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Verplichting tot elektronisch melden voor de tankvaart: overgangsperiode
van drie maanden vanaf 1 december 2018
Ref : CC/CP (18)13

Vanaf 1 december 2018 moeten alle schepen met
vaste tanks aan boord zich elektronisch melden.
Meer dan 75 % van de tankschepen op de Rijn
heeft al de nodige maatregelen getroffen om
elektronisch te kunnen melden. Helaas heeft dus
bijna 25 % van de tankschepen nog steeds geen EDIaccount aangevraagd bij de Nederlandse autoriteit,
Rijkswaterstaat (RWS). De schepen moeten echter
over een EDI-account beschikken om elektronische
berichten te kunnen sturen via een applicatie
(bijvoorbeeld BICS, www.bics.nl).
Het Comité Politiereglement is zich bewust van de
technische uitdagingen die de uitbreiding van de
elektronische meldplicht met zich meebrengt. Het
Comité, dat op 11 oktober 2018 bijeenkwam, heeft
daarom besloten om tankschepen een eenmalige
overgangsperiode van drie maanden te gunnen, die
ingaat op 1 december 2018.
Tijdens deze overgangsperiode worden
tankschepen die nog niet elektronisch melden
benaderd door de controlerende ambtenaren. Na
deze overgangsperiode, dus vanaf 1 maart 2019,
krijgen tankschepen op de Rijn die nog steeds niet
elektronisch melden een boete opgelegd.
De CCR spoort de tankvaart aan vóór 30 november
2018 de nodige maatregelen te treffen om
elektronische meldingen te kunnen versturen. In
dit kader wordt het sterk aanbevolen onmiddellijk
de aanmaak van een account aan te vragen.

De CCR raadt aan om bij eventuele vragen over de
uitbreiding van de meldplicht tot tankschepen per
1 december 2018 de website van de CCR te
raadplegen, waar een speciale webpage is
ingericht onder de titel “Elektronisch melden
(ERI) voor tankschepen”. Deze webpage is
onlangs geactualiseerd en geeft toegang tot alle
referentiedocumenten, met inbegrip van FAQ’s
(veelgestelde vragen), in de drie werktalen van de
CCR: https://www.ccr-zkr.org/12040800-nl.html

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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