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Grote deelname aan de enquête van de CCR
 over de verplichte uitrusting met Inland AIS 

en een visualiseringssysteem voor elektronische kaarten

Ref : CC/CP (17)01

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is blij met de meer dan 1000 antwoorden van schippers, 
autoriteiten en inbouwfirma’s op de enquête over de uitrustingsverplichting 

Strevend naar een verhoging van de veiligheid 
in  de Ri jnvaart  en verbeter ing van de 
informatieverstrekking aan de schippers heeft de 
CCR sinds 1 december 2014 een verplichting tot 
uitrusting met een Inland AIS-apparaat en een 
Inland ECDIS-apparaat of een daarmee vergelijkbaar 
visualiseringssysteem voor elektronische kaarten 
ingevoerd.

Inmiddels is er twee jaar ervaring opgedaan met de 
tenuitvoerlegging van dit besluit en daarom heeft 
de CCR besloten een online-enquête te houden 
om een beter zicht te krijgen op de eventuele 
problemen die de gebruikers daarbij ondervonden 
en om iedereen die iets te maken heeft met deze 
regelgeving de gelegenheid te bieden voorstellen 
ter verbetering te doen. Tijdens de looptijd van de 
enquête van twee maanden heeft de CCR op deze 
manier ruim 1000 volledig ingevulde vragenlijsten 
ontvangen alsmede ruim 400 deels beantwoorde, 
maar bruikbare enquêtes. Meer dan 90% van de 
antwoorden waren afkomstig van schippers. De 

resultaten stellen de CCR in staat om de regelgeving 
voor de Rijnvaart, die in nauw overleg met het 
bedrijfsleven wordt opgesteld, ook in de toekomst 
goed op de scheepvaart af te stemmen en te 
verbeteren. Het grote aantal antwoorden vormt een 
belangrijke bron van informatie, die niet alleen alle 
deelnemers aan de enquête ten goede zal komen, 
maar de hele binnenvaart.

De CCR wil iedereen die de tijd heeft genomen om 
aan de enquête deel te nemen van harte daarvoor 
bedanken. De CCR gaat nu aan de slag om de 
antwoorden te verwerken en te analyseren. Met 
meer dan 100 enquêtevragen en antwoorden die 
in drie verschillende talen werden ingediend, zal dit 
zeker een schat aan informatie opleveren!

Het is de bedoeling om in het derde kwartaal van 
2017 een samenvatting van de enquêteresultaten 
te publiceren. Alle deelnemers die hun e-mailadres 
hebben opgegeven, krijgen deze samenvatting per 
mail toegestuurd. 

DE CCR IN HET KORT

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is 
een internationale organisatie die een essentiële 
regelgevende rol speelt voor de organisatie 
van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch, 
juridisch, economisch, sociaal en milieugebied.Haar 
werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het 
teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord en 
milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien van 
de Rijn, ontplooit de Centrale Commissie vandaag 
de dag talrijke activiteiten die betrekking hebben op 
de Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt 
daarbij nauw samen met de Europese Commissie, 
alsmede met de andere rivierencommissies en 
internationale organisaties
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