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CoNtExt EN doELstELLINgEN

Hoewel in de meeste landen op nationaal niveau ongevallengegevens 
vergaard worden, is de uitwisseling van gegevens tussen de 
verschillende landen en organisaties nog steeds moeilijk. Dit leidt 
ertoe dat er ook te weinig vergelijkbare gegevens ter beschikking 
staan die in nationale en internationale databanken opgenomen 
zouden kunnen worden. Dit vormt een rem op de mogelijkheden 
om aanbevelingen op te stellen ter voorkoming van vergelijkbare 
ongevallen. Het feit dat de melding van ongevallen in de binnenvaart 
niet verplicht is, maakt het er niet beter op.

CEsNI  (zie voor meer informatie het omkaderde vak) heeft daarom 
besloten deze workshop te organiseren en hoopt daarbij het volgende 
te bereiken:
•	 Het bijeenbrengen van personen uit verschillende lidstaten die 

betrokken zijn bij het vergaren van ongevallengegevens van 
de binnenvaart

•	 Beter zicht krijgen op de huidige methodologie en statistische 
concepten om vast te stellen waar in de lidstaten punten van 
overeenstemming of juist significante verschillen bestaan

•	 Informeren over de door de EUROSTAT Task Force verrichte 
werkzaamheden

•	 Verbeteren van de gegevensvergaring in Europa
•	 Beter overzicht scheppen door in kaart te brengen wie waar 

welke gegevens vergaart
•	 Onderzoeken wat de redenen zijn waarom gegevens niet 

vergaard worden
•	 Het belang benadrukken van de vergaring van ongevallen-

gegevens voor de algemene veiligheid in de binnenvaart
•	 de weg te effenen voor het tot stand brengen van een 

ongevallendatabank op internationaal niveau (met de vereiste 
vergelijkbaarheid en in samenwerking met verschillende 
partijen)

•	 De verschillende partijen ertoe brengen gegevens te verstrekken

CEsNI IN hEt kort

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor 
de binnenvaart (CESNI) is in 2015 ingesteld onder auspiciën van 
de CCR met het doel technische standaarden aan te nemen op 
uiteenlopende gebieden, vooral met betrekking tot de schepen, 
bemanningen en informatietechnologieën. De verschillende 
regelgevingen op Europees en internationaal niveau – en met 
name die van de Europese Unie en de CCR – kunnen naar deze 
standaarden verwijzen met het oog op hun toepassing. In CESNI 
zijn de lidstaten van de CCR en van de Europese Unie, de Europese 
Commissie, verschillende internationale organisaties waaronder 
de rivierencommissies alsook erkende non-gouvernementele 
organisaties en waarnemersstaten vertegenwoordigd. Het 
secretariaat wordt verzorgd door de CCR.

Doelgroep van de workshop zijn de vertegenwoordigers en 
deskundigen van de volgende instanties en organisaties:

•	 Leden van CESNI

•	 Instanties die over gegevens beschikken

•	 Bureaus voor de statistiek

•	 Aquapol

•	 Eurostat

•	 IVR, leden van de IVR en verzekeringsmaatschappijen

•	 Project-stakeholders die betrokken zijn bij de vergaring van 
ongevallengegevens
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Voorzitsters: Mw. Hofbauer (Oostenrijkse delegatie) en Mw. Klootwijk de Vries (IVR) 
Vergaderplaats: online

Werktalen: Duits, Engels, Frans, Nederlands
Deelname is gratis, maar aanmelding is vereist

Inloggen via het vergaderplatform KUDO (de link zal de deelnemers van tevoren worden meegedeeld)12:30

13:00

13:10

Inleiding en korte schets van de doelstellingen door de voorzitster (10 min)

Voorbeelden voor ervaringen in de praktijk op nationaal niveau (60 min)
Presentaties van de nationale instanties en de Universiteit van Belgrado over de onderwerpen gegevensvergaring, 
methodologie enstatistische concepten

MaaNDag, 12 OKTOBER 2020
13.00 – 18.00 uuR

programma

Vergaring van ongevallengegevens in 
de binnenvaart

13:10 Nederland (20 min)
            Dhr. van Brummelen (Rijkswaterstaat)

Duitsland (20 min)
            Dhr. Nehab (WSV - Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung)

Servië  (20 min) Analyse van gegevens over ongevallen in de binnenvaart: inzichten en mogelijke perspectieven
            Dhr. Bačkalov (Universiteit van Belgrado, Novimar)

14:15 

Mw. Iscru (EUROSTAT)

17:30 Conclusies en aanbevelingen voor een voortzetting van de werkzaamheden in CESNI

Einde van de workshop18:00
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13:30 

13:50 

geharmoniseerde methodologie (20 min)
Presentatie van de werkzaamheden van de task force van EUROSTAT op het gebied van de passagiersvaart 
en resultaten van pilot-studies 

15:30 Digitale tools (40 min)
Presentatie van het platform zero incidents (PZI): kennis delen voor betere preventie en meer veiligheid (20 min)

  Dhr. van der Linde (PZI)

Pauze14:40 

15:10 Ervaringen van de verzekeringssector (20 min)
Beschikbaarheid van gegevens bij verzekeringsmaatschappijen en mogelijkheden voor samenwerking

  Dhr. De Bakker (EOC Insurance) 

Presentatie van adequate criteria voor het vergaren van gegevens op Europees niveau met inachtneming van 
de gegevensbescherming (20 min)

Dhr. Nieuwesteeg (CLECS - Centre for the Law & Economics of Cyber Security) 

15:50 

16:10 Hoe is de huidige situatie (20 min)
Hindernissen en mogelijkheden voor gegevensvergaring en -uitwisseling

16:30 Discussie (60 min)

CESNI-secretariaat en IVR

15:30
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