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Voorwoord

Even voorstellen

Hallo allemaal,

Ook ik ben nieuw in de denktank en zal 

me dus eerst even voorstellen.

Ik ben Eddie v.d. Vliet, in 2006 getrouwd 

met Agnetha. Agnetha heeft ook alle pa-

pieren gehaald en ondertussen varen we 

alweer ruim 16 jaar samen. Ook we hebben 

een hondje aan boord, dat luistert naar de 

naam Popeye. Ik ben schipperszoon, dus 

het varen is mij met de spreekwoordelijke 

paplepel ingegoten.  We varen inmiddels 

op ons 4e schip, de “Krammer”. Hiervoor 

waren onze scheepsnamen “Katharos” en 

“Hineni”. De Krammer is 85 x 8,20 x 2,38 

en 1100 ton en van het bouwjaar 1956.

Wij varen overal heen waar we kunnen 

komen, waarbij we het afgelopen jaar wel 

vaak op de Duitse kanalen te vinden wa-

ren. Nu hebben we weer een reisje Kel-

heim gepland.

Ook zal het schip af en toe stil liggen en 

dan zijn we thuis in ons huis te Oude Ton-

ge. Ons huis is van 1920, een oud huis 

dus. Daarbij heb ik nog een oldtimer Tra-

bant. Deze is van 1968. Mooie simpele 

techniek. We houden wel een beetje van 

oude spullen, geloof ik....  

De scheepsmotor in onze Krammer is van 

1956. Ondertussen al dik 66 jaar dus, pen-

sioen leeftijd, maar ze tokkelt nog lekker 

door. Eén en al degelijkheid, zo’n motor. 

En het mooie is dat deze motor eigenlijk 

heel groen is en moderne eigenschappen 

heeft. Als je de schroef niet nodig hebt, 

staat de motor stil. Het schip luistert voor-

trefelijk naar zijn roerwerk, dus je drijft ge-

ruisloos zonder een wolkje aan de uitlaat 

een sluis in. Al rookt de motor sowieso 

niet. Bij auto’s noemen ze dit een modern 

“start-stopsysteem”.  De smeerolie zit er al 

ruim 4 jaar in en is nog steeds blank. Ge-

nomen monsters geven nog steeds een 

groen vinkje op de rapporten. De ilters 
zijn uitwasbaar, dus u hoort het al: afval is 

er amper. En minder afval betekent min-

der verspilling en dus minder schadelijke 

stofen om het afval weer te moeten ver-
werken.

We zijn al richting de 10 jaar lid van de 

ASV. Een mooie club die strijdvaardig is 

en er echt voor de zelfstandige schipper 

is.

Toen wij vorig jaar dit schip kochten, moest 

er met de keuring ook een proefvaart ge-

houden worden. Het geluid werd geme-

ten. En u raad het al, op een aantal plaat-

sen was dit geluid boven de aanvankelijk 

beoogde norm. Maar de expert vertelde 

dat hij mat volgens “de ASV -normen”. 

Dat klonk wel grappig, verrassend en te-

gelijk ook bemoedigend. Er wordt heden 

ten dage zoveel verzonnen door Jan en 

alleman, dat je zonder bond nergens meer 

bent als zelfstandig schipper. Er worden 

telkens weer emmers met de gekste re-

gels over je heen gegoten. Toch prettig 

dat er dan een club is die overal aan de 

rem trekt. Zo ook met deze geluidseisen. 

Dankzij de ASV kan de Krammer nog een 

tijdje mee.

Het is toch van de gekke dat je een schip, 

dat ooit moderne nieuwbouw was en de 

economie heeft opgebouwd, nu om een 

paar zotte regels weg zou moeten gooien?  

Ons bereikte ook de noodoproep vanuit 

de ASV, dat er echt mensen bij moeten, 

anders zal het einde verhaal zijn voor 

deze bond. En nu ik dus in de denktank 

zit, kom je er inderdaad achter hoeveel 

er speelt op allerlei vlakken. Ik ben he-

lemaal geen iguur om in de frontlinie te 
staan, maar we moeten toch met z’n allen 

deze kar trekken. Geen ASV meer zou ik 

echt tragisch vinden voor de particuliere 

schipper. Dus we stropen de mouwen op 

en gaan ervoor. Wat ik wel mooi vind om 

te zien, is dat je nu wel in gesprek bent 

met de juiste mensen om dingen te berei-

ken.  Je kunt veel klagen over de mari-

foon, maar daar verandert er niets mee. 

Blijven zeuren, trekken, kloppen, weerleg-

gen, uitleggen, discussiëren en je hard 

maken voor je standpunten. De trein van 

de groene lobby, toenemende regelgeving  

en onwerkbare situaties dendert voort; 

het is aan ons om aan de rem te trekken. 

Gelukkig zijn er ook mooie gesprekken, 

met mooie resultaten. Dat geeft de schip-

per moed. De binnenvaart is gewoon een 

prachtig vak. Zeker de particuliere binnen-

vaart. Het is je manier van leven en daar 

mag best eens wat vaker rekening mee 

gehouden worden.

We wensen u allen een goede vaart met 

mooie resultaten en vergeet vooral niet te 

genieten.

Groetjes vanaf de Krammer
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Politiek

Voorbereiding Commissiedebat Infrastructuur en Waterstaat

Op 8 december vindt het CD maritiem 

plaats. Ter voorbereiding hierop heeft 

de ASV een aantal aandachtspunten 

gestuurd.

Hierbij vindt u een samenvatting betref-

fende de nader uitgewerkte onderwerpen. 

De onderbouwingen van die samenvatting 

waren te vinden in volgende pagina’s. 

1. Smart Shipping (verregaande auto-

matisering):

Wij betwisten die aannames van Panteia 

op meerdere punten.  

De ASV is het oneens met de volgende 

aannames/veronderstellingen:

• Smart shipping zou tegengehouden 

worden door weerstand van de bin-

nenvaartsector tegen nieuwe con-

cepten

• Organisatiestructuur van de binnen-

vaart beperkt besparingen

• Hoge investeringen voor binnen-

vaartondernemers in combinatie met 

een onzekere business case zouden 

de reden zijn om smart shipping te-

gen te houden 

• De binnenvaart zou vooral met zich-

zelf concurreren 

De ASV spreekt de volgende “kansen” 

voor smart shipping in de binnenvaart te-

gen:

• Kans op revitalisering van het kleine 

vaarwegennet door smart shipping 

• Kans om de slag te maken naar 

groen en slim doordat “er nauwelijks 

concurrentie van andere transport-

modaliteiten zou zijn, waardoor het 

voor de binnenvaart wel mogelijk is 

de slag te maken naar groen én slim.” 

Aannames die discutabel (of zelfs on-

waar) zijn:

• Smart shipping zou veiliger zijn 

• Smart shipping zou beter voor het 

personeel zijn

• Schepen zouden zelfstandig kunnen 

afmeren

• Door smart shipping zou men “groe-

ner” kunnen varen

Zie pagina 7 voor de onderbouwing van 

onze uitspraken.

2. Uitstel invoering reductieverplich-

ting in de binnenvaart en stand van 

zaken vervolgonderzoek gebruik 

van biobrandstofen in de binnen-

vaart

Wij misten in de voortgang van de over-

leggen de inbreng van experts die aanwe-

zig hadden moeten zijn, maar niet aanwe-

zig waren. Op eerdere momenten gaven 

zij het volgende aan:

A. de blends zijn (juist) niet schoner 

De stofen in blends kennen verschillende 
verbrandingstemperaturen: 

• waardoor de blend niet volledig ver-

brandt en daardoor 

• juist méér brandstof nodig is met 

• méér uitstoot tot gevolg 

B. de blends zijn niet veilig 

• blends zijn slechter voor de motoren, 

die kunnen daardoor stilvallen 

We zien nog géén waarborgen om te zor-

gen voor ‘goede’ brandstof, terwijl dit wel 

vereist is op grond van Europees recht 

(Richtlijn 2014/94/EU). 

Het doel - reductie van CO2 op een vei-

lige manier - is uit het oog verloren.

Er is nog geen gedegen onderzoek naar 

de risico’s van verschillende soorten 

biobrandstofen voor scheepsmotoren 
in de binnenvaart. 

3. Ongevalscijfers scheepvaart 2021

De ongevalscijfers maken duidelijk dat de 

binnenvaartsector een (relatief) veilig ver-

voermiddel blijft.

Bedreigingen van de veiligheid op het 

water:

• de toename van pleziervaart, waarbij 

lang niet iedereen de verkeersregels 

van varen op het water blijkt na te le-

ven

• ligplaatsenbeleid: de binnenvaart-

schepen zijn steeds vaker niet of 

slecht bereikbaar voor hulpdiensten 

• ligplaatsenbeleid: Inmiddels zijn we 

zover dat schepen niet (tijdig) meer 

op overnachtingsplaatsen kunnen 

liggen omdat die vol zijn of om een 

andere reden (onderhoud) onbereik-

baar. Daardoor moet men uren langer 

doorvaren en is daarmee in overtre-

ding van het vaartijdenbesluit. Daar-

bij worden er wel “gewoon” torenhoge 

boetes uitgedeeld, nog los van het 

feit dat daarmee de veiligheid op de 

vaarweg aangetast wordt. 

Veilig vervoer over water maar toch een 

extreem boete- en handhavingsbeleid:

• Ondanks aangeboden petities e.d. 

wordt de (relatief) veilige binnen-

vaartsector op de huid gezeten door 

ongeloolijk veel organisaties, waarbij 
het handhavings- en boetebeleid ex-

treem mag heten 

• Wij hebben al diverse malen gevraagd 

om minder extreme handhaving, een 

eerlijker boetebeleid vergelijkbaar 

met dat van onze concurrenten, en 

het terugdringen van de overkill aan 

bestuurlijke boetes

• Daarbij is de wijze waarop men op dit 

moment de controle van het vaartij-

denboek uitvoert een voorbeeld van 

de werkelijk overdreven controle-

wens en onnodige aantasting van de 

privacy.

4. Ligplaatsenbeleid niet op de agen-

da

Een onderwerp dat NIET op de agenda 

staat van het commissiedebat Maritiem 

van 8 december maar er wel op had moe-

ten staan, is het onderwerp ligplaatsenbe-

leid.

Wij merken geen enkele verbetering: in-

tegendeel, de ligplaatsproblematiek verer-

gert met de dag.

Er is sprake van een continue afbraak van 

ligplaatsen in Nederland. Een aantal (van 

vele) voorbeelden: 

 - Steeds vaker worden ligplaatsen 

onttrokken omdat omwonenden of 

bedrijven bezwaar maken tegen de 

ligplaatsen

 - Door achterstallig onderhoud worden 

aloopmogelijkheden zo gevaarlijk 
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dat men maar verbiedt om ligplaats 

te nemen

 - Bij werkzaamheden worden geen 

vervangende mogelijkheden ge-

plaatst om ligplaats te nemen 

 - Gemeentes (zoals bijvoorbeeld Rot-

terdam) geven aan ligplaatsen an-

dere bestemmingen

 - Steeds meer ligplaatsen worden 

toegewezen aan hotelschepen ten 

behoeve van vluchtelingenopvang, 

dit gebeurt vooral in havens van ge-

meentes.

Hierbij wordt ons verteld dat RWS zorgvul-

dig onderzoekt of dit wel kan i.v.m. de lig-

plaatsen die de binnenvaart nodig heeft, 

maar de havens aan wie wij dat gevraagd 

hebben ontkennen de betrokkenheid van 

RWS hierbij. 

Coulance is geen oplossing van struc-

turele problematiek

In plaats van werkelijk uitvoering te geven 

aan de aangenomen motie heeft Minister 

Harbers toegezegd door Rijkswaterstaat 

(RWS) een afwegingskader voor de cou-

lance (die nu al regelmatig zou worden 

toegepast) te laten opstellen. 

“Coulance” komt niet in de buurt van de 

vraag naar een beter ligplaatsenbeleid en 

dekt de lading niet van de aangenomen 

motie, waarbij al 2 jaar gewacht wordt op 

een werkelijke uitvoering daarvan.

De motie niet uitgevoerd

• De proeven hebben aangetoond 

dat langer ligplaats mogen nemen 

op meerdere locaties geen negatief 

efect heeft op de overnachtende 
scheepvaart. Toch verruimt men de 

ligplaatsmogelijkheden niet. 

• RWS zou het voortouw nemen om 

ook andere “overheden’ zoals provin-

cies, waterschappen, gemeenten en 

havens ertoe te bewegen gezamen-

lijk tot een beter ligplaatsbeleid te 

komen. Dat is helemaal niet gebeurd. 

Wij vinden dat de Minister een verant-

woordelijkheid heeft om landelijk een 

overkoepelend ligplaatsenbeleid te stimu-

leren c.q. door te voeren. 

5. Wat verder nog van belang is

Oorlog in Oekraïne en belang van de 

diversiteit van de binnenvaartvloot

De oorlog in Oekraïne wijst ons op het 

feit dat vervoersstromen lexibel ingezet 
moeten kunnen worden. De verladers en 

bevrachters bemerkten al vóór de oorlog 

een tekort aan kleinere schepen die juist 

in dit soort tijden van groot belang zijn om 

de goederenstromen te waarborgen. 

Klimaatontwikkelingen en belang van 

de diversiteit van de binnenvaartvloot

Hoog water/laag water, het wisselt elkaar 

steeds sneller af. Het weer wordt extremer 
en daar horen we op in te spelen. Dit ver-

eist een grote keuze uit type binnenvaart-

schepen, een keus die steeds beperkter 

wordt door een afname van de kleinere 

schepen, en achterstallig onderhoud plus 

blokkades bij (kleinere) vaarwegen, wat 

al geleid heeft tot leveringsproblemen ten 

tijde van laag water. 

Ontwikkelingen binnenvaartvloot tot 

1.000 ton

Jaar aantal schepen tot 1.000 ton 

2011 2607 

2016 2283 

2020 2053

Vergroening binnenvaart

Schippers willen graag vergroenen, maar 

zowel inanciële middelen als technische 
mogelijkheden blokkeren hun goede be-

doelingen.

Een subsidiepotje is alweer leeg sinds 

januari van het jaar, direct begin van het 

jaar waarover de subsidie aangevraagd 

kan worden. Brandstof die weinig uitstoot 

geeft (GTL) is moeilijk te verkrijgen. 

De kosten van Stage V motoren zijn 

enorm hoog en terugverdienen is onmo-

gelijk. Voorstellen zoals accijnzen invoe-

ren, it for 55 en extra opslagen op gasolie 
voor een “vergroeningsfonds” helpen ze-

ker de gezinsbedrijven niet. Wel dreigen 

zij uit de markt geprijsd te worden t.o.v. 

hun concurrent: de vrachtwagen. 

De vragen die voorliggen zijn:

 0 Hoe vergroenen we veilig en haal-

baar?

 0 Welke stappen zijn op korte termijn te 

zetten? 

 0 En hoe de modal shift te bereiken we-

tend dat dit ook een enorme afname 

van CO2-uitstoot betekent?

Stikstofproblematiek, achterstallig 

onderhoud en de verdeelsleutel infra-

structuur

De aanpak van het stikstofbeleid zal ook 

zijn impact hebben op degenen die het 

vervoeren. Diervoeders, zand, cement, 

bouwstofen, het zijn de grote stromen die 
de binnenvaart vervoert. Wat daar de ef-

fecten van zullen zijn, laat zich raden.

Door stikstofproblematiek kan er minder 

gebouwd worden. Maar er mag nog wel 

onderhouden worden. Dit is dus het mo-

ment om veel achterstallig onderhoud te 

verrichten. En dat is hard nodig gezien 

het feit dat al vele jaren de verdeelsleutel 

wat betreft investeringen infrastructuur het 

vervoer over water sterk benadeelt t.o.v. 

vervoer over de weg en spoor. Dat wreekt 

zich nu met iedere dag lange lijsten van 

uitvallende bruggen, sluizen en geblok-

keerde vaarwegen.  

De verdeelsleutel voor de inanciering van 
infrastructuur in Nederland is:

◊ 54 %           naar het wegvervoer

◊ 38 %           naar het spoor

◊ 7 %             naar het water

terwijl 35 % van het goederenvervoer over 

water gaat.

We missen bovendien een overkoepelend 

beleid; bijvoorbeeld daar waar “het Rijk” 

ligplaatsen creëert, verwijderen havens, 
provincies, waterschappen en steden ze. 

Varend ontgassen

Eindelijk is er een vergunning afgege-

ven om gebruik te kunnen maken van 

een mobiele ontgassingsinstallatie. Maar 

schippers, bemanning en de omgeving 

worden nog dagelijks blootgesteld aan 

kankerverwekkende, giftige stofen, door-
dat de ontvangende bedrijven geen ont-

gassingsinstallaties hebben en de druk op 

de schepen enorm groot is om dan maar 

varend te ontgassen. Inmiddels is het in 

Duitsland en Antwerpen verboden zodat 

de schepen over de grens komen om hier 

te ontgassen. Dit onderwerp wordt ook 

door de sector zelf aan de orde gesteld. 

(zie het schrijven van Ton Quist aan pro-

vincie Flevoland)

De economische situatie in de binnen-

vaart

Dat er weer een recessie met alle gevol-

gen op ons af komt, lijkt bijna onvermij-

delijk. In eerdere recessie en crisissen 

hebben wij moeten constateren hoe deze 

sector in feite een ongezonde sector is 

die niet goed kan functioneren in de “vrije” 

markt, zoals die is vormgegeven. 

De situatie van de schippers ten opzichte 

van hun opdrachtgevers is pijnlijk duide-

lijk. Als men een modal shift wil dan wordt 

dat op deze wijze in ieder geval niet be-

reikt. We zien ook dat in tijden van wen-

sen om “vergroening” en “innovatie” de 

binnenvaart daar nauwelijks mogelijkhe-

den toe ziet. 

De ASV vraagt o.a. om:

• Een meer transparante markt, (zie 

bijvoorbeeld https://www.algemeene-

schippersvereeniging.nl/dossiers/

dossier-agora/)

• Het bepleiten bij CCR/CESNI voor 

het her-instellen van de crisishard-

heidsclausule 

• Een Minister die zich hard maakt 

voor Europees vervoersbeleid waar-

bij keuzes voor een modal shift ook 
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Smart Shipping

ondersteund worden door de juiste 

maatregelen.

Modal shift als oplossing CO2-reductie: 

draai gedwongen koude sanering terug!

Wetende dat het (goederen)vervoer over 

water (inclusief visserij) slechts voor 2 à 

3%  (Panteia zegt nu weer 6%) verant-

woordelijk is voor de CO2 uitstoot in de 

vervoerssector, waar het zo’n 35% van 

het goederenvervoer voor haar rekening 

neemt, is de snelste winst een modal shift. 

Maar vervoer over water neemt af t.o.v. 

vervoer over de weg, met name de (duur-

zame!!) kleinere schepen verdwijnen als 

sneeuw voor de zon door een keiharde 

koude sanering die al enige tijd gaande is. 

De koude sanering (met als belangrijkste 

oorzaak de CCR eisen) heeft inmiddels 

geleid tot een afname van schepen tot 

1.500 ton.

DE ASV pleit ervoor dat de Minister zijn 

invloed laat gelden om het desastreuze 

CCR-beleid te herzien nu de situatie 

anders is dan 20 jaar geleden toen dat 

beleid bedacht werd. (zie ook bijlage 

Toekomst Binnenvaart) 

Omgekeerde modal shift aanpakken, 

overige aandachtspunten

Vervoer over water verdwijnt naar de 

weg. Samenvattend: het vertrouwen in 

(het voortbestaan van) de bedrijfstak ver-

dwijnt; drempels wegnemen en actieve 

stimulering van de binnenvaart is noodza-

kelijk. Dit geldt nu meer dan ooit. 

Het achterstallig onderhoud blokkeert 

de binnenvaart. Daarbij wijzen we weder-

om op onze vraag om een eerlijke ver-

deling van de verdeelsleutel voor de 

infrastructuur: 

De binnenvaart vervoert 35% van het 

transportvolume en ontvangt daarvoor 

slechts 7% van het budget. 

Tot zover de samenvatting

Op de agenda: punt 2 Onderzoek ‘Eco-

nomische efecten smart shipping’ te 
behandelen:

-31409-351 Brief regering d.d. 29 juni 

2022 - M.G.J. Harbers, Minister van In-

frastructuur en Waterstaat Onderzoek 

‘Economische efecten smart shipping’

Reactie ASV op het Onderzoek

Er wordt dus van een “waarheid” uitge-

gaan die bepaald is door Panteia, niet 

door de stakeholders. Wij betwisten die 

aannames op meerdere punten.  Enkele 

voorbeelden: 

Opmerkingen ASV over de genoemde 

Knelpunten voor Smart Shipping (vol-

gens Panteia):

• Weerstand van de binnenvaart-

sector tegen nieuwe concepten?  

De binnenvaartsector wordt ten on-

rechte weggezet als niet-willers. 

Indien men om zich heen kijkt, ziet 

men dat de binnenvaartsector con-

stant innoveert waar het mogelijk is. 

Maar de sector is wars van oneer-

lijke concurrentie (zoals we hebben 

gezien met de bakjes van Weyts en 

andere projecten). En dat lijkt ons 

meer dan logisch. De sector is niet 

automatisch tegen nieuwe concepten 

en het is bijzonder betreurenswaar-

dig dat de sector zo weggezet wordt. 

Helaas is de praktijk dat door over-

dreven regelgeving (CCR) de afgelo-

pen jaren een groot deel van de bin-

nenvaart haar geld en energie heeft 

moeten spenderen aan voldoen aan 

die regelgeving waardoor er niets te 

innoveren viel. 

• Organisatiestructuur van de bin-

nenvaart beperkt besparingen?  

Die organisatiestructuur in de binnen-

vaart (veelal familiebedrijven) is ont-

staan vanwege de lage inkomsten en 

het niet-functioneren van de markt. 

Waar hieraan gerefereerd lijkt te 

worden is het ontbreken van veel re-

derijen waarbij er -in plaats daarvan- 

veel particuliere ondernemers zijn. 

Dat kun je als een probleem zien, 

maar het is gewoon hoe deze markt 

werkt. Ook samenwerkingsverban-

den en dergelijke helpen daar niets 

aan; die samenwerkingsverbanden 

functioneren als overige bevrachters. 

De binnenvaartschipper heeft geen 

marktmacht zoals al voorzien is bij 

het Verdrag van Rome in geval van 

een “volledig vrije markt”. 

• Hoge investeringen voor binnen-

vaartondernemers in combinatie 

met een onzekere business case.  

Dat lijkt ons een open deur, maar 

daarnaast geldt: Het gaat de bin-

nenvaartondernemers er vooral om 

of een innovatie een meerwaarde 

heeft voor de ondernemer, zo niet 

dan gaat er niemand in investeren. Er 

moet vertrouwen in een concept zijn. 

Daar lijkt men helemaal aan voorbij 

te gaan. Men lijkt ervan uit te gaan 

dat dit concept van smart shipping de 

toekomst is, zonder echt te bekijken 

of dit wel datgene is waar we op in 

zouden moeten zetten en zeker zon-

der de sector zelf daar actief naar te 

vragen.

• De binnenvaart concurreert vooral 

met zichzelf. Nieuwbouw, smart 

shipping schepen gaan concur-

rentie ondervinden van reeds 

afgeschreven oude schepen.  

Deze uitspraak van Panteia is een 

heel gevaarlijke uitspraak, maar 

helaas ook zo herkenbaar. Dit uit-

gangspunt zien we namelijk terug in 

de regelgeving van de CCR waarbij 

de bedoeling is dat de oudere en dus 

alle kleinere schepen verdwijnen (zie 

“schepen van de toekomst uit 2002). 

Deze uitspraak ondersteunt dat be-

leid dat zijn vruchten al afgeworpen 

heeft: inmiddels is er een tekort aan 

kleinere schepen, een tekort dat 
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smart shipping niet op kan lossen, 

zeker niet op korte termijn, maar ook 

niet op langere termijn, gezien het 

grote vaargebied van juist de kleinere 

schepen.

• De opgave voor smart ship-

ping valt samen met een opgave 

voor vergroening. De vraag is 

of de binnenvaart beide opga-

ven tegelijkertijd kan faciliteren.  

Niet alleen heeft de sector een opga-

ve wat vergroening betreft, men lijkt 

te vergeten dat de bestaande sche-

pen met terugwerkende kracht aan 

(140) nieuwbouweisen moeten vol-

doen waardoor er al heel wat kleinere 

schepen verdwenen zijn. De schepen 

die er nog wel zijn (met een bouwjaar 

van voor 1976) bestaan alleen nog 

maar, omdat ze alles hebben gedaan 

om aan de eisen te kunnen voldoen. 

Maar we zijn er nog lang niet, wat 

die nieuwbouweisen betreft, dus die 

schippers worden gedwongen om 

enorme investeringen te doen (veelal 

zinloos overigens) en kunnen dit er 

zeker niet nog eens bij hebben. (zie 

ook Toekomst Binnenvaart)

“Kansen” voor smart shipping in de 

binnenvaart 

• Als kans wordt gezien: revitalise-

ring van het kleine vaarwegennet.  

Daar zien we binnen dit rapport nogal 

een tegenstrijdigheid: “klagen” over 

het bestaan van afgeschreven ou-

dere schepen: die moeten kennelijk 

zo snel mogelijk verdwijnen om de 

weg vrij te maken voor smart ship-

ping. Maar door het verdwijnen van 

de kleinere schepen (keiharde koude 

sanering om de weg vrij te maken 

voor dit soort concepten) worden de 

vaarwegen juist al te weinig gebruikt, 

dat leidt tot nog minder onderhoud en 

veel stremmingen en sluitingen. Te-

gen de tijd dat er wel sprake zou kun-

nen zijn van smart shipping, in de zin 

van geautomatiseerd varen, zijn deze 

kleine vaarwegen onbruikbaar. Iets 

van; oude schoenen niet weggooien 

voor men nieuwe heeft, waarbij men 

hierbij door beleid wil afdwingen nieu-

we concepten te gebruiken door be-

staande concepten het voortbestaan 

onmogelijk te maken. Zonder enige 

compensatie natuurlijk. Overigens 

kon Panteia hier ook geen antwoord 

op geven tijdens het symposium en 

werd al direct gezegd dat smart ship-

ping bedoeld was voor grote sche-

pen. Dan is dit argument dus hele-

maal een niet-valide argument dat er 

kennelijk met de haren bijgesleept is. 

• “Er is nauwelijks concurrentie 

van andere transportmodalitei-

ten, waardoor het voor de bin-

nenvaart wel mogelijk is de slag 

te maken naar groen én slim.”  

Hoe is het mogelijk dat dit zo in dit 

rapport staat, vragen wij ons af: De 

vrachtwagens en het spoor concur-

reren volop met de binnenvaart. 

Daarbij wordt het spoor (Betuwelijn) 

nog steeds dik gesubsidieerd door 

de overheid. De vrachtwagensector 

wordt ontzien bij boete en handha-

vingsbeleid t.o.v. de binnenvaart (zie 

bijlage). Achterstallig onderhoud op 

de vaarwegen zet de binnenvaart-

sector op een enorme achterstand 

tegenover de investeringen bij weg 

en spoor.  

Op 11 januari 2022 vond er een sympo-

sium plaats over Smart Shipping.

Algemene opmerkingen

• Informatie te laat

De ASV kreeg één dag voor het sym-

posium het stuk van Panteia (153 pa-

gina’s). 

• Alweer (bijna) zonder de eindge-

bruikers van het product: de schip-

pers

Bij dit overleg waren velen aanwezig 

maar de eindgebruiker, de schipper, 

degene die input kan geven over hoe 

dat ervaren zou kunnen worden, delft 

in aanwezigheid het onderspit. Er zijn 

veel aannames die door de gemid-

delde schipper onmiddellijk onderuit 

gehaald zullen worden als niet-realis-

tisch of simpelweg onwaar. 

• Top-down benadering in plaats van 

bottom-up

Er is vergeten aan de schippers te 

vragen: in welke zin zou u baat heb-

ben bij welke ontwikkeling richting 

smart-shipping/automatisering? 

• Werkgroepen weinig zinvol 

Een werkgroep waarbij men gaat be-

spreken wat er nodig is om schepen 

zelfstandig in sluizen te laten vastma-

ken, is wel erg ver voor de troepen uit-

lopen. Bovendien is dit zo technisch 

dat je daar specialisten voor aan het 

werk zou moeten zetten. Nog los van 

het feit dat men voorbij lijkt te gaan 

aan hoe het werkt in sluizen waarbij 

schepen ingedeeld worden op afme-

tingen en er dus niet altijd aan de wal 

vastgemaakt wordt, maar soms ook 

bij een ander schip. Als er dan ge-

zegd wordt dat er maar stewards op 

de wal klaar moeten staan dan we-

ten we allemaal wel dat niemand dit 

verhaal serieus kan nemen. Dit is niet 

erg motiverend.

• Kans gemist op een zinvol sympo-

sium

Het valt op dat de aannames van 

Panteia in een aantal gevallen al bij 

de eerste vraag niet meer vol te hou-

den zijn, dan is dit rapport drijfzand 

waarop een symposium gebouwd 

wordt. 

Aannames die discutabel zijn:

Hoewel er al direct aangegeven wordt dat 

enkele aannames discutabel zouden kun-

nen zijn bij de aanvang van het sympo-

sium, worden die aannames nergens ter 

discussie gesteld, anders dan door aan-

wezigen.

Veiliger?

Tijdens het symposium wordt gesteld dat 

smart shipping veiliger zou zijn, omdat er 

minder mensen aan boord zijn waar iets 

mee kan gebeuren. De ASV heeft ge-

vraagd of verzekeringen het ook allemaal 

zo veilig vinden, omdat wij er vraagtekens 

bij hebben. Volgens Panteia is het inder-

daad zo dat aan de veiligheid gewerkt 

moet worden, maar als het niet even veilig 

is als nu zou het niet toegestaan moeten 

worden. Dus kennelijk is dat argument 

“veiliger” nauwelijks of niet onderbouwd. 

Dan vragen wij ons ook af: gezien de cij-

fers van de ongevallen (zie de agenda van 

het Commissiedebat) in de binnenvaart 

waarbij sprake is van persoonlijk letsel, 

mogen we toch wel concluderen dat dit 

een bijzonder veilige branche is. Boven-

dien heeft Panteia in andere rapporten 

(op afstand bedienen van kunstwerken) 

zelf aangegeven dat bedienen op afstand 

nooit zo veilig is dan in real time aanwezig 

zijn. Is dat nu opeens anders?

Beter voor het personeel?

Men stelt in het symposium dat dit een 

oplossing zou kunnen zijn voor het perso-

neelsprobleem. Omdat men met een man 

minder zou mogen varen en omdat een 

“kapitein” aan de wal dan iedere avond 

naar huis zou kunnen. Is daar onderzoek 

naar gedaan? Wat vindt de huidige werk-

nemer in de binnenvaart daarvan? Wij 

horen ook geluiden dat men dan juist de 

charme van het varen zal missen. Het 

zou nog wel eens kunnen dat de “per-

soneelswinst” niet opweegt tegen het 

“personeelsverlies”, doordat het vak aan 

aantrekkingskracht verliest, als het gaat 

bestaan uit staren op monitors in plaats 

van sturen vanuit een stuurhut. Ook de di-

recteur van shipping technology stelt vast 

dat er de eerstkomende jaren nog gewoon 

een kapitein aan boord moet zijn. Er kan 

wel iets minder personeel aan boord zijn, 

maar de personeelswinst zal niet enorm 

groot zijn. 

Zelfstandig afmerende schepen?

We horen in het symposium over zelfaf-

merende systemen waaronder spudpalen 

en zelfgooiende touwen en magneetsy-

stemen. Maar vooralsnog zou het handig 

zijn als er in sluizen iemand op de wal 

staat om het schip vast te maken. Dan is 

de “personeelswinst” alweer verdwenen. 

Groener varen?

