Hieronder leest
u waar u vanaf 1 juli 2020 op moet letten.

Wie?

Wie heeft nieuwe meldplichten?
Alle samenstellen
Schepen die containers vervoeren
Schepen met een lengte van meer dan 110 m
Schepen die een LNG-systeem aan boord hebben

Wie heeft een elektronische meldplicht?
Samenstellen en schepen die containers vervoeren
Samenstellen en schepen waarvan ten minste één schip is
bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks, met
uitzondering van bunkerschepen en bilgeboten zoals gedefinieerd onder 1.2.1 van het reglement dat als bijlage bij het
ADN is gevoegd
De melding moet door de schipper worden verricht. Met
uitzondering van de gegevens over de positie, vaarrichting
en diepgang mag ook iemand anders, bijv. de verlader of
een andere persoon, de melding verrichten. Maar ook bij
deze meldingen blijft de schipper verantwoordelijk voor de
melding.

Wat?

Hoe?

Wat moet er gemeld worden en welke gegevens moeten
elektronisch worden gemeld?
Naam van het schip en bij samenstellen van alle schepen
van het samenstel
Uniek Europees scheepsidentificatienummer of officieel
scheepsnummer, IMO-nummer voor zeeschepen, van het
schip en bij samenstellen van alle schepen van het samenstel
Soort vaartuig of samenstel en bij samenstellen soort vaartuig voor alle schepen overeenkomstig bijlage 12
Laadvermogen van het schip en bij samenstellen van alle
schepen van het samenstel
Lengte en breedte van het schip en bij samenstellen lengte
en breedte van het samenstel en van alle schepen van het
samenstel
Aanwezigheid van een LNG-systeem aan boord
Voor een schip dat goederen vervoert waarop het ADN van
toepassing is:
Het VN-nummer of het nummer van de gevaarlijke stof
De officiële benaming voor het vervoer van de gevaarlijke
goederen
De klasse, de classificatiecode en eventueel de verpakkingsgroep van de gevaarlijke goederen
De totale hoeveelheid van de gevaarlijke goederen,
waarop deze gegevens betrekking hebben
Het aantal blauwe lichten/kegels

Hoe moet de elektronische melding worden verricht?
De elektronische melding moet voldoen aan de Standaard
voor het elektronisch melden in de binnenvaart zoals gepubliceerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
(CCR). Hiervoor is een speciale software of toepassing
vereist. Een toepassing voor elektronische melding is de
software BICS. Deze kan gratis worden gedownload op de
website www.bics.nl.

Voor een schip dat goederen vervoert waarop het ADN niet
van toepassing is en die niet in containers worden vervoerd:
Soort en hoeveelheid lading
Aantal containers aan boord naar grootte en beladingstoestand (beladen of onbeladen) en de respectievelijke
plaats van containers overeenkomstig het stuwplan en
containertype
Containernummer van de containers met gevaarlijke goederen
Aantal personen aan boord
Positie, vaarrichting
Diepgang, indien de bevoegde autoriteit hierom vraagt
Route met opgave van de vertrek- en bestemmingshaven
Haven waar is geladen
Haven waar wordt gelost

Let op!
Vaartuigen en samenstellen die een elektronische meldplicht
hebben, moeten met uitzondering van de positie, de vaarrichting en de diepgang (alleen indien de bevoegde autoriteit
hierom vraagt) alle hierboven genoemde meldgegevens
elektronisch melden.

Wanneer?

Wanneer moeten gegevens elektronisch worden gemeld?
Voor het binnenvaren van het eerste vaarweggedeelte waarvoor een meldplicht geldt
Voor aanvang van een vaart op een vaarweggedeelte waarvoor een meldplicht geldt
Als de gemelde gegevens wijzigen tijdens de vaart op het
vaarweggedeelte waarvoor een meldplicht geldt
Wanneer moet de schipper zich ook via de marifoon melden?
Bij het binnenvaren van een vaarweggedeelte waarvoor een
meldplicht geldt
Voor aanvang van een vaart op het vaarweggedeelte waarvoor een meldplicht geldt
Bij het passeren van een met teken B.11 aangeduid meldpunt
Wanneer de vaart gedurende meer dan twee uur wordt
onderbroken (begin van de onderbreking en einde van de
onderbreking)
Als de gemelde gegevens waarvoor geen elektronische meldplicht geldt, wijzigen tijdens de vaart

Even melden a.u.b.!
Wijziging van de meldplicht
en nieuwe meldplichten op de
internationale Moezel vanaf
1 juli 2020

Voor welke vaarweggedeeltes geldt
er een meldplicht en bij welke meldpunten moet u zich melden?
Wisselverkeer
Rijn Moezel

De wijziging van de meldplicht verhoogt de veiligheid
op de waterweg.

