AANBEVELINGEN

In de riviercruisesector is extra aandacht nodig voor de veiligheid, zeker in het licht van
de groei die is doorgemaakt en het grote aantal passagiers dat op deze schepen wordt
vervoerd. Dit mede omdat de zelfredzaamheid van de passagiers in veel gevallen
beperkt is. Daartoe doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid de volgende aanbevelingen:
Aan Viking River Cruises en overige rederijen actief in de riviercruisevaart:
1. Borg dat er tijdens iedere vaart van een riviercruiseschip een volledig gekwalificeerde
en bekwame nautische bemanning in de stuurhut aanwezig is.
a. Ontwikkel, implementeer en handhaaf een toegespitst trainingsprogramma voor
de nautische bemanningen met een periodieke toetsing van vaardigheden.
b. Besteed daarbij nadrukkelijk aandacht aan taalbeheersing (waaronder nautisch
Engels) en voldoende bekendheid met de voorgenomen vaarroutes.
Aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de minister van Infrastructuur en
Waterstaat en de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken:
2. Scherp de bevoegdheids- en bekwaamheidseisen aan voor nautische bemanningen
van riviercruiseschepen binnen het Scheldegebied en benut hierbij de mogelijkheid
om in het Scheepvaartreglement Westerschelde aanvullende bepalingen voor een
veilige doorvaart van riviercruiseschepen op te nemen. Te denken valt aan bepalingen
rond bekendheid met het vaargebied en/of een loodsverplichting bij het ontbreken
van deze kennis. Onderzoek aanvullend hierop of deze maatregelen ook in
internationaal verband geborgd kunnen worden.
Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:
3. Bevorder de effectiviteit van het toezicht op de riviercruisevaart:
a. Ontwikkel een toezichtarrangement voor een gecoördineerd toezicht op de
riviercruisevaart.
b. Ontwikkel een instrumentarium voor de effectieve handhaving van de voertaaleis.
c. Onderzoek structureel ongevallen en incidenten met riviercruiseschepen. Neem
vervolgens actie op de geleerde lessen en deel deze lessen en bevindingen met
de internationale partners.
Aan het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB):
4. Deel de bevindingen en lessen uit dit onderzoek binnen het nationale- en
internationale netwerk, zoals de Ledengroep Personenvervoer.