Er  wordt gesuggereerd dat schepen hier-

door “groener” zouden varen. De sche-
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pen zouden “rechter” varen, rustiger in 

een sluis komen varen en minder het roer 

bewegen. Dit is duidelijk niet voorgelegd 

aan schippers. Als de organisatoren dat 

zouden hebben gedaan, zouden schip-

pers gewezen hebben op hun aanwezige 

automatische piloot en op de hoge brand-

stofprijzen.  Bovendien zien we hoeveel 

apparatuur er ook in de schepen moet 

zijn om op deze manier te kunnen varen, 

men spreekt over magneten die gebruikt 

kunnen worden bij het aanmeren: hoeveel 

energie kost dat allemaal? 

Seafar: Ontwerpt systemen waarbij de 

kleinste schepen zoals een spits onbe-

mand kunnen varen, andere systemen 

werken met een beperkte crew waarbij 

de kapitein niet aan boord is, maar in het 

control centrum. Eén van die spitsen vaart 

rond bij de Schelde. Die spits is gewoon 

bemand met een kapitein die voor vele 

tienduizenden euro’s aan apparatuur aan 

boord heeft. Dat is dus een enorme inves-

tering en het kost enorm veel stroom (is 

brandstof). 

Conclusie discussie: niet iets door “ande-

ren” opleggen aan een groep die er nau-

welijks over mee kan spreken. 

Tijdens de discussie in de afzonderlijke 

werkgroep zouden we moeten bespreken 

of besturing op afstand nu al veilig kan en 

dat er daardoor met minder mensen geva-

ren zou kunnen worden.

Daarbij werd aan de orde gesteld dat er 

in het rapport erg veel aannames zijn die 

heel discutabel zijn. De vraag was: hoe 

kan het beter? Antwoord: door veel meer 

schippers te betrekken en niet van boven-

af te roepen dat “we” iets moeten maar sa-

men met schippers te kijken naar wat iets 

ons kan bieden. Conclusie vanuit deze 

werkgroep was dat het rapport wel erg 

zwart/wit was en dat het niet zo moet zijn 

dat iets bedacht door “anderen”, opgelegd 

wordt aan een groep die er eigenlijk nau-

welijks over mee kan spreken. 

Te behandelen:

-31409-353 Brief regering d.d. 1 juli 

2022 - M.G.J. Harbers, Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat Ongevals-

cijfers scheepvaart 2021

Besluit:

Besluit: Agenderen voor een nog te 

plannen commissiedebat Maritiem.

Besluit: Rondgezonden en gepubli-

ceerd.

Download bestand:2022D28508 On-

gevalscijfers scheepvaart 2021(DOC)

De ongevalscijfers betrefende de binnen-

vaart maken duidelijk dat de binnenvaart-

sector een relatief veilig vervoermiddel is, 

zeker gezien de ongevalscijfers van het 

wegvervoer.

Toch zijn er een paar opmerkingen over 

te maken. 

Onveiligheid door steeds meer gebruik 

van de vaarwegen door allerlei soorten 

pleziervaart 

Deze zomer hebben wij gezien dat de 

toename van pleziervaart, waarbij lang 

niet iedereen de verkeersregels van va-

ren op het water blijkt na te leven, voor 

steeds meer (bijna-)ongevallen zorgt. Er 

gaan daarom steeds meer stemmen op 

om ook bij kleinere (gemotoriseerde?) 

bootjes een vorm van bewijs van kennis 

over de elementaire vaarregels te vragen.  

Zie o.a.: https://nos.nl/artikel/2440015-

meer-gevaarlijke-situaties-op-het-water-

we-kunnen-niet-op-de-rem-trappen

Ook zouden bestaande onveilige situaties 

aangepakt moeten worden zoals (kleine) 

bootjes met vissers die midden in het 

vaarwater liggen of onder een brug. Er zijn 

al schepen die enorm veel schade hebben 

gevaren om op het laatste moment maar 

niet een of meerdere van die bootjes aan 

te varen. 

Onveiligheid door onbereikbaarheid 

(slechte bereikbaarheid) van schepen 

voor hulpdiensten

Bovendien ontstaan er steeds meer zeer 

onveilige situaties, omdat de binnen-

vaartschepen steeds vaker niet of slecht 

bereikbaar zijn door hulpdiensten. Door 

gebrek aan ligplaatsen zijn schepen soms 

gedwongen “voor anker” te gaan als ze 

moeten rusten (wat ook al niet door veel 

bemanningsleden als een echt veilige si-

tuatie ervaren wordt). Er zijn bij ligplaat-

sen ook steeds vaker geen aloopmoge-

lijkheden. Soms worden ze helemaal niet 

gemaakt bij steigers, maar soms zijn ze 

zo slecht dat men “voor de veiligheid” de 

toegang ontzegt. Ook liggen schepen op 

bedrijven achter afgesloten hekken waar 

in bepaalde gevallen de hulpdiensten 

ook het schip niet kunnen bereiken. Ook 

bereikbaarheid van schepen bij ligplaat-

sen voor sluizen kunnen problemen op-

leveren, zoals we hebben gezien bij de 

geboorte van baby Hugo, die niet ging 

ademen en onbereikbaar was voor hulp-

diensten. Zie

https://www.scheepvaartkrant.nl/nieuws/

moeizame-geboorte-baby-hugo-zet-be-

reikbaarheid-ligplaatsen-op-scherp (overi-

gens is ondanks beloften van Rijkswater-

staat deze situatie nog niet verbeterd).

Onveiligheid door gebrek aan ligplaat-

sen: 

Rijkswaterstaat zou ervoor dienen te zor-

gen dat er iedere 30 kilometer (of 2 uur 

varen) een overnachtingsmogelijkheid is 

in het kader van het vaartijdenbesluit. Wij 

zien door overvolle ligplaatsen dat schip-

pers zo’n ligplaats voorbij moeten varen, 

omdat er eenvoudig geen plek voor hen 

is. Maar we zien ook dat Rijkswaterstaat 

deze voorziening niet invult. Zo is er tij-

dens werkzaamheden aan de Volkerak-

sluizen geen mogelijkheid tot ligplaats 

nemen. Dat betekent dat er tussen Tholen 

en ’s-Gravendeel geen mogelijkheid is om 

te overnachten. 

Conclusie: Inmiddels zijn we zover dat 

schepen niet (tijdig) meer op overnach-

tingsplaatsen kunnen liggen, omdat die 

vol zijn of om een andere reden (onder-

houd) onbereikbaar. Daardoor moet men 

uren langer doorvaren en is daarmee in 

overtreding van het vaartijdenbesluit. 

Daarbij worden er wel “gewoon” torenho-

ge boetes uitgedeeld, maar belangrijker is 

dat daarmee de veiligheid op de vaarweg 

aangetast wordt. 

Veilig vervoer over water maar toch een 

extreem boete- en handhavingsbeleid

Verder blijft het een onverteerbare zaak 

dat juist de (relatief) veilige binnenvaart-

sector zo op de huid gezeten wordt door 

ongeloolijk veel organisaties zoals (des-

tijds) Minister van Nieuwenhuizen al aan-

gaf, waarbij het handhavings- en boetebe-

leid extreem mag heten ten opzichte van 

de wijze waarop er met de collega’s in het 

weg- en railvervoer omgegaan wordt. Wij 

hebben al diverse malen gevraagd om 

minder extreme handhaving, een eerlij-

ker boetebeleid vergelijkbaar met dat van 

onze concurrenten en het terugdringen 

van de overkill aan bestuurlijke boetes. 

Nu weer het vaartijdenboek

Daarbij is de wijze waarop men op dit mo-

ment de controle van het vaartijdenboek 

uitvoert een voorbeeld van de werkelijk 

overdreven controlewens over de binnen-

vaart. Als wij werkelijk ook in onze “vrije” 

tijd nog bij moeten gaan houden of we 

boodschappen gaan doen of iets aan de 
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boekhouding doen en dat moeten vermel-

den in een vaartijdenboek -wat daar nooit 

voor bedoeld is geweest- gaat het toch 

wel heel erg mis. 

Privacy aangetast 

De ASV geeft aan dat zij de registratie van 

rusttijden als een privacy-schending erva-

ren. Het VTB wordt ingevuld als je vertrekt 

en tijdens de aaneengesloten vaarweek 

worden ook de rusttijden ingevuld. Er zijn 

grote bedenkingen tegen het registreren 

van rusttijden als het schip stilligt en door 

de eigenaar van het schip het woonge-

deelte gebruikt wordt voor bewoning en 

verblijf buiten werktijden. Uitspraak “in an-

dere sectoren en mensen die werkzaam 

zijn op de vaste wal kun je gaan en staan 

waar je wil. Een boer die op zijn boerenerf 

woont, is toch ook niet verplicht om te re-

gistreren wanneer hij rust”. 

Zie ook de reactie op facebook hoe de 

schippers hier tegenover staan. Natuur-

lijk weet men dat het schip waar men op 

woont al constant gevolgd kan worden via 

AIS. Als ook gedurende periodes waar de 

schipper “vrij” is constant ingevuld dient te 

worden wat men nog eventueel aan werk-

zaamheden uitvoert, wordt natuurlijk onze 

privacy aangetast. Dat dit nog uitleg bij 

Rijkswaterstaat behoeft….

 

(zie bijlages: 1 bijlage betrefende het 
vaartijdenboek, 1 bijlage betrefende boe-

te- en handhavingsbeleid)

a Hier wordt gedoeld op de “signiicante 
ongevallen”, waar het gaat om ongevallen 

waarbij een schip niet meer verder kan of 

mag varen als gevolg van dat scheepson-

geval of als er ernstige schade aan lading, 

infrastructuur of milieu is, en daarbij een 

stremming van de vaarweg optreedt of als 

er (in uitzonderlijke gevallen) doden en 

zwaargewonden te betreuren zijn. Voor de 

overzichtelijkheid is hier gebruik gemaakt 

van de termen die bij de Noordzee worden 

gehanteerd. Het verschil in terminologie 

voor scheepvaartongevallen op de Noord-

zee (zeer ernstig en ernstig) en binnen-

wateren (signiicant) wordt verklaard door 
de internationale afspraken die hierover 

zijn gemaakt binnen de IMO (International 

Maritime Organization).

b Andersoortige scheepsongevallen 

zijn alle overige scheepsongevallen die 

niet onder de categorie (zeer) ernstige 

scheepsongevallen vallen.

Op de Nederlandse binnenwateren (inclu-

sief de zeehavens) zijn in 2021 in totaal 

1225 ongevallen geregistreerd, waarvan 

148 (zeer) ernstige scheepsongevallen. 

Op de binnenwateren waren in 2021 vijf 

dodelijke slachtofers te betreuren.

Inzet op nautische veiligheid

Er is veel inzet op het verbeteren van de 

nautische veiligheid. Naast het begeleiden 

van de scheepvaart op drukke knooppun-

ten, probeert Rijkswaterstaat beroeps- en 

recreatievaart zoveel mogelijk te scheiden 

op de vaarwegen. Ook vindt toezicht en 

handhaving plaats om de veiligheid te ver-

beteren, naast voorlichting voor beroeps- 

en recreatievaart.

In het Beleidskader maritieme veiligheid  

van november 2020 is toegezegd uw Ka-

mer op de hoogte te zullen houden van 

de voortgang van de acties ter verwezen-

lijking van een risicogestuurde aanpak. U 

wordt hierover eind dit jaar nader geïnfor-

meerd.

De minister van Infrastructuur en Water-

staat,

M.G.J. Harbers

11



Ligplaatsenbeleid niet op de agenda?

Een onderwerp dat NIET op de agenda 

staat van het commissiedebat Maritiem 

van 8 december maar er wel op had 

moeten staan, is het onderwerp ligplaat-

senbeleid.

Coulance is geen oplossing

In aanloop naar het vorige Commissie 

Debat Maritiem gaf de Minister in een 

brief aan de Kamer aan langer ligplaats 

nemen door schepen dan de geldende 

3 x 24 uur niet mogelijk te willen maken 

door aanpassing van de regelgeving (Bin-

nenvaartpolitiereglement en Rijnvaartpoli-

tiereglement). Om de sector desondanks 

tegemoet te komen in de behoefte naar 

langer ligplaats nemen en de wens voor 

uniformiteit, heeft Minister Harbers toege-

zegd door Rijkswaterstaat (RWS) een af-

wegingskader voor de coulance (dat nu al 

regelmatig zou worden toegepast) te laten 

opstellen in overleg met de brancheorga-

nisaties. 

Onlangs heeft RWS de ASV uitgenodigd 

voor overleg over het voorgenomen afwe-

gingskader. Wij, de ASV, zijn echter van 

mening dat de door de Minister ingesla-

gen weg niet zal leiden tot beleid wat no-

dig is voor de binnenvaart en waar de bin-

nenvaart (de ASV) ook niet om gevraagd 

heeft. Coulance komt niet in de buurt van 

de vraag naar een beter ligplaatsenbeleid 

en dekt de lading niet van de aangenomen 

motie, waarbij al 2 jaar gewacht wordt op 

een werkelijke uitvoering daarvan. Boven-

dien: RWS kan met een afwegingskader, 

hoe gedegen vormgegeven ook, niet voor-

komen dat er willekeur zal blijven bestaan 

in het toepassen van coulance. Elke situ-

atie waarbij langer ligplaats nemen nood-

zakelijk is, is namelijk anders en is daarbij 

privé en/of zakelijk voor de schipper een 

persoonlijke kwestie. Het is geen prettige 

gedachte dat je die persoonlijk kwestie 

aan een RWS-medewerker uit de doeken 

moet doen in de hoop dat de betrefende 
medewerker coulant zal zijn. De schippers 

blijven op deze wijze te afhankelijk van de 

wil van RWS(-medewerkers) om coulance 

toe te passen. Maar wat belangrijker is: 

Het lost nauwelijks iets op: het gaat vaak 

om veel meer dan “een dagje langer mo-

gen liggen”. Het gaat ook om gevallen 

waarbij het nodig is weken, zelfs maanden 

ligplaats te nemen.

Wij hebben gevraagd om een beleid waar-

in het langer ligplaats nemen dan de nu 

vastgestelde 3 x 24 uur een oiciële sta-

tus heeft in regelgeving en waarbij geen 

mogelijkheid bestaat dat er sprake is van 

willekeur door RWS-medewerkers. Wij 

zijn van mening dat de proeven hebben 

aangetoond dat langer ligplaats te mogen 

nemen op meerdere locaties geen nega-

tief efect heeft op de scheepvaart die al-
leen overnacht of er 3 x 24 uur verblijft.

Maar belangrijker is, dat RWS het voor-

touw zou nemen hierin om juist ook an-

dere “overheden’ zoals provincies, water-

schappen, gemeenten en havens ertoe 

te bewegen gezamenlijk tot een beter 

ligplaatsbeleid te komen. Dat is helemaal 

niet gebeurd. 

Wij vinden dat de Minister een verant-

woordelijkheid heeft om landelijk een 

overkoepelend ligplaatsenbeleid door te 

voeren. Het genoemde alternatief dat hij 

noemt, betaalde ligplaatsen in (gemeen-

te)havens, is niet alleen zeer beperkt in 

aantal en in tijdsduur (ook in havens als 

Amsterdam mag men maar maximaal 7 

dagen ligplaats nemen), daarbij zijn ha-

vengeldtarieven over het algemeen ge-

baseerd op de economische activiteit van 

laden of lossen in een haven. Na laden 

of lossen zien de havens de schepen het 

liefst zo snel mogelijk vertrekken (zoals 

naar ons uitgesproken door de wethouder 

van Smallingerland, betrefende de haven 
in Drachten) met beperkte toegestane lig-

tijd en hoge havengeldtarieven tot gevolg. 

Met overkoepelend beleid doelen wij na-

tuurlijk niet op de website waar de bezet-

tingsgraad van ligplaatsen te zien valt. 

Deze website heeft zeker een beperkte 

toegevoegde waarde, echter lost het de 

toenemende tekorten aan ligplaatsen niet 

op. Tekorten die zowel gelden voor over-

nachten als voor (1,2 of) 3 x 24 uur liggen, 

maar zeker in geval van noodzakelijk ‘lan-

ger liggen’.

De drie uitbreidingen van ligplaatsen 

(Boven-IJssel, Neder-Lek en Spijk) die 

gepland staan, zijn wat ons betreft een 

schrale troost. Ten eerste wordt de bin-

nenvaart die ligplaatsen al decennia be-

loofd en ten tweede weegt het niet op te-

gen de continue afbraak van ligplaatsen 

in Nederland. Wij benoemen een aantal 

(van vele) voorbeelden die op dit moment 

spelen: 

• In de vluchthaven Haaften mag 

alleen nog overnacht worden 

vanwege omgevingsbezwaren 

(Scheepvaartkrant, 2 feb 2022, Ge-

bruik overnachtingshaven bij Haaften 

verder beperkt https://www.scheep-

vaartkrant.nl/nieuws/gebruik-over-

nachtingshaven-bij-haaften-verder-

ingeperkt ).

• Tijdens werkzaamheden aan sluis-

kolken bij de Volkeraksluizen mag 

je in het geheel geen ligplaats ne-

men (Rijkswaterstaat, 4 nov 2022, 

Scheepvaartbericht ref. 2022/071-

2,  https://www.vaarweginformatie.

nl/frp/main/#/nts/FTM/Rijkswater-

staat-2022-6675 ). 

• In Hansweert is het gros van de af-

loopmogelijkheden afgesloten van-

wege schijnbare onveilige situaties 

(min. Harbers, 21 okt 2022, Antwoord 

op vragen van het lid Stofer over het 
plotseling afsluiten van aloopsteigers 
voor de binnenvaart bij Hansweert 

https://www.tweedekamer.nl/kamer-

stukken/kamervragen/detail?id=2022

Z16949&did=2022D43402 ).

• De gemeente Rotterdam geeft alle 

aan hen overgedragen ligplaat-

sen waar langer ligplaats geno-

men kon worden andere bestem-

mingen (Port of Rotterdam, 7 sep 

2022, Minder ligplaatsen in centrum 

Rotterdam https://www.portofrot-

terdam.com/nl/nieuws-en-persbe-

richten/minder-ligplaatsen-in-cen-

trum-rotterdam#:~:text=Vanaf%20

1 % 2 0 o k t o b e r % 2 0 m o g e n % 2 0

de,wel%20beschikbaar%20voor%20

de%20binnenvaart. ).

• Steeds meer Ligplaatsen worden 

toegewezen aan hotelschepen ten 

behoeve van vluchtelingenopvang 

(Binnenvaartkrant, 11 apr 2022, 

ASV boos: Zaanstad legt op-

vangschepen op ligplaatsen 

beroepsvaart https://binnen-

vaartkrant.nl /asv-boos-opvang-

schepen-zaanstad-op-ligplaatsen ). 

Hierbij wordt ons verteld dat RWS 

zorgvuldig onderzoekt of dit wel kan 

i.v.m. de ligplaatsen die de binnen-

vaart nodig heeft, maar de havens 

aan wie wij dat gevraagd hebben, 

ontkennen de betrokkenheid van 

RWS hierbij. 

Wij zien als brancheorganisatie en bin-

nenvaartschippers de situatie omtrent 

ligplaatsen al jaren almaar verslechteren 

in Nederland (maar ook internationaal). 

Door het huidige personeelstekort zien wij 

tevens een ontwikkeling dat een signii-

cant aantal (grote) schepen die voorheen 

24/7 voeren, nu teruggaan naar 14 of 18 

uur per dag en derhalve ook meer behoef-

te krijgen aan ligplaatsen. Uiteindelijk zal 

de situatie onhoudbaar worden (als dat 

niet al het geval is) en is dat ook een be-

lemmering voor de binnenvaart om bij te 

kunnen dragen aan de gewenste noodza-

kelijke modal shift. Inmiddels zijn we zover 
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dat het voorkomt dat schepen niet meer 

op overnachtingsplaatsen kunnen liggen, 

omdat die vol zijn of om een andere reden 

onbereikbaar, men daardoor langer moet 

doorvaren en daarmee in overtreding is 

van het vaartijdenbesluit. Daarbij worden 

er wel “gewoon” torenhoge boetes uitge-

deeld, nog los van het feit dat daarmee de 

veiligheid op de vaarweg aangetast wordt. 

Wij achten het voor de binnenvaart van ui-

termate groot belang dat er een nationaal 

(of zelfs internationaal) overkoepelend 

ligplaatsenbeleid komt. Dit beleid had er 

al moeten zijn als uitvoering van de aan-

genomen motie (Lacin & Postma, 2020, 

kst-31409-281 Motie van de leden Laçin 

en Postma over duidelijke afspraken over 

het ligplaatsenbeleid (https://www.twee-

dekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?i

d=2020D25696&did=2020D25696). RWS 

had een voortrekkersrol moeten vervullen 

in het overleg tussen de diverse vaarweg-

beheerders en de sector met als doel het 

ligplaatsenbeleid tot stand te brengen. De 

motie is onzes inziens dan ook niet uitge-

voerd en daarom roept de ASV de Minis-

ter op dit alsnog te doen.

Betrefende motie: 

MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN 

POSTMA 

Voorgesteld 23 juni 2020 

De Kamer, gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de Minister heeft toe-

gezegd dat tijdens de coronacrisis coulant 

omgesprongen zal worden met de drie 

keer 24 uurstermijn voor ligplaatsen; 

overwegende dat er nog altijd voorbeel-

den zijn waarbij Rijkswaterstaat, provin-

cie en gemeenten naar elkaar wijzen en 

schippers hier de dupe van zijn; 

verzoekt de regering, om in overleg met 

de sector duidelijkere afspraken te maken 

over het ligplaatsenbeleid die aansluiten 

bij de behoefte van de schippers en Rijks-

waterstaat het voortouw te geven in de 

naleving en handhaving van deze afspra-

ken, en gaat over tot de orde van de dag. 

Laçin Postma

Met de kont voor de kast maar geen stroomdraadje? 

Wel heeft de Rotterdamse Havendienst een motortje lopen. 

Wat zouden schippers daarvan vinden gezien het strenge generatorverbod?
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Ligplaatsenbeleid
Ligplaatsbeleid in het Commissiedebat

Met een beetje “coulance” komen we 

er niet!

De ASV heeft het volgende aan Minis-

ter Harbers, het Ministerie I&W en aan 

de Kamerleden geschreven:

t.b.v. Kamer commissiedebat op 8 de-

cember 2022 

“Al eerder is de politiek (o.a. de heer Stof-

fer (SGP)) op de bres gesprongen voor 

de binnenvaart in het kader van het lig-

plaatsenbeleid. Er is een motie aangeno-

men waarin de geest van de motie was 

dat  RWS zou onderzoeken hoe er beter 

tegemoet gekomen zou worden aan de 

behoeften aan ligplaatsen voor de binnen-

vaart samen met de binnenvaart.

Na eindeloze gesprekken, voorstellen 

en presentaties is de conclusie dat er op 

geen enkele manier tegemoet gekomen is 

aan de noden van de binnenvaart. Bij de 

“proeven” ontstonden er geen problemen 

en dus vond de Minister dat er kennelijk 

geen behoefte was aan een beter ligplaat-

senbeleid. De ASV heeft op allerlei ma-

nieren getracht duidelijk te maken het hier 

volledig mee oneens te zijn. 

Ondertussen zult u op de hoogte zijn van 

het feit dat op tal van ligplaatsen vluch-

telingenschepen (ook wel COA-schepen 

genoemd), een ligplaats toebedeeld krij-

gen die (begrijpelijk of niet) ten koste gaan 

van de ligplaatsen voor de reguliere bin-

nenvaart.

Toch zegt Rijkswaterstaat dat “er geen 

hinder mag zijn voor reguliere gebruikers 

(ic scheepvaart). Dit laatste wordt ook 

expliciet gecheckt o.b.v. ligplaatsbezet-

ting…”

Waar wij dit hebben nagevraagd (Zaan-

stad en Amsterdam) is er in ieder geval 

NIETS nagevraagd.

Ondanks onze vraag om dan ook meer 

clementie te tonen voor de binnenvaart-

sector verandert er in wezen helemaal 

niets ten goede, integendeel!

Overal zien we ook reguliere ligplaatsen 

afnemen (Rotterdam), of in feite onbruik-

baar worden doordat er geen aloopmoge-

lijkheden zijn en hulpdiensten schippers 

niet kunnen bereiken zoals nu weer bij de 

belangrijke sluis Hansweert het geval is 

https://tinyurl.com/yc2wxm58

We willen daarbij refereren aan het feit dat 

de bijna-dood van baby Hugo ook na 1,5 

jaar niet heeft geleid tot een betere be-

reikbaarheid van de betrefende ligplaats. 
Zie https://binnenvaartkrant.nl/moeten-er-

eerst-doden-vallen-opinie

In plaats dat we met elkaar echt naar op-

lossingen zoeken zoals op diverse plek-

ken in het land ligplaatsen aanwijzen waar 

schippers hun schepen voor langere tijd 

op een goede manier kunnen neerleggen, 

worden we geacht mee te praten over 

“coulance” vanuit Rijkswaterstaat. Cou-

lance om onder heel bepaalde omstan-

digheden gedurende een heel beperkte 

tijd op RWS-ligplaatsen langer te kunnen 

blijven liggen. Dat lost uiteindelijk niets 

op. We hebben gewoon plaatsen nodig 

waar we, als we ziek zijn, ouders moeten 

helpen, er geen werk is (komt ook voor), 

er mensen doodgaan of op vakantie wil-

len (dat laatste schijnt al helemaal onbe-

spreekbaar te zijn) onze schepen kunnen 

neerleggen. De helft van de schepen be-

staat tenslotte uit familiebedrijven die dus 

ook familiezaken tegenkomen op hun (le-

vens)pad. 

In de hele redernatie over “coulance” lijkt 

men er echter vanuit te gaan dat deze 

schippers met hun schepen slechts pro-

ductiemiddelen zijn i.p.v. mensen van 

vlees en bloed, met zorgen en behoeften 

die daarbij horen. 

Wijzelf hebben afgelopen zomer weer 

ondervonden hoe erg het is dat je, afhan-

kelijk van een operatie die steeds uitge-

steld wordt en je, uiteindelijk doodziek, 

maandenlang niet kan varen (dus geen in-

komsten hebt en wel veel zorg hebt), een 

plek nodig hebt waar je kunt blijven. Onze 

thuishaven is Zaandam. Daar waren door 

een noodverordening 2 vluchtelingen-

schepen op reguliere ligplaatsen gaan lig-

gen en bleven er in totaal (bij deze hoofd-

vaarweg) nog maar 2 ligplaatsen over. 

Kortom, daar konden wij geen gebruik van 

maken, vonden wij. Dat gold ook voor een 

collega wiens broer uitgezaaide kanker 

bleek te hebben. In die laatste weken van 

zijn leven wilde hij in de buurt zijn maar 

zijn ligplaats in Ridderkerk is bezet door 

een vluchtelingenschip. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden. …….”

Tot zover ons deel van de input aan de 

Kamerleden over ligplaatsenbeleid

Nog steeds geen zicht op verbetering 

ligplaatsenbeleid 

Hoewel er een duidelijke motie is aange-

nomen waarin Rijkswaterstaat een voor-

trekkersrol moet spelen om in Nederland 

bij de verschillende overheden tot een be-

ter ligplaatsbeleid te komen gebeurt er in 

wezen niets.

In het laatste debat heeft Minister Harbers 

een zwakke toezegging gedaan. De Minis-

ter van Infrastructuur en Waterstaat heeft 

op 27 juni 2022 in een brief aan de Twee-

de Kamer toegezegd dat Rijkswaterstaat 

(RWS), in afstemming met de sector, een 

afweegkader (gedragslijn) zal opstellen 

om duidelijker te maken in welke situaties 

RWS een langere ligtijd dan toegestaan 

(vaak 3x24 uur) zal toelaten. Dit schept 

(zo stelt de Minister) voor de sector een 

helder en uniform verwachtingspatroon. 

In het Commissiedebat Maritiem van 5 juli 

2022 heeft hij dit nog eens herbevestigd. 

Dus als we maar duidelijk maken dat er 

niets te verwachten valt dan is het pro-

bleem opgelost, even gechargeerd ge-

steld. 

We ontvingen van Rijkswaterstaat een 

schrijven om een “afwegingskader toe-

staan langere ligtijd scheepvaart” te be-

spreken, maar de ASV heeft daarop ge-

steld dat coulance wat ons betreft geen 

oplossing biedt.

Wat vindt Rijkswaterstaat er zelf van?

Rijkswaterstaat faciliteert een veilige en 

vlotte doorvaart van de scheepvaart. De in 

de Binnenvaartwet vastgelegde vaar- en 

rusttijden dragen hier mede aan bij. Sche-

pen die niet over een continu-bemanning 

beschikken moeten tijdig kunnen afmeren 

bij een ligplaats om te voldoen aan deze 

wettelijke voorschriften. Schippers kun-

nen daarbij kosteloos gebruik maken van 

één van circa 850 ligplaatsen die Rijks-

waterstaat in beheer heeft. De richtlijn 

vaarwegen van Rijkswaterstaat, die de 

normering voor de inrichting van de vaar-

weg stelt, hanteert daarbij de norm dat er 

om de 2 uur varen of om de 30 kilometer 

ligplaatsen beschikbaar moeten zijn. Niet 

ieder schip vaart immers even snel. Om te 

zorgen voor voldoende capaciteit zijn de 

overnachtingsplaatsen langs de veelge-

bruikte Rijksvaarwegen voorzien van een 

maximum ligtijd van 3x24 uur. Dit is wet-

telijk geregeld in zowel het Rijnvaart- als 

het Binnenvaartpolitiereglement (RPR en 

BPR). Tot zover Rijkswaterstaat.
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Rijkswaterstaat overtreedt het Rijn-

vaart- als het Binnenvaartpolitieregle-

ment (RPR en BPR). 

Waar Rijkswaterstaat volop handhaaft 

naar de schippers toe, is zij degene die 

het Rijnvaart- en Binnenvaartpolitieregle-

ment overtreedt. Tenslotte voldoet ze niet 

aan de norm dat er om de 2 uur varen of 

om de 30 kilometer ligplaatsen beschik-

baar moeten zijn. Nu ook wordt er gezegd 

dat de ligplaatsen bij de Volkeraksluizen 

niet voor overnachting bedoeld zouden 

zijn, maar slechts als wachtplaatsen voor 

het schutten. Hoe dan ook; wel handha-

ven naar schippers toe, maar zelf het Rijn-

vaart- en het Binnenvaartpolitiereglement 

(RPR en BPR) overtreden is natuurlijk 

onacceptabel. En dan verwachten dat wij 

mee gaan praten over een beetje cou-

lance.

Rijkswaterstaat blijft ook maar refereren 

aan het feit dat er eigenlijk niet zo veel 

aan de hand zou zijn, omdat buiten het 

vaargebied van RPR en BPR RWS en 

andere vaarweg- en havenbeheerders 

ook ligplaatsen hebben waar een langere 

maximale ligtijd geldt. Echter, die plekken 

zijn juist enorm hard afgenomen de laat-

ste jaren. Zowel in aantal als in tijdsduur 

waar men mag blijven liggen, nog eens 

gestimuleerd door enorme verhogingen 

van havengelden om de schippers toch 

maar uit de havens te krijgen (de wethou-

der van Smallingerland bijvoorbeeld zegt 

dat gewoon over de haven van Drachten).

En dan het “vlot en veilig”

De reden voor de ligtijdbeperking van 

3x24 uur is zoals al zo vaak door Rijks-

waterstaat wordt opgemerkt, om te voor-

komen dat er op betrefende ligplaatsen 
te veel schepen gaan liggen voor langere 

tijd. Hoge bezetting met langer liggende 

schepen zou ertoe kunnen leiden dat 

schippers, die aan hun wettelijke rusttijd 

moeten voldoen, niet terecht kunnen en 

tijdens hun reis noodgedwongen moeten 

door- en/of omvaren. Maar als uit een 

proef blijkt dat dit helemaal niet gebeurt, 

dan is niet de conclusie dat de proef ge-

slaagd is en dus doorgezet kan worden, 

maar dat het kennelijk niet nodig is de lig-

tijd uit te breiden. Zo lusten we er nog wel 

een en met droge ogen vertelt de Minister 

dat aan de Kamer, die natuurlijk niet eens-

gezind verontwaardigd reageert maar ge-

laten wacht op het volgende voorstel: “de 

coulance”. 

