
PROGRAMMA

10:30 Inleiding

10:40 Actuele stand van de wetgeving inzake elektronisch melden

Podiumdiscussie

12:00 Presentatie van een elektronische meldingsprocedure (schip,

verkeerscentrales)

Indicaties betreffende de demonstraties tijdens de middagpauze

12:30 Middagpauze (mogelijkheid tot lunchen in de kantine van het

BMVBS), demonstratie van meldingsprocedures en toepassingen

in samenhang met het elektronisch melden

Inleiding

11:00 Actuele stand van de implementatie van elektronisch melden door

de autoriteiten in de Rijnoeverstaten

Rijnvaartcommissaris van Nederland

, Afdeling scheepvaart van de Scheepvaartdienst

Straatsburg, voorzitter van de Werkgroep Politiereglement van de CCR

, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en openbare

werken, Rijkswaterstaat, ScheepvaartVerkeersCentrum, Rotterdam,

Nederland

, Bondsministerie voor Verkeer, Bouw en Stadontwikkeling,

Duitsland

, Scheepvaartdienst Straatsburg, Frankrijk

, Zwitserse Rijnhavens, Bazel, Zwitserland

, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en openbare

werken, Rijkswaterstaat, ScheepvaartVerkeersCentrum, Rotterdam,

Nederland

, Vakgroep Telematica (binnen), Wasser- und

Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Mainz, Duitsland

Florent Fever

Peter Sauter

Jos van Splunder

Mathias Polschinski

vanaf

10:00 Registratie van de deelnemers

Ivo ten Broeke

Henri Gries

Cor Venema

Jan Reche

,

14:00 Evaluatie van de actuele situatie van het elektronisch melden en

verwachtingen van het bedrijfsleven

14:20 Opgedane ervaring uit de onafhankelijke evaluatie van het systeem

bij het elektronisch melden op de Rijn

14:40 Vragen en discussie

15:00 Koffiepauze

15:20 Begeleiding bij de implementatie van het elektronisch melden

15:30 Resultaten van de raadpleging van de deelnemers van de

bijeenkomst

15:40 Vragen en discussie

16:00 -
16:30 Conclusies

vanuit de optiek van het bedrijfsleven

vanuit de optiek van overheidsinstanties inzake waterwegen

Wat moet nog worden gedaan?

Jan Kruisinga

Alex Bijlsma

Jos van Splunder

Mathias Polschinski

Gernot Pauli

Jörg Rusche

Peter Stuurman

Ivo ten Broeke

, EBU/ESO

, Tellenge Holding B.V., Nederland

, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en openbare

werken, Rijkswaterstaat, ScheepvaartVerkeersCentrum, Rotterdam,

Nederland;

, Vakgroep Telematica (binnen), Wasser- und

Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Mainz, Duitsland

, Centrale Commissie voor de Rijnvaart

, EBU/ESO

, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Openbare

werkzaamheden, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland, Arnhem,

Nederland



CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

Inschrijvingen voor deze bijeenkomst kunnen uiterlijk tot 30 april 2009 ter

kennis worden gebracht van het CCR-secretariaat.

2 Voorlichtingsbijeenkomst over de
invoering van elektronisch melden in de
Rijnvaart, georganiseerd door de CCR

e

„Elektronisch melden - Hoe gaat het verder?”

12 mei 2009
Bonn, BMVBS,

Indertijd in de overtuiging dat de organisatorische en technische voorwaarden voor

het elektronisch melden in de Rijnvaart nagenoeg waren vervuld, had de Centrale

Commissie voor de Rijnvaart (CCR) besloten deze manier van melden bindend in te

voeren. In eerste instantie was gepland dat, met ingang van 1 april 2008, bepaalde

containerschepen de verplichte meldingen via elektronische weg aan de

verkeerscentrales ter kennis zouden brengen. Aangezien technische problemen

het niet toelieten om het elektronisch melden als voorzien te realiseren, heeft de

CCR in mei 2008 de toepassing van de voorschriften inzake het elektronisch

melden opgeschort. Thans ziet het ernaar uit dat deze problemen medio 2009 uit de

weg geruimd zullen zijn en dat de CCR in juni weer zou kunnen besluiten tot het

invoeren van de voorschriften inzake het elektronisch melden. Vervolgens, nadat

voldoende ervaring is opgedaan, heeft de CCR het voornemen bovendien het

elektronisch melden geleidelijk ook tot andere scheepscategorieën die reeds aan

de meldplicht zijn onderworpen, uit te breiden.

Met de voorlichtingsbijeenkomst wordt beoogd de invoering van het elektronisch

melden te begeleiden, over de door de autoriteiten intussen gerealiseerde

maatregelen en over de resultaten daarvan te informeren, in het bijzonder met de

betrokken partijen eventueel nog resterende moeilijkheden te identificeren en

indien noodzakelijk daar aanvullende oplossingen voor te vinden. De uitwisseling

van informatie moet dus leiden tot een positieve ervaring met betrekking tot het

invoeren van het elektronisch melden. Ter bevordering van deze

informatieuitwisseling is gepland tot het eind van de middagpauze onder de

deelnemers van de bijeenkomst een rondvraag te houden. De deelnemers krijgen

bij de registratie meer details hieromtrent.

Een inschrijvingsformulier is

aan het programma toegevoegd.

vergaderzaal 0.105

Routebeschrijving:

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Dienstgebäude Robert-Schuman-Platz 1

D-53175 Bonn

Telefoon: +49 (0) 1888 300-0

Fax: +49 (0) 1888 300-3428 of 3429

Verkeersverbinding naar het BMVBS Openbaar vervoer

- Uitgangspunt Centraal station

Metrolijn (U-Bahn) 66 Robert-Schuman-Platz

Metrolijn (U-Bahn) 16 en 63 tot Deutsche

Telekom

- Uitgangspunt vliegveld Keulen/Bonn

Buslijn 670 Centraal station

- aus Richtung Bonn-Bad Godesberg

Buslijn (U-Bahn) 614 tot Robert-Schuman-

Platz

Buslijn 610 tot Ludwig-Erhard-Allee

Metrolijn (U-Bahn) 16 en 63 tot Deutsche

Telekom

Inschrijvingsformulier:

Ik zal aan de 2e voorlichtingsbijeenkomst van de CCR "Invoering van elektronische

melden", op 12 mei 2009 in Bonn, deelnemen

Naam: .........................................................................................................

Firma/organisatie: ........................................................................................

Adres: ...........................................................................................................

......................................................................................................................

Tel.: ...............................................................................................................

Fax: ..............................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................

Aanmelding per e-mail of fax is mogelijk.

E-mail:

Fax : 00 33 (0)3 88 32 10 72

ris@ccr-zkr.org


