het 
Reglement Onderzoek schepen op de Rijn te laten uitwerken, 

• door de Werkgroep RIS en de Werkgroep Politiereglement een verplichting tot uitrusting 
met Inland-ECDIS te laten onderzoeken, voor zover een visualisering van Inland AIS 
informatie door middel van Inland ECDIS voor de veilige navigatie noodzakelijk mocht 
blijken, 

• door de Werkgroep RIS een catalogus van de functies van Inland AIS voor de 
binnenvaart en een catalogus van de diensten die door de vaarwegbeheerders in de 
toekomst zullen worden aangeboden met als doel de veiligheid en het goede verloop van 
het binnenvaartverkeer evenals de bescherming van het milieu verder te verbeteren, te 
laten opstellen,  

• haar in het voorjaar 2011 een verslag over de stand van de werkzaamheden en het 
percentage van de uitrusting van de Rijnvloot met Inland AIS-apparatuur voor te leggen, 
aan de hand waarvan de Centrale Commissie een principebesluit over de verplichting tot 
de installatie en het gebruik van Inland AIS-apparatuur kan nemen, 

• uiterlijk in het najaar 2011 het ontwerp voor een definitieve wijziging van het 
Rijnvaartpolitiereglement en het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn met 
betrekking tot de verplichting tot de installatie en het gebruik van Inland AIS-apparatuur, 
inclusief een voorstel voor de datum van de inwerkingtreding van deze wijziging, in te 
dienen. 

 
 

 
 




