
CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART   
 

 
 
 
 
 
 
 7 oktober 2009  
 Palais du Rhin - STRAATSBURG 

 
 

RONDETAFELCONFERENTIE  
De digitale tachograaf in de 

binnenvaart 
 
De rondetafel zal plaatsvinden  
 
op 7 oktober, van 13.30 tot 18 uur 
 
in het Palais du Rhin 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) 
2, Place de la République  
67082 Straatsburg cedex 
Frankrijk 
 
De bijeenkomst vindt plaats in aansluiting op de gemeenschappelijke vergadering van de 
waterpolitie, die al meerdere jaren vraagt om de invoering van een digitale tachograaf aan 
boord van schepen. De rondetafelconferentie, die door de werkgroep Reglement van 
Onderzoek (RV/G) en de werkgroep Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en 
Beroepsopleiding (STF/G) gezamenlijk wordt georganiseerd, is bedoeld voor 
vertegenwoordigers van de lidstaten, waarnemerstaten, internationale organisaties met 
waarnemersstatus en sociale partners van door de CCR erkende organisaties, alsmede de 
vertegenwoordigers van AQUAPOL en de fabrikanten van tachografen. 
 
Er is simultane vertolking van en naar Frans, Duits en Nederlands voorzien. 
 
De deelname aan de rondetafel is gratis. Het aantal deelnemers is echter vanwege de 
beschikbare plaatst beperkt. Vandaar dat wij u vriendelijk verzoeken zich voor 1 oktober 
2009 bij mevr. Claudine Leroy van het secretariaat per mail, c.leroy@ccr-zkr.org,  
telefoon, +33 388 52 52 74, of per fax,  +33 388 32 10 72, aan te melden. 
 
 



Programma 
 
 

Inleiding 
 
 
13.30 – 13.40 Opening door de coördinator van de rondetafel 
 Henk Croo, Voorzitter van de werkgroep Reglement van Onderzoek 

(RV/G), Commissaris van België 
 
13.40 – 13.50  Huidige regelgeving (rusttijden en technische kenmerken van de op 

de markt beschikbare en gebruikte tachografen) 
 Cécile Tournaye en Gernot Pauli, Secretariaat van de CCR 
 
 
Eerste gedeelte: Presentaties 
 
 
1)  Is er een probleem bij de controle van de rusttijden van 

bemanningsleden? 
  
13.50 – 14.10 Standpunt van Aquapol 
 Helmut Oberle, Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz 
14.10 – 14.25 Standpunt van de EBU 
 spreker nog niet bekend 
14.25 – 14.40  Standpunt van de ESO 
  spreker nog niet bekend 
14.40 – 14.55  Standpunt van de ETF 
 Nick Bramley, UNIA, Zwitserland 
 
2)  Controlemiddelen in andere vervoerswijzen 
 
15.00 – 15.20  De digitale tachograaf in het wegvervoer 
 Gerard Schipper, Inspectie Wegvervoer, Nederland, 

vertegenwoordiger van TISPOL 
 
3)  Is de digitale tachograaf een beter instrument voor de controle van de 

rusttijden ? 
 
15.20 – 15.40  20 jaar tachografen in de binnenvaart 
 - Ervaringen en ontwikkelingsmogelijkheden  
 Hermann Haberkamp, Fachstelle für Verkehrstechniken (FVT), 

Koblenz  
 
15.40 – 16.00 Vereiste technische kenmerken en kostenplaatje 
 Felix Krömler, NUFATRON, fabrikant van tachografen voor de 

binnenvaart 
 
 
16.00 – 16.30 :  Koffiepauze 



 
Tweede gedeelte: discussie 
 
 
16.30 – 17.30 
 
In de discussie onder leiding van de coördinator zouden de volgende hoofdthema’s 
aan bod kunnen komen: 
 
1)  Inschatting van de behoefte: wat moet er met de digitale tachograaf 

gecontroleerd kunnen worden? 
 
2)  Wat zijn de alternatieven voor de digitale tachograaf? 
 
3)  Beoordeling van de haalbaarheid, rekening houdend met de technische 

vereisten en de daarmee samenhangende kosten; 
 
4)  Termijnen en voortzetting van de werkzaamheden. 
 
 
 
Conclusie 
 
 
17.30 – 18.00 
 
De volgende deelnemers zullen worden verzocht hun conclusies op grond van de 
rondetafel naar voren te brengen : 
EBU 
ESO 
ETF 
Aquapol 
Vertegenwoordigers van de internationale organisaties 
Voorzitter van de werkgroep STF/G 
 
 
Slotwoord van de coördinator van de rondetafelbijeenkomst. 