Motie niet uitgevoerd

En zo weet ook Rijkswaterstaat dat als 

schippers langer een ligplaats willen be-

zetten, bijvoorbeeld voor vakantiestalling, 

de lijn is dat daarvoor een ligplaats wordt 

gezocht –kan ook een ligplaats zijn van 

een andere beheerder bijvoorbeeld een 

gemeente of provincie- waar langer lig-

gen is toegestaan. Maar de opdracht aan 

Rijkswaterstaat was juist om ervoor te zor-

gen dat er samen met de sector (wij dus) 

gekeken zou worden naar die mogelijk-

heden. Waar er eventueel verbeteringen 

plaats konden vinden en daar een voor-

trekkersrol in te spelen naar de andere 

overheden toe. Rijkswaterstaat heeft dat 

deel van de motie gewoon niet uitgevoerd. 

En dan de coulance!

Rijkswaterstaat blijkt te begrijpen dat er 

zich situaties kunnen voordoen waar lan-

ger blijven liggen op locaties met een lig-

plaatsbeperking in de rede ligt. In die situ-

aties wil RWS coulant zijn. Het toepassen 

van coulance past bij de bevoegdheid van 

Rijkswaterstaat als ligplaatsbeheerder 

met de kanttekening dat deze bevoegd-

heid tot op operationeel uitvoerend niveau 

–nodig om hier op veel locaties snel ge-

noeg in te kunnen handelen- nog wel een 

aandachtspunt is. 

En om die “coulance” in goede banen te 

kunnen leiden is er een afwegingskader 

nodig. Dit afwegingskader dient om daar 

meer helderheid over te scheppen voor de 

handhavers van RWS en voor de binnen-

vaartsector. 

Maar de ASV vindt dat een gevaarlijke 

weg. Want tenslotte is “coulance” nu ook 

niet verboden dus laten we niet doen of 

er iets nieuws uitgevonden wordt. Maar 

coulance en willekeur liggen in elkaars 

verlengde en zou nog weleens tot nog 

meer onrust kunnen leiden. Wat schieten 

we daarmee op? En de ASV praat nu al tij-

den mee over het ligplaatsbeleid, we heb-

ben een enquête gehouden en gepresen-

teerd, we hebben druk meegedacht over 

plaatsen waar de proeven zouden kunnen 

plaatsvinden, hebben alles eraan gedaan 

om schippers te informeren, merken dat 

er geen problemen ontstaan en …..staan 

met lege handen na een grote inzet van 

tijd en energie. En dan moeten we nu 

hetzelfde spelletje beginnen over zoiets 

vaags als “coulance”? Met als risico dat 

we “er samen uitkomen” en het hele lig-

plaatsenvraagstuk daarmee van de baan 

is. Dat willen wij dus niet.

Wat gaan we krijgen als we gaan mee-

praten over coulance?

Er zouden in twee soorten situaties zijn 

die tot coulance leiden:

• zwaarwegende sociale omstandig-

heden (ziekte, overlijden, geboorte, 

feestdag) en 

• overmachtssituaties (technische 

mankementen, weersomstandighe-

den)

We zien de discussies alweer ontstaan: 

“ben je echt zo ziek dat je die 2 uur naar 

de dichtstbijzijnde haven niet mee kan va-

ren?” ,”en wanneer kun je dan weer wel 

varen?” “Nee, deze feestdag geldt niet, wij 

bepalen wel wat een feestdag is”, ”Had je 

maar een kopschroef moeten nemen dan 

had je wel bij deze wind kunnen varen” 

“Hoezo niet varen met mist, je hebt toch 

een radar”? 

En dan kan men ook nog afwijken van het 

afwegingskader als er volgens Rijkswa-

terstaat  omstandigheden zijn die afwijken 

wel rechtvaardigen (uitlegbaar zijn):

Als er een acuut ligplaatstekort voor de 

doorgaande scheepvaart om aan de 

geldende rusttijden te kunnen voldoen 

ontstaat of als een andere acute onvei-

ligheidssituatie ontstaat, is er kennelijk op-

eens geen ruimte meer voor de coulance. 

Allemaal ter beoordeling van de ambte-

naar natuurlijk. 
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Binnenhavengeld Amsterdam

Grappig, maar vooral teleurstellend en 

verdrietig is het dat Rijkwaterstaat nu al 

vindt dat ze coulance toepast door wacht-

plaatsen in de Volkerak te laten gebruiken 

voor overnachtingen, geheel voorbijgaand 

aan het feit dat ze zelf voor overnachtings-

plaatsen moeten zorgen en dat dus niet 

doen. 

Ligplaatsen schrappen geen probleem, 

maar een beetje clementie is juridisch 

onhaalbaar

En dan, stel dat er eindelijk duidelijk is on-

der welk soort omstandigheden met welke 

voorwaarden er dan eindelijk coulance 

(van hoe lang?) kan worden toegepast, 

zijn we er nog niet. Want er zitten ook 

nog allerlei juridisch aspecten aan. Want 

volgens Rijkswaterstaat biedt regelgeving 

weinig operationele (lexibele) speelruim-

te.

Hoewel de hier relevante regelgeving 

(Scheepvaartverkeerswet, BPR en RPR) 

mogelijkheden biedt om afwijkende lig-

tijden toe te staan, zijn er nog onduide-

lijkheden over het onderscheid tussen 

overnachtingshavens en andersoortige 

ligplaatsen en de daarmee samenhan-

gende manier om dit te kunnen doen. 

Voor generieke afwijkingen is een ver-

keersbesluit nodig met een doorlooptijd 

van al snel enkele maanden. Voor indivi-

duele gevallen kan het sneller, maar ook 

dan moet dit op de meeste ligplaatsen 

formeel in de vorm van een ontheing en 
de bevoegdheid daarvoor is nu niet door 

gemandateerd tot op operationeel niveau.

Ach, met één pennenstreek verwijder je 

vele ligplaatsen zonder dat er een haan 

naar kraait, kijk naar Rotterdam die er een 

hobby van maakt. Maar een klein beetje 

tegemoetkomen aan de noden van de 

schippers dat kost jarenlang inspanning 

en strijd en levert uiteindelijk alleen maar 

heel veel frustratie op.

Men wil het niet

Er is maar één conclusie mogelijk. Dit 

heeft ons en Rijkwaterstaat massa’s tijd 

gekost en heeft de schipper helemaal 

niets opgeleverd behalve een enorme 

berg frustraties. Wij denken dus wel twee 

keer na alvorens wij ons laten gebruiken 

als “de sector” waar zo ijn mee afgestemd 
wordt wat coulance betreft.

Sunniva Fluitsma

Beroepsvaart binnenvaart moet een be-

zoek aan de haven van Amsterdam of 

Zaanstad opgeven en binnenhavengeld 

betalen. Port of Amsterdam gaat na of dat 

ook binnen 28 dagen na aankomst ge-

daan is. 

Per 1 december 2022 voert Amsterdam 

twee wijzigingen door:

Herinnering als je vergeet opgave binnen-

havengeld te doen

Uit klantfeedback blijkt dat soms vergeten 

wordt opgave te doen en een herinnering 

wenselijk is. Daarom zal Port of Amster-

dam regelmatig herinneringen gaan ver-

sturen als blijkt dat er nog geen opgave 

gedaan is. Deze herinnering sturen we 

zeven dagen voor het verstrijken van de 

opgavetermijn.

Goed om te weten: de herinneringen zijn 

er om je, in het geval dat je het toevallig 

een keer vergeet, te helpen. Als je het blijft 

vergeten, houden wij op met herinnerin-

gen sturen. 

Aangepast minimum toeslagbedrag

Om het binnenhavengeld voor iedereen 

eerlijk en betaalbaar te houden, is het 

belangrijk dat ieder vaartuig in het haven-

gebied opgave doet en binnenhavengeld 

betaalt. Doe je onjuist, te laat of geen op-

gave? Dan is er sprake van opgavever-

zuim en brengen wij naast het verschul-

digde bedrag een toeslag in rekening. Dit 

is nu al zo. Alleen wordt de hoogte van het 

minimum toeslagbedrag afhankelijk van 

het aantal keren dat eerder verzuimd is 

om opgave te doen.

• Geen verzuim in de afgelopen 180 

dagen: € 100

• Eenmalig verzuim in de afgelopen 

180 dagen: € 250

•  Meermaals verzuim in de afgelopen 

180 dagen: € 500

Goed om te weten: de toeslag wordt niet 

in rekening gebracht als je na de herin-

nering (zie toelichting hierboven) alsnog 

tijdig en juist opgave doet.

Lees hier alles over het doen van binnen-

havengeld opgave bij Port of Amsterdam: 

https://www.portofamsterdam.com/nl/

scheepvaart/binnenvaart/binnenhaven-

geld

Met vriendelijke groet,

Mark Eggens

Value Stream Lead Binnenvaart & Zee-

vaart

Port of Amsterdam

+31 6 836 36 245

mark.eggens@portofamsterdam.com

Binnenhavengeld Rotterdam

De schippers en rederijen blijven ook in 

2023 verplicht om via het huidige webpor-

tal elektronische opgave te doen van het 

verblijf van het schip in het binnenhaven-

gebied Rotterdam.

Toch zijn er nog steeds klanten die geen 

opgave van hun verblijf doen in de haven. 

Deze worden gesignaleerd, en krijgen 

vervolgens een toeslag van 25% op het 

tarief, met een minimum van € 25. 

In 2023 zal HbR de toeslag verhogen van 

25% naar 100%, om partijen te stimuleren 

gewoon opgave te doen van het haven-

geld (artikel 24.1).

Daarnaast worden een aantal wijzigingen 

in artikel 25 Vrijstellingen doorgevoerd:

• Een schipper dient vooraf aan HbR de 

periode (begin- en eindtijdstip) te melden 

voor het schip dat in het havengebied is 

voor het doen verrichten van herstellingen 

bij een Scheepsreparatie-inrichting, waar-

bij de maximumperiode van twee maan-

den komt te vervallen. (25 b.)

• De vrijstellingen voor woon- of een be-

drijfschip en pleziervaartuig komen te ver-

vallen (25 e, f en g). 

In het binnenhavengebied Rotterdam zijn 

een aantal ligplaatsen en kades in de 

stad Rotterdam (o.a. Noordereiland, Fe-

ijenoord, Rhijnspoorkade) overgedragen 

aan de gemeente Rotterdam waar geen 

opgave voor binnenhavengeld meer geldt. 

En in Zwijndrecht geldt voor de Uilenha-

ven in 2023 geen plicht meer om opgave 

te doen voor binnenhavengeld.

Tenslotte zal de indexatie van de haven-

tarieven 2,4 procent bedragen voor 2023
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Havengeld Smallingerland (Drachten)

De gemeente Smallingerland heeft in 

2021 verordeningen vastgesteld die be-

trekking hebben op de industriehaven 

Drachten, te weten de Havenbeheers-

verordening Smallingerland en de Veror-

dening Havengelden Smallingerland. Na 

de vaststelling van die verordeningen was 

er aanleiding om nog niet over te gaan 

tot het hefen en innen van havengelden. 
Dit had te maken met de uitvoering van 

geplande baggerwerkzaamheden en on-

derhoudswerkzaamheden in de haven én 

met vragen van ondernemerszijde over 

de marktconformiteit van de tarieven en 

de rechtmatigheid van het hefen van ha-

vengelden.

Genoemde werkzaamheden zijn inmid-

dels afgerond. Op grond van tariefsver-

gelijking is het tarief havengeld bijgesteld 

van € 0,22 naar € 0,15 per overgeslagen 

ton. Dit tarief is overgenomen in de jaar-

lijkse update van de belastingverordening 

Smallingerland. Op 14 december vindt 

een informatiebijeenkomst plaats voor de 

betrokken ondernemers in de industrie-

haven Drachten. Tijdens die informatie-

bijeenkomst zal een jurist van Zwartbol 

Advocaten te Alblasserdam ingaan op de 

rechtmatigheidskwestie.

Op grond van de oorspronkelijke besluit-

vorming en de voortgang als hierboven 

genoemd zal de gemeente Smallinger-

land vanaf 1 januari 2023 daadwerkelijk 

overgaan tot het hefen en innen van ha-

vengelden.

1. Het havengeld bedraagt: 

a. voor schepen die in de gemeente 

goederen laden of lossen: per ton per 

keer: € 0,15 excl. BTW; 

b. voor schepen die in de gemeente 

goederen laden en/of lossen in con-

tainers: per ton per keer: € 1,09 excl. 

BTW; 

c. voor beroepsvaartuigen die in de ge-

meente passagiers in nemen of aan 

wal zetten: i. voor schepen met een 

lengte in strekkende meter tot en met 

80 meter per keer: € 1,44 excl. BTW

• per strekkende meter, alsmede 

per reservering van een ligplaats 

een bedrag van € 10,30 excl. 

BTW; 

• voor schepen met een lengte in 

strekkende meter langer dan 80 

meter per keer: € 2,21 excl. BTW 

per strekkende meter, alsmede 

per reservering van een aanleg-

plaats een bedrag van € 10,30 

excl. BTW; 

d. voor beroepsvaartuigen welke zijn 

uitgerust voor het verrichten van 

sleepdiensten: per week of gedeelte 

daarvan: € 15,45 excl. BTW; 

e. voor beroepsvaartuigen welke niet 

onder de groepen a, b of c vallen en 

langer dan 24 uur gebruik maken van 

gemeentelijk vaarwater of enig ander 

in artikel 1 van de verordening ge-

noemd gemeentewerk: per strekken-

de meter scheepslengte of gedeelte 

daarvan: € 2,22 excl. BTW per keer, 

met een maximum van 48 uur. 

2. Betaling van het havengeld, genoemd 

onder lid 1, onder a, b en c geeft recht op 

gebruik van de haven voor uitvoeren van 

een laad- of losactiviteit voor de periode 

van 48 uur. 

a. voor duwbakken geldt een afwijkende 

periode voor het uitvoeren van een 

laad- of losactiviteit van 14 dagen. 

3. Het liggeld bedraagt: 

a. voor beroepsvaartuigen welke ge-

bruik maken van gemeentelijk vaar-

water of enig ander in artikel 1 van 

de verordening genoemd gemeente-

werk: per strekkende meter scheeps-

lengte of een gedeelte daarvan: € 

0,77 excl. BTW per 48 uur, met een 

maximum van 14 dagen; 

b. eerste 24 uur is vrijgesteld van beta-

ling van liggeld, tenzij het gebruiken 

van een ligplaats volgt op een activi-

teit waarvoor havengeld verschuldigd 

is. 

c. voor de bruine vloot welke gebruik 

maken van gemeentelijk vaarwater of 

enig ander in artikel 1 van de verorde-

ning genoemd gemeentewerk in de 

periode tussen 1 november tot en met 

1 april ten behoeve van winterstalling: 

per strekkende meter scheepslengte 

of een gedeelte daarvan: € 8,76 excl. 

BTW per 6 maanden. 

d. voor het met ligplaatsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.3 van de Haven-

beheersverordening innemen van 

vaste ligplaatsen € 28,02 per strek-

kende meter scheepslengte per jaar. 

4. Het kade- en opslaggeld bedraagt per 

m2 in gebruik genomen kade-oppervlakte 

of gedeelte hiervan per dag: € 0,21 excl. 

BTW; 

5. Voor schepen in het bezit van een 

Green Award certiicaat, wordt gerekend 
met een korting op de tarieven zoals ge-

noemd onder lid 1. Deze korting wordt als 

volgt toegepast: 

a. schepen in het bezit van een bronzen 

Green Award certiicaat krijgen 10% 
korting; 

b. schepen in het bezit van een zilveren 

Green Award certiicaat krijgen 15% 
korting, en 

c. schepen in het bezit van een gouden 

Green Award certiicaat krijgen 20% 
korting.

Beste schipper/eindgebruiker,

De overheid gaat per 1 januari 2023 de btw op energie terug verhogen van 9% naar 21%.
Deze wetswijziging zal uiteraard ook gelden voor de elektriciteit geleverd vanuit de walstroomkasten in Nederland. Connect4S-

hore B.V. is verplicht deze btw-verhoging door te voeren in hun applicatie.

Om het nieuwe btw-tarief te kunnen hanteren, zijn wij genoodzaakt alle lopende transacties op het moment van de omschakeling 

te beëindigen. De omschakeling zal op dinsdag 3 januari vanaf 9.00 uur plaatsvinden. Je bent daarna zelf verantwoordelijk voor 

het opnieuw opstarten van je transactie.

Als je nog vragen hebt, ga dan naar www.connect4shore.nl voor meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met onze klan-

tenservice via info@connect4shore.nl. We helpen je graag verder. 

Wij hopen je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Connect4Shore B.V.

BTW op energie terug verhogen van 9% naar 21%.

17



 Kamerbrief over modal shift aanpak 

Modal Shift

De ASV heeft Kamerleden, Minister 

Harbers en Staatssecretaris Heijnen op 

22 november 2022 als volgt benaderd:

Op 23 november vindt er een procedure-

vergadering Infrastructuur en Waterstaat 

plaats.

Daarin informeren Minister Harbers en 

staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) 

de Tweede Kamer over de modal shift 

aanpak voor het bevorderen van eiciënt 
en duurzaam goederenvervoer via een 

Kamerbrief die onlangs naar de Kamer 

gestuurd is. (Kamerbrief over modal shift 

aanpak | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)

Om de modal shift te bevorderen wordt er 

ingezet op het verleiden van verladers om 

meer containers (en bulkgoederen) over 

water te vervoeren door o.a. een subsidie 

van 20 euro per container te bieden. Die 

bonus geldt niet voor binnenvaart-minded 

verladers die al jarenlang hun containers 

over water vervoeren, maar voor degenen 

die zonder die 20 euro voor het wegtrans-

port kozen en die dus beloond worden 

voor hun niet zo binnenvaart-positieve ge-

drag tot nu toe. 

De Minister en Staatssecretaris willen dus 

de modal shift tot stand brengen via een 

redelijk beperkte route en kiezen er daar-

bij niet voor om de binnenvaart zelf te on-

dersteunen door bijvoorbeeld achterstallig 

onderhoud weg te werken, zodat de hele 

binnenvaart beter en betrouwbaarder kan 

functioneren. 

Achterstallig onderhoud en storende fac-

toren zoals niet-werkende apparatuur bij 

op afstand bediende kunstwerken zorgen 

ervoor dat er vervoer over water verloren 

gaat dankzij de constante stremmingen 

en oponthoud, zelfs op hoofdvaarwegen. 

Een zeer recent voorbeeld: sinds 21 no-

vember is er op een belangrijke hoofd-

vaarweg route naar het zuiden door RWS 

een beleid ingevoerd waarbij er alleen nog 

maar tussen 09.00 uur en 17.00 uur ge-

schut wordt bij sluis Heel en er bovendien 

geen bediening van de st. Servaasbrug is 

te Maastricht!

Dit zou komen omdat de camera’s verou-

derd zijn (uit 2014) en er daarom in donker 

niet meer geschut of bediend wordt! En dat 

gebeurt dan nota bene op een hoofdvaar-

weg terwijl wij horen dat men een “modal 

shift” wil. (https://www.scheepvaartkrant.

nl/.../beperkte-bediening...) Dit is slechts 

een voorbeeld, we hebben helaas veel te 

veel van die voorbeelden. Die bonussen 

voor verladers kunnen een stimulans zijn 

maar tegelijkertijd worden de blokkades 

voor de binnenvaart alleen maar groter en 

dat belemmert de binnenvaart. 

Rijkswaterstaat heeft al langere tijd zijn 

spullen niet op orde en benadeelt daar de 

binnenvaart mee. Wij kunnen weinig met 

argumenten dat men niet genoeg geld 

of personeel heeft: tenslotte moeten de 

schippers ook hun spullen, schip en per-

soneel op orde hebben op strafe van to-

renhoge boetes en/of onmiddellijk stilleg-

gen van het schip, maar de overheid hoeft 

kennelijk niet aan regels en afspraken te 

voldoen. Ook worden wij zo ondertussen 

wat moe van de term van Rijkswaterstaat 

dat er “vlot en veilig” gevaren moet kunnen 

worden; met deze situatie is het noch vlot 

noch veilig. Bovendien wordt er gesugge-

reerd dat bedienen op afstand prima zou 

werken, maar niet als door afhankelijkheid 

van beelden en camera’s de binnenvaart 

gestremd wordt, zoals regelmatig het ge-

val is, sensoren uitvallen en monteurs 

van heinde en ver moeten komen om een 

lampje wat stuk is te repareren, zodat de 

sluis weer kan functioneren. Met uren op-

onthoud als de gewoonste zaak van de 

wereld. De ASV vraagt dan ook al jaren 

om een evaluatie van bedienen op af-

stand, wanneer komt dat er nu eens?

Door de grote onbetrouwbaarheid van de 

vaarwegen zoals er naast de beperkingen 

van schuttijden en bedieningstijden, nu 

ook nog speelt dat de toegestane afme-

tingen om te schutten op de Brabantse 

kanalen door RWS plotsklap gewijzigd 

worden ten nadele van de doorstroming, 

laat de binnenvaart al jarenlang terrein 

verliezen t.o.v. haar concurrent. Dit soort 

acties maakt dat de binnenvaart belem-

merd wordt in haar doorvaart en dit de 

modal shift niet ten goede gaat komen.

In het hele modal-shift beleid zoals de 

Kamerbrief luidt, zien we dat er gericht 

wordt op het verplaatsen van vervoer 

over de weg naar het water, wat een goed 

streven is. Maar er wordt helemaal geen 

beleid gezet op het behouden van waar-

devol vervoer over water. Men denkt ook 

nog steeds alleen maar in uitbreiden van 

“groot”. Grote schepen, grote vaarwegen, 

grote volumes. Geheel voorbijgaand aan 

een veranderende wereld waarbij duur-

zaamheid en de regio van steeds groter 

belang wordt, en deur tot deur vervoer 

over water de ultieme manier is om de 

wegen te ontlasten. Deur-tot-deur vervoer 

waar de kleinere vaarwegen en dus ook 

de kleinere schepen hard voor nodig zijn. 

Bovendien lijkt er nogal naar zichzelf toe-

gerekend te worden. Er wordt iets bedacht 

om meer vervoer over water te krijgen 

maar er wordt niets bedacht om het ver-

dwijnende vervoer over water te behou-

den. En dan eindig je uiteindelijk met een 

0-situatie of vermoedelijk zelfs met de ne-

gatieve modal shift zoals we nu al kennen. 

De binnenvaartsector leeft in een situatie 

waar op dit moment iedere dag schepen 

gesloopt worden die niet meer terugko-

men in de vorm van vervoer over water, 

de gesloopte schepen tot 1.500 ton wor-

den allemaal vervangen door vrachtwa-

gens. Dat is het resultaat van beleid, en 

dat zou niet hoeven te zijn. Men sluit de 

ogen voor het feit dat 60% van de totale 

vloot binnenvaartschepen voor bulkgoe-

deren en beunschepen zal moeten vol-

doen aan de aankomende CCR/CESNI 

overgangsbepalingen, waarbij dat voor 

de meesten een onmogelijke opgave is. 

( zie https://www.scheepvaartkrant.nl/.../

asv-europese...) Die 60% vertegenwoor-

digt 40% van de totale tonnage. Dat zal 

een enorme klap betekenen voor de kans 

om de kleinere vaarwegen te blijven ge-

bruiken. Dat betekent dat hele gebieden in 

Nederland verstoken zullen blijven van de 

mogelijkheid om over water te vervoeren.

De ASV heeft daarover al een brief ge-

schreven (zie bijlage) aan de Europese 

Commissie met een weinig geruststellend 

antwoord tot gevolg.

Al met al willen wij de Minister en Staats-

secretaris heel graag ondersteunen in de 

wens naar een modal shift en zouden dan 

ook willen pleiten om op korte termijn te 

bekijken hoe men ervoor zorgdraagt niet 

nog meer van datgene te verliezen wat zo 

waardevol is.
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 Modal shift optie om CO2-doelstellingen te halen

Al ten tijde van Minister van Nieuwen-

huizen heeft de ASV aangedragen te 

stoppen met de binnenvaart te belas-

ten met hopeloze, gevaarlijke biobrand-

stofen met als doel “de CO2 uitstoot te 
verminderen”.  Wij stelden voor werk 

te maken van de modal shift, omdat er 

dan in een één klap een enorme CO2 

winst te behalen valt.

“Dat willen we allemaal wel” was het ant-
woord. We lezen nog steeds dat we dat 

allemaal zouden willen, maar zien nog erg 

weinig positieve daden.

Nu zegt ook onderzoeksbureau Panteia 

in samenwerking met TVM Verzekeringen 

en ING naar aanleiding van een onder-

zoek naar de sector, dat alleen inzetten 

op zero emissie te weinig is om de ge-

plande CO2-reductiedoelstellingen van 

2030 te halen als het gaat om transport en 

logistiek. In dit rapport, wat verder vooral 

gaat over het wegtransport, wordt tussen 

de regels door even aangehaald dat de 

modal shift naar bijvoorbeeld de binnen-

vaart vanaf de weg een van de opties is 

naast het verduurzamen van voertuigen. 

En…wat de verlader wel aan zal spreken 

(en wij natuurlijk al lang weten) het rap-

port wijst onder meer op het feit dat in veel 

gevallen, bij grote hoeveelheden of lange 

afstanden, het vervoer per binnenvaart of 

spoor ook economisch gunstiger kan zijn.

Nog meer groei in de transportsector?

In 2021 is volgens het CBS op Nederlands 

grondgebied in totaal 169 Mton CO2 uit-

gestoten. Dat is nog geen procent minder 

dan in 1990. Het vervoer heeft met 34,7 

Mton een aandeel van ongeveer 21% in 

de totale CO2-uitstoot op Nederlands 

grondgebied. Ten opzichte van 1990 is 

de CO2-uitstoot in het vervoer met 13% 

toegenomen. De gerealiseerde brandstof-
besparingen in het vervoer zijn volledig te 

niet gedaan door de sterke groei van de 

sector.

Wegverkeer grootste oorzaak CO2-uit-

stoot

Al jarenlang hoort de binnenvaart dat 

het wegverkeer haar als relatief “groene” 
transportmodaliteit aan het inhalen zou 

zijn. Sterker; de vrachtwagens zouden 

superschoon zijn geworden. Daarbij werd 
al nooit de vervuiling van elke 6 à 10 jaar 

de fabricage van een nieuwe vrachtauto 

meegerekend, maar los daarvan blijkt het 

met die vergroening in de praktijk aardig 

tegen te vallen. Het wegverkeer is binnen 

de sector vervoer verantwoordelijk voor 

77% van de CO2-uitstoot: dat is verreweg 

het grootste aandeel in de CO2-uitstoot 

op Nederlands grondgebied. Het vracht-

vervoer (vrachtauto’s, trekkers en bestel-

auto’s) blijkt verantwoordelijk te zijn voor 

41% van de uitstoot van het wegvervoer 

en daarmee dus voor 32% van de CO2 

uitstoot van het totale vervoer. Dat is nog-

al een verschil met goederenvervoer over 

water wat in het rapport van Panteia 6%, 

(in andere rapporten weer voor 2 à 3%) 

van de CO2-uitstoot tot haar verantwoor-

delijkheid zou moeten rekenen (bij het 

vervoeren van 35% van al het goederen-

vervoer). Nu heeft men weer een Joker in-

gezet: Panteia komt met een (ander) rap-

port (in opdracht van het Ministerie I&W) 

wat suggereert dat het wegvervoer de bin-

nenvaart nog wel eens in zou kunnen ha-

len wat “schoon” zijn betreft. We zien dat 
de Minister dit rapport al meteen aanhaalt 

in een brief aan de Kamer over modal 

shift, want dat ziet er natuurlijk positief uit 

voor de wegvervoerders. Maar het rapport 

is gebouwd op drijfzand, vol aannames en 

vermoedens. Meten aan de pijp van de 

binnenvaartsector is er nog steeds niet en 

de cijfers van de vrachtwagens zijn nogal 

rooskleurig. De ijnstof komend van de 
banden wordt bijvoorbeeld niet meegere-

kend. Al met al zou dit er weer toe kunnen 

leiden om de urgentie van verschuiving 

van weg naar water ter discussie te stel-

len. 

Enorme toename CO2 uitstoot door 

CCR-beleid

Ondertussen verdwijnen er nog iedere 

dag schepen tot 1.500 ton. Schepen die 

niet vervangen worden door nieuwe sche-

pen, ook al zegt Europa dat ze met “con-

cepten” bezig zijn. 

60% van de Nederlandse vloot is ge-

bouwd voor 1976 en heeft binnen afzien-

bare tijd met onwerkbare nieuwbouweisen 

te maken. Die vloot vervang je niet zo-

maar even met wat concepten, want dan 

was dat allang gebeurd. Op al die plekken 

waar die schepen verdwijnen zal er geen 

vervoer over water meer plaats vinden, 

want het betreft alle kleinere schepen. Die 
CO2 uitstoot zal in al die delen van Neder-

land enorm toenemen. Maar wat blijft het 

daarover stil……
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 Persbericht Antwoord aan de Europese Commissie

Europa

Persbericht: Hoofd Havens en Vaarwe-

gen van De Europese commissie zet 

koude sanering binnenvaartvloot door

Onderstaand persbericht heeft de ASV 

verstuurd. Gelukkig is het persbericht 

breed opgepakt en verschenen in di-

verse vakbladen.

Tot onze grote verbazing moeten wij con-

stateren dat de Europese Commissie 

de koude sanering van oudere (dus alle 

kleinere) binnenvaartschepen door CCR-

regelgeving doorzet, omdat men denkt dat 

daardoor de schepen duurzamer en groe-

ner zouden worden.

Op 16 november heeft de ASV een brief 

beantwoord van mevrouw Daniela Rosca, 

van de Europese Commissie, DG Mobility 

and Transport, Head of Unit D3 “Ports and 

Inland Navigation”. 

De brief van de Europese Commissie was 

een reactie op de brandbrief die de ASV 

had geschreven betrefende de koude sa-

nering van de kleinere schepen (tot 1.500 

ton) en de gevolgen daarvan in het kader 

van o.a. de klimaatverandering.

Uit het antwoord van het hoofd van “ha-

vens en binnenvaart” blijkt dan wel dat we 

het eens zijn over het belang van zowel 

kleinere als grotere schepen. Maar voor 

mevrouw Rosca geldt dat kennelijk niet 

voor de bestaande schepen. 

Dit is gebaseerd op een aantal aanna-

mes die onterecht zijn. Zo stelt zij dat veel 

schepen gebouwd zijn voor het jaar 2000 

en “dus” slecht uitgerust zouden zijn om 

de geplande overgang naar emissievrije 

mobiliteit aan te kunnen. 

Dat de leeftijd van het schip slechts het 

casco betreft waarbij dat casco een voor-

beeld is van duurzaamheid, wordt kenne-

lijk niet zo ervaren. Dat in een oud casco 

een nieuwe motor kan staan, er zonnepa-

nelen op het schip kunnen liggen en tal 

van andere milieuvriendelijke aanpassin-

gen kunnen zijn gedaan, blijkt niet bedacht 

te worden. De ASV stelt daarmee dat de 

leeftijd van het casco weinig zegt over de 

staat waarin het schip zich bevindt. 

Het hoofd van de havens en vaarwegen 

van Europa blijkt bovendien te denken dat 

de CCR/CESNI nieuwbouweisen  waar 

schepen vanaf 2035 aan moeten vol-

doen, iets te maken zouden hebben met 

veiligheid en milieueisen. Maar deze ge-

dwongen koude sanering door eisen als 

(bijvoorbeeld) bredere deuren, hogere 

plafonds en dergelijke aan schepen te 

stellen met een bouwjaar van voor 1976 

hebben daar niets mee te maken en daar-

mee mogen veiligheid en milieu niet als 

argument gelden om kleinere schepen uit 

de vaart te nemen, volgens de ASV.

