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CESNI LANCEERT EEN EIGEN WEBSITE : WWW.CESNI.Eu

Naast alle actualiteiten, vindt u op de website 
uitgebreide informatie over de werkwijze van 
dit comité. Bovendien worden op deze website 
de officiële versies van de goedgekeurde 
standaarden en de formele besluiten van CESNI 
in de werktalen van het comité gepubliceerd.

De website biedt u de mogelijkheid om u in 
te schrijven zodat u automatisch per mail 
geïnformeerd wordt over de publicatie van de 
laatste door CESNI aangenomen standaarden.

Wij nodigen u uit om eens een kijkje te nemen 
op de nieuwe website en ons per e-mail te laten 
weten wat u ervan vindt : info@cesni.eu.

Met dank voor uw bezoek !

Palais du Rhin
Uitvoerend secretariaat van CESNI
2, place de la République 
F| 67082 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 52 20 10
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Ref : CESNI/CP (16)02

Het Europees Comité voor de opstelling van 
standaarden in de binnenvaart (CESNI) werd 
opgericht tijdens de plenaire zitting van de 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) 
in juni 2015. In dit comité zijn de experts van 
de lidstaten van de Europese Unie en van de 
CCR, alsmede afgevaardigden van diverse 
internationale binnenvaartorganisaties 
vertegenwoordigd. CESNI heeft tot taak om 
voor de Rijn en voor alle binnenwateren van de 
Europese Unie een gemeenschappelijk akkoord 
over uniforme standaarden te bereiken.

Om zo goed mogelijk te kunnen informeren over 
de laatste ontwikkelingen en de werkwijze van dit 
nieuwe, voor de binnenvaart belangrijke orgaan, 
is er voor CESNI een eigen website ingericht die 
kan worden geraadpleegd onder het adres:  
www.cesni.eu.

De website wordt beheerd door het secretariaat 
van de CCR, is beschikbaar in vier talen (Frans, 
Engels, Duits en Nederlands) en ontwikkeld in 
responsive design, zodat de website ook voor 
gebruikers van een smartphone of tablet goed 
te lezen is en optimale navigatiemogelijkheden 
biedt. 

CESNI IN hEt koRt (www.CESNI.EU) 

Het Europees Comité voor de opstelling van 
standaarden voor de binnenvaart (CESNI) 
is in 2015 ingesteld onder auspiciën van de 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) 
met het doel de Europese regelgeving 
voor de binnenvaart te harmoniseren. In 
het Comité CESNI zijn de lidstaten van de 
CCR en van de Europese Unie, de Europese 
Commissie, internationale organisaties 
waaronder de rivierencommissies alsook 
representatieve niet-gouvernementele 
organisaties vertegenwoordigd. Het 
secretariaat wordt verzorgd door de CCR.

De rol van CESNI is bij te dragen aan 
het gezamenlijk tot stand brengen van 
uniforme standaarden voor de Rijn en het 
gehele waterwegennet van de Europese 
Unie, teneinde:

 › de veiligheid van de scheepvaart en 
de milieubescherming te verhogen in de 
context van het vervoer over water,

 › de werkgelegenheid in de binnenvaart 
te bevorderen en de sector aantrekkelijker 
te maken, alsmede

 › de vervoersactiviteiten en de 
internationale handel te bevorderen.
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