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DE EXAMENCOMMISSIES VOOR DE PATENTEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE CCR
WISSELEN ERVARINGEN UIT
Ref : CC/CP (18)04

De examencommissies voor de patenten van
de lidstaten van de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart (CCR) zijn op 22 en 23 maart 2018
bijeengekomen op de zetel van de CCR in
Straatsburg.
De vergadering onder voorzitterschap van
mevrouw Alexandra Mungenast (Zwitserland)
was voornamelijk gewijd aan de laatste
ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit
van de schippersexamens. In dit verband
hebben de Nederlandse examinatoren voor
de patenten een recente externe evaluatie van
hun activiteiten gepresenteerd, waarmee een
uitwisseling op gang werd gebracht over de
uitvoering van de theorie- en praktijkexamens
in de lidstaten van de CCR. De discussie maakte
een vergelijking mogelijk van de verschillende
manieren waarop examens met een identieke
inhoud georganiseerd kunnen worden.
De deelnemers zijn ook begonnen met een
uitwisseling over de organisatie van de
praktijkexamens die momenteel als voorstellen
worden ontwikkeld voor het Europees Comité
voor de opstelling van standaarden voor de
binnenvaart (CESNI) voor de examens die
afgelegd moeten worden door de schippers,
de schippers die met behulp van radar varen,
de deskundigen voor de passagiersvaart en de
LNG-deskundigen. Alle deskundigen hebben
benadrukt dat niet alleen het praktijkexamen,
maar ook het theorie-examen aan hoge
kwaliteitseisen moet voldoen om de veiligheid
van de Rijnvaart te waarborgen.

De examinatoren voor de patenten kwamen
overeen een regelmatige uitwisseling tot
stand te brengen om de integratie van de
nieuwe CESNI-standaarden in het Reglement
betreffende het Scheepvaartpersoneel op de
Rijn (RSP) te begeleiden, rekening houdend
met de ervaring die in de praktijk wordt
opgedaan. Zij zullen uiterlijk in september
2018 in Parijs opnieuw bijeenkomen ter
gelegenheid van de eerste vergadering van
de examencommissies van alle lidstaten en
waarnemersstaten van CESNI.

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.

Palais du Rhin
2, place de la République - CS 10023
F| 67082 Straatsburg Cedex
Tél. +33 (0)3 88 52 20 10
Fax +33 (0)3 88 32 10 72
ccnr@ccr-zkr.org
www.ccr-zkr.org