Tenslotte is de verkorting van de le-

venscyclus van het schip het doel, het 

enige doel, zoals de CCR besloten heeft 

in 2002, en dat dient de Europese Com-

missie  wel voor ogen te houden, en met 

de eerlijke argumenten te komen.

De ASV stelt ook dat de Europese com-

missie naar het belang van zo’n schip 

binnen de hele vervoerssector zou moe-

ten kijken. Dan zou men moeten conclu-

deren dat zelfs het oudste binnenvaart-

schip een CO2 uitstoot heeft waar geen 

enkele vrachtwagen bij in de buurt komt. 

En toch worden die schepen vernietigd en 

vervangen door vrachtwagens. Het is bij-

zonder dat men voor deze extra uitstoot 

veroorzaakt door gedwongen uit de markt 

nemen van kleinere binnenvaartschepen, 

geen enkele verantwoordelijkheid neemt. 

Helemaal vreemd is het dat de Euro-

pese Commissie, die vindt dat er niet in 

een markt ingegrepen mag worden, zelf 

ingrijpt met als argument dat het anders 

(nota bene) zou leiden tot verstoring van 

de markt tussen nieuwbouw en bestaan-

de schepen. Kleine schepen worden niet 

nieuwgebouwd, want dat is eenvoudig on-

mogelijk. En deze investeringen zijn ook 

nog niet door bestaande schepen gedaan, 

dus waarom zo’n drogreden er met de ha-

ren bijgesleept?

Geen ruimte voor herbezinning, geen 

heroverweging van eenmaal ingesla-

gen weg

Schepen met een bouwjaar van vóór 1976 

zijn inmiddels óf verdwenen óf de eige-

naars hebben grote investeringen gedaan 

om te kunnen voldoen aan dat deel van 

de 139 nieuwbouweisen die al over die 

scheepseigenaren uitgestrooid zijn (naast 

nog allerlei andere (milieu-)eisen die door 

de jaren heen opgelegd zijn).

Inmiddels is men nog steeds niet zover 

om werkelijk te heroverwegen of dit alle-

maal zo wel doorgang moet vinden. De 

(in het rapport Schepen van de Toekomst) 

gesuggereerde evaluatie die iedere 5 jaar 

zou kunnen plaatsvinden over de gevol-

gen van deze maatregelen heeft nog nooit 

plaatsgevonden. Landen houden er hun 

eigen regels op na als men nog iets wil 

redden van de vloot, waarbij Nederland 

dat blijft ontkennen, en het “braafste”(?) 

jongetje van de klas wil spelen.

Het rapport (Schepen van de Toekomst) 

dat ten grondslag ligt aan de ijskoude sa-

nering van de Nederlandse binnenvaart-

vloot kleinere schepen stelde dat deze 

maatregelen niet één segment in de markt 

onevenredig hard zou mogen trefen. 
Maar hoe vaak daar ook al op gewezen 

is dat dit natuurlijk wel gebeurt: er wordt 

gewoon doorgegaan op dezelfde weg.

Nu al is er een tekort aan kleinere sche-

pen, zoals na brief van de European Ship-

pers Council (ESC) aan de CCR ook evo-

fenedex en de PTC hebben laten blijken in 

de door hen ondertekende brandbrief van 

de ASV. 

Rosca schrijft dat de Europese Commis-

sie onderzoek en pilotprojecten gericht 

op het stimuleren van nieuwbouw onder-

steunt en ook voor dit vlootsegment veel-

belovende businessmodellen en trans-

portstromen in de toekomst zoekt. Daar is 

niets op tegen, maar dit is geen oplossing 

van het tekort aan scheepsruimte  voor de 

kleinere vaarwegen dat er nu al is. 

De ASV eindigt de brief met de tekst dat 

in feite de CCR de afgelopen jaren veel 

schippers al het vertrouwen in een toe-

komst in de binnenvaart afgenomen heeft, 

met grote gevolgen voor de wens van een 

modal shift. Zij stelt dat feitelijk het laatste 

moment bereikt is om nog iets te redden, 

de keus is aan de Europese Commissie.

De volledige brief volgt in de nieuwsbrief
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Antwoord aan de Europese Commissie

Betreft: Kleine schepen in Nederland

Geachte mevrouw Rosca,

Hartelijk dank voor uw reactie op mijn 

brief van 21 september 2022, waarin ik 

het belang benadrukte van een complete 

binnenvaart als vervoermiddel van de toe-

komst. 

Ik begrijp dat wij het erover eens zijn dat 

beide nodig zijn;

kleinere en grotere schepen zijn voor een 

gezonde binnenvaart cruciaal, vooral om 

het hoofd te bieden aan laagwaterperio-

des en om de veiligheid van de toeleve-

ringsketen te waarborgen. 

Echter, waar ik mijn bezorgdheid uitsprak 

over het verdwijnen van kleinere (WANT 

oudere) vaartuigen, gaat u ervan uit dat 

het actieplan NAIADES III, in juni 2021 

gepresenteerd door de Europese Com-

missie, voldoende nieuwe maatregelen 

en acties introduceert om het potentieel 

van de binnenvaart beter te benutten en 

daarbij zelfs het vervoer over de binnen-

wateren en haar bijdrage aan duurzaam, 

slim en eiciënt vervoer zal vergroten.

U doet in uw brief een aantal aannames 

waarbij ik mij afvraag waar die aannames 

op gestoeld zijn. 

Ik zou hierbij graag onze visie daarover 

willen delen.

Zo schrijft u, terecht, dat de binnenvaart-

vloot relatief oud is, met de meeste sche-

pen gebouwd vóór 2000, maar u schrijft er 

ook bij dat deze schepen (DUS?) slecht 

uitgerust zouden zijn om de geplande 

overgang naar emissievrije mobiliteit aan 

te kunnen. 

De leeftijd van het schip is het casco. Dat 

casco is een voorbeeld van duurzaam-

heid. Wij gooien het niet weg na een paar 

jaar, wij laten het niet verschroten, wij pas-

sen onze schepen voortdurend aan. Dat is 

iets wat men toe zou moeten juichen.

In een oud casco kan een nieuwe motor 

staan, er kunnen zonnepanelen op het 

schip liggen en tal van andere milieu-

vriendelijke zaken terwijl de leeftijd van 

het casco daar niet jonger door wordt. De 

leeftijd van het casco zegt dus weinig over 

de staat waarin het schip zich bevindt. 

Maar daarbij komt dat men naar het be-

lang van zo’n schip binnen de hele ver-

voerssector zou moeten kijken. En dan 

zou u moeten concluderen dat zelfs het 

oudste binnenvaartschip een CO2 uitstoot 

heeft waar geen enkele vrachtwagen bij in 

de buurt komt. En toch worden die sche-

pen vernietigd en vervangen door vracht-

wagens. 

In uw schrijven klinkt door dat het de be-

doeling was dat door deze gedwongen 

koude sanering er nieuwe innovatieve 

(zelfsturende?!) schepen op de markt 

zouden komen. Dat is een gedachte die 

niet voor het eerst bij ons opkomt en in 

feite zegt u dat ook. De praktijk echter is, 

dat dit niet of nauwelijks gebeurt. In plaats 

daarvan worden die verdwijnende sche-

pen vervangen door vervoer over de weg. 

De vraag is: wat schiet Europa daarmee 

op? Wat wint het milieu, het (nu al over-

volle) wegennet en de verladers daarbij?

Ieder klein schip dat verdwijnt tenslotte, 

komt niet meer terug als vervoer over wa-

ter. Voorlopig in ieder geval nog niet. 

Maar ook de argumenten die u noemt 

voor deze regelgeving zijn betwistbaar: 

Deze gedwongen koude sanering door 

eisen als (bijvoorbeeld) bredere deuren, 

hogere plafonds en dergelijke hebben lo-

gischerwijs niets te maken met de door u 

genoemde reden: dat alle vervoerswijzen, 

met inbegrip van het vervoer over de bin-

nenwateren, hun kosten en hun afhanke-

lijkheid van fossiele brandstofen aanzien-

lijk moeten verminderen. Noch heeft het 

iets van doen met ambities als klimaat-

neutraal zijn of vervuiling terugdringen.  

De maatregelen die het betreft gaan hier 

niet over. Sterker, zij belemmeren inves-

teringen die wel belangrijk zijn, juist om te 

vergroenen. Deze onzinnige maatregelen 

(nieuwbouweisen met  terugwerkende 

kracht opleggen bij bestaande schepen) 

hebben ook nooit dit doel gehad, zoals u 

kunt lezen in het rapport “schepen van de 

Toekomst” van de CCR waar deze maat-

regelen uit voort komen. 

In het CCR- rapport Schepen van de 

toekomst (2002) staat tenslotte: 

“in verband met de concurrentiepositie 

van de binnenvaart is eerder behoefte 

aan stimulering van nieuwbouw, dan aan 

conservering van de bestaande vloot. Een 

snelle integratie van nieuwe technologie 

draagt ertoe bij dat de levenscyclus van 

de schepen en de uitrusting verkort wordt 

…”

De verkorting van de levenscyclus van 

het schip is het doel, het enige doel, en 

dat dient u wel voor ogen te houden.

Maar niet alleen zijn al veel kleinere sche-

pen hierdoor verdwenen, dit zijn ook maat-

regelen die in de afgelopen jaren ervoor 

gezorgd hebben dat de oudere schepen 

niet meer hebben kunnen investeren in 

vergroeningszaken. Tenslotte werd men 

gedwongen al het geld uit te geven aan 

(vaak onnodige) CCR/CESNI eisen, met 

als enige doel dat men dan ieder geval 

nog het bedrijf zou kunnen behouden.

U schrijft dat ook op het gebied van vei-

ligheid en duurzaamheid de vloot aan 

bepaalde verwachtingen zal moeten vol-

doen. Maar er is geen schipper die niet 

veilig wil varen, we zijn er dan ook trots op 

dat de ongevallencijfers in de binnenvaart 

enorm positief afsteken tegenover de on-

gevalscijfers van het wegvervoer. Daar-

bij is het zeker niet zo dat er bij oudere 

(kleinere) schepen - die niet aan de eisen 

voldoen die gelden vanaf 2035- meer on-

gevallen zouden voordoen. Dat willen we 

ook graag zou houden. 

Aan de andere kant hebben de gedwon-

gen investeringen, waarvan nut en nood-

zaak nooit aangetoond zijn, gezorgd voor 

minder investeringen ten bate van de vei-

ligheid. Tenslotte kan een schipper zijn 

geld maar eenmaal uitgeven. En dus ko-

men er bijvoorbeeld geen schuiluiken  of 
een kopschroef waar dat de veiligheid zou 

bevorderen. Dat geld is immers aan de 

CCR/CESNI eisen uitgegeven. Ook inves-

teer je niet optimaal in een schip waarvan 

je weet dat het economisch niets meer 

waard is, omdat het uiteindelijk niet aan 

de CCR/CESNI eisen kan voldoen. 

En dat terwijl veiligheid niet de reden was 

om deze regels door te voeren. Al in 2001 

heeft het Duitse Ministerie vastgesteld dat 

de vloot voldoende veilig was en dat deze 

eisen niet nodig zijn maar wel ervoor zul-

len zorgen dat een groot deel van de vloot 

dit noch op economisch gebied noch op 

praktisch gebied uit zal kunnen voeren. (te 

vinden op  https://www.algemeeneschip-

persvereeniging.nl/bestanden/Kleine%20

binnenvaart/VBD%20onderzoek_over-

gangsbepalingen_technische_eisen_bin-

nenschepen.pdf)

Enkele opvallende punten uit genoemd 

onderzoek: De toenmalige (juni 2001) 

veiligheidstechnische voorschriften zijn 

eigenlijk afdoende. Nieuwe technische 

voorschriften hebben voor de betrofen 
eigenaren zeer verschillende betekenis. 

Van zeer geringe meerkosten bij nieuw-

bouw tot hoge ombouwkosten en lange 

reparatietijden en bij oude schepen op 

economisch gronden, soms zelfs tech-
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nisch, niet uitvoerbaar. Om deze redenen 

werd destijds gekozen voor overgangs-

bepalingen. Slechts voor een klein aan-

tal werd een einddatum vastgesteld. Het 

overgrote deel van de 139 voorschriften 

uit paragraaf 24.02 namelijk 107 kreeg de 

term N.E.U mee. Dat wil zeggen slechts 

van toepassing op Neubauten, Ersatz und 

Umbau (nieuwbouw, vervanging en om-

bouw). Schepen die al in maart 2000 in 

bedrijf zijn worden gevrijwaard. Bij veran-

dering van de verordening wordt ervan uit-

gegaan dat het technisch onuitvoerbaar is 

dan wel een zodanige ingreep in de struc-

tuur noodzaken met zo hoge kosten dat 

voortzetting van de bedrijfsvoering met 

het schip op economische gronden niet 

langer zeker is. 

Veiligheid is dus een drogreden. Een 

deuropening groter kan redelijk zijn bij een 

nieuwbouwschip die met bemanningen 

werkt en aan arbeidsomstandighedenre-

gels moet voldoen, maar het maakt het 

schip waar iemand al 40 jaar op vaart echt 

niet veiliger, duurzamer of groener. 

En qua duurzaamheid is het toch verba-

zingwekkend dat onze duurzaamheid nu 

juist tegen ons gebruikt zou worden van-

wege de oude casco’s, terwijl u zegt voor 

duurzaamheid te pleiten.

Overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1629 

moet een vaartuig dat op EU-waterwegen 

vaart voldoen aan de eisen van de Euro-

pese norm die technisch vastligt. Dat is 

een keuze, waarbij het grote verschil is dat 

onze concurrenten (de vrachtwagens) niet 

opeens met terugwerkende kracht aan 

nieuwbouweisen hoeven te voldoen. En 

toch rijden die ook rond op de snelwegen. 

Dat is zeker geen level playing ield. Het 
is bijzonder hoe u oude (en vaak kleine) 

en grote (vaak de nieuwere) schepen met 

elkaar vergelijkt en dan spreekt over een 

“level playing ield” waar deze schepen 
nauwelijks concurrenten van elkaar zijn. 

Tenslotte kan een groot schip niet in de 

haarvaten van de vaarwegen komen en 

kunnen kleine schepen lang niet zoveel 

goederen meenemen. De concurrent, de 

vrachtauto, is degene die hier voordeel bij 

heeft. De nieuwere en grotere schepen 

zijn in totaliteit niet gebaat bij het feit dat 

er geen diversiteit van de vloot meer is. 

Tenslotte kan de binnenvaart in geheel 

dan geen volledige diensten meer verle-

nen aan de verladers. Het zou hetzelfde 
zijn als dat er nog wel grote vrachtwagens 

rijden, maar geen bestelbusjes meer. 

U schrijft: Voor oudere schepen is het 

soms moeilijk om aan de huidige eisen 

te voldoen. Dus wanneer er nieuwe ver-

eisten worden ingevoerd voor bestaande 

schepen in ES-TRIN geldt altijd een over-

gangsperiode, tenzij de onderdelen van 

de schepen worden vervangen of ver-

nieuwd. 

Die overgangsperiodes zijn er niet geko-

men om de schepen te helpen. Als men dit 

in een klap had doorgevoerd zouden er in 

2010 al helemaal geen kleinere schepen 

meer zijn geweest. Dat was natuurlijk niet 

de bedoeling. De bedoeling was een kou-

de sanering waardoor de weg vrijgemaakt 

zou worden voor al die innovatieve sche-

pen waar u ook op doelt. Maar die sche-

pen in kleine maat zijn zonder constante 

bergen subsidie niet uit te voeren, anders 

waren ze er inmiddels al lang geweest. 

Richtlijn (EU) 2016/1629 geeft ook de mo-

gelijkheid om af te wijken van de techni-

sche

eisen vastgelegd in ES-TRIN, schrijft u, 

waarin u mij aanraad om contact op te 

nemen met de nationale autoriteiten die 

scheepscertiicaten afgeven om de rele-

vante gegevens in te dienen en een afwij-

kingsverzoek voor de betrokken vaartui-

gen in te dienen.

Deze weg hebben wij al bewandeld. De 

conclusie moet zijn dat (in Nederland) de 

zaken zo liggen dat experts afraden om 

beroep te doen op de hardheidsclausule, 

omdat die onwerkbaar blijkt te zijn. We 

weten dat er niet in alle landen op de-

zelfde manier wordt gekeurd en ook dat 

er verschillend met die hardheidsclausu-

les wordt omgegaan. Wij hebben dan ook 

gevraagd om een gelijk speelveld daarin 

en om een veel eenvoudiger hardheids-

clausule. 

U vindt het alternatieve voorstel om af te 

zien van de toepassing van technische 

eisen voor bestaande vaartuigen niet be-

spreekbaar, omdat het nadelig zou zijn 

voor de reders die al hebben geïnves-

teerd om aan de vereisten te voldoen. 

Deze reden hebben wij al vaker gehoord, 

maar het is natuurlijk niet zo dat dit verge-

lijkbaar is. Als men een schip bouwt, komt 

er een deur in de stuurhut bijvoorbeeld. 

Bij nieuwbouw kun je makkelijk rekening 

houden met de geëiste maten. Ga je deze 

afmetingen opeens bij een deur van toe-

passing maken bij een bestaand schip, 

dan kan dat weleens onmogelijk (en al-

tijd extreem duur) blijken. Ook gebouwen 

moeten steeds aan nieuwe eisen voldoen, 

maar  opeens een plafond 10 centimeter 

moeten verhogen, omdat een bouwbesluit 

is veranderd, daar heb ik nog nooit van 

gehoord. Is dat ook oneerlijke concurren-

tie met de eigenaars van gebouwen die ze 

eerder hadden? 

Gezien de wijze waarop de hele maat-

schappij werkt, is dit m.i. een niet-valide 

argument. Wat wij wel altijd redelijk heb-

ben gevonden is de regelgeving zoals 

hij was. In het verleden moest men aan 

nieuwbouw eisen voldoen in geval van 

om-, ver- of nieuwbouw. 

Helemaal vreemd is het dus dat u vindt 
dat dit zou leiden tot verstoring van de 

markt tussen nieuwbouw en bestaande 

schepen. Waarom? Bestaande schepen 

hebben natuurlijk ook hun kosten, het 

schip moet constant onderhouden worden 

en liefst aangepast aan eisen die de maat-

schappij stelt, zoals vergroening. Nieuwe 

schepen winnen er niets bij als bestaande 

(kleinere) schepen, waar al een tekort aan 

is, van de markt verdwijnen. Wij hebben 

tenslotte een diversiteit nodig om de verla-

ders te kunnen bieden wat zij vragen.

Vervolgens vraagt u zich af of de wijziging 

van de technische eisen van het schip de 
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daling van het aantal kleinere vaartuigen 

zou stoppen. U noemt het feit dat er ook 

andere factoren zijn die een rol spelen bij 

de beslissing om een bedrijf te beëindi-

gen, zoals de gemiddelde leeftijd van het 

beroep en jongeren die ervoor kiezen hun 

beroepsleven te veranderen.

Maar daar vergist u zich. Want bij be-

drijfsbeëindiging hoeft het schip natuur-

lijk niet van de markt te verdwijnen. Een 

schip wordt pas uit de vaart genomen als 

er geen toekomst meer is voor dat schip, 

dat is een economische wetmatigheid. Die 

economische toekomst is dat schip en dus 

de schipper ontnomen. 

In deze hele maatschappij beëindigen 

mensen hun bedrijf, maar productiemid-

delen (zoals een schip) verdwijnen daar 

natuurlijk niet mee. Het feit dat deze sche-

pen van de markt verdwijnen, komt niet, 

omdat ze  “van hun pensioen gaan ge-

nieten”, dat komt omdat ze geen econo-

mische waarde meer vertegenwoordigen 

en geen levensvatbaarheid meer hebben. 

Want als men weet dat men, door de re-

gelgeving, niet aan de eisen zal kunnen 

voldoen dan gaat men toch zo’n schip niet 

kopen? En banken gaan daar natuurlijk 

niet in investeren. Ouders ontraden hun 

kinderen daardoor om voor dit beroep te 

kiezen. Het is, zoals eerder gezegd, daar-

mee dus een koude sanering van een es-

sentieel deel van de binnenvaartvloot en 

van een mogelijk personeelspotentieel in 

de binnenvaart. 

U lijkt zich erover te verbazen dat er wei-

nig of geen nieuwbouw van kleine sche-

pen plaatsvindt. Maar een klein schip 

bouwen dat aan alle eisen voldoet, kost 

zo ongeloolijk veel geld, dat is nooit te-

rug te verdienen. Juist daarom vragen 

wij al jaren om te koesteren wat er nog is 

in plaats van deze waardevolle schepen 

weg te zetten als “oud” en (dus??) “ach-

terhaald”. Tenslotte heeft, ook Europa, de 

afgelopen jaren constant ingezet op groot 

en groter. Ook verladers kiezen natuurlijk 

voor de goedkoopste weg en een groter 

schip kan natuurlijk veel meer vervoeren 

en is dus goedkoper. 

Geen ruimte voor herbezinning, geen 

heroverweging van eenmaal ingesla-

gen weg

Schepen met een bouwjaar van vóór 1976 

zijn dus óf verdwenen óf de eigenaars 

hebben grote investeringen gedaan om te 

kunnen voldoen aan dat deel van de 140 

nieuwbouweisen die al over die scheeps-

eigenaren uitgestrooid zijn (naast nog al-

lerlei andere (milieu-)eisen die door de 

jaren heen opgelegd zijn).

Inmiddels is men nog steeds niet zover 

om werkelijk te heroverwegen of dit alle-

maal zo wel doorgang moet vinden. De 

(in het rapport Schepen van de Toekomst) 

gesuggereerde evaluatie die iedere 5 jaar 

zou kunnen plaatsvinden over de gevol-

gen van deze maatregelen heeft nog nooit 

plaatsgevonden. Landen houden er hun 

eigen regels op na als men nog iets wil 

redden van de vloot, waarbij Nederland 

dat blijft ontkennen en het “braafste”(?) 

jongetje van de klas wil spelen.

Het rapport (Schepen van de Toekomst*) 

dat ten grondslag ligt aan de ijskoude sa-

nering van de Nederlandse binnenvaart-

vloot kleinere schepen stelde dat deze 

maatregelen niet één segment in de markt 

onevenredig hard zou mogen trefen. 
Maar hoe vaak daar ook al op gewezen 

is dat dit natuurlijk wel gebeurt: er wordt 

gewoon doorgegaan op dezelfde weg.

2035 lijkt ver weg, maar is dat natuurlijk 

niet. Als de overgangsbepalingen dusda-

nig zijn dat je weet dat je schip daarna niet 

meer kan bestaan, heeft dat nu al impact. 

Wie wil zo’n schip kopen? En hoeveel ga 

je er nog in investeren, zeker wetend dat 

je er niets meer voor terugkrijgt? 

Het is van groot belang dat NU duidelijk 

wordt of schepen de mogelijkheid hebben 

om te kunnen blijven bestaan of dat ze dat 

onmogelijk wordt gemaakt. Het is duidelijk 

dat er niet keihard ingezet zal worden op 

het behoud van de belangrijke diversiteit 

van de binnenvaartvloot. 

Nu al is er een tekort aan kleinere sche-

pen, zoals na brief van de European Ship-

pers Council (ESC) aan de CCR ook evo-

fenedex en de PTC hebben laten blijken in 

de door hen ondertekende brandbrief van 

de ASV. 

U schrijft dat via programma’s van de Eu-

ropese Unie de Europese Commissie on-

derzoek en pilotprojecten gericht op het 

stimuleren van nieuwbouw ondersteunt 

en zoekt ook voor dit vlootsegment veel-

belovende businessmodellen en trans-

portstromen in de toekomst.

Daar is niets op tegen, maar op korte ter-

mijn is dit geen oplossing van het tekort 

aan scheepsruimte  voor de kleinere vaar-

wegen dat er nu al is. En de vraag is maar 

(gezien de ontwikkelingen en de kosten) 

of dat ooit werkelijk de bestaande vloot 

kleinere schepen kan vervangen (zeker 

wat de langere trajecten betreft). U zou 

toch eerst de verantwoordelijkheid moe-

ten nemen van zoveel mogelijk garande-

ren dat er vervoerd kan worden alvorens 

men de oude schoenen weggooit voor 

men nieuwe heeft. 

U geeft aan dat de transportmarkt sche-

pen nodig heeft die ook voldoen aan de 

wensen van verladers net als aan pu-

blieke verwachtingen op het gebied van 

veiligheid en duurzaamheid. Daar zijn wij 

het helemaal mee eens. We zijn het al-

leen hartgrondig oneens dat de huidige 

vloot kleinere schepen daar niet aan zou 

voldoen. Tenslotte willen verladers en ook 

de hele maatschappij in ieder geval dat 

de goederen op een betaalbare en veilige 

manier van A naar B komen en dat doen 

wij graag. Nu zouden we nog graag on-

dersteund worden daarin in plaats van 

onwerkbare regelingen opgelegd krijgen. 

Ik wil u er bovendien op wijzen dat het ook 

voor nieuwe schepen ongeloolijk moeilijk 
is om werkelijk aan vergroeningseisen te 

voldoen, simpelweg omdat er nog steeds 

geen echt goede oplossingen zijn om te 

vergroenen. Bovendien kan er alleen 

maar iets vergroend worden als er subsi-

die tegenover staat, dat probleem wordt 

niet opgelost met het slopen van schepen. 

Ook wordt vergeten dat nieuwbouw van 

schepen een belasting oplevert voor het 

milieu. Het lijkt wel of u vindt dat vrachtwa-

gens die elke 10 jaar naar de sloop gaan 

beter zijn dan scheepseigenaren die hun 

schepen koesteren en up to date houden. 

Ter informatie: Dit stond op 15-11-2022 op 

twitter geplaatst door Ministerie IenW 

De #COP27    start voor staatssecretaris 

@vivianneheijnen met een pleidooi voor 

de circulaire economie. Meer circulair = 

minder afval = minder methaan: meest 

agressieve broeikasgas. Nederland doet 

daarom mee aan de @CCACoalition voor 

minder methaan.

Uw reactie wijst erop dat de CCR absoluut 

niet circulair is. Minder afval als je goede 

schepen sloopt?

Dan hebben we het nog niet eens over 

het gebrek aan compassie met al die dui-

zenden schippers die hun schepen al voor 

weinig geld hebben moeten verkopen en 

daarmee van werk, woning en pensioen 

beroofd zijn. Dat gebrek aan compassie, 

wat wij al jaren tegenkomen, doet het mo-

tiveren van jongeren, die bij hun ouders 

zien wat er gebeurt, om in deze branche 

te werken ook geen goed. 

In feite heeft de CCR de afgelopen jaren 

veel schippers al het vertrouwen in een 

toekomst in de binnenvaart afgenomen, 

met grote gevolgen voor de wens van een 

modal shift. Dit is eigenlijk het laatste mo-

ment om nog iets te redden, de keus is 

aan u.

Ik hoop u hiermee wat meer inzicht in de 

achtergronden van onze stellingname 

hieromtrent te hebben gegeven. We zou-

den dit graag bij u willen toelichten indien 

mogelijk.

Met vriendelijke groet,
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Nautisch-Technisch

Evaluatie plof Middensluis Terneuzen

Op 17 oktober ontving de Kamer een 

brief van de Minister van Infrastructuur 

en Waterstaat over de onderschatte 

plof bij de sloop van de Middensluis in 

Terneuzen op vragen van het Kamerlid 

Stofer. In de brief staat:

Evaluatie plof Middensluis

In de evaluatie is gekeken naar de voorbe-

reiding en de uitvoering van de werkzaam-

heden en de borging van de veiligheid in 

de directe omgeving van de Middensluis in 

Terneuzen. Uit de evaluatie is een aantal 
bevindingen naar voren gekomen die de 

onverwacht grotere plof hebben veroor-

zaakt. De berekeningen die in de voorbe-

reiding gedaan zijn vertoonden gebreken, 

aldus de evaluatie. Hierdoor is mogelijk 
teveel springstof gebruikt en is deze in te 

korte tijdsduur tot ontploing gebracht. Dit 
leidde tot meer trillingen dan vooraf inge-

schat. Het gevolg hiervan is geweest dat 
panden in de directe omgeving van de 

Middensluis schade hebben opgelopen. 
De veiligheid die tijdens de uitvoering op 
het eerste oog geborgd leek, bleek in de 

analyse achteraf toch onvoldoende door 

een aantal in de voorbereiding verkeerd 

gekozen uitgangspunten.

Afhandeling de schades

Een onafhankelijk schadebureau is in-

geschakeld om de schademeldingen 

van omwonenden en andere partijen af 

te handelen. Er zijn circa tweehonderd 
schademeldingen gedaan. De trillingen 
hebben met name schade aan panden 

in de binnenstad van Terneuzen veroor-

zaakt. Hierbij is alleen esthetische schade 
(scheuren, ruitbreuk) vastgesteld, geen 

constructieve schade. Er is geen lichame-

lijk letsel veroorzaakt. Het grootste deel 
van schademelders heeft reeds bericht 

gekregen over de afhandeling van hun 

schademelding, de laatste melders wor-

den nog geïnformeerd over de afhande-

ling. Meer dan 50% van de meldingen zijn 
toegekend. Afgezien van enkele negatie-

ve reacties is het merendeel van de ca. 
tweehonderd melders overwegend con-

tent met de schadeafwikkeling.
Een deel van de schade zal door een aan-

nemer verholpen worden en een ander 

deel wordt inancieel vergoed. Inmiddels 
is een begin gemaakt met de herstelwerk-

zaamheden

Andere objecten in de nabije omgeving, 
zoals de bestaande bruggen en sluizen en 

de nieuwe objecten van de Nieuwe Sluis, 

vertonen geen schade.

Aanbevelingen en opvolging

Eén deel van de Middensluis is nu ge-

sloopt. Wat resteert is de oostelijke wand 
van de kolk en het binnenhoofd en het 

buitenhoofd. Eerst zal voor de ooste-

lijke wand van de Middensluis een nieuw 

springplan opgesteld worden. Hierbij ne-

men de Vlaams-Nederlandse Schelde-

commissie en de bouwcombinatie Sas-

sevaart de aanbevelingen uit de evaluatie 

mee en trefen maatregelen om zo goed 
mogelijk te voorkomen dat de nog uit te 

voeren sloopwerkzaamheden nogmaals 

schade oplevert voor de omgeving. De 
deskundigen die betrokken waren bij de 

evaluatie zullen dit springplan beoorde-

len en de gemeente als bevoegd gezag 

hierover adviseren. Zodra dit plan gereed 
is, zal de volgende plof naar verwach-

ting eind dit jaar gepland worden. Op het 
moment dat hierover meer duidelijkheid 

is worden de omwonenden en andere 

belanghebbenden nader geïnformeerd. 
Hiervoor worden meerdere kanalen inge-

zet, waaronder de wijkraad Binnenstad 

van Terneuzen.

 Hoofdvaarweg belemmerd, we accepteren het niet meer!

Betreft (in dit geval) bedientijden sluis 

Heel en St. Servaesbrug

Maandag 21 november besloot Rijks-

waterstaat om de bediening van sluis 

Heel en de Sint Servaasbrug in Maas-

tricht te beperken tot overdag. Dit in 
verband met het beperkte zicht via de 

camera’s. 

De ASV heeft direct na het besluit haar 
onvrede laten blijken over het op deze 

manier omgaan met een hoofdvaarweg. 
Te weinig geld voor goede camera’s of 

personeel is o.i. geen argument. De schip-

pers moeten ook aan eisen voldoen en 

krijgen direct torenhoge, niet aan te vech-

ten boetes en zelfs strafen als stilleggen 
van het schip als men niet voldoet, dus 

dan mogen we van deze handhavende 

overheid zeker verwachten dat zij dat niet 

als argument inzet voor het beperkt strem-

men van een hoofdvaarweg.

De ASV heeft dus duidelijk haar onvrede 
laten weten aan Rijkswaterstaat, KBN 

heeft dat ook gedaan. 

Volgens Rijkswaterstaat heeft dit er mede 

toe geleid dat er met spoed is gezocht 

naar een tijdelijke oplossing voor de korte 

termijn. 

