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Gebruiksvoorwaarden Inspectieview Binnenvaart 

versie 1.0 d.d. 21 april 2015 

Binnen de webapplicatie Inspectieview Binnenvaart wordt de mogelijkheid 
geboden gegevens te bekijken van (rijks) inspectiediensten en andere organisaties 
die als toezichthouder actief zijn. De aangesloten leveranciers stellen gegevens 
beschikbaar aan Inspectieview Binnenvaart via hun informatiesystemen. 

De verschillende leveranciers (bronhouders) hebben hun eigen informatie-
beveiligingsbeleid, maar in zijn algemeenheid geldt voor alle gegevens dat deze 
geclassificeerd worden als Departementaal Vertrouwelijk. Bijzondere gegevens 

worden aangemerkt als Departementaal Vertrouwelijk als het geen Staatsgeheim 
betreft, maar waarvan kennisnemen door niet gerechtigden nadeel kan 
toebrengen aan het belang van één of meeroverheidsorganisaties. Dit betekent 
dat openbaarmaking hiervan tot imagoschade kan leiden. Sommige leveranciers 
stellen alleen gegevens van eerstelijns-inspecties ter beschikking. Daarnaast 
kunnen leveranciers voor een beperkt aantal onderwerpen besluiten de gegevens 
niet uit te wisselen. 

Inspectieview Binnenvaart toont gegevens van inspecties en overtredingen van 
het domein Binnenvaart. De aangesloten leveranciers stellen die gegevens 

beschikbaar met het doel de inspectielast voor de binnenvaart te verminderen en 
het selecteren van binnenvaart inspecties op vaartuigen of bij bedrijven te 
verbeteren. Medewerkers van inspectiediensten (afnemers) gebruiken de 
gegevens alleen om te bepalen of een vaartuig/bedrijf al of niet bezocht moet 
worden en om het soort inspectie te bepalen (aan boord of administratief). Het 
gebruikmaken van de gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van eigen 
inspectiewerkzaamheden c.q. analysedoeleinden voor inspectiebeleid is 

toegestaan als u deze gegevens als Departementaal Vertrouwelijk behandelt. 
Verder kunnen de gegevens gebruikt worden door andere bestuursorganen om 
adviezen te onderbouwen over al dan niet gewenste controle bij Binnenvaart, over 
het wel of niet afgeven van vergunningen/ontheffingen aan Binnenvaart, of over 
het wel of niet aangaan van contracten. 

Dit gebruik valt binnen de doelbinding van de registraties van de verschillende 

leveranciers. Elke andere vorm van gebruik van de gegevens is niet toegestaan. 
In Inspectieview Binnenvaart wordt bijgehouden wie welke vragen stelt aan het 
systeem. Dit wordt gedaan om de performance van het systeem te bewaken en 
om mogelijk misbruik te kunnen onderzoeken. 

Voor zover de Rijksregelgeving omtrent Informatiebeveiliging en Bijzondere 

Informatiebeveiliging niet op u van toepassing zijn, wordt wel een conform gedrag 
en handelen van u verwacht. 

 

 

 


