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PUBLICATIE VAN DE EDITIE 2020 VAN DE 
“BOETECATALOGUS”
Ref : CC/CP (20)9

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Moezelcommissie brengen samen de “Aanbevelingen 
voor uniforme boetes voor overtredingen van op de Rijn en de Moezel geldende politievoorschriften” uit, 
in de wandelgangen meestal aangeduid met “Boetecatalogus”.

De deskundigen van de twee rivierencommissies hebben in 2018 en 2019 meerdere vergaderingen gehouden 
om de boetecatalogus te herzien en aan te passen aan de nieuwe voorschriften die op de Rijn en Moezel 
van toepassing zijn.

De nieuwe editie is nu beschikbaar op de website van de CCR, www.ccr-zkr.org, en op die van de 
Moezelcommissie onder: www.commission-de-la-moselle.org.

De boetecatalogus weerspiegelt het gemeenschappelijke standpunt dat door de deskundigen voor de 
veiligheid in de scheepvaart gezamenlijk op internationaal niveau in overleg tot stand is gebracht.

Het achterliggende doel van de boetecatalogus ligt in de verhoging van de veiligheid en het goede 
verloop in de scheepvaart. Door het opstellen van een uniforme lijst van boetes voor overtredingen van de 
verkeersvoorschriften die gelden op de Rijn en Moezel wordt een bijdrage geleverd aan de harmonisatie 
van het binnenvaartrecht. Boetes die verschillen van elkaar zouden juridisch gezien tot problemen kunnen 
leiden en door de betrokkenen als ongerechtvaardigd kunnen worden beschouwd.

De twee rivierencommissies zijn zich ervan bewust dat overtredingen van de Politiereglementen beboet 
worden op basis van het nationale recht in hun lidstaten en de sancties voor bepaalde landen geheel en al 
vallen onder bevoegdheid van de rechtbanken, die daarin volledig onafhankelijk zijn. De boetecatalogus 
kan daarom slechts een aanbeveling zijn. Ook al worden overtredingen beboet op basis van het nationale 
recht van de lidstaten en de boetecatalogus dus niet meer is dan een aanbeveling, is deze toch een zinvol 
instrument voor de instanties die bevoegd zijn om overtredingen van de verkeersvoorschriften te sanctioneren.

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 CCR 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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DE MOEZELCOMMISSIE IN HET KORT

De Moezelcommissie is gevestigd in Trier en werd 
ingesteld in 1962 op basis van het Moezelverdrag 
om de belangen van de scheepvaart op de Moezel 
te behartigen. De belangrijkste taken bestaan uit 
het scheppen van optimale voorwaarden voor de 
scheepvaart op de Moezel en de bevordering van de 
veiligheid en het goede verloop van de scheepvaart. 

De Moezelcommissie beschikt over een permanent 
secretariaat dat bij de uitvoering van de taken en 
missies de nodige ondersteuning biedt.

Palais du Rhin 
2, place de la République - CS10023
F| 67082 Straatsburg Cedex

Tel. +33 (0)3 88 52 20 10
Fax +33 (0)3 88 32 10 72

ccnr@ccr-zkr.org 
www.ccr-zkr.org

https://www.ccr-zkr.org
https://www.ccr-zkr.org
https://www.commission-de-la-moselle.org
http://moselkommission.org/