Na onder meer overleg met de bran-

cheorganisaties is de bediening bij 

sluis Heel sinds 24-11 verruimd. 

Sluis Heel

Vanaf donderdagmiddag 24 november 

15:00 uur wordt sluis Heel tijdelijk decen-

traal bediend. Daardoor is scheepvaart 
overdag en ’s avonds mogelijk tussen 

07:00-23:00 uur. Men is bezig om een 
extra verkeersregelaar in te kunnen zet-

ten, waardoor 24/7 bediening mogelijk 

zou zijn. Zodra dit geregeld is wordt deze 
informatie via de gebruikelijke kanalen ge-

deeld.

Sint Servaasbrug

Ook de Sint Servaasbrug wordt vanaf 21 

november alleen bediend tussen 09:00 
uur en 17:00 uur. Op dit moment wordt de 
mogelijkheid bekeken om de Servaasbrug 

omhoog te zetten. Dit zou betekenen dat 
alle scheepvaart ook tijdens slecht weer of 

in het donker de brug kan passeren. Hier-
over gaat Rijkswaterstaat in overleg met 

de gemeente. Als er meer informatie be-

schikbaar is wordt dit via de gebruikelijke 
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kanalen gedeeld.

Klagen helpt

De brancheorganisaties KBN en ASV 

hebben direct na het besluit hun onvrede 

laten weten aan Rijkswaterstaat. Rijkswa-

terstaat meldt dit gevoel te begrijpen en 

stelt dat onze signalen er mede toe geleid 

hebben dat er met spoed is gezocht naar 

een tijdelijke oplossing voor de korte ter-

mijn. 

OPROEP KLAGEN, KLAGEN, KLAGEN

Onderstaande oproep heeft de ASV uit 

doen gaan. Wellicht heeft het geholpen

KLAGEN, KLAGEN, KLAGEN: nu weer 

over sluis Heel en St Servaesbrug!

Er lijkt niets anders op te zitten dan te kla-

gen met zoveel mogelijk betrokkenen. 

Sinds 21 november is er op een belang-

rijke hoofdvaarweg route naar het zuiden 

door RWS een beleid ingevoerd waarbij 

er alleen nog maar tussen 09.00 uur en 

17.00 uur geschut wordt bij sluis Heel en 

er bovendien geen bediening van de st. 

Servaasbrug is te Maastricht!

Volgens de verklaring van de sluismeester 

is dit i.v.m. het feit dat de camera’s verou-

derd zijn (uit 2014) en er daarom in donker 

niet meer geschut of bediend wordt!

Hoe is het mogelijk! Rijkswaterstaat heeft 

zijn spullen niet op orde en benadeelt 

daar wederom de binnenvaart mee. Ten-

slotte moten de schippers ook hun spullen 

op orde hebben op strafe van torenhoge 
boetes maar de overheid hoeft dat kenne-

lijk niet. 

En dat gebeurt dan nota bene op een 

hoofdvaarweg terwijl Minister Harbers 

maar blijft zeggen dat men een “modal 

shift” wil. Leuk al die bonussen voor ver-

laders, maar tegelijkertijd worden de blok-

kades voor de binnenvaart alleen maar 

groter.

De ASV heeft Hoofd vaarwegen hierover 

benaderd en gesteld dat dit onacceptabel 

is. We weten allemaal wat er zou gebeu-

ren als men de A2 zou afsluiten: dat zou 

door niemand geaccepteerd worden.

Ook worden wij zo ondertussen wat moe 

van de term van Rijkswaterstaat dat er 

“vlot en veilig” gevaren moet kunnen wor-

den. Met deze situatie is het noch vlot noch 

veilig. Bovendien wordt er altijd gesugge-

reerd dat bedienen op afstand prima zou 

werken, maar niet als door afhankelijkheid 

van beelden en camera’s de binnenvaart 

gestremd wordt, zoals regelmatig het ge-

val is. De ASV vraagt dan ook al jaren om 

een evaluatie van bedienen op afstand, 

wanneer komt dat er nu eens?

Naast de beperkingen van schuttijden en 

bedieningstijden, speelt er ook nog dat de 

toegestane afmetingen om te schutten op 

de Brabantse kanalen door RWS plots-

klap gewijzigd worden ten nadele van de 

doorstroming.

Dit soort acties maakt dat de binnenvaart 

belemmerd wordt in haar doorvaart en dit 

de modal shift niet ten goede gaat komen.

Het is tijd dat de binnenvaart zich laat ho-

ren. En dat kunt u ook doen. Door te kla-

gen, te klagen en te klagen!
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 Verslag overleg Werkgroep Binnenvaartbelangen Amsterdam 

Verslag overleg Werkgroep Binnen-

vaartbelangen Amsterdam 30 septem-

ber 2022

• De problemen met de autoafzetplaats 

zijn nog niet opgelost, er wordt aan 

gewerkt. Het lijkt erop dat de ge-

meente de prioriteit legt bij de win-

keliers en dat dit een oplossing in de 

weg staat.

• De kegelwachtplaats ADN is nog niet 

in gebruik.

• Update ligplaats IJmuiden: daar zor-

gen palen, geplaatst door Rijkswater-

staat, voor problemen bij de binnen-

vaart. Zij zijn zo geconstrueerd dat er 

schade bij schepen kan ontstaan.  

• Het voornemen om vluchtelingen-

schepen (vluchtelingenschip) te 

leggen in de Willem Thomashaven 

(Zaandam) lijkt voorlopig van de baan 

door het ontbreken van de noodzake-

lijke voorzieningen.

• Wel zijn/komen er COA-schepen in 

Velzen en in de Coenhaven. Dit gaat 

ten koste van 1 duwbakplek. Er ligt 

een vluchtelingenriviercruiseschip op 

een riviercruiseplek. 

• De problemen met de stroomkasten 

bij het Tolhuis zijn opgelost.

• Er komt een camera bij de Afrikaha-

ven, dat wordt een wildcamera.

• Eyesteiger: op 1 november wordt 

steiger 14 in gebruik genomen.

• Blokgebieden marifoonkanaal 4: er is 

een onderzoek door Marin opgestart. 

• Walstroomkasten: zijn allemaal ver-

vangen, behalve de kasten bij de 

nieuwe Houthaven.

• Aanvaarbescherming Houthaven 

wordt geplaatst: start 3 oktober. De 

aanvaarbeveiliging zal niet (alleen) 

onder water zijn, maar duidelijk zicht-

baar zodat er geen onnodige schade 

opgelopen wordt, zoals elders wel 

gebeurd is.

• Er wordt gevraagd om betere signale-

ring van niet-werkende stroomkasten 

zodat schippers er niet pas achterko-

men als ze al vastliggen, maar tijdig 

weten dat ze beter een andere lig-

plaats kunnen zoeken (bijvoorbeeld 

met een grote sticker). Je kunt ook 

onderweg al kijken welke stroomkas-

ten het wel of niet doen. De waarde-

ring voor de wijze van (begripvolle) 

benadering van Amsterdam (t.o.v. 

Rotterdam) wordt uitgesproken. 

• Wachtplaatsen Minervahaven: men 

zal de wachtplaatsen zo indelen dat 

er meer rekening gehouden wordt 

met de lengte van de schepen.

• KBN heeft een app die je kunt gebrui-

ken om te melden als er oponthoud is 

vanwege stremmingen e.d. Daarmee 

wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel 

stremmingen/oponthoud er is voor 

de binnenvaart (en dat dat veel kost). 

Ook ASV-ers worden opgeroepen 

deze app te gebruiken.

• De brugwachters die weer in Amster-

dam ingezet zijn, hebben geen brug-

wachtershuisjes meer, die zijn inmid-

dels voor iets anders in gebruik. Maar 

over het algemeen gaat het wel goed 

(beter dan het was).

• Nadeelcompensatieregeling van 

Rijkswaterstaat wordt besproken, 

waarbij het claimen zo ongeveer on-

mogelijk gemaakt wordt. Dit geldt ook 

zo voor Provincies en gemeenten. De 

organisaties vinden dat er gewoon 

geclaimd moet worden waarbij de 

schippers voorbij moeten gaan aan 

de “nadeelcompensatieregelingen” 

en gewoon gaan claimen wat ze aan 

extra kosten hebben.

• Watertappunt Happarandadam is 

lange tijd (3 weken) buiten gebruik 

geweest door kapotte relais. De con-

clusie zou kunnen zijn dat de commu-

nicatie beter zou moeten verlopen zo-

dat dit soort zaken niet zo lang duren.

    

Wijzigingen Binnenhavengeld: herin-

neringen opgaven + minimum toeslag-

bedrag (zie nieuwsbrief)

Voorzieningen & ligplaatsen Amster-

dam/ Zaanstad 

• In de Afrikahaven komen “wild” ca-

mera’s om de afvalbakken in de ga-

ten te kunnen houden.

• Amerikahaven: ligplaats bij de groe-

ne kade.

• Aziëhaven: Ligplaatsmogelijkheid 

voor 2 schepen naast de openbare 

kade (als hij niet gereserveerd is!).

• Australiëhaven: kade is bijna klaar. 

Het is de bedoeling dat biodieselklan-

ten zich daar vestigen. Er komen vol-

gend jaar twee steigers voor tankers 

en eventueel kegelschepenwacht-

plaatsen. 

• De Westhaven: is volop in ontwikke-

ling. De binnenvaart zou meer ruimte 

moeten krijgen in de Westhaven. Men 

is in transitieonderhandeling met de 

OBA.

• Argent gaat meer dan verdubbelen 

met de fabriek. De uitbreiding van 

plekken voor biodiesel zal ten koste 

gaan van duwbakplekken.

• 150 meter kade is teruggeven. Zo-

lang er geen nieuwe klant zit, kan de 

binnenvaart daar liggen. Er is een 

hek maar daar is een code voor en 

dan zou er 150 meter ligplaatsmoge-

lijkheid zijn op de kade. Dit geldt tot-

dat er een bedrijf gevestigd wordt. Bij 

bedrijven die zich willen vestigen, is 

de eis dat men watergebonden is. 

• Minervahaven: mag je er met spud-

palen liggen? Overal waar je met 

spudpalen mag liggen, staat dat aan-

gegeven met borden.

• Op de strekdam komt er nog een lig-

plaats bij. Daar komt ook een derde 

watertappunt. 

• Coenhaven: zoals eerder vermeld 

komt/is daar een COA-schip.

• Nieuwe Houthaven: voor het stei-

gertje van 86 meter zouden 2 palen 

gezet kunnen worden zodat er 3 

schepen kunnen liggen.

Conclusie: werkgroep faciliteiten moet bij 

elkaar komen om goedkeuringen, plannin-

gen e.d. te regelen. 

Conclusie 2: vergeleken bij Rijkswater-

staat zijn de havenbedrijven (Amsterdam/

Zaanstad) doortastend in hun handelen 

(en veel goedkoper begrijpen wij).

Zaanstad: 

Ligplaats bij Pont Meijer?

Kade van Pont Meijer in de Thomashaven 

blijkt van Zaanstad te zijn. Een eventuele 

ligplaats (voor vluchtelingenschip) zou bij 

de kade van Pont Meijer gerealiseerd kun-

nen worden, omdat die kade van Zaanstad 

blijkt te zijn. Dit zou ook voor wachtende 

binnenvaart gebruikt kunnen worden. Er 

is echter walstroom nodig; we hebben 

te maken met Natura 2000 eisen en met 

de stikstofproblematiek. De vraag is dus 

maar of dit gerealiseerd kan worden.

Ligplaatsen vluchtelingenschepen

Naar alle voorbeelden die er genoemd 

zijn om eventueel ligplaatsen voor vluch-

telingenschepen te realiseren zal gekeken 

worden, waarbij eventueel de dam (brug) 

naar het eiland gebruikt kan worden voor 

vluchtelingencruiseschepen. De vraag 

is wat bewoners daarvan vinden. Dit zijn 

veelal plekken die nu niet gebruikt kunnen 

worden voor de binnenvaart. Maar die als 

de vluchtelingenschepen weer verdwenen 

zijn alsnog daarvoor gebruikt zouden kun-

nen worden.

De Prins Hendrikkade 2 

Zou (meer) in gebruik genomen kunnen 

worden door binnenvaartschepen. 
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Renovatie Burcht en Prins Hendrik-

kade

In kwartaal 3 gaat de Burcht en de Prins 

Hendrikkade in renovatie. Men gaat de 

auto-afzetsteiger verlengen waarbij er een 

volledig milieudepot komt.

Zaanbrug en bevaarbaarheid (kop van) 

Noord-Holland 

Hoe houden we heel Noord-Holland be-

vaarbaar? Dat is echt een probleem aan 

het worden. De noodbrug draait op dit 

moment (van het overleg) 1 maal per uur 

(inmiddels weer 2 maal, red) en is een 

zorgenkindje. (dat bleek ook wel omdat de 

brug er na dit overleg voor dagen uit lag 

vanwege een kapotte cilinder, red). 

De tijdelijke aloopvoorziening wordt een 
deinitieve aloopmogelijkheid voor het 
eind van het jaar. 

IJmuiden: het verplaatsen van de ligplaat-

sen is afgerond. De aloopmogelijkheden 
zijn nu tijdelijk maar worden deinitief. De 
vraag is of je ook makkelijk op de steiger 

kunt komen. 

Verlichting Mercuriushaven: PoA wist 

van een eventueel probleem. ASV heeft 

ingebracht dat als je van boord gaat je ei-

genlijk niets kunt zien. Er is misschien iets 

kleins aan de hand, dus het wordt mee-

genomen. 

Veiligheid:

Er is gesignaleerd dat sommige plezier-

vaart wel met heel veel personen aan 

boord zitten, volle bootjes die alle kanten 

opschieten. Veiligheid op het IJ is een pro-

gramma, we zien dat het steeds gevaar-

lijker wordt. Niet alleen op het IJ, maar je 

kunt bijna niet handhaven. Het probleem 

zit er juist in dat het geen beroepsvaart 

is. Recreatievaart is niet/nauwelijks te 

handhaven. Er is eigenlijk geen wetgeving 

waarop je de eigenaars van dit soort bo-

ten kunt aanspreken. Een exploitatiever-

gunning eisen is niet mogelijk. 

Er wordt geopperd dat het wellicht een 

goed idee is om wettelijk vast te leggen 

dat er bij meer dan 12 personen  aan 

boord in ieder geval aan “bepaalde regels” 

moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld  een 

(klein)vaarbewijs. Dat kan Amsterdam zelf 

doen. 

Er ligt een voorstel om een vignet voor de 

pleziervaart te eisen, ook in Zaanstad, zo-

dat er beter gehandhaafd kan worden en 

de veiligheid beter gewaarborgd kan wor-

den (dan valt er in ieder geval na te gaan 

van wie welk pleziervaartuig is). Er wordt 

ook gevraagd of mensen foto’s willen 

maken als er iets gebeurt. Volgens aan-

wezigen kun je met zo’n foto heel weinig, 

omdat je er niet aan kunt herkennen welke 

boot het is en van wie. 

Regels rondom verplaatsen drijvende 

kranen (PortOice)

Hierbij werd men geconfronteerd met het 

feit dat deze  schepen te breed zijn voor 

het verkrijgen van een CvO. Je mag ook 

met een kleinere duwboot varen, maar 

dan moet men eerst een proefvaart ma-

ken. De houding van de haven is: we vin-

den dit een prima plan. De kraaneigenaar 

maakt een proefvaart en er moet een CvO 

komen voor de duwboten. PoA stelt dan 

een gebied vast binnen het havengebied. 

Toekomst ligplaats 3e Rijksbinnenha-

ven, na vertrek opvang vluchtelingen 

(RWS)

Hoop was dat men de kade op zou knap-

pen. Dat wordt een lange termijn project. 

En dan: waar we eigenlijk allemaal voor 

kwamen (naast het gebak): de geweldige 

rondvaart waar de havenmeester ook nog 

aan deelnam! Goed verzorgd, ook nog 

met heerlijke drankjes en hapjes. Daar 

doen we het voor!

Heel veel dank voor deze prettige verga-

dering

 Financiële tegenvaller Twentekanalen 

Brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 september 2022

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023

In het project Twentekanalen, verruiming (fase 2), worden de kanaalgedeelten tussen de IJssel en sluis Eefde en tussen de sluis 

bij Delden tot de haven van Enschede en het zijkanaal naar Almelo verruimd tot een vaarweg met een krap proiel voor klasse 
Va. Ook worden de damwanden vervangen (35 km) en wordt een kwel-remmende laag met ZandBentonietMengsel aangebracht. 

Met name als gevolg van hogere grondstofprijzen (staal en brandstof) heeft het project te maken met een inanciële tegenvaller. 
Voor IenW gaat het om een bedrag van €46 mln. Richting de aannemer heeft IenW voor dit jaar een betalingsverplichting van €33 

mln. die reeds in oktober zal moeten worden voldaan. De betaling wordt opgevangen binnen het artikel 15 hoofdvaarwegennet. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers
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 Kreekraksluizen

Nadat de ASV een brief gestuurd heeft 

over het onwerkbare systeem van na-

deelcompensatie voor de binnenvaart 

heeft er een gesprek plaatsgevonden. 

Bij dat gesprek waren namens de ASV 

Ron Breedveld en Sunniva Fluitsma 

aanwezig.

Van dit gesprek zal een verslag komen 

vanuit Rijkswaterstaat. Maar we stellen 

tot die tijd de leden in ieder geval op de 

hoogte van de input van de ASV.

De aanleiding voor dit gesprek was dus 

de brief die wij gestuurd hadden, dat de 

procedure voor nadeelcompensatie niet 

werkbaar is voor de binnenvaart. Wij heb-

ben uitgelegd hoe dat de markt is samen-

gesteld met vaste contracten, per reis 

charters voor altijd dezelfde bevrachter 

en de spotmarkt. Ook daarbij verteld dat 

het lastig is, zo niet onmogelijk, de inkom-

stenderving vast te stellen op basis van 

de omzet over drie jaar en de brutowinst, 

vanwege de sterk wisselende marktprij-

zen en lange perioden van niet varen door 

omstandigheden. We hebben dit gepro-

beerd te verduidelijken met diverse voor-

beelden.

Wij hebben gemeld dat meestal de schip-

per opdraait voor de kosten van opont-

houd of omvaren, tenzij er sprake is van 

bijvoorbeeld daghuur dat door blijft lopen. 

Dan wordt het nadeel verlegd naar de be-

vrachter.

Nadeelcompensatie is bedoeld voor lang-

durige stremmingen waarvan de schipper 

niet op voorhand had kunnen weten. De 

ASV heeft daarom uitgelegd dat er op het 

moment van het gesprek er al 26 lijsten 

zijn met scheepvaarberichten over strem-

mingen e.d. Ook al hou je dat scherp in de 

gaten, kan er nog vrij snel een stremming 

gemist worden. Daarnaast heeft de ASV 

gezegd dat er over een jaar gezien veel 

stremmingen ervaren worden die op zich-

zelf niet voor nadeelcompensatie in aan-

merking komen, maar allemaal opgeteld 

loopt het voor de ondernemer wel aardig 

in de kosten. En, dat is al zeker 11 jaar 

gaande, dat onder andere vanwege ach-

terstallig onderhoud vele stremmingen en 

oponthoud ontstaat.

We hebben ook aangegeven dat, omdat 

het al zoveel jaren zo gaat, je wel degelijk 

nadeel ondervindt maar niet per se een 

aantoonbaar percentage meer dan de 

vorige jaren. Het was in die voorgaande 

jaren immers ook al foute boel. Totaal on-

vergelijkbaar met een winkelier die door 

opbreken van de straat opeens aantoon-

baar omzet misloopt. 

Er schijnen voorbeelden te zijn waarin 

het schippers wel gelukt is en dat kan na-

tuurlijk ook best, maar over het algemeen 

haken schippers al af bij het zien van wat 

ze allemaal in moeten vullen/aan moeten 

tonen. We hebben aangegeven dat het de 

procedure is die aangepast moet worden.

Hoe dat te doen hebben we nog niet 

concreet vast kunnen stellen. Wij heb-

ben voorgesteld een systeem te hanteren 

vergelijkbaar met Frankrijk. Daar vult men 

een formulier in en wordt de hoogte van 

de compensatie gebaseerd op de grootte 

van het schip en het aantal dagen ver-

let. Daarmee zal niet iedere benadeelde 

evenredig worden gecompenseerd, maar 

het is wel een systeem dat eenvoudig toe 

te passen kan zijn.

De taak aan ons om te kijken hoe andere 

landen met dit onderwerp omgaan. 19 

januari hebben we een volgend gesprek 

ingepland staan. 

Conclusie, we hebben goed duidelijk kun-

nen maken dat met de huidige procedure 

er geen recht wordt gedaan aan de uit-

gangspunten van de handleiding en be-

leidsregel nadeelcompensatie. Er is een 

opening bij RWS om op dit onderwerp 

stappen naar een betere situatie te zetten. 

 Nadeelcompensatie

Dit betreft een vraag van de Alge-

meene Schippers Vereeniging (ASV). 

Dit naar aanleiding van berichten die 

wij ontvangen van onze leden. Deze 

berichtgeving hebben wij geveriieerd 
door middel van een telefoontje naar 

de centrale bedienpost Neetje Jans en 

de berichtgeving bleek waar.

Het gaat over het SB-SB schutten van de 

Kreekraksluizen bij slecht zicht. Wanneer 

er door slecht zicht geen beeld meer op 

de camera’s is bij de bedienpost, kan er 

niet meer geschut of bediend worden. Dit 

is een bekend probleem bij vele kunstwer-

ken. Iets waarvoor de ASV al jaren heeft 

gewaarschuwd en daardoor de RWS-

slogan “vlot en veilig” in twijfel trekt. Het 

is begrijpelijk dat, wanneer er niet meer 

veilig bediend kan worden, er maatrege-

len getrofen worden want veiligheid moet 
boven alles gaan. 

Wat ons echter bevreemdt, is dat in dit ge-

val de Kreekraksluizen nog wel bediend 

konden worden maar de camera’s over 

de voorhaven onvoldoende zicht hadden 

en dit reden was voor maatregelen. Blijk-

baar wil RWS liever in de stuurhut plaats 

nemen, want RWS denkt te kunnen be-

oordelen dat schippers in de mist niet in 

staat zijn elkaar SB-SB te passeren bij 

het oversteken naar de eerst beschikbare 

kolk. Volgens de ASV gaat RWS hier echt 

een stap te ver en beperkt onnodig het 

schutten van schepen. Hierdoor wordt de 

binnenvaart onbetrouwbaar voor klanten 

terwijl in eerste instantie het een probleem 

is veroorzaakt door RWS zelf. Namelijk 

het onbemannen van het sluizencomplex 

zelf in het kader van “vlot en veilig”. 

De nadrukkelijke vraag van de ASV aan 

RWS is dat er gewoon met beide kolken 

beide kanten op geschut wordt. Ook wan-

neer de camera’s in de voorhavens geen 

overzicht meer geven. Schippers zijn 

prima in staat onderling afspraken te ma-

ken over de passage. De andere kant van 

de medaille is ook nog eens dat het on-

wijs druk wordt in de voorhavens door de 

schutbeperking en er zo nog meer chaos 

ontstaat dan SB-SB schutten op zou kun-

nen lossen.

Wij hopen u voldoende op de hoogte ge-

steld te hebben en vragen om op zeer 

korte termijn hierop te reageren.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de denktank van 

de ASV

Ronald Sipsma 

denktanklid ASV
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Toekomst Binnenvaart

 Toekomst Binnenvaart, een interview

De ASV heeft een gesprek gevoerd 

met interviewers vanuit de Erasmus-

universiteit over onze visie over de 

Toekomst van de binnenvaart. Aanwe-

zig: Sunniva Fluitsma (ASV), Peter van 

der Veen (ASV), Johan Sipsma (ASV).

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is enerzijds 

efecten in kaart brengen van overgangs-

bepalingen voor een aangepaste vloot, 

anderzijds de efecten op verladers en de 
BV Nederland. Ook kijken naar alternatie-

ven voor voorziene vloot-ontwikkelingen. 

Het onderzoek is in feite een update van 

de studie van KplusV en het is de vraag 

hoe actueel deze studie nog is. 

Waarom zijn de overgangsbepalingen 

ingevoerd en blijft dat uitgevoerd wor-

den? 

Antwoord ASV: 

• Dat komt vanuit rapport “schepen van 
de toekomst” (2002) om nieuwbouw 

te stimuleren. Bestaande vloot zou 

niet aan regelgeving kunnen voldoen, 

maar zou vervangen worden door 

nieuwbouw. Deels ook uit angst voor 

‘Oostblok schepen’, om deze te kun-

nen weren. Dat een deel van de ei-

gen vloot daarbij ook zou verdwijnen, 

werd gezien als collateral damage. 
Eenmaal ingeslagen op deze weg 

niet meer gekeerd. 

• Personen en organisaties die al lang 

hetzelfde standpunt verkondigen, 

maar niet willen toegeven aan ver-

anderende omstandigheden. In som-

mige opzichten lijkt er nu iets van een 
kentering te komen op bepaalde vlak-

ken en bij bepaalde personen. 

• Ook de aangekondigde vijfjaarlijkse 

evaluaties zijn nooit uitgevoerd.

• Situatie in andere landen is anders 

dan in NL. In Duitsland zijn er veel 

minder kleine, oudere schepen, net 
als in Zwitserland. In Frankrijk krijgt 

men 50% subsidie voor een paar 

jaar (elke keer weer) op alles wat ge-

investeerd wordt in het schip. NL is 
ook het enige land met goede binnen-

vaart vertegenwoordiging.

• Schepen kunnen niet voldoen aan 
bepaalde (combinatie van) eisen. 
Bepaalde aanpassingen kunnen ge-

woon niet, maar is lastig tot niet aan-

toonbaar dat het inderdaad niet kan. 

• Door investeringen in zinloze dingen 

komen we soms niet toe aan inves-

teringen in dingen die echt nodig en 
handig zijn. 

• Uiteindelijk is het combinatie van za-

ken en opeenstapeling die zorgt dat 

er uiteindelijk geen toekomst is.

• Daarnaast is sprake van een andere 

interpretatie van de regelgeving in 

Duitsland. Het is in Duitsland zo dat 

men verschil maakt tussen schepen 
met en zonder personeel. De eisen 

zoals geluidseisen en eisen aan ver-

blijven worden juist WEL gesteld aan 

schepen met personeel, maar niet 
bij schepen zonder personeel. Veel 
kleinere schepen hebben geen per-
soneel en hoeven dus niet aan die 

“Arbo’ (Berufsgenoschenschafts) ei-
sen te voldoen. 

Is het KplusV rapport nog actueel? 

Antwoord ASV: 

Denkt dat tabel met overgangsbepalingen 

en hoog/laag risico en hoog/laag kosten 
dat niet is geweest. Als je kijkt naar waar 

de risico’s zitten, wordt op deze manier 
vooral ingezet met ongevallen in stuurhut-

ten, welke met technische middelen risi-
co’s verkleind worden. Maar in de meeste 
gevallen gebeuren ongelukken door hoge 

werkdruk, de manier hoe ze op het schip 
zitten (opleiding, diploma’s die ze alleen 
zeggen te hebben), wat dus niet voorko-

men wordt met alleen ‘alarmbellen’. Veel 
buitenlandse werknemers die gewoon al-

leen willen werken, niet verder mee bezig 

zijn of door willen groeien. Belangrijk is 

dat het rapport ook aangeeft dat sprake is 

van een optelsom van maatregelen.

Hoeveel schepen/volume vervoerd met 

schepen die niet aan overgangsbepa-

lingen kunnen voldoen? 

Antwoord ASV: 

Ontwikkeling aantal spitsen in Europa van 

20.000 naar nu ongeveer 300. In sommige 

opzichten wordt ongeveer de helft van de 
vloot (in aantal schepen) sterk getrofen 
door de overgangsbepalingen of kan hier 

niet aan voldoen. In tonnage is het aan-

deel link kleiner. Een sommetje dat Sun-

niva wel eens gemaakt had; het ging om 

76.000 vrachtwagens die extra op de weg 
kwamen. Belangrijke aanvulling is dat op 

sommige kleine vaarwegen (haarvaten) 

bijna 100% van de vloot verdwijnt, waar-

door dit achterland niet meer bediend kan 
worden (de ASV heeft een tabel gestuurd 

met een overzicht van droge lading- en 
bulkschepen; Duits, Belgisch en Neder-
lands, met een bouwjaar van voor 1976).

Wat is de kans met betrekking tot circu-

laire economie? 

Antwoord ASV: 

Manier van opereren in binnenvaart is 
voorbeeld van circulair. Alleen het casco 
van schepen is oud, binnenkant niet per 
se vervuilender. Schepen moeten aan al-
lerlei eisen voldoen, steeds als iets niet 

meer voldoet of verouderd is, wordt het 

vernieuwd. Bijdrage aan het circulaire 
model van binnenvaart komt in gevaar 

als klasse I en II schepen verdwijnen. 
Voor sommige scheepstypes (spitsen) is 
het kritisch minimum bereikt. Schepen tot 
800 ton zitten een beetje rond dit kritische 
minimum. Het zijn voornamelijk schepen 
onder de 1000 ton die verdwijnen. Sub-

sidie om dingen aan te pakken zijn goed 

als ze gebruikt worden om dingen aan te 

jagen, maar niet als het alleen maar be-

drijfseconomisch mogelijk is dankzij deze 
subsidies. 

Zijn er nog meer oorzaken dat schepen 

verdwijnen, naast overgangsbepalin-

gen? 

Antwoord ASV: Het is altijd een combi-
natie van dingen. Generiek wordt ingezet 

op een ontwikkeling naar groter. Grotere 

corridors, grotere overslagcentra, grotere 
schepen. Daardoor wordt het lastiger om 
met kleinere schepen een betrouwbaar 
product te blijven leveren. Vergrijzing en 
pensionering worden ook gebruikt als ar-

gument waarom kleine schepen verdwij-
nen, maar dat is onzin. Het schip is er 
nog gewoon. Als het bedrijfseconomisch 
gekund had, had dit gewoon doorverkocht 
kunnen worden. Het wordt steeds lastiger 

om een klein schip te inancieren, omdat 
het beleid heel erg gericht is op groter. 
Banken zeggen; de overgangsbepalingen 

komen eraan, wij gaan in een klein schip 
geen geld meer investeren.  Ook zonder 

die overgangsbepalingen inancieren 
banken overigens de kleinere binnenvaart 

niet. Maar die overgangsbepalingen hel-
pen natuurlijk niet mee. En uiteindelijk is 

een schip ook waard wat je er mee kunt 
verdienen. 

Wat zijn gevolgen voor BV Nederland? 
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Antwoord ASV: Voorbeelden van verla-

ders die last hebben van verdwijnen van 

kleine schepen zijn TATA, Cargill, Bavaria, 

Heineken en Yara.

Hoe kan er voorkomen worden dat 

schepen aan de overgangsbepalingen 

moeten worden voldoen? 

Antwoord ASV: twee opties:

1. Terug naar hoe het was. Voldoen aan 

nieuwbouw eisen op het moment dat 

je gaat voor nieuwbouw of het huidige 

schip laat om- of verbouwen. 

2. Een werkbare hardheidsclausule. 

Voorbeeld vorige crisis-hardheids-

clausule was heel simpel. Dit kan nu 

iets uitgebreider, maar wel werkbaar. 

Nu komen hele rits aan organisaties 

langs om te controleren die alle-

maal -zonder opgaaf van reden- een 

schip kunnen afwijzen en niet door 

kunnen laten. Dus ook een vereen-

voudiging van dit proces is nodig. 

De vraag wat de gevolgen zijn als er 

helemaal niets gedaan wordt en de 

schepen die niet aan de overgangs-

bepalingen kunnen voldoen dus alle-

maal verdwijnen, is geen optie volgens 

de ASV. De verladers zullen overgaan 

op andere modaliteiten. Mensen wor-

den dan gedwongen te stoppen, een 

koude sanering. Als je aangeeft dat 

alternatief (uitkoopregeling o.i.d.) zo-

veel kost, gaan mensen wat harder 

zoeken naar een alternatief. Maar de 

voorgestelde oplossingen hierboven 

kosten niets en op die manier kun-

nen we blijven zorgen dat we een 

bijdrage aan het oplossen van het mi-

lieuprobleem kunnen blijven leveren.  

