
 

1 

 

Eenheid Monitoring, Analyse, Onderzoek en Belanghebbenden (EMANOBEL): 

De eenheid monitoring, analyse, onderzoek en belanghebbenden houdt toezicht op het 

spoorwegsysteem en de daartoe behorende organen. EMANOBEL onderhoudt ook het contact met 

externe belanghebbenden in Europa, met inbegrip van onderzoeksinstanties en internationale 

partners. De op feiten gebaseerde analysen, studies en verslagen van de eenheid worden zowel intern 

als extern verspreid om te dienen als feitenmateriaal waarop belanghebbenden, het Spoorwegbureau 

en de Europese Commissie hun besluitvorming kunnen baseren. EMANOBEL regelt en gebruikt alle 

beschikbare middelen en kanalen voor externe communicatie. Daarnaast staat de eenheid in voor het 

beheer van de conferenties en het opleidingscentrum van het Spoorwegbureau met het oog op een 

optimale verspreiding van de beschikbare kennis op spoorweggebied. 

 

EMANOBEL is met name actief op de volgende gebieden: 

 

› toezicht op spoorwegorganen: monitoring van nationale veiligheidsinstanties (NVI’s) en 

aangemelde instanties (AI’s) aan de hand van controles en inspecties, en monitoring van 

nationale onderzoeksorganen (NOO’s) via collegiale toetsing;  

› analyse en economische evaluatie: analytische ondersteuning voor het hele Spoorwegbureau en 

zijn belanghebbenden met het oog op de levering van objectief en geloofwaardig feitenmateriaal 

als basis voor besluitvorming – het gaat daarbij met name om effectbeoordelingen vooraf en 

achteraf, monitoring van en (wettelijk voorgeschreven) verslaglegging over het 

spoorwegsysteem, gerichte studies en gegevensanalysen;  

› onderzoek: coördinatie van spoorwegonderzoek om de technische vooruitgang in de 

gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte te ondersteunen;  

› betrekkingen met belanghebbenden, de Academie en communicatie:  samenwerking met 

belanghebbenden in de EU en daarbuiten, beheer van de formele netwerken voor EU-

belanghebbenden (NVI’s, NOO’s en vertegenwoordigende instanties), evenals interne en externe 

communicatie, met inbegrip van institutionele publicaties, contact met de pers en aanwezigheid 

op internet en sociale media. De Academie van het Spoorwegbureau organiseert de 

evenementen, opleidingen en conferenties van het Spoorwegbureau, bouwt de nieuwe 

Kennishub verder uit en bevordert specifieker onderricht op spoorweggebied in Europa.  

 