Op de middellange termijn is het ook de bedoeling
om de elektronisch gemelde gegevens voor de optimalisatie van het sluismanagement te gebruiken.

Vanaf juli 2020

Op de website van de Moezelcommissie
kunt u de op 1 juli 2020 in werking tredende versie
van de MPR downloaden. Ga hiervoor naar
www.moselkommission.org.
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Achtergrond:
De Moezelcommissie heeft bij besluit van 27 november 2018 besloten een omvangrijke wijziging van
art. 9.05 MPR, dat de regelingen voor de meldplicht
bevat, door te voeren. Dit betekent in het bijzonder
dat vanaf 1 juli 2020 sommige vaartuigen en alle
samenstellen waarvoor tot nu toe geen meldplicht
bestond, een meldplicht hebben. Bovendien hebben
vanaf deze datum bepaalde vaartuigen en samenstellen een elektronische meldplicht. Verder hebben
er wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot
de vaarweggedeeltes waarvoor een meldplicht geldt
en de meldpunten waar de meldgegevens afgegeven
moeten worden.
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Monding van de Sûre
Moezel-km 205,87

2,2 - 2

Nieuwe meldplichten voor alle samenstellen en bepaalde vaartuigen, nieuwe vaarweggedeeltes waarvoor een meldplicht geldt en meldpunten evenals
invoering van de elektronische meldplicht

Door de introductie van de elektronische meldplicht
voor bepaalde vaartuigen en samenstellen wordt
bovendien de meldprocedure voor de binnenschippers en de autoriteiten vereenvoudigd. De werklast
wordt verminderd doordat de schipper voor aanvang van de vaart, voor de invaart in het vaarweggedeelte waarvoor een meldplicht geldt of op de
vooraf bepaalde meldpunten met een specifieke
software elektronisch de vereiste gegevens doorgeeft.
De gegevens worden vervolgens over de nationale
grenzen heen doorgegeven aan de verkeerscentrales
of aan de controlecentra binnen het vaarweggedeelte
zonder dat de binnenschipper de gegevens opnieuw
moet invoeren.
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Wijziging van de meldplicht overeenkomstig artikel
9.05 van het Moezelvaartpolitiereglement (MPR) op
de internationale Moezel met ingang van 1 juli 2020
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Bevoegdheidsgebied
en meldpunten aan de Moezel

Meldplicht

Rijn
Rij 592,3

Verkeerscentrale
Kœnigsmacker

Grens bevoegdheidsgebied
Meldpunt
Metz

Bevoegdheidsgebied

km
Koblenz Wisselverkeer Rijn Moezel

0

Wisselverkeer Moezel Saar

200,30

Monding van de Sûre
(verkeerscentrale Oberwesel
alleen afvaart)

205,87

Controlecentrum
condominium
Sluis Grevenmacher/
sluis Stadtbredimus:
Moezel-km 205,87 - 242,2

Monding van de Sûre
(Grevenmacher alleen opvaart)

205,87

Apach
(Stadtbredimus alleen afvaart)

242,20

Verkeerscentrale
Kœnigsmacker:
Mosel-km 242,2 - 298,6

Apach

242,20

Metz

298,60

Verkeerscentrale
Oberwesel:
Moezel-km 0 - 205,87

Copyright: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)

Sekretariat der Moselkommission
Secrétariat de la Commission de la Moselle
Franz-Ludwig-Straße 21 . 54290 Trier (Trèves)
Deutschland . Allemagne
Tel.: + 49 651 97 94 16-0 . Fax: + 49 651 97 94 16-20
www.moselkommission.org
www.commission-de-la-moselle.org
Email: info@moselkommission.org