Op dit moment is er een positieve 

ontwikkeling in de dialoog met Mi-

nisterie. Ook in Europa in sommige 

opzichten een andere wind. Caroline 

Nagtegaal heeft link getrokken aan 
nieuw beleid, o.a. gericht op mo-

dal shift. Maar ook nog steeds hoop 

mensen die over de binnenvaart be-

sluiten, die niet goed weten hoe het 

precies zit. De Eurocommissaris ver-

voer, mevrouw Vălean die binnen Eu-

ropa het over binnenvaart te zeggen 

heeft, is een Roemeense. Mogelijk is 

er belang bij subsidies die ze krijgen 

en werven die in Roemenië zitten. 

Mogelijk zit er gevaar in andere be-

langen. 

  Overgangsbepalingen 2035 en 2041 

Hieronder een idee van de eisen die ingaan vanaf 2035 voor degenen die denken “dat het wel meevalt” of dat “de soep niet 

zo heet gegeten wordt…”

3.03 lid 1, onder a Plaats van het aanvaringsschot     1.1.2035

3.03 lid 1, onder b Plaats van het achterpiekschot     1.1.2035

3.03  lid 7  Noodzakelijke voorzieningen achter het achterpiekschot  1.1.2035

   Voorschip met ankernissen     1.1.2041

3.04 lid 6  Uitgangen van machinekamers     1.1.2035

5.06 lid 1, 1e zin Minimumsnelheid       1.1.2035

6.01 lid 1  Manoeuvreereigenschappen volgens hoofdstuk 5   1.1.2035

6.02  lid 3  Voldoen aan de manoeuvreereigenschappen volgens 

   hoofdstuk 5 bij het in bedrijf zijn van  de tweede 

   aandrijving/handbedrijf      1.1.2035

7.04 lid 2  Bediening van elke aandrijvingsmotor    1.1.2035    

   (i.g.v. direct omkeerbare machine) 

8.05 lid 3  Geen brandstoftanks achter het achterpiekschot   1.1.2035

10.01 lid 1, 2e zin Benodigde documenten voorleggen aan de CvD   1.1.2035

10.20   Testvoorwaarden voor elektronische installaties   1.1.2035

10.21   Elektromagnetische compatibiliteit     1.1.2035

13.04   Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven,

   stuurhuizen en passagiersruimten     1.1.2035

14.04 lid 1  Vrije breedte van de gangboorden 

   Voor vaartuigen met b > 7,30 m: N.V.O. 

   Voor vaartuigen met l < 55 m en verblijven uitsluitend 

   op het achterschip: N.V.O. 

   Voor alle andere vaartuigen:     1.1.2035

14.05 lid 1  Toegang tot de werkplekken     1.1.2035

14.05 lid 4  Trappen bij permanent bezette werkplekken    1.1.2035

14.06 lid 2  Uitgangen en nooduitgangen     1.1.2035

14.07 lid 1, 2e zin Klimvoorzieningen      1.1.2035

15.01 lid 1  Verblijven        1.1.2035

15.02 lid 3  Positie van de vloer      1.1.2035

15.02 lid 4  Woon- en slaapruimten      1.1.2035

15.02 lid 6  Stahoogte in verblijven      1.1.2035

15.02 lid 8  Vloeroppervlak in woonruimten     1.1.2035

15.02 lid 9  Inhoud van ruimten      1.1.2035

15.02 lid 10  Luchtvolume per persoon      1.1.2035

15.02 lid 11  Afmetingen van deuren      1.1.2035

15.02 lid 12, 

onder a en b  Aanbrengen van trappen      1.1.2035

15.02 lid 13  Leidingen van gevaarlijke gassen en vloeistofen   1.1.2035

30



15.03   Sanitaire voorzieningen      1.1.2035

15.04   Keukens        1.1.2035

15.06   Verwarming en ventilatie      1.1.2035

15.07 lid 1, 2e zin Overige bepalingen inzake de inrichting van de verblijven  1.1.2035

19.02 lid 3  Plaats van het achterpiekschot N.V.O.    1.1.2035

19.12 lid 8, onder d Plaatsing van de brandbluspompen     1.1.2035

21.01 lid 2  Speciale lieren of gelijkwaardige inrichtingen op het voor 

   het duwen geschikte vaartuig     1.1.2035

26.01   Deze voorschriften gelden voor pleziervaartuigen 

   die zijn gebouwd vóór 1.1.1995 pas bij N.V.O., uiterlijk bij 

	 	 	 verlenging	van	het	binnenschipcertiicaat	na	 	 	 	 1.1.2035
3.04 lid 2  Gemeenschappelijke scheidingsvlakken V.O.

   (vóór 1/4/76)       1.1.2035

Overheid en sector werken samen aan de binnenvaart van de toekomst

Op 30 november is de brief over de 

Toekomst van de Binnenvaart (toe-

komstvisie binnenvaart) naar de Twee-

de Kamer gestuurd.

De ASV ontving een link naar de nieuws-

site van I&W. Daar is de brief te downloa-

den, evenals de bijbehorende beslisnota 

voor de Minister (dat is de nota waarin het 

ambtelijk apparaat de Minister een korte 

toelichting op de inhoud van de brief geeft 

en adviseert over verzending aan de Ka-

mer).

Overheid en sector werken samen aan 

de binnenvaart van de toekomst - Nieuws 

I&W en Toekomst binnenvaart | Tweede 

Kamer der Staten-Generaal

Wat niet in de samenvatting staat, maar 

wel in de brief:

Verladers en bevrachters geven aan dat 

kleinschalig vervoer over de binnenwa-

teren belangrijk is en blijft, zeker bij pe-

rioden van langdurige droogte. Uit de 

CCR Marktobservatie blijkt dat er sinds 

2005 een afname is van het aantal kleine 

schepen.  Deze uitstroom heeft vooral 

structurele oorzaken: vergrijzing van de 

bemanning, veroudering van schepen, 

het ontbreken van bedrijfsopvolging en 

het ontbreken van een gezonde busines-

scase. Dit laatste zorgt ervoor dat er geen 

sprake is van nieuwbouw van kleine sche-

pen. Daarnaast krijgen de veelal sterk ver-

ouderde kleine schepen het in de huidige 

trend van verduurzaming en strengere 

internationaal vastgestelde technische ei-

sen sowieso steeds moeilijker.

Tegen deze achtergrond is het van be-

lang om vast te stellen wat de economi-

sche gevolgen zijn van de afname van 

het aantal kleine schepen en wat de im-

pact daarvan is op de bedrijvigheid die nu 

actief gebruik maakt van deze schepen, 

bijvoorbeeld omdat de bedrijvigheid aan 

kleine vaarwegen is gevestigd. In het lo-

pende onderzoek naar de gevolgen van 

het alopen van de overgangstermijnen 
voor technische eisen in 2035/2041 voor 

bestaande schepen wordt hier aandacht 

aan besteed. 

Naast de economische gevolgen van de 

afname van het aantal kleine schepen 

gaat het onderzoek ook in op aanpalende 

vragen. Daarbij gaat het om vragen zoals: 

• welke kansen er zijn voor innovatieve 

kleinschalige binnenvaartconcepten; 

• welke kansen kleinschalig vervoer 

biedt voor het beter benutten van het 

vaarwegennet; 

• wat het economisch belang van de 

kleine vaarwegen is; 

• welke bijdrage kleinschalig vervoer 

kan leveren tijdens langdurige perio-

den van droogte en watertekorten;

• welke bijdrage kleinschalig vervoer 

mogelijk kan leveren aan het be-

heersbaar houden van de kosten van 

beheer en onderhoud. 

Het onderzoek levert daarmee naar ver-

wachting een beeld op van de (toekom-

stige) potentie van kleinschalig vervoer 

over de binnenwateren. In het voorjaar 

van 2023 wordt uw Kamer geïnformeerd 

over de resultaten van het onderzoek. 

En NU?

We zien dat men de werkelijke oorzaak 

(CCR-overgangsbepalingen) niet ter dis-

cussie stelt en zelfs niet eens als werke-

lijke oorzaak noemt. Natuurlijk heeft de 

ASV al eerder aangegeven dat een schip 

niet verdwijnt omdat de schipper oud is 

en gepensioneerd raakt. Dat deze sche-

pen juist heel duurzaam zijn etc. Maar het 

maakt niet uit. We mogen meedenken aan 

nieuwe en innovatieve concepten, terwijl 

we gewoon de helft van de binnenvaart-

vloot opgeven. 

En ”kleinschalig”, waar hebben we het 

over? Kleine schepen (tot 1.500 ton!) 

maar wel verantwoordelijk voor 40% van 

het totale binnenvaartvervoer. Noem dat 

maar kleinschalig!

Land Aantal geregistreerde schepen Laadvermogen (tonnage)

België 1.059 1.182.174

Duitsland 887 1.129.774

Nederland 2.487 3.852.955

Eindtotaal 4.433 6.164.903

Bouwjaar 0-2022
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Bouwjaar 0-1976

Land Aantal geregistreerde 

schepen

% van totaal Laadvermogen (ton-

nage)

% van totaal

België 853   80,5% 625.194 52,9%

Duitsland 761 85,8% 832.004 73,6%

Nederland 1.544 62,1% 1.488.001 38,6%

Eindtotaal 3.158 71,2% 2.945.198 47,8%

Bouwjaar >1976

Land Aantal geregistreerde 

schepen

% van totaal Laadvermogen (ton-

nage)

% van totaal

België 206   19,5% 556.981 47,1%

Duitsland 126 14,2% 297.770 26,4%

Nederland 954 38,4% 2.364.954 61,4%

Eindtotaal 1.275 40,4% 3.219.705 52,2%

Van de 4.433 (Nederlandse, Duitse en 

Belgische) droge ladingschepen zijn er 

3.148 gebouwd voor 1976. Die moeten 

aan onmogelijke CCNR-eisen voldoen 

met als doel te verdwijnen. Dat is 71,2% 

van de binnenvaartvloot!

Samen richting de toekomst? Zo voelt 

het niet!

De oiciële samenvatting van de brief 
zoals hij op de site staat:

De binnenvaart is in Nederland verant-

woordelijk voor 35 procent van al het goe-

derenvervoer, en zal alleen maar belang-

rijker worden. Tegelijkertijd staat de sector 

voor grote uitdagingen. Met de Toekomst-

visie binnenvaart, presenteert Minister 

Mark Harbers een integrale aanpak voor 

de komende decennia.

De binnenvaart is in Nederland verant-

woordelijk voor maar liefst 35 procent van

al het goederenvervoer, en zal de komen-

de jaren alleen maar belangrijker worden. 

Tegelijkertijd staat de sector voor grote 

uitdagingen: een verduurzamingsopgave, 

de gevolgen van klimaatverandering en 

digitalisering zijn  daar goede voorbeel-

den van. Met de Toekomstvisie voor de 

binnenvaart, presenteert Minister Mark 

Harbers een integrale aanpak voor de ko-

mende decennia.

Meer vervoer van weg naar water

Om te voorkomen dat het drukke wegen-

net de komende jaren nog voller wordt, 

zet het kabinet in op meer vervoer over 

water. Deze zogenoemde ‘modal shift’ kan 

niet alleen de groei van het wegvervoer 

verminderen, maar is ook een belangrijke 

stap in het tegengaan van klimaatveran-

dering. Vergeleken met vrachtvervoer via 

de weg, stoot de binnenvaart namelijk 

aanzienlijk minder CO2 uit.

Betrouwbare vaarwegen
De vaarwegen worden getrofen door de 
gevolgen van klimaatverandering. De 

afgelopen jaren waren de efecten van 
droogte in de zomer voelbaar in de bin-

nenvaart. Het kabinet trekt miljarden uit 

voor onderhoud en instandhouding, maar 

dat alleen is niet genoeg. Om onze vaar-

wegen ook voor de toekomst geschikt te 

houden voor de binnenvaart is klimaat-

adaptatie iets waar structureel rekening 

mee moet worden gehouden. Rijkswa-

terstaat onderzoekt daarom de efecten 
van klimaatverandering op de vaarwegen, 

zoals wateroverlast, droogte en overstro-

mingen.

Emissieloze binnenvaart
Met andere landen heeft Nederland afge-

sproken te streven naar een klimaatneu-

trale binnenvaart in 2050, met vrijwel geen 

uitstoot van schadelijke stofen. Dit gaat 
veel geld kosten. Om de Europese bin-

nenvaartvloot emissievrij te maken is 5 tot 

10 miljard euro nodig en dat kan de sector 

niet alleen dragen. Daarom zijn er vanuit 

de overheid subsidieregelingen, voor bij-

voorbeeld de vervanging van oude mo-

toren of het plaatsen van een elektrische 

aandrijfmotor. De Tijdelijke Subsidierege-

ling Verduurzaming Binnenvaartschepen 

wordt in 2023 uitgebreid.

 

Digitalisering

Door verder te digitaliseren kan de bin-

nenvaart in de toekomst nog eiciënter en
veiliger werken, met minder administra-

tieve lasten en met betrouwbare levertij-

den. Innovatieve concepten zoals auto-

noom vervoer, kunstmatige intelligentie 

en blockchain bieden de binnenvaart een 

enorme kans om bij te dragen aan een 

slim (en groen) vervoerssysteem.

Samen richting de toekomst

Het Ministerie werkt samen met de sector 

om de binnenvaart klaar te maken voor de 

toekomst. Hierbij is het belangrijk te be-

sefen dat sommige oplossingen samen 
met andere landen moeten worden ge-

zocht, omdat de binnenvaart bij itstek een 

internationaal opererende sector is.

Het Ministerie wil samen met alle rele-

vante partijen tot een gezamenlijke actie-

agenda komen. In het eerste kwartaal van 

2023 moet die gereed zijn.

Nadat de ASV dit op facebook had ge-

plaatst verscheen o.a. deze reactie

Ben zelf een jong (23j) zelfstandig onder-

nemer, heb een vrachtschip van 55×7.20 

en zit in de veevoeder sector en doe dit 

met zeer veel plezier! Graag zou ik dit tot 

mijn pensioen wel willen blijven doen... 

maar helaas als ik verschillende berich-

ten en nieuws lees, ziet het er naar uit 

dat ik waarschijnlijk met 10 jaar de boel 

in de hoek kan leggen, dankzij een meu-

te van regels die er aan komt die ik met 

een schip als dit gewoon onmogelijk kan 

behalen. Dit geeft best wel veel zorgen. 

Het is voor mijn idee zo een erg onzekere 

toekomst.

Als ik ergens kan helpen of iets kan doen 

qua actie of etc., hoor ik dit graag.

Dat zijn ijne berichten. Tenslotte hebben 
we elkaar hard nodig.
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  Contourennota Mobiliteitsvisie

Bij de Commissie Infrastructuur en 

Waterstaat stond de Contourennota 

Mobiliteitsvisie op de agenda. Dat kon 

er ook nog wel bij: we worden tenslotte 

doodgegooid met allerlei stukken, rap-

porten en “onderzoeken” die allerlei fei-

ten, aannames en dergelijke naar bui-

ten brengen. Die stukken worden weer 

aangegrepen om beleid te maken of bij 

te stellen en maar al te graag ingezet 

door bepaalde partijen. 

Steeds vaker worden we gedwongen om 

te reageren, omdat er aantoonbaar onjuis-

te zaken genoemd zijn of onvoorstelbare 

“aannames” gedaan worden. De rode 

draad is wel dat de binnenvaart er keer op 

keer veel slechter af komt dan wij vanuit 

onze praktijk meemaken en het is zo on-

geveer een dagtaak om bezig te zijn met 

te bedenken: wie verzamelt deze feiten? 

Wie geeft de opdracht tot bepaalde onder-

zoeken en wat wil men ermee bereiken? 

En waar we eens vertrouwen hadden in de 

onafhankelijkheid van wetenschap gere-

lateerde organisaties, merken we steeds 

vaker dat de basis van die onderzoeken 

ook linterdun is met de (voor iemand) ge-

wenste uitkomst in het achterhoofd. 

Contourennota Mobiliteitsbeleid basis 

voor beleid in de komende jaren, slaat 

de plank volledig mis.

Zo ook weer met de Contourennota Mobi-

liteitsvisie waar wel 50 verschillende par-

tijen over hebben meegepraat, maar men 

de ASV helemaal vergeten is uit te nodi-

gen. Maar die Contourennota Mobiliteits-

beleid is wel het uitgangspunt voor het 

mobiliteitsbeleid voor de volgende jaren, 

dus van groot belang. 

Daarom is de ASV gedwongen geweest 

een brief hierover aan Minister Harbers te 

sturen en dus maar meteen aan de Vaste 

Kamercommissie Infrastructuur en Water-

staat. De ASV heeft inmiddels antwoord 

van de griie ontvangen dat de Kamer 
deze brief inhoudelijk wil bespreken. Dus 

dat is in ieder geval goed nieuws.

Overigens is de ASV onmiddellijk daar-

na ook uitgenodigd om aanwezig te zijn 

bij een “benen op tafel” bijeenkomst met 

de andere betrokken partijen. Dat is ijn, 
maar belangrijker is dat de Kamer ervan 

doordrongen is dat deze Contourennota 

wat de binnenvaart betreft de plank vol-

ledig misslaat. 

Hieronder de brief aan de Minister:

Aan Minister Harbers     

Zwijndrecht, 1 november 2022

Betreft:  reactie op de  Contourennota 

Mobiliteitsvisie 

Geachte Minister Harbers,

Op 9 november staat de Contourennota 

mobiliteitsvisie op de agenda bij de pro-

cedurevergadering Infrastructuur en Wa-

terstaat.

Op 4 oktober 2022 verscheen de Contou-

rennota met betrekking tot de Mobiliteits-

visie van het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat. Met een Mobiliteitsvisie 

presenteerde het Ministerie haar ambitie 

om mobiliteit en bereikbaarheid in te zet-

ten voor een duurzaam en welvarend Ne-

derland nu en in de toekomst.

Zeker gezien het proces betrefende de 
Toekomst Binnenvaart, waarbij de ASV 

(Algemeene Schippers Vereeniging) zo-

juist haar input heeft gegeven aan de 

Erasmusuniversiteit hebben wij met be-

langstelling maar ook zeker met verwon-

dering gelezen wat volgens het Ministerie 

Infrastructuur en Waterstaat als eerste 

stap naar een mobiliteitsvisie, een contou-

rennota zou moeten gelden. 

U, Minister Harbers, schrijft tenslotte in 

een begeleidende brief dat deze contou-

rennota de start van het proces markeert 

om te komen tot een mobiliteitsvisie. 

We begrijpen dat dit de basis moet vor-

men om begin 2023 een hoofdlijnennotitie 

te publiceren, mede met het oog op het 

strategische debat over bereikbaarheid 

dat de Kamer op 30 maart 2023 heeft in-

gepland. 

Er schijnen allerlei organisaties betrokken 

te zijn geweest bij de totstandkoming van 

deze Contourennota, maar de ASV heeft 

helaas haar input op geen enkele wijze 

mogen geven. Dat is een gemiste kans 

aangezien de ASV de enige stakeholder 

voor en door binnenvaartschippers is, die 

toch inmiddels wel bekend mag zijn bij 

de verschillende partijen. De ASV maakt 

geen onderdeel uit van  partijen zoals de 

VNG, het IPO, de Metropoolregio’s, de 

Mobiliteitsalliantie, de Logistieke Alliantie 

of het Overlegorgaan Fysieke Leefom-

geving (OFL) die gelegenheid hebben 
gekregen tot het geven van mondeling 

en schriftelijk commentaar op een eerder 

concept van de nu voorliggende contou-

rennota. 

Niet alleen is het eventuele commentaar 

van de ASV dus niet hierin verwerkt, ook 

onze eventuele  reacties zijn daarmee 

niet terug te vinden op de website van 

het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 

(OFL) , noch zullen wij in de gelegenheid 

worden gesteld om in het vervolgproces 

onze inbreng te leveren.

Helaas wordt de ASV daarmee gedwon-

gen op deze wijze te reageren. 

De inhoud van deze contourennota ver-

baast ons bijzonder, omdat het een totaal 

andere weg in lijkt te slaan dan de weg die 

Europa inslaat, richting een modal shift, 

en de weg die we lijken te bewandelen 

wat betreft Toekomst Binnenvaart. Daar 

waar de ASV positief is over de sfeer die 

lijkt te ontstaan betrefende de waardering 
van de (Nederlandse) binnenvaartvloot en 
de diversiteit daarvan, zien wij hier niet-

onderbouwde stellingen die de binnen-

vaart in diskrediet lijken te brengen.  De 

vraag komt bij ons op: wie heeft welke 

gegevens waar vandaan gehaald en wie 

heeft deze “waarheden” gecheckt? Aan 

ons is in ieder geval niets gevraagd.

Daarbij is bijvoorbeeld de vraag waar de 

“krachten” van de verschillende goede-

renvervoerssoorten op gebaseerd zijn.

Keuzes op basis van kracht, kansen en 

kaders? 

In de contourennota zien wij een schema 

(waar komt dat schema vandaan?) waar 
wij vraagtekens bij zetten. We lezen: 

Ook bij goederenvervoer is de kracht 

van de modaliteiten uitgangspunt. Kort 

samengevat is op dit moment de krachts-

verdeling op basis van marktfactoren (ta-

bel 2):

 Tabel 2: Kracht goederenmodaliteiten 

Geen schipper zal zich herkennen in 

zaken als: 

• veel risico op schade. Over welke 

schade hebben wij het hier? Aan de 

te vervoeren goederen? En dan zou 

er bij binnenvaart meer risico zijn dan 

bij vervoer over de weg? Dat gelooft 

niemand. Waar zijn de onderliggende 

bewijzen voor deze stelling? Van wie 

komt dit schema?

• Onbetrouwbaarheid. Betrouwbaar-

heid van wat of wie? Wij kennen niet 

anders als een gang van zaken waar-

bij schippers hun afspraken nako-

men. Sluizen en bruggen die leveren 

nogal eens stremmingen op, daar-

mee is het schip niet onbetrouwbaar, 

maar de overheid. Maar zelfs in die 
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gevallen zal de schipper er alles aan 

doen om die klant zo snel mogelijk de 

goederen te leveren. Dus wie is hier 

onbetrouwbaar en waar zijn de cijfers 

die dit onderbouwen?

• Snelheid. Is zeker een punt van aan-

dacht. Maar in wezen is die snelheid 

bij een goede planning van geen be-

lang, als het om houdbare producten 

gaat. Het gaat er niet zozeer om hoe 

snel je je goederen levert als er maar 

een planning kan zijn, zodat men erop 

kan rekenen dat er geleverd wordt. 

En dan: tientallen vrachtwagens die 

gelost moeten worden (tegenover 1 

schip) is echt niet sneller dan 1 schip. 

Wij adviseren dat eens na te vragen 

bij de ontvangers van de goederen.

• Het Laadvermogen voordeel daar-

entegen blijft volledig onderbelicht: 

zelfs het kleinste binnenvaartschip 

heeft 14x het laadvermogen van een 

vrachtwagen, maar de meeste bin-

nenvaartschepen vertegenwoordi-

gen vrachtvervoer van tientallen tot 

zelfs honderden vrachtwagens. Dit 

schema bekijkend zou het laadver-

mogen bijna vergelijkbaar zijn. Ook 

nu is weer de vraag: wie, met welk 

belang, met welke achtergrond, heeft 

dit schema bedacht, gebaseerd op 

welke feiten? 

• Flexibiliteit: daarover gesproken is 

het de (CCR) regelgeving en het ge-

brek aan onderhoud van de (kleinere) 

vaarwegen die die lexibiliteit steeds 
meer om zeep helpen bij de binnen-

vaart. Heb je geen kleine schepen 

meer? Zijn de kleine vaarwegen niet 

meer bevaarbaar? Dan boet je in aan 

mogelijkheden om over water te ver-

voeren. Tot nu toe zijn de verladers 

nog redelijk lexibel in hun keuze 
voor de beste “weg”, maar door de 

gedwongen afname van kleinere 

schepen zullen verladers steeds min-

der lexibel zijn in hun keuzes en ge-

dwongen worden vooral over de weg 

te vervoeren. Dat is lexibiliteit bezien 
vanuit een helicopterview. 

Kortom: De vergelijkingen lijken volledig 

mank te gaan. 

Wij begrijpen dan ook niet hoe het kan dat 

dit op deze manier in de Contourennota 

terecht is gekomen en vragen u dan ook 

eens na te vragen bij evofenedex of hun 

leden dit zo herkennen. De binnenvaart-

schippers in ieder geval niet. Maar het zet 

wel een toon in dit schrijven, een toon die 

het imago van de binnenvaart onnodig be-

schadigt, het imago van goederenvervoer 

over de weg wel heel erg positief benadert 

en bovendien een hoop zaken die wellicht 

tot “kracht” van een vervoermiddel gere-

kend kan worden (zou moeten worden?) 

onbelicht laat, zoals maatschappelijke 

kosten. 

En dit alles is van groot belang, want in de 

Contourennota staat: 

Doel Mobiliteitsvisie

Het doel van de Mobiliteitsvisie is om 

keuzes in het mobiliteitsbeleid te onder-

bouwen op basis van de krachten van de 

modaliteiten, de kansen van innovaties 

en internationalisering en de maatschap-

pelijke kaders van het mobiliteitssysteem.

Wij gaan niet uitputtend in op deze Con-

tourennota, maar willen wel hierbij duide-

lijk maken dat we grote vraagtekens zet-

ten bij deze Contourennota.

Hoewel niet van ons gevraagd willen we 

hierbij alsnog enige input geven en wel op 

vragen zoals ze gesteld zijn in de Contou-

rennota:

Reactie op (enkele van) de vragen:

Hoe kunnen de verschillende modali-

teiten elkaar concreet versterken –ge-

geven de toenemende vraag, de bestaan-

de kaders en brede welvaartsdoelen– en 

welke rol heeft de rijksoverheid hierin?

ASV: we hebben elkaar nodig, de ver-

schillende modaliteiten bij elkaar maken 

de transportsector sterk. De overheid zou 

de rol moeten vervullen van voorwaarden 

scheppen om zaken mogelijk te maken. 

Maar dan moet er echt iets veranderen.

Want waar Het Europees Parlement het 

aanzienlijke potentieel onderstreept van 

het

• opknappen van verbindingswaterwe-

gen en -kanalen, met name

• in regio’s die decennialang hebben 

geleden onder ontoereikende inves-

teringen in de infrastructuur van de 

binnenwateren;

Is de verdeelsleutel voor de inanciering 
van infrastructuur in Nederland:

 0 54 %           naar het wegvervoer

 0 38 %           naar het spoor

 0 7 %             naar het water.

terwijl 35 % van het goederenvervoer over 

water gaat.

Wat is de verhouding tussen gebieds-

gerichte mobiliteitsoplossingen en de 

kwaliteit van het totale mobiliteitssy-

steem? 

ASV: Er zou een overkoepelende aan-

sturing moeten zijn, zodat niet langer de 

problemen over de schutting van andere 

partijen gegooid kunnen worden. Provin-

cies, gemeenten, Rijkswaterstaat, water-

schappen: Ze hebben allemaal een eigen 

agenda en dat wordt niet op elkaar afge-

stemd. De politiek let daarbij vooral op het 

stemgedrag en daarmee niet op overkoe-

pelende zaken. 

Zullen de relatieve prestaties van de 

modaliteiten op de doelen bereikbaar-

heid, duurzaamheid en veiligheid gaan 

verschuiven in de komende decennia? 

ASV: Dat ligt natuurlijk aan de keuzes 

die gemaakt worden. Zoals het eruit ziet, 

wordt het er allemaal voorlopig niet beter 

op. Wij onderschrijven dan ook de wens 

van Europa (zie de resolutie uit 2021) dat 

ingezet wordt op behoud en verbetering 

van alle, dus ook de kleinere vaarwegen, 

waarbij alle soorten, dus ook de kleinere 

(duurzame!) schepen, van essentieel be-

lang zijn om verladers vervoerszekerheid 

te kunnen bieden. 

Dat betekent een essentiële wijziging van 

beleid op diverse fronten op zeer korte 

termijn.

Daarbij vinden we echter de CCR op ons 

pad die blijft vasthouden aan het beleid 

zoals neergezet in het rapport “schepen 

van de toekomst”, waarin omschreven 

staat waarom en hoe men zich van ou-

dere (en dus alle kleinere) schepen zal 

ontdoen. (https://www.algemeeneschip-

persvereeniging.nl/bestanden/CCR-

Petitie/15-ccr2002_schepen_van_de_

toekomst.pdf )

Wat betekent een dergelijke verschui-

ving voor het beleid (bijv. modal shift) 

in het goederenvervoer? 

ASV: ALS de overheid/Europa werkelijk 

keuzes zou willen maken, dan zou er ze-

ker sprake kunnen zijn van de gewenste 

modal shift. 

Het Europees Parlement merkt op dat 

het vervoer over water

• een eiciënt, betrouwbaar, veilig en 
klimaatbestendig infrastructuurnet-

werk nodig heeft

• vanwege het probleem van overstro-

mingen en lage waterstanden,

• dat alleen maar zal verergeren als 

gevolg van de klimaatverandering,

betreurt het feit dat onvoldoende reke-

ning is gehouden met

• de problemen van de binnenvaart

• als gevolg van overstromingen en 

lage waterstanden

• en merkt op dat het van cruciaal be-

lang is om de bevaarbaarheid te ga-

randeren.

Het Europees Parlement,

is van mening dat het onbenutte potentieel 

van de kleinere waterwegen moet worden 

erkend om de rechtstreekse concurrentie 

met het wegvervoer te versterken door te 

zorgen voor een gedetailleerd, uitgebreid 

en complex netwerk dat wordt onderhou-

den en bevaarbaar is; verzoekt de Com-

missie niet alleen de grote waterwegen in 

aanmerking te nemen, maar ook de kleine 

waterwegen in de digitale transitie op te 

nemen;

(zie de resolutie uit 2021)
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Op dit moment zien we een omgekeerde 

modal shift: kleinere schepen verdwijnen 

en worden vervangen door vrachtwagens.

Ontwikkelingen binnenvaartvloot

In de (Nederlandse) binnenvaartvloot zien 

we een gestage achteruitgang van klei-

nere schepen door CCR/CESNI-regelge-

ving. Maar ook achterstallig onderhoud, 

blokkades door stremmingen en spertij-

den, extreme handhaving t.o.v. (vooral 

de kleinere) binnenvaartondernemingen, 

afnemende voorzieningen (ligplaatsen) 

en een negatief toekomstbeeld doen hun 

werk. Daardoor wordt de vloot eenvormi-

ger en hebben verladers problemen om de 

schepen te vinden die geschikt zijn voor 

de vraag op dat moment. Kleinere sche-

pen kunnen niet vervangen worden door 

grotere schepen, omdat die niet geschikt 

zijn voor die vaarwegen. Dat betekent dat 

er meer vervoer over de weg gaat dan 

nodig is en dat zal nog toenemen (zie de 

petitie uitgereikt samen met evofenedex 

https://www.algemeeneschippersvereeni-

ging.nl/dossiers/ccr/de-petitie/ en  https://

www.algemeeneschippersvereeniging.nl/

bijlagen-en-uitleg-downloaden/ ) 

Op deze site ziet u de tabel waaruit blijkt 

hoe het is gesteld met de aantallen sche-

pen: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/

verkeer-en-vervoer/vervoermiddelen-en-

infrastructuur/binnenvaartschepen

Wat betreft de kleine schepen tot 1.000 

ton is de ontwikkeling als volgt: 

Jaar aantal schepen tot 1.000 ton 

2011 2607 

2016 2283 

2020 2053

Zowel Rijkswaterstaat als evofenedex 

verklaren tegenover de ASV: “we moeten 

minimaal alle (type) binnenvaartschepen 

houden die er zijn, vanwege de gewenste 

modal shift”.

Welke invloed heeft de klimaatverande-

ring (droogte, overstromingen) op be-

heer en onderhoud van bestaande en 

van nieuwe mobiliteitsnetwerken?

