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WERKGROEP VOOR BEROEPSKWALIFICATIES 

 

 

 

ONTWERPAGENDA 
van de raadpleging van de sector: 

webinar over de routekaart voor Europese bemanningsvoorschriften 
op 14 december 2021 

 
Begin Einde  Vertolking 

Di 9.00 u Di 17.30 u  DE FR NL EN 

 

Voorzitster: Mevr. Liégeois – deskundige van de Belgische delegatie 

 

1. Kort welkomstwoord 

Spreker: Mevrouw Lucia Luijten, secretaris-generaal CCR 

 

2. Inleiding over de concrete doelstellingen en het verloop van het webinar 

Spreker: Voorzitterschap van de vergadering, Mevrouw Herlinde Liégeois, voorzitster van de 

tijdelijke Werkgroep CESNI/QP/Crew 

 
3. Presentatie over de doelstellingen en de inhoud van het e-tools-initiatief en over het 

verband tussen de initiatieven inzake bemanningsvoorschriften en de e-tools 
Spreker: Mevrouw Christelle Rousseau, Europese Commissie 
 
Vraag- en antwoordsessie over de presentaties 

 

4. Presentatie van de routekaart en meer bepaald van de punten waarvoor feedback van de 

sociale partners wordt verwacht - verduidelijking van de focus van het webinar 

Spreker: Mevrouw Herlinde Liégeois, voorzitster van de tijdelijke Werkgroep CESNI/QP/Crew 

 

5. Toepassingsgebied van de Europese bemanningsvoorschriften 

 

• Op welke activiteiten zouden de voorschriften van toepassing moeten zijn? 

• Op welke vaartuigen zouden de voorschriften van toepassing moeten zijn? 

 

Inleiding: De heer Jörg Rusche, beleidsmedewerker voor beroepskwalificaties, CCR 

 
Keynotes van de sociale partners: Mevrouw Andrea Beckschäfer, de heer Gerit Fietze, de heer 
Paul Lambrechts, de heer Jacques Kerkhof en de heer Joris Kerkhofs 

 
Vragen van deelnemers/volgers van de chat, en bespreking 

 
6. Flexibiliteit: Werklast als sleutel tot flexibele oplossingen: Welke factoren moeten 

bepalend zijn voor de toekomstige bemanningsvoorschriften? 
 

Inleiding: De heer Jörg Rusche 

 
Keynotes van de sociale partners: Mevrouw Andrea Beckschäfer en de heer Paul Lambrechts 

 
Vragen van deelnemers/volgers van de chat, en bespreking 
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7. Conclusies en vervolgstappen, ook voor de vragen die in de chat zijn gesteld 

 Spreker: Mevrouw Herlinde Liégeois, voorzitster van de tijdelijke Werkgroep CESNI/QP/Crew 

 

 

*** 


