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Besluit CESNI 2022-II-1 

 
Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  

(ES-TRIN), editie 2023/1 

 

 Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (‘CESNI’), 

 

 gezien het Huishoudelijk Reglement van CESNI, in het bijzonder artikel 9, eerste lid, 

 

 neemt de bij dit besluit gevoegde Europese standaard tot vaststelling van de technische 

voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) 2023/1 aan, 

 

 stelt 1 januari 2024 voor als datum van inwerkingtreding overeenkomstig artikel 10, tweede lid, 

van het Huishoudelijk Reglement van CESNI. 

 

 

Bijlage 

 

(separaat) 
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Besluit CESNI 2022-II-2 

 
Europese standaard voor de rivierinformatiediensten (ES-RIS), editie 2023/1 

 

 

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (‘CESNI’), 

 

gezien het Huishoudelijk Reglement van CESNI, in het bijzonder artikel 9, eerste lid, 

 

neemt de bij dit besluit gevoegde Europese standaard voor de rivierinformatiediensten (ES-RIS) 

2023/1 aan, 

 

stelt uiterlijk 1 januari 2024 voor als datum van inwerkingtreding overeenkomstig artikel 10, 

tweede lid, van het Huishoudelijk Reglement van CESNI. 

 

 

Bijlage 

 

(separaat) 
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Beslissing van 13 oktober 2022 

 

Toekenning van de status van erkende organisatie  

aan het Europees Comité voor Normalisatie 

 

 Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (‘CESNI’), 

 

 gezien het verzoek tot erkenning van 20 juli 2020 dat door het Europees Comité voor 

Normalisatie (‘CEN’) is ingediend, 

 

 gezien het Huishoudelijk Reglement van CESNI, met name artikel 2, derde lid, onderdeel a, 

betreffende de samenstelling van CESNI, en artikel 9, derde lid, betreffende de besluitvorming in CESNI, 

 

 gezien de Interne Regels inzake de status van erkende non-gouvernementele organisaties 

(‘Interne Regels’) van CESNI, met name artikel 1 betreffende de toekenning van de status, 

 

na analyse van de overeenstemming van het verzoek van CEN met de in artikel 1 van de Interne 

Regels vastgelegde criteria voor de toekenning van de status, 

 

gelet op het feit dat CEN zich ertoe heeft verbonden de regels voor erkende organisaties die 

zijn vastgelegd in artikel 3 van de Interne Regels, na te leven, 

 

 besluit aan CEN de status van erkende non-gouvernementele organisatie toe te kennen voor 

een stilzwijgend verlengbare periode van vijf jaar, 

   

die ingaat op de datum waarop de laatste partij het Memorandum of Understanding tussen de 

CCR, CEN en CENELEC heeft ondertekend, 

 

nodigt CEN uit om vanaf die datum deel te nemen aan de toekomstige werkzaamheden van 

CESNI, 

 

 verzoekt de uitvoerend secretaris om CEN van dit besluit in kennis te stellen. 
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Beslissing van 13 oktober 2022 

 
Toekenning van de status van erkende organisatie  

aan het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie 

 

 Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (‘CESNI’), 

 

 gezien het verzoek tot erkenning van 28 juni 2022 dat door het Europees Comité voor 

Elektrotechnische Normalisatie (‘CENELEC’) is ingediend, 

 

 gezien het Huishoudelijk Reglement van CESNI, met name artikel 2, derde lid, onderdeel a, 

betreffende de samenstelling van CESNI, en artikel 9, derde lid, betreffende de besluitvorming in CESNI, 

 

 gezien de Interne Regels inzake de status van erkende non-gouvernementele organisaties 

(‘Interne Regels’) van CESNI, met name artikel 1 betreffende de toekenning van de status, 

 

na analyse van de overeenstemming van het verzoek van CENELEC met de in artikel 1 van de 

Interne Regels vastgelegde criteria voor de toekenning van de status, 

 

gelet op het feit dat CENELEC zich ertoe heeft verbonden de regels voor erkende organisaties 

die zijn vastgelegd in artikel 3 van de Interne Regels, na te leven, 

 

 besluit aan CENELEC de status van erkende non-gouvernementele organisatie toe te kennen 

voor een stilzwijgend verlegbare periode van vijf jaar, 

   

die ingaat op de datum waarop de laatste partij het Memorandum of Understanding tussen de 

CCR, CEN en CENELEC heeft ondertekend, 

 

nodigt CENELEC uit om vanaf die datum deel te nemen aan de toekomstige werkzaamheden 

van CESNI, 

 

 verzoekt de uitvoerend secretaris om CENELEC van dit besluit in kennis te stellen. 
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Beslissing van 13 oktober 2022 

 
Toekenning van de status van erkende organisatie  

aan European Boating Industry 

 

 Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (‘CESNI’), 

 

 gezien het verzoek tot erkenning van 19 april 2022 dat door European Boating Industry (‘EBI’) 

is ingediend, 

 

 gezien het Huishoudelijk Reglement van CESNI, met name artikel 2, derde lid, onderdeel a, 

betreffende de samenstelling van CESNI, en artikel 9, derde lid, betreffende de besluitvorming in CESNI, 

 

 gezien de Interne Regels inzake de status van erkende non-gouvernementele organisaties 

(‘Interne Regels’) van CESNI, met name artikel 1 betreffende de toekenning van de status, 

 

na analyse van de overeenstemming van het verzoek van EBI met de in artikel 1 van de Interne 

Regels vastgelegde criteria voor de toekenning van de status, 

 

gelet op het feit dat EBI zich ertoe heeft verbonden de regels voor erkende organisaties die zijn 

vastgelegd in artikel 3 van de Interne Regels, na te leven, 

 

 besluit aan EBI de status van erkende non-gouvernementele organisatie toe te kennen voor 

een stilzwijgend verlengbare periode van vijf jaar, 

 

nodigt EBI uit om deel te nemen aan de toekomstige werkzaamheden van CESNI, 

 

 verzoekt de uitvoerend secretaris om EBI van dit besluit in kennis te stellen. 

 

 

*** 
 