ASV: Klimaatverandering (droogte, over-

stromingen) heeft veel invloed op beheer 

en onderhoud van bestaande en van nieu-

we mobiliteitsnetwerken. Bij beheer en 

onderhoud hoort echt een langetermijnvi-

sie te komen waarbij constant de vinger 

aan de pols gehouden moet worden over 

wat de efecten zijn van zaken die “aange-

nomen” worden. Nu worden we “verrast” 

door situaties waarbij er een soort nood-

verbanden gelegd worden (of niet). Dat 

moet en kan beter. 

Hoog water/laag water, het wisselt elkaar 

steeds sneller af. Het weer wordt extremer 

en daar horen we op in te spelen. Dit ver-

eist een grote keuze uit type binnenvaart-

schepen voor de verladers, een keus die 

helaas steeds beperkter wordt door een 

afname van de kleinere schepen, wat al 

geleid heeft tot leveringsproblemen ten 

tijde van laag water. 

Wat het (water)beleid op de rivieren be-

treft zouden daar ook aanpassingen die-

nen plaats te vinden, rekening houdend 

met de omstandigheden voor de nu en de 

toekomst.

Hoe kunnen we het gebruik van infra 

en vervoer zodanig lexibiliseren dat 
dit bijdraagt aan de optimalisering van 

capaciteitsbenutting voor de groeien-

de vraag én van het welbevinden van 

de gebruikers van het mobiliteitssy-

steem?

ASV: De infrastructuur zou betrouwbaar 

moeten zijn voor de binnenvaart. Brug-

gen en sluizen moeten werken, spertijden 

dienen afgeschaft te worden, er moeten 

ook voldoende voorzieningen zijn zoals 

goede ligplaatsen, stroomkasten, auto-

afzetplaatsen en dergelijke.

Maar vooral het behoud van kleinere vaar-

wegen en kleinere schepen, onderhoud 

ook van de kleinere vaarwegen en com-

plexen is nodig om nog enige lexibiliteit te 
kunnen bieden aan verladers. Anders blijft 

voor hen geen andere keus dan die van 

de vrachtwagen. Kleinere (en dus de ou-

dere) schepen doen het beter op laag wa-

ter en bieden daarmee dus ook lexibiliteit. 
Bij verdwijnen van de kleinere schepen 

(zoals nu dreigt te gebeuren) is de verla-

der nog minder lexibel in het maken van 
keuzes. Kortom: het is ook het voorkomen 

van het verlies aan lexibiliteit waar men 
kennelijk denkt vanuit een status quo. Er 

is geen blijvende situatie, die situatie ver-

slechtert constant. 

De oorlog in Oekraïne wijst ons op het 

feit dat vervoersstromen lexibel ingezet 
moeten kunnen worden. Ladingstromen 

verschuiven (denk aan het graan van-

uit Oekraïne dat nu van andere plekken 

aangevoerd moet worden), net als beno-

digde vervoersmiddelen (denk aan Oe-

kraïense vrachtwagen(chaufeur)s die niet 
meer beschikbaar zijn). De verladers en 

bevrachters bemerkten al vóór de oorlog 

een tekort aan kleinere schepen (zie de 

gezamenlijke brandbrief van ASV, PTC en 

evofenedex) die juist in dit soort tijden van 

groot belang zijn om de goederenstromen 

te waarborgen. 

Maatschappelijke kosten zouden meege-

nomen moeten worden. De veiligheid van 

vervoer over water wordt bijvoorbeeld op 

geen enkele manier maatschappelijk ge-

waardeerd. 

Hoe ontwikkelen goederenstromen de 

toegevoegde waarde als gevolg van 

de overslag-, hub- of doorvoerfunctie 

van de beide mainports Rotterdam en 

Schiphol en de overige zee- en luchtha-

vens in de komende decennia? 

ASV: Niet. Uiteindelijk telt voor de klant de 

mogelijkheid, beschikbaarheid en de prijs.

Tot welke aanpassingen in de 

goederencorridor/-keten leiden voor-

ziene innovaties en betekent dat voor 

het beleid (bijv modal shift)?

ASV: Daar kan je pas iets op zeggen als we 

weten over welke innovaties we het heb-

ben. Maar innovatie is geen tovermiddel. 

Innovatie is geen doel op zich maar zou 

op een natuurlijke manier gestimuleerd 

kunnen worden. Innovaties waarover veel 

gesproken wordt is “digitalisering”. Ook 

daarvoor geldt: dit is geen redmiddel op 

zich, het KAN zaken verbeteren maar er 

zijn ook zeker aspecten die aandacht no-

dig hebben. Men lijkt ook sterk in te zetten 

op zelfsturende schepen maar het is maar 

de vraag of dat zou kunnen leiden tot de 

gewenste modal shift of dat het gewoon 

een concurrentie is van de bestaande bin-

nenvaart. 

Hoe kunnen we zorgen dat de toene-

mende mogelijkheden tot het delen van 

data leiden tot optimalisering van het 

gebruik van het vervoerssysteem en 

‘drempelloze’ vervoersketens?

Hoeveel informatie kan er nog gedeeld 

worden? AIS betekent al dat men pre-

cies kan zien welk schip waar is, wat het 

vervoert en zelfs wanneer het aan denkt 

te komen. Dat maakt de situatie dusda-

nig dat er in feite geen sprake is van een 

vrije markt daar de ene partij (verladers/

bevrachters) over alle informatie beschikt 

en de andere partij (de schippers) afhan-

kelijk is van de informatie die men wel of 

niet krijgt van de bevrachters. Daarnaast 

zijn er nog tal van systemen zoals BICS 

waardoor alle vaarwegbeheerders precies 

weten wat de vaarroute is van welk schip 

en dan heeft iedere haven nog een eigen 

systeem (om het simpel te houden) voor 

opgave havengeld en soms ook een soort 

van ligplaatsoverzicht. 

Kan autonoom vervoer leiden tot een 

win-win-win-strategie op de doelen ca-

paciteit, duurzaamheid en veiligheid? 

Welk faciliterend beleid kan de rijks-

overheid hierin voeren?

ASV: Er zijn gevallen denkbaar waarin 

(semi-)autonoom varen mogelijk is waar-

door de eigenaar een deel van het perso-

neelsbestand kan verkleinen en daardoor 

minder last heeft van het gebrek aan per-

soneel zodat je bedrijf (beter) vervoersze-

kerheid kan blijven bieden.

Echter, in verreweg de meeste gevallen is 

dit niet alleen (nog) niet mogelijk, maar je 

moet je zelfs afvragen of het wel wenselijk 

is willen we dat mensen werkzaam in de 

binnenvaart dat met plezier (blijven) doen. 
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Er is daar nog steeds personeel voor no-

dig. Echt goede matrozen (die geen kapi-

teins aansturing nodig hebben) zijn nu al 

schaars. Daarbij, een schipper aan boord 

kan veel sneller ingrijpen bij storingen of 

haperingen en/of deze verhelpen. Dus 

een verbetering in betrouwbaarheid/ ca-

paciteit, duurzaamheid en veiligheid lijkt 

de ASV (vooralsnog) niet aan de orde. 

Eerder juist averechts!

Wat zijn de meest eiciënte investe-

ringskeuzes met het oog op de grote 

transities (klimaat, energie en circulair) 
en een veilige en gezonde leefomge-

ving?
• ASV: behoud de oudere, kleinere 

schepen en neem de onmogelijke 

eisen voor de kleine/oudere schepen 

weg. 

• Wees heel zuinig op de gezinsbedrij-

ven in de binnenvaart. Deze mensen 

varen van zichzelf al zo zuinig moge-

lijk. 

• Werk zo snel mogelijk het achterstal-

lig onderhoud weg bij de vaarwegen. 

• Stem beleid op elkaar af en stop met 

al die belemmeringen van de bin-

nenvaart zoals spertijden (schepen 

liggen uren te wachten, omdat scho-

lieren misschien te laat komen op 

school als ze een paar minuten moe-

ten wachten voor een brug, om maar 

een voorbeeldje te noemen).

• Verder verhogen en verruimen van 

de subsidies voor hermotorisering. 

• Waak er tegelijk voor dat er veel geld 

gaat in niet-waardige projecten (bij-

voorbeeld de nieuwbouw Anthonie; 

daar wordt onevenredig veel subsidie 

aan gespendeerd).

Vervolgens verschijnt de beslisnota 
van 13 oktober 2022:
In de beslisnota zien wij het belang van 

het hanteren van de juiste uitgangspun-

ten, omdat dit alles veel gevolgen kan 

hebben voor het te volgen beleid.

In het licht van bovenstaande opmerkin-

gen vanuit de gebruikers van de vaarwe-

gen -de binnenvaart-refereren we aan on-

derstaande passage.

Krachtenveld 

• De vervolgstap is het opstellen van 

een integrale Hoofdlijnennotitie. 

Daarin zullen de voorgestelde doelstellin-

gen en instrumentkeuzes in de mobiliteits-

visie transparant worden gemaakt. Doel 

is de Hoofdlijnennotitie voorafgaand aan 

het door de Kamer geplande strategische 

debat over bereikbaarheid (maart 2023) af 

te ronden en aan de Kamer te verzenden. 

• Bestuurlijk hebben IPO en VNG de wens 

uitgesproken om gezamenlijk de mobi-

liteitsvisie op te stellen. De inhoudelijke 

reactie op deze wens wordt aangehouden 

tot op het moment van vaststelling van de 

aangekondigde Hoofdlijnennotitie. 

• De bestuurlijke en maatschappelijke 

partners (IPO, VNG, metropoolregio’s, 

Mobiliteitsalliantie, Logistieke Alliantie en 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving) 

zijn actief betrokken geweest bij het op-

stellen van de Contourennota en zullen 

ook betrokken worden bij het opstellen 

van de Hoofdlijnennotitie. Er is breed 

draagvlak bij deze partijen om te ko-

men tot een integrale mobiliteitsvisie.”

Ook de ASV is voor een integrale mobili-

teitsvisie, maar dan wel in samenspraak 

met alle stakeholders!

Ik hoop u voor zover voldoende op de 

hoogte gesteld te hebben en vraag be-

trokkenen dringend de vertegenwoordi-

gers van de particuliere binnenvaart te 

betrekken bij dit soort overleggen. 

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en denktank van de ASV

Sunniva Fluitsma

Woordvoerder ASV

  Misstanden binnenvaart

Kennelijk vindt de politie het nodig om 

te waarschuwen voor extra controles 

omdat zij zou schrikken van de mis-

standen in de sector binnenvaart: Men 

wijst op een enorm aantal gebreken in 

de sector,

ongekwaliiceerde bemanningen, on-

derbemande schepen en schippers 

die zich niet houden aan vaar- en rust-

tijden. 

De ASV vroeg op facebook:

Herkent u dit beeld? En vindt u ook dat de 

binnenvaart steeds vaker de fout ingaat 

op deze vlakken?

Als dat zo is, wat is dan daarvan de oor-

zaak? En ziet u ook oplossingen?

Zijn er nog opmerkingen hierover? We ho-

ren ze graag. Wij willen uw mening delen 

met politici en het Ministerie dus help ons 

daarbij. (Scheldpartijen, hoe gefrustreerd 

u wellicht ook bent, helpen in ieder geval 

niet)

Reacties 

• Heb begin dit jaar nog controle gehad 

van de waterpolitie i.s.m. de douane. 

Alles in orde. Ze komen 1 keer in de 

3 of 4 jaar, nog nooit iets gehad. Dus 

waar die misstanden dan vandaan 

komen? En als je internationaal vaart, 

krijg je ze elke 3 of 4 maanden wel 

een keer aan boord, dus dan hou je 

je boeltje wel bij

• Nee Rijkswaterstaat en de politie 

heeft alles op orde wie zoekt zult vin-

den

• Personeel ligt momenteel niet voor 

het oprapen

• Hier in Duitsland hebben wij afge-

lopen zomer heel veel controles 

gehad... dit komt omdat veel buiten-

landse schepen hier onderbemand 

varen.... wij hebben er wat van ge-

zegd, waren het zat elke 3 a 4 weken 

weer....

• Wat bijzonder is, is dat de politie dit 

de binnenvaart verwijt. afgelopen 

week hebben wij geschut met een 

politieboot, 4 man aan boord. De abo-

minabele wijze van varen en afmeren 

was opvallend, menig Corona jacht 

doet het professioneler. Het is bizar 

dat dezelfde onprofessioneel over-

heidsdienaren ons gaan controleren 

op professionaliteit. bizarre wereld.

• • Te weinig ligplaatsen en de ge-

weldige planning van scheepsplan-

ners.

• Net als het boven genoemde, te wei-

nig ligplek waardoor je vaak verplicht 

door moet.

• Als de opleidingen niet steeds wor-

den gekort en moeilijker worden ge-

maakt, denk aan de eisen van de 

EU-richtlijn, zou er ook makkelijker 

aan personeel te komen zijn. Wat zal 

helpen met gekwaliiceerd personeel.
• Over de vaar en rusttijden, wordt hier 

al genoemd.

• Puur omdat er te weinig ligplaatsen 

zijn. We moeten vaak doorvaren om-

dat er weer geen plek is of de buren 

gaan veel te vroeg weer weg.

• Of jij wil naar huis voor het weekend 

en de buren willen morgen weer va-

ren. Maar te beroerd om je ertussen 

te laten. Het blijft een gedoe. Leg dan 

de schepen bij elkaar zoals bijv. in 

Lobith, denk aan een groep voor het 

hele weekend, andere groep voor de 

volgende dag. Zo moeilijk kan het niet 

zijn toch.

• Maar wij hebben dan weer een boete 

omdat we niet op tijd zijn op een lig-

plaats. Beetje dubbel.
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• Het is geven en nemen en we probe-

ren ons eraan te houden maar soms 

is het niet anders.

• Controles zijn, tot nu toe, probleem-

loos. Rusttijden is altijd een dingetje 

... gezien het ruime aanbod van lig-

plaatsen in combinatie met de niet of 

slecht functionerende kunstwerken 

kan het ook niet anders dan dat er 

regelmatig wat te lang wordt gevaren.

• In Nederland komt het vrij veel voor 

dat je je niet aan de vaar- en rust-

tijden kan houden. Ik heb al vaak 

meegemaakt dat je bij een sluis of 

ligplaats komt en dat het vol ligt of 

dat er nog wel een plekje is maar die 

buurman vertrekt om 3 a 4 uur in de 

nacht daar… 

• Ik weet niet waar dat vandaan komt, 

wij worden af en toe gecontroleerd 

maar er is meestal weinig loos, onze 

tak van sport is ook wel bijzonder 

(woonarken transport) soms zijn er 

discussies over wat nu wel en niet 

precies mag en hoe de regels geïn-

terpreteerd moeten worden, er zijn 

ook heel veel regels: de vaartijden 

wet, bemanningseisen wanneer is 

een schip een groot vaartuig, en wie 

mag/ moet er dan op varen de dis-

cussie beroepsmatig of niet. verder 

hebben wij hier in Amsterdam de 

rondvaart, met gedoogde toestanden 

zoals: is een sloep met 12 passagiers 

dat beroepsmatig gebruikt wordt, nu 

wel of niet C.V.O.-plichtig en moet de 

bemanning dan in het bezit van een 

vaarbewijs zijn. mag een niet gecer-

tiiceerde Sleepboot een bakje van 
minder als 20 m en 100m2 waterver-

plaatsing duwen ook als dat beroeps-

matig is. ik weet het niet, zo kan ik mij 

voorstellen dat dat in andere takken 

van het transport ook zo gaat. zonder 

simpele en duidelijke regels. heb je 

grotere kans op misstanden.

• inderdaad, laat de overheid ook eens 

zelf in de spiegel kijken en ook een 

van de gevolgen van het slechte on-

derhoud kan zijn dat er te lang ge-

varen moet worden. Als je 5 uur bij 

Grave of de krammer of weurt hebt 

liggen wachten en ze komen daarna 

eens even aan boord kijken of jij als 

schipper het wel netjes volgens de 

regels doet dan kom je ook genoeg 

“misstanden” tegen.

• Natuurlijk is er ook sprake van 

gebrek(kig) personeel, maar in veel 

gevallen is dat omdat er gewoonweg 

nauwelijks goed personeel te vinden 

is. Niet alles is altijd gelijk de schuld 

van de sector. Dat de overheid nu ge-

lijk zijn kunstwerken beperkt en din-

gen afschaaft als er minder mensen 

zijn. Lekker makkelijk werken als je 

daar zakelijk niet van achteruit gaat. 

Daar kan de binnenvaart niet aan be-

ginnen om het hele bedrijf stil te laten 

vallen bij tijdelijk minder personeel.

Als we naar de overheidsinstanties 

kijken en zien wat er gebeurt als we 

het volgens hun methode doen, dan 

lijkt het me niet dat we als binnen-

vaart die kant op willen, dan is de 

sector binnen de kortste keren door 

en door verrot!

•  Het artikel in de Schuttevaer wekt 
de indruk dat hier sprake is van een 

nieuw fenomeen, maar het tegen-

overgestelde is waar. Al in de vorige 

eeuw, toen er nog geen sprake van 

een personeelstekort was, voeren 

schepen veelvuldig onderbemand. 

Het gevolg was bijvoorbeeld dat 

door oververmoeidheid van de enige 

schipper aan boord er beneden de 

Ruhr regelmatig een schip tussen de 

kribben tot stilstand kwam. Roeruitval 

heette dat……

• Ook het rondvaren met onder gekwa-

liiceerd personeel is al decennia aan 
de gang. Bijna 30 jaar geleden voer ik 

al met zogenaamde ‘koiepatenten’ 
en matrozen die amper konden com-

municeren, dag en nacht de Rijn op 

en af. Wanneer de landelijke politie 

dit nu pas ontdekt, is men jarenlang 

niet echt alert geweest.

• De situatie wordt nog schrijnender, 

wanneer men bedenkt dat de lande-

lijke politiedienst en de wetgeving in 

dezen de grote katalysatoren zijn; 

door uitholling van de politiedien-

sten is de kans op een controle klei-

ner dan het winnen van een prijs in 

de Staatsloterij en wanneer men 
dan alsnog verbaliseerd wordt, is 

de sanctie veelal een lachertje. 

Met betrekking tot de analyse van 

de ernstige incidenten zou de heer 

Nieuwenhuize zich misschien eens 

moeten afvragen, of de huidige vaar-

tijdenwet nog wel van deze tijd is en 

of het normaal is dat een schipper, 

welk door zeer grove nalatigheid een 

ernstig incident heeft veroorzaakt, de 

volgende dag met een ander vaartuig 

weer op pad kan? Wordt het geen 

tijd voor nieuwe wetgeving en een 

Tuchtraad voor de Binnenvaart, en 

inherent hieraan het intrekken van 

vaarbevoegdheden?

• Helaas kunnen alleen aangepaste 

wetgeving en krachtige handhaving 

een verandering in de huidige situatie 

teweegbrengen. De landelijke politie-

dienst heeft nog wat te doen.

• Binnenvaart schrikt van misstanden 

bij Rijkswaterstaat: ‘Gigantisch aan-

tal gebreken bij de sluizen en andere 

kunstwerken van Rijkswaterstaat’. 
Steigers waar we niet vanaf kun-

nen omdat de loopbruggen worden 

weggehaald en pas over jaren te-

rug geplaats worden. Personeel wat 

niet op het werk verschijnt waardoor 

sluizen niet meer kunnen schutten, 

onderhoud wordt niet nauwelijks, of 

aar half gedaan waardoor sluizen en 

bruggen niet meer of slechts beperkt 

werken. De binnenvaart waarschuwt 

Rijkswaterstaat dat er nog veel meer 

problemen aankomen als niet snel de 

achterstanden in het onderhoud wor-

den ingelopen. Elke keer dat wij een 

gebrek constateren bij een kunstwerk 

zullen wij aangifte gaan doen tegen 

Rijkswaterstaat en die boetes zijn niet 

mals. In het ergste geval gaan de ver-

antwoordelijk mensen bij Rijkswater-

staat een aantal maanden de cel in.

Reactie ASV:

Vanuit een interne inventarisatie kunnen 

wij zeker niet de conclusie trekken dat op 

(bijna) alle schepen er van alles mis zou 

zijn, zoals gesuggereerd wordt in een ar-

tikel in de Schuttevaer. Velen van ons (we 
hebben niet voor niets alleen maar va-

rende leden, dus spreken vanuit eigen er-

varing) worden regelmatig gecontroleerd 

door diverse organisaties waaronder de 

politie en worden ook regelmatig “in orde” 

bevonden. 

Wel merken wij dat de politie tegenwoordig 

niet meer vergelijkbaar is met de scheep-

vaartpolitie in het verleden. Zo ontstaan er 

discussies over het vaartijdenboek en de 

wijze van invullen, maar we merken ook 

aan andere zaken dat politieagenten “van 

de wal” weinig feeling hebben met het va-

rend bestaan, en dat wreekt zich. 

Natuurlijk wil ook de ASV dat het veilig 
is op het water en er sprake is van een 

level-playing ield waarbij iedereen zich 
aan dezelfde regels moet houden. Daar-

bij herkennen wij echter een aantal knel-

punten. Zo overtreden schippers gedwon-

gen de vaar- en rusttijdenwet, simpelweg 

omdat ze zich daartoe genoodzaakt zien 

vanwege gebrekkige voorzieningen en 

onvoldoende lexibiliteit in de regelge-

ving. Gedwongen overschrijding van het 

vaartijdenbesluit doet zich voor omdat er 

niet voldoende ligplaatsen zijn, of omdat 

de kunstwerken zoals sluizen en bruggen 

niet functioneren. Men kan niet zeggen 

dat de ASV daar niet al vele malen op ge-

wezen heeft.

Ook onderbezetting komt deels voort uit 

overmacht. Zo heeft men de opleidingen 

zo bizar veranderd dat de kwaliicatie ma-

troos nu 2 jaar duurt. Iemand die de oplei-

ding matroos heeft afgerond en doorgaat 

met diploma schipper krijgt zijn diploma 

matroos niet want de opleiding moet vol-

gens de richtlijn 2 jaar duren. Conclusie: 

de jongen heeft straks een schippersdi-

ploma op zak en wordt dan pas matroos in 

zijn boekje, in functie en in loon. Nog een 

reden dat de aanwas van het personeel 

minder wordt. 
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Toen de bemanningseisen op de agenda 

stond bij de CCR heeft de ASV gepro-

beerd mee te praten maar wij worden 

geblokkeerd als zijnde “geen erkende ge-

sprekspartner”. Helaas hebben anderen 

kennelijk niet overzien welke problemen 

de bemanningseisen zouden oproepen. 

Op dit moment is het zelfs zo dat de Bel-

gische opleidingen vrijwel stilgevallen 

zijn. De reden: door de nieuwe Europese 

richtlijn voor beroepskwaliicaties moeten 
opleidingen worden aangepast en goed-

gekeurd, dat is tot op heden nog niet ge-

beurd.  

De ASV is er niet tegen dat er gehand-

haafd wordt, zeker niet bij excessen waar-

bij er sprake kan zijn van gevaar. Over dit 

soort problemen in de binnenvaart hadden 

wij dan ook al lang geleden willen spreken 

met het Ministerie I&W en het is ons diver-

se malen beloofd dat we daar met elkaar 

over rond de tafel zouden gaan. Dat is dus 

nog steeds niet gebeurd. 

Gevolgen van sancties op Russische olie 

De ASV ontving een brief van directeur 

Generaal klimaat en energie over de 

sancties op Russische olie en aardolie-

producten 

Samengevat:

In het zesde EU-sanctiepakket, van 3 juni 

2022, is een verbod afgesproken op de in-

voer van olie en olieproducten uit Rusland 

via zee. 

Efectief betekent dit dat er vanaf 5 de-

cember 2022 geen ruwe aardolie vanuit 

Rusland meer aangekocht en per schip in-

gevoerd mag worden, en vanaf 5 februari 
2023 zullen ook geraineerde producten 
onder dit verbod vallen. 

Gevolgen van sancties op olie: Binnen-

vaart niet genoemd

We lezen dat er gevolgen zijn omdat olie 

een belangrijk product is voor de (Neder-

landse economie), als brandstof en als 

grondstof. Het is een belangrijke grond-

stof voor veel sectoren, zoals rainade-

rijen en de chemische sector. 

Vervolgens lezen we dat voor sectoren als 

defensie, zeevaart, luchtvaart, landbouw 

en wegtransport diesel een belangrijke 

brandstof is. Het wegtransport wordt nog 

eens nader genoemd want is goed voor 

ongeveer 25% van het verbruik in Ne-

derland, dit betreft vooral een groot deel 

vrachtwagens, die essentieel zijn voor 

de logistiek en bevoorrading. Een leuke 

woordspeling volgt nog de binnenvaart 

geheel uit het oog verloren hebbend: “Ne-

derland drijft logistiek op diesel.” In een 

schema is overigens wel duidelijk te zien 

hoe groot het belang van gasolie is voor 

de binnenvaart. Daarin wordt de binnen-

vaart gesplitst in internationale binnen-

vaart (10% en overige 5%) 

Verstoringen in de aanvoer van aard-

olie en aardolieproducten

Het lijkt erop dat deze sancties voor Ne-

derland weinig gevolgen zouden hebben 

omdat de kust van Noordwest-Europa en 

het stroomgebied van de Rijn kan worden 

beschouwd als de dieselafzetmarkt voor 

de rainaderijen in Nederland, België en 

in Duitsland langs de Rijn. De productie 

van diesel in het gebied is grofweg in ba-

lans met de consumptie van diesel in het 

gebied. 

Maar het noorden van Duitsland, Frankrijk 

en het Verenigd Koninkrijk zijn wel sterk 

afhankelijk van import van diesel vanuit 

Rusland. 

Europa is voor 20% van haar dieselbe-

hoefte afhankelijk van import, en de helft 

daarvan komt uit Rusland. In totaal dekt 

de Russische diesel dus 10% van het ver-
bruik in Europa.

Alternatieven voor ruwe olie en diesel 

uit Rusland 

Van de door Nederland geraineerde 
ruwe aardolie was in 2021 33% afkomstig 
uit Rusland. Een aantal factoren draagt bij 

aan het risico op schaarsere beschikbaar-

heid van aardolieproducten. Zo levert de 

gangbare blend met Russische olie een 

hogere opbrengst van middle-distillates 

(diesel en kerosine) dan aardolie uit ande-

re landen welke een andere samenstelling 

heeft. De samenstelling is van invloed op 

de producten die uit het rainageproces 
komt. Gebruik van lichtere olie leidt bij-

voorbeeld tot meer benzine-, maar minder 

diesel- en kerosineproductie. Bij gebruik 

van andere soorten ruwe aardolie zal 

naar verwachting de dieselproductie van 

de Nederlandse rainaderijen dus omlaag 
gaan. 

Nederland is binnen de EU het enige netto 

diesel-exporterende land. De wegvallende 

Europese import van diesel uit Rusland en 

de substitutie van Russische ruwe aard-

olie voor rainage kan extra vraag naar in 
Nederland geproduceerde diesel genere-

ren. Nederland heeft met zijn uitgebreide 

rainage en olieverwerkende industrie in 
eigen land een relatief gunstige uitgangs-

positie ten opzichte van landen die deze 

capaciteit niet hebben, al is het niet mo-

gelijk de binnenlandse vraag voorrang te 

geven omdat de markt niet gereguleerd is. 

Prijzen 

De prijs voor ruwe aardolie (Brent) is vo-

latiel en schommelt momenteel rond de 

90-100 dollar per vat. Ter vergelijking, in 

2021 lag de gemiddelde prijs op 70 dollar. 

Deze relatief hoge prijs wordt veroorzaakt 

door een aantal zaken: tijdens de coron-

apandemie zijn investeringen in explora-

tie- en productie van nieuwe olieproductie 

sterk verminderd geweest waardoor de 

olieproductie verlaagd is. Tegelijkertijd is 

de vraag naar ruwe aardolie en oliepro-

ducten na het beëindigen van de corona 
lockdowns link gestegen. Mondiale voor-
raden van ruwe aardolie en diesel zijn 

inmiddels op een laag niveau aangeko-

men. Dit betekent dat schommelingen in 

vraag- en aanbod minder goed door de 

markt opgevangen kunnen worden met 

de beschikbare commerciële voorraden 
en dus tot meer volatiele prijzen zullen 

leiden. Deze hogere prijzen en volatiliteit 

zullen naar verwachting aanhouden totdat 

vraag- en aanbod weer meer in balans 

gebracht zullen zijn, bijvoorbeeld als ge-

volg van het ontwikkelen van nieuwe ruwe 

aardolieproductie. Op 5 oktober van dit 
jaar heeft de OPEC+, geleid door Saoe-

diArabië en Rusland, besloten in novem-

ber haar olieproductie verder te verlagen, 

wat tot een verdere prijsstijging zou kun-

nen leiden. De prijzen zullen daarnaast 

mogelijk verder stijgen met ingang van de 

sancties in december en februari. Ook zal 

de ruwe aardolie van verder weg geïmpor-

teerd moeten worden naar Europa.

Als er schaarste ontstaat, kan dit leiden 

tot hogere prijzen voor diesel. Dit kan ef-

fect hebben op consumenten en sectoren 

waar diesel veel gebruikt wordt, zoals de 

transport- en logistiek, scheepvaart, land-

bouw, visserij, industrie en bouw. Het is 

lastig te voorspellen hoe de toekomstige 

prijsontwikkeling eruit zal zien. Het kabi-

net blijft alert op de impact van de wereld-

wijde en Nederlandse prijsontwikkeling. 

Bedrijven zullen een eventueel hogere 

prijs waar mogelijk moeten doorbereke-

nen. Consumenten zullen hun dieselver-

bruik, waar mogelijk, moeten aanpassen 

op de hogere prijs.

Of er daadwerkelijk een tekort of schaars-

te zal ontstaan is nog niet met zekerheid 

te zeggen. Economische factoren zijn van 

grote invloed op de vraag. Zo kan voort-
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zetting van de stringente maatregelen in 

het kader van COVID-19 in China leiden 

tot een vermindering van de wereldwijde 

olie- en dieselvraag, maar kan een storing 

bij een grote rainaderij leiden tot (tijde-

lijke) schaarste door de bovengenoemde 

lage voorraden. Deze onzekerheid maakt 

het lastig de precieze impact van de sanc-

ties te duiden en een voorspelling te doen 

over schaarste/tekort. De mogelijkheid is 

echter wel aanwezig, daarom is een goe-

de voorbereiding van belang.

Maatregelen 

Voorbereiding maatregelen Het kabinet 

voorziet op dit moment geen acuut te-

kort aan diesel of olie. Om bij een acute 

crisis goed voorbereid te zijn wordt wel 

naar maatregelen gekeken. Uitgangspunt 

voor het Nederlandse landelijk crisisplan 

is het crisisplan olie van het IEA. De IEA-

aanpak van een crisis op het gebied van 

olie of olieproducten is gebaseerd op twee 

poten: het vergroten van het olie en/of 

olieproduct aanbod op de markt en het 

beperken van de vraag naar olie en/of 

olieproducten. Aan de aanbodzijde heeft 

het kabinet voorbereidende maatregelen 

getrofen, namelijk het ophogen van de 
strategische olieen dieselvoorraad. 

Momenteel wordt zoals hierboven be-

schreven door de diverse departementen 

geïnventariseerd welke maatregelen voor 

Nederland geschikt kunnen zijn en welke 

mogelijke maatregelen hiernaast kunnen 

worden genomen om de vraag naar olie-

producten (diesel) tijdelijk te verlagen. 

Hierbij wordt meegenomen dat hoge die-

selprijzen schadelijk kunnen zijn voor de 

economie. 

Structurele maatregelen 

Het kabinet blijft werken aan verduurza-

ming van de energievoorziening, de mo-

biliteit en de gebouwde omgeving. Onder-

deel hiervan is het geleidelijk vervangen 

van olie en olieproducten door meer duur-

zame alternatieven. Voorbeelden zijn het 

stimuleren van elektrisch vervoer en het 

bijmengen van biobrandstofen, maar ook 
het vergroten van het aanbod van her-

nieuwbare energie. Afhankelijkheid van 

olie en olieproducten wordt op die manier 

verminderd. Het kabinet kijkt ook naar de 

fuel switch die is opgetreden als gevolg 

van de hoge gasprijzen, waarbij is overge-

gaan van gas naar olie.

Communicatie 

Minister van Klimaat en Energie Jetten en 

de Minister van Economische zaken en 

Klimaat Adriaansens schrijven: 

“Wij vinden het belangrijk om burgers en 

bedrijven goed te (blijven) informeren over 
de mogelijke gevolgen van de aanstaande 

sancties op Russische ruwe aardolie en 

olieproducten. We benutten daarvoor on-

der meer de verschillende communicatie-

kanalen van de rijksoverheid. Binnenkort 

spreken we bovendien de sectoren die in 

hun dagelijkse bedrijfsvoering veel diesel 

nodig hebben. We willen hen zo goed mo-

gelijk meenemen in alle voorbereidingen 

die we trefen. Ook biedt dit de sectoren 
een extra gelegenheid om input te geven 

op hoe we ons als maatschappij kunnen 

voorbereiden op mogelijke schaarste en 

eventuele tekorten. 

Conclusie 

Doordat de wereldwijde handelsstromen 

van olie – veelal per schip - wendbaarder 

zijn dan bijvoorbeeld die van gas en elek-

tra, is de oliemarkt relatief goed in staat 

om klappen op te vangen, wat de kans op 

fysieke tekorten in de EU verkleint. Toch 

zijn er ook speciieke regionale logistieke 
beperkingen in het transport van aardolie 

en aardolieproducten (tankercapaciteit, 
bezetting van spoor, diepte van vaarwe-

gen en havens). Verder is de oliemarkt 

is minder gereguleerd dan die voor gas 

en elektriciteit en daarmee zijn potentiële 

verstoringen aanzienlijk moeilijker te be-

heersen. Bovendien heeft deze markt een 

nog sterker internationaal karakter en er 

is een grote rol voor de OPEC. Dat stelt 

grenzen aan de mogelijkheden om een 

eventuele crisissituatie te beheersen. Wel 

kan de impact van verstoringen worden 

verkleind, enerzijds door collectieve inzet 

van strategische voorraden en anderzijds 

door tijdelijke vraagbeperkende maatre-

gelen. Zoals hierboven toegelicht treft het 

kabinet hiertoe nationaal en in Europees 

verband de nodige voorbereidingen. We 

werken daarom aan de ontwikkeling van 

het landelijk crisisplan olie, de inventa-

risatie van maatregelen en de Europese 

samenwerking op het gebied van olie, en 

zullen hier de komende periode over blij-

ven communiceren.

Tot zover 

een samenvatting van de betrefende 
brief. (de ASV heeft overigens geen uit-
nodiging ontvangen om mee te praten). 

Mocht u de complete brief willen lezen 

neem dan even contact op met 

info@algemeeneschippersvereeniging.nl

Naar aanleiding van “onderzoeken” zijn 

wij (denktank ASV) dieper in de materie 
gedoken wat betreft brandstofen. Pe-

ter van der Veen kwam met een “ex-

pert” aan, die erg veel verstand heeft 

van motoren én brandstofen. 

Wij zijn daarom ook als danktank met hem 

in gesprek gegaan om dit verder uit te zoe-

ken. Tijdens ons gesprek (digitaal) kwam 
naar voren dat de huidige gasolie die wij 

allen bunkeren nu al vervuild is. En dan 

bedoelen we nu nog niet FAME of HVO-

vervuiling. Dit is de rode diesel EN590 die 

wij overal bunkeren. 

De onderzoekers hebben over de 8.000 

monsters van gasolie onderzocht. Dit was 

door onafhankelijke geclassiiceerde bu-

reaus gedaan. Zodat er geen “vuil spel” 

gespeeld kon worden. 90% kwam met 

een foutief rapport terug! Dit is een zeer 

ernstige zaak die wij als ASV niet zomaar 
naast ons neer kunnen leggen. 

Tevens hebben wij het over toevoegingen 

zoals FAME gesproken. Je hebt verschil-

lende soorten FAME, want FAME is een 

verzamelnaam voor alle “bio” brandstof-

fen. We kunnen hierin onderscheid ma-

ken van plantaardige en dierlijke FAME. 

De verschillen zijn enorm en we hebben 

allen kunnen zien in verschillende media 

wat van efecten dit kán hebben op onze 
motoren/ilters. 

Er werd ons gevraagd om méér te gaan 

monsteren in de binnenvaart, zodat er 

meer bekend wordt over de brandstofen 
die wij nu geleverd krijgen. Aangezien er 

nu al foutieve rapporten worden terugge-

stuurd doordat er te veel vuil inzit, moeten 

we nu al aan de bel gaan trekken. 

Wilt u hierover contact opnemen of weten 

waar u een monsterkit kunt verkrijgen? 

Neem dan contact op met info@alge-

meeneschippersvereeniging.nl of met Pe-

ter van de Veen: peter.asv@outlook.com 
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  Verslag stakeholderbijeenkomst Emissielabel Binnenvaart 

 Convenant emissielabel binnenvaart

Vergroening Binnenvaart

De directeur van het EICB opent de 

online bijeenkomst en heet de deelne-

mers welkom (ong. 40 deelnemers).

Hij licht het programma toe na korte in-

leidingen vanuit overheid en SAB over 

het emissielabel.

Door IenW wordt aangegeven dat het 

emissielabel voortvloeit uit een afspraak 

in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart 

en Havens uit 2019. 

De systematiek voor het label is ontwik-

keld door het EICB, waarna het aanvra-

gen van een emissielabel op 15 november 

2021 van start is gegaan. De uitvoering 

hiervan is opgedragen aan Stichting SAB.

Het belangrijkste doel van het label is in-

zicht in emissies wat betreft klimaat (CO2) 

en luchtkwaliteit (NoX, ijnstof). Het label 
geeft d.m.v. een letter (CO2) en cijfer 

(luchtkwaliteit) inzicht in de mate van ver-

duurzaming van een schip.

Het SAB legt uit hoe de aanvraag van het 

label in zijn werk gaat. Inmiddels zouden 

een aantal schepen een label hebben ont-

vangen.

Er moet nog veel aan de procedure verbe-

terd worden, o.a. het meten aan de pijp en 

de kosten hiervan.

Gemeente Nijmegen gaf aan dat zij er 

overtuigd van zijn, dat meer prikkels ook 

meer kans op vergroening van de binnen-

vaart betekent en zien de meerwaarde 

van samenwerking tussen gemeenten en 

havens!

Havenbedrijf Rotterdam voegt daar aan 

toe, dat ze samen moeten optrekken om 

te kijken hoe we de prikkels gaan vorm-

geven.

KBN en ASV vinden het nog niet eenvou-

dig. KBN noemt het ‘slechts een motoren-

label’ en er wordt nog niet genoeg geke-

ken naar de ‘algehele performance’. 

ASV vindt het label nog niet aantrekkelijk 

genoeg voor ondernemers en de kosten 

voor meten is te duur. Daarbij is de tijd om 

weer te moeten meten veel te snel achter 

elkaar. 

Het label wordt alleen nog maar in Rot-

terdam erkend. Het moet internationaler 

getrokken worden i.v.m. een level playing 

ield.
Ook moeten scheepseigenaren veel doen 

om een emissielabel aan te vragen.

 

Het Ministerie antwoordt dat andere lan-

den ook een label willen, al dan niet naar 

Nederlands model. Er zou een commissie 

zijn ingesteld.

De bedoeling is dat er uiteindelijk één in-

ternationaal (Europees) systeem komt en 

niet meerdere labels naast elkaar.

Evofenedex benadrukt dat vergroening 

belangrijk is om de binnenvaartsector 

te behouden. Verladers willen het label 

graag implementeren.

Verslag overleg 11 november 2022 

Kennismaking en bespreken conve-

nant emissielabel binnenvaart

De ASV heeft een gesprek gehad met 

iemand van Maritime Transport Energy, 

(Interim Legal Management) n.a.v. het 

overleg met de stakeholders over het 

convenant emissielabel een paar we-

ken terug.

Het Ministerie heeft besloten dat er een 

verkenning bij alle stakeholders moest 

komen.

Er was op voorhand vanuit gegaan dat 

het er allemaal positief uitzag, maar in het 

stakeholders overleg convenant emissie-

label, bleek al snel dat er nogal wat be-

zwaren waren over dit convenant en er 

niet  getekend zou worden.

Vandaar dat het Maritime Transport Ener-

gy (een externe partij) de opdracht heeft 

gekregen vanuit het Ministerie om te on-

derzoeken waar nu de bezwaren en waar 

de kansen zitten.

Er werd ons medegedeeld dat pasgele-

den het Ministerie een presentatie heeft 

gehouden over het labelsysteem bij de 

andere lidstaten en dat dit goed zou zijn 

ontvangen! 

Aan de ASV is gevraagd waar onze be-

zwaren zaten?

We hebben een aantal punten benoemd 

en toegelicht.

• Het label moet internationaal zijn 

i.v.m. een level playing ield
• Het inplannen van een meting aan de 

pijp moet: 

Veel makkelijker in te plannen zijn.

Veel goedkoper worden. Zoals 

vanaf begin is voorgesteld haal-

baarheid en betaalbaarheid en op 

vrijwillige basis.

De website bij SAB waar data en 

stukken aangeleverd moeten wor-

den, moet beter functioneren.

De berekening van de uitstoot 

moet anders; dit geeft geen reële 

cijfers.

• Het aantal draaiuren wat nu ge-

steld wordt, moet opgerekt wor-

den, want dit is veel te snel na 

de metingen. Nu is het na 10.000 

draaiuren en bij een nieuwe mo-

tor na de eerste 20.000 draaiuren. 

Ook dit is een voor sommige al na 

anderhalf jaar weer een kostenpost.

• In het convenant onder hoofdstuk 2 

staat een aantal artikelen benoemd 

waar wij vraagtekens bij hebben.

2.1.3 Afspraken met verladers

2.1.4 Afspraken met havenbedrij-

ven en (decentrale) overheden

2.1.5 Afspraken met banken

De ASV geeft aan dat dit ingrijpen in de 

markt is en dat mag niet en vraagt zich of 

dit juridisch kan?

Hier wordt op geantwoord dat dit onder-

zocht moet worden en er nu geen ant-

woord op gegeven kon worden.

We hebben gevraagd wanneer dit duide-

lijk is of wij het wel of juist niet krijgen te 

horen.
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Hier werd op gereageerd dat ze niet wis-

ten of dat kon. De ASV heeft erop aan-

gedrongen dit toch te delen en ook met 

andere stakeholders, ook met betrekking 

voor het creëren draagvlak (transparantie 

zeg maar). 

• Dan in artikel 4, Toetreding en 

opzegging in het convenant, 

staat onder punt 3 het volgende: 

Zodra het Rijk en minimaal 75% 

van de overige partijen via het se-

cretariaat schriftelijk (digitaal) heeft 

ingestemd met het verzoek tot toe-

treding, ontvangt de toetredende 

partij de status van partij bij dit con-

venant en gelden voor die partij de 

voor haar uit het convenant voort-

vloeiende rechten en verplichtingen. 

Hierover heeft de ASV aangegeven 

dat hier heel veel partijen inzitten die 

dit niet hoeven uit te voeren, maar 

waarbij wel het belang van de schip-

per totaal ondergesneeuwd wordt. 

Wij stellen voor dat de stem van de 

schipper veel zwaarder moet wegen 

in dit geheel.

• Ook hebben we aangegeven dat het 

EICB en SAB geen brancheorgani-

saties zijn zoals nu in het convenant 

gesteld wordt. Dat was men met ons 

eens, dat dit niet klopte.

De vraag is gesteld hoe de ASV denkt dat 

een label wel zou kunnen werken?

We hebben afgesproken dat we dit intern 

gaan overleggen en hierop terugkomen.

 

Na een uur was het gesprek ten einde. 

Subsidieplafond voor motorvervanging 

opgehoogd met € 10 miljoen 

Op 17 oktober heeft Minister Harbers 

middels een brief de Kamer geïnfor-

meerd over de stand van zaken van de 

openstaande toezegging met betrek-

king tot de Tijdelijke subsidieregeling 

verduurzaming binnenvaartschepen 

2021-2025.

 

Harbers concludeert dat op dit moment 

zeer weinig animo is voor de subsidie voor 

enkel een SCR-katalysator. In 2021 en 

2022 is wel gebleken dat er een zeer grote 

vraag is naar nieuwe motoren met mini-

maal Stage V niveau. Er zijn ook signalen 

dat subsidiering van een SCR-katalysator 

in combinatie met een roetilter de rege-

ling aantrekkelijker kan maken. 

Volgens de Minister zijn schippers hui-

verig om te investeren in de aanschaf en 

installatie van een SCR-katalysator die 

slechts één vorm van uitstoot reduceert 

(in dit geval NOx). Om vergroening aan 

te tonen moeten ook andere uitstootwaar-

den (CO2, roet, ijnstof) worden aange-

pakt. Ook blijven de kosten van aanschaf, 

installatie en optimalisering van SCR-

katalysator plus de nodige revisies hoog. 

Daarnaast vindt men het risico op het in-

vesteren in een katalysator hoog. 

De zeer grote vraag naar Stage V motoren 

is te verklaren, doordat de kosten van een 

nieuwe motor drie- tot viermaal hoger zijn 

dan van een motorrevisie. De substantiële 

subsidie van deze regeling maakt daarin 

het grote verschil. Daarnaast voldoet men 

met de installatie van een nieuwe motor 

met minimaal Stage V niveau aan de (in-

ter)nationale lange termijn vereisten. 

In opvolging van de grote vraag naar mo-

torvervanging is onlangs het subsidiepla-

fond voor motorvervanging in genoemde 

regeling opgehoogd met € 10 miljoen. 

De Minister van Infrastructuur en Water-

staat, M.G.J. Harbers: 

“Verder ben ik momenteel in overleg met 

mijn collega van LNV om de regeling voor 

volgend jaar verder aan te passen en ik 

zal de Kamer voor het einde van het jaar 

daarover verder informeren.”
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 Labelsysteem input

Waarom de ASV denkt dat het hui-

dige labelsysteem geen draagvlak 

gaat krijgen en voorstellen hoe het 

beter kan.

Tijdens het overleg op 11 november 2022 

met Maritiem Transport Energy (Interim 

Legal Management) heeft de ASV een 

aantal hete hangijzers besproken waar-

van wij denken, dat die er oorzaak van zijn 

dat een labelsysteem zoals het er nu ligt, 

geen draagvlak voor de binnenvaart gaat 

krijgen. Ons is gevraagd om puntsgewijs 

te benoemen waar de knelpunten zitten, 

waarom de ASV denkt dat het niet werkt 

en wat een oplossing zou zijn. Hieronder 

een aantal zaken waarvan de ASV denkt 

dat ze anders zouden moeten. 

• Een internationaal labelsysteem is 

een must

Het labelsysteem in dit convenant is 

een nationaal systeem waarvan men 

hoopt dat het overgenomen wordt op 

internationaal niveau. De ASV is van 

mening dat een systeem alleen kans 

van slagen heeft wanneer dit interna-

tionaal is. De nationale binnenvaart-

vloot vaart namelijk voor een me-

rendeel over de Nederlandse grens 

en concurreert met die buitenlandse 

vloot. Juist op deze partijen wil de 

Nederlandse vloot zich onderschei-

den. Dat kan alleen met een interna-

tionaal labelsysteem. Daarbij creëert 

men met een nationaal labelsysteem 

een niet level playing ield; De Neder-
landse vloot maakt kosten voor het 

labelsysteem waar de klanten over 

de grens geen waarde aan hechten. 

Daarbij maken de concurrenten deze 

kosten niet. 

Men spreekt van een labelsysteem op 

vrijwillige basis maar zodra havens, 

banken, gemeentes en provincies 

waarde hangen aan het labelsysteem 

wordt het natuurlijk een indirecte ver-

plichting.

Voorstel ASV: Voer het label in wanneer 

het internationaal gedragen wordt, op vrij-

willige basis.

• Green Award loskoppelen van een 

labelsysteem

Stichting Green Award heeft niets 

te maken met een labelsysteem en 

zou niet meegenomen moeten wor-

den in het convenant. Green Award 

geeft punten op veiligheid etc. Mocht 

Green Award zelf een vrijstelling wil-

len geven wanneer een schip een be-

paald label heeft, is dat aan de stich-

ting zelf. Het label wordt ontwikkeld 

als doel de klimaatdoelstelling te ha-

len en heeft geen betrekking op per-

soneel en veiligheid etc. aan boord.

Voorstel ASV: Koppel Green Award los 

van het labelsysteem.

• De aanname dat oude motoren ver-

vangen moeten worden is een mis-

vatting

In het convenant wordt gesproken 

dat het in stand houden van CCR2 of 

oudere motoren zonder nabehande-

ling een rem op de groei van Stage V 

motoren is. Dit is een denkwijze die 

uit het convenant moet. Doel is het 

halen van de beoogde reductie van 

uitstoot, niet het her-motoriseren naar 

Stage V motoren. Wanneer een niet 

Stage V motor goed presteert op een 

label door bijvoorbeeld een andere 

brandstof, heeft het label haar werk 

gedaan. Daarbij is de werkelijke oor-

zaak van het achterblijven van Stage 

V motoren domweg dat de motoren 

zeer beperkt beschikbaar zijn.

Voorstel ASV: Hou het doel voor ogen; 

geen Stage V, maar een goed label.

• Zorg voor een toekomst garantie op 

een investering

Als de ondernemer nu een nabe-

handelingssysteem plaatst achter 

een CCR 0/1/2 motor, dan reduceert 

men de NOx uitstoot naar een norm 

van stage V (1,8 gram). Wanneer de 

motor vervolgens vervangen moet 

worden, dan voldoet men aan de uit-

stoot van Stage V (1,8 gram), maar 

dit mag niet. Bij een nieuwe motor 

hoort een nieuw nabehandelingssy-

steem, omdat motorfabrikanten met 

de huidige regelgeving bij machte zijn 

om de motor te laten certiiceren en 
een schipper niet. Dit is pure kapitaal-

vernietiging en heeft niks met milieu 

te maken. Het stimuleert niet de ver-

groening, laat staan te labelen.

Voorstel ASV: Maak het mogelijk eenmaal 

geïnstalleerde nabehandelingssystemen 

herbruikbaar te maken bij het plaatsen 

van een nieuwe motor. Dit stimuleert ver-

groening, duurzaamheid, inanciële zeker-
heid voor de ondernemer en motivatie om 

te labelen.

• Alle havens moeten het label erken-

nen

Op dit moment biedt alleen haven 

Rotterdam korting op havengelden, 

alle andere havens (zelfs de havens 

die meewerken aan het opzetten van 

het label) geven geen voordeel op het 

hebben van een label. Het wekt na-

melijk de indruk dat vooral de schip-

pers iets moeten en de gemeentes 

gaan vertellen wat de schippers dan 

moeten doen, zonder zelf initiatief te 

nemen.

Voorstel ASV: Voer niet eerder een label 

in dan wanneer havens hun havenveror-

dening aangepast hebben op het labelsy-

steem.

• Het onterecht benoemen van bran-

cheorganisaties

Het SAB, Green Award, NVB, EICB 

worden ten onrechte benoemd als 

brancheorganisaties. Deze organi-

saties praten over de binnenvaart 

en niet namens de binnenvaart. Dat 

is een wezenlijk verschil. Deze orga-

nisaties verdienen alleen maar aan 

de sector en dragen niet de kosten 

voortkomend uit dit label.

Voorstel ASV: Benoem alleen brancheor-
ganisaties welke ook daadwerkelijk alleen 

de branche vertegenwoordigen.

• Te veel invloed van externe partijen

Om het convenant breed gedragen te 

laten worden zijn er zoveel mogelijk 

partijen aan tafel gehaald. Volgens de 

ASV slaat dit de plank mis. Beter zou 

zijn dat er een label voortkomt uit de 

binnenvaart, door de binnenvaart en 

namens de binnenvaart. Dit label kan 

dan voorgelegd worden aan bijvoor-

beeld gemeenten met uitleg over wat 

het inhoudt. Aan de hand daarvan 

kan een partij voordelen bieden om 

vergroening te bevorderen. Nu zitten 

er zoveel partijen aan tafel die geen 

kennis hebben in en uit de binnen-

vaart dat de “echte” brancheorgani-

saties een veel te kleine stem hebben 

in deze. Een reden waarom dit label 

volgens ons niet sector breed gedra-

gen gaat worden.

Voorstel ASV: Maak de stem van de 

schippers en binnenvaartbranches groter 
in dit label.

• Meten aan de pijp moet makkelijker 

en goedkoper

De meting zoals die nu opgenomen 

is, is complex en duur. Deze meting 

is moeilijk in te plannen. Wachttijden 

zijn maanden, waar in de scheep-

vaart de opdrachten per week ge-

pland worden. Vandaar dat de locatie 

van het schip ook niet eerder bekend 

is. Daarnaast moeten de omstandig-

heden voor meten gunstig zijn. Niet 

op elk vaargebied kan een meting ge-
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daan worden. Schepen moeten een 

periode vollast varen en dat kan al-

leen op ruim vaarwater. Daarbij moet 

het schip geladen zijn. 

Er is een groot tekort aan geaccre-

diteerde meetinstanties. Het tekort 

vergroot bovendien wanneer er elke 

10.000 uur gemeten moet worden. 

Daarbij zal bij een hoge vraag naar 

metingen de prijs van een meting stij-

gen (vrije marktwerking). Onwense-

lijk, want het vertrekpunt van het label 

is simpel en toegankelijk. Eenmalig 

eenvoudiger meten en dat als ver-

trekpunt nemen voor vervolgmeting 

is praktischer. Vervolgens eens in de 

7 jaar gelijkmatig met het vernieuwen 

van het CvO een her-meting. Dan 

is het voor schippers en meetbedrij-

ven makkelijker te plannen. Daarbij 

is eens in de 7 jaar meten meer dan 

genoeg, omdat installatiebedrijven 

monitoren wat het systeem doet. Bij 

gebreken vindt er onderhoud plaats 

aan het systeem. Bijvoorbeeld wor-

den auto’s alleen gemeten bij een 

nieuwe APK (vergelijkbaar het CvO) 

en niet bij een bepaalde km-stand 

(draaiuren). 

Voorstel ASV: Bij vernieuwing CvO of na 

20.000 draaiuren meten en meet simpe-

ler.

• Manier van CO2 berekening

Het berekenen van CO2 is een com-

plex verhaal. Des te meer wanneer 

men dit per ton per kilometer wil uitre-

kenen. Daarbij geeft het administra-

tieve rompslomp voor de schipper. 

Het uitgangspunt van het label zou 

moeten zijn: toegankelijk en simpel. 

De ASV wil in het kader hiervan voor-

stellen op voorhand uit te rekenen 

hoeveel CO2 een schip uitstoot. Ei-

genlijk hoe dat met auto’s en witgoed 

ook gebeurt. We nemen een schip, 

dit schip heeft een bepaald motorver-

mogen en een bepaald aantal tonnen 

dat er mee vervoerd kan worden. Om 

het simpel te houden zou men moe-

ten kijken naar gemiddelden. 

*De gemiddelde laaddiepte is 2,80 

meter (meest toegankelijke diepte in 

kanalen, scheepsbouw en rivierwa-

terstand)

*Gemiddeld vaart een schip geladen 

13 km per uur. 

*Gemiddeld vaart een schip op 25% 

van zijn motor vermogen. 

*Het schip verbruikt per uur op 25% 

vermogen een bepaald aantal liters. 

*Bij de berekening per ton per kilome-

ter neemt men de te vervoeren ton-

nen op maximale diepgang tot 2,80 

meter. Wanneer men dit dan uitge-

rekend heeft, hebben we een goed 

algemeen beeld van de CO2 uitstoot.

Auto’s en witgoed krijgen op voor-

hand een label. Er wordt niet geke-

ken naar hoeveel een auto tankt of 

een wasmachine gebruikt wordt. Het 

principe waaruit het label nu werkt 

betekent dat een schip van label kan 

veranderen wanneer een vaargebied 

verandert of een schipper ander vaar-

gedrag hanteert. 

Voorstel ASV: Maak een berekening op 

basis van het bovengenoemde gemid-

delde.

• Uitgaan van bunker facturen onmo-

gelijk

Het overleggen van bunkerfactu-

ren als bewijsstuk voor de uitstoot 

van CO2 geeft administratieve druk. 

Daarbij kunnen schepen een enorme 

voorraad olie aan boord hebben en 

hierdoor invloed uitoefenen op het 

label door in een jaar veel of juist wei-

nig te bunkeren. Wat te doen als er 

een bacterie in de olie zit, een aan-

varing plaats vindt en daardoor de 

olie als afgewerkte olie verwijderd 

wordt? Dan heeft dat een negatieve 

invloed op een label. Daarnaast wor-

den er grote partijen olie gekocht die 

vooraf betaald moeten worden maar 

een half jaar nadien gebunkerd. Een 

mooie manier om invloed uit te oefe-

nen op je label. Het updaten naar de 

website van het SAB is een admini-

stratieve rompslomp, los gezien van 

het feit dat op dit moment de site he-

lemaal niet goed werkt. Kortom, het 

huidige systeem is fraudegevoelig, 

niet eerlijk en allesbehalve simpel en 

eenvoudig.

Voorstel ASV: Als je al een bewijsstuk van 

gebunkerde liters zou willen hebben dan 

zouden de gegevens bij het SAB vandaan 

moeten komen. Elke bunkering wordt er 

per gebunkerde liter een toeslag aan het 

SAB afgegeven. Zij hebben de gegevens, 

de schippers hebben voor hun eigen ad-

ministratie een bonnetje net als het bun-

kerstation. 

• Neem de footprint mee

Er wordt teveel gekeken naar alleen 

de uitstoot aan boord van het schip. 

In het label is te weinig ruimte voor 

andere voortstuwing dan een ver-

brandingsmotor. Men zou de footprint 

mee moeten nemen om een eerlijk la-

bel te hebben. Hoe wordt omgegaan 

met elektrisch varen? Wordt daar 

gerekend hoeveel milieu- en klimaat-

belasting er is bij het opladen van 

de accu’s? Waar in het label wordt 

duurzaamheid beloond? Het massaal 

ombouwen van de binnenvaartvloot 

naar Stage V geeft indirect een grote 

belasting op het milieu en klimaat. 

Die motoren moeten geproduceerd 

en vervoerd worden. Daarbij moeten 

motoren die nog in prima staat zijn, 

vroegtijdig vernietigd worden.

Voorstel ASV: Geef een kleine beloning 

aan de leeftijd van een motor, hoe ouder 

hoe duurzamer. Betreft elektrisch varen, 

neem het motorvermogen van de elektro-

motor en reken uit hoeveel stroomverbruik 

er per uur is. Vervolgens kan men uitreke-

nen hoeveel uitstoot het opladen van de 

accu geeft.

• Snelle aanpassing van het label

In de tijd van snelle innovatie moet in 

het labelsysteem een passage opge-

nomen worden waarmee een label 

snel veranderd kan worden. In de 

praktijk blijkt dat regelgeving door hun 

traagheid verduurzaming tegenhoudt 

(zie het ontgassen van tankschepen). 

Dit label mag geen obstakel zijn om 

te vergroenen. Maak het mogelijk dat, 

wanneer nieuwe inzichten achteraf 

helemaal niet groen blijken te zijn (zie 

LNG), dit terug wordt gedraaid.

Voorstel ASV: Zorg ervoor dat in dit label 

binnen 3 maanden na aanvraag er wijzi-

gingen kunnen plaatsvinden.

• Sluit generatorsets uit van het label

Het meenemen van hulpmotoren als 

generatorsets is een complex ver-

haal. Wat te doen wanneer er 4 sets 

staan? Die worden niet allemaal te-

gelijk gebruikt. Welke set neem je dan 

mee, de zwaarste of de minst zware? 

Wat te doen wanneer generatorsets 

helemaal niet gebruikt worden, door-

dat er accu’s en omvormers en zon-

nepanelen aan boord zijn? Een al-

gemeen label dat simpel is, kan niet 

100% eerlijk zijn voor elk schip. Er 

zijn zoveel variabelen die meespe-

len in de bedrijfsvoering etc. Daarbij 

zullen generatorsets een geringe in-

vloed hebben op de uitstoot doordat 

er op steeds meer plekken walstroom 

beschikbaar is. (RWS wil op korte ter-

mijn op al haar ligplaatsen walstroom 

aanbieden). Op schepen waar de 

generator heel weinig gebruikt wordt 

doordat er omvormers aanwezig zijn, 

is de uitstoot gering. Op schepen 

waar de generator 24 uur per dag 

draait, is de generator snel versleten 

en wordt vervangen voor een Stage 

V motor. Tevens heeft het 24 uur per 

dag generator gebruik invloed op het 

gasolie verbruik en dus op het label. 

Als je generatoren mee zou nemen 

dan zal in de praktijk een schip dat 24 

uur per dag draait, eerder een Stage 

V hebben en een gunstiger label dan 

een schip dat nagenoeg geen gene-

rator gebruikt en amper uitstoot cre-

eert.
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Voorstel ASV: Om het label simpel te hou-

den, neem alleen de voorstuwingsmoto-

ren en boegschroefmotoren mee in het 

label. 

• Biodiesel negatieve invloed moet 

meegenomen worden

Het label heeft als doel een zo groen 

mogelijke binnenvaart te creëren om 

de klimaatdoelen te halen. Als middel 

wordt het labelen gebruikt om ver-

groening te stimuleren. Prima idee 

om te meten wat er daadwerkelijk uit 

de pijp komt. Wanneer het toevoegen 

van biodiesel een negatieve invloed 

heeft op de uitstoot, mag dit niet door 

middel van rekenkundige sommen 

weggepoetst worden. Een eerlijk, 

open systeem waarbij de daadwer-

kelijke uitstoot bekend is en niet hoe 

schoon we op “papier” zijn. Die ver-

groeningswaanzin gaat in de binnen-

vaart sector averechts werken. Beter 

dringt dit label erop aan dat andere 

vervoersmodaliteiten ook moeten 

meten en dat er geen verrekeningen 

mogen plaatsvinden. Zo krijg je een 

eerlijk en open beeld over welke mo-

daliteit hoeveel milieubelasting geeft. 

Het kan namelijk helemaal niet want 

het wegvervoer zal in de praktijk door 

allerlei technische redenen makkelij-

ker bio en FAME de lucht in kunnen 

blazen dan de binnenvaart, dus zal er 

nog geen eerlijk beeld zijn en de bin-

nenvaart ondergewaardeerd worden.

Voorstel ASV: Meet daadwerkelijk aan de 

pijp en vergeet het verhaal omschreven 

als Tank-to-propeller prestaties in het rap-

port. Elektrisch vervoer is nu eenmaal niet 

ZERO Emissie.
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Ministerie I&W

Controles ILT; kan dit zomaar?

Wij horen alarmerende berichten over 

(afstands) controles door ILT met enor-

me boetes, maar om dat aan de orde 

te stellen hebben we ervaringen nodig.

Daarom stelden we deze vraag op face-

book:

Wat zijn uw ervaringen met ILT-contro-

les op afstand?

Een bericht aan de ASV:

Men belt mij en collega’s op voor een be-

stuurlijke controle (prima), maar dan ver-

wacht men:

1. Dat we alle stukken binnen 10 dagen 

(geen werkdagen) moeten aanleve-

ren. Zaterdagen en zondagen telden 

gewoon mee.

2. Alles ook nog even digitaliseren en 

aanleveren (per post mocht niet).

3. Men een upload link afgeeft die am-

per werkt; maar 1 bestand per keer 

kunnen uploaden.

4. Tevens hoorde ik een collega zeggen 

“houd maar rekening met een mini-

maal boete van 10.000€, dat schijnt 

normaal te zijn” (best triest als dit 

waar is). 

5. Hoe lang mag men over een con-

trole doen? Bij mij duurt het nu al 3 

maanden en je hoort niets van ze na 

de bevestiging dat