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Centrale Commissie voor de Rijnvaart publiceert website
met definities voor de River Information Services: www.risdefinitions.org

Straatsburg, 09.05.2012. De River Information Services of RIS vinden ondertussen
in praktisch alle bereiken van de Europese binnenvaart toepassing. De Centrale
Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft nu een website met de belangrijkste
begripsbepalingen voor de RIS ontworpen met het doel het gebruik van de RIS te
vereenvoudigen en te bevorderen. De CCR geeft op deze manier gevolg aan een
voorstel van PIANC, de organisatie die de definities heeft gecentraliseerd.
De bevoegde expertgroepen en internationale organisaties hebben tijdens de
ontwikkeling en implementatie van de RIS een groot aantal begrippen in samenhang
met de RIS gedefinieerd. De RIS-werkgroep van PIANC heeft het initiatief genomen
om alle relevante begripsbepalingen in één enkel document samen te brengen met
het doel eventuele problemen, die kunnen ontstaan door naast elkaar bestaande of
uiteenlopende definities, te voorkomen. Dit document is nu vrij toegankelijk via de
door de CCR ontworpen en beheerde website onder www.risdefinitions.org.
De website is interactief en de gebruikers kunnen aan de inzameling en bijwerking
van deze informatie bijdragen door indien nodig wijzigingen en nieuwe definities voor
de website voor te stellen. Het informatiebestand voor de RIS-definities kan op deze
manier continu worden uitgebreid en bijgewerkt.
De CCR ondersteunt sinds bijna 15 jaar de ontwikkeling en implementatie van de
RIS. De wens van de Europese RIS-experts om de bijwerking van de RIS-definities
aan de CCR toe te vertrouwen is voor de CCR een teken van erkenning, met name
van de deskundigheid van haar werkgroep RIS. De CCR heeft naast de RISdefinities ook een algemene terminologische databank voor de Rijn- en binnenvaart
ontwikkeld. Deze databank, die door de afkorting MINT (Multilingual Inland
Navigation Terminology http://mint.ccr-zkr.org/) wordt aangeduid, kan door alle
belanghebbenden en geïnteresseerden op de website van de CCR worden
geraadpleegd.
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