
 

 

Profiel Bureau Telematica Binnenvaart 
 
Bureau Telematica Binnenvaart (1997) is een stafbureau van de gezamenlijke 
binnenvaartbranche, verenigd in het Branche Overleg Binnenvaart (BOB). 
Het Bureau treedt namens de sector op in alle zaken omtrent Informatie en Communicatie 
Technologie. BTB onderneemt geen commerciële activiteiten en opereert onafhankelijk van 
marktpartijen. Voorlichting, lobby, onderzoek en pilot implementatie zijn kernactiviteiten van 
BTB. In verschillende overlegvormen werkt BTB aan het wegnemen van de belemmeringen 
die een rol spelen bij het delen van elektronische informatie tussen partijen. Vaak een kwestie 
van anders organiseren en minder van techniek. 
 
BTB is partner van overheden en logistieke partijen bij de implementatie van River 
Information Services (RIS), nationaal en internationaal. In opdracht van de Nederlandse 
overheid ondersteunt BTB Rijkswaterstaat bij de introductie van RIS in Nederland. BTB 
vertegenwoordigt de binnenvaartsector in gremia waar harmonisatie en standaardisatie tot 
stand komen, zoals de RIS Expert Groups.  
 
Met de binnenvaart als schakel in de transportketen, moeten afspraken over ICT ketenbreed 
gemaakt worden. BTB brengt vertegenwoordigers van verschillende schakels in een keten of 
deelsector bij elkaar om initiatieven af te stemmen.  
 
Bureau Telematica Binnenvaart bevordert de ontwikkeling van doelmatige ICT-toepassingen 
en EDI voor varende ondernemers en stimuleert samenwerking tussen marktpartijen, 
logistieke spelers en andere betrokkenen. Voorkomen van versnippering in marktaanbod en 
bundelen van kennis in de relatief kleine, uiterst gespecialiseerde IT-markt voor de 
binnenvaart is hierbij de inzet. BTB ijvert voor standaardisatie en integratie van 
softwaretoepassingen en IT-dienstverlening.  
 
Elektronische communicatie (Internet, E-mail, E-commerce) is voor varenden en hun 
gezinnen niet alleen een instrument om economisch en sociaal isolement tegen te gaan, het 
is ook onmisbaar in de concurrentiestrijd. BTB zet zich dus in voor grensoverschrijdende, 
betrouwbare breedbandige mobiele verbindingen en lage communicatiekosten. 
 
BTB doet regelmatig onderzoek naar verschillende aspecten van ICT-gebruik in de 
binnenvaart, onder meer door behoeftepeilingen, gebruikersenquêtes of meer technisch 
georiënteerde onderzoeken. Dit kan leiden tot pilots, die tot doel hebben een proof of concept 
op te zetten dat door marktpartijen opgepakt kan worden. 
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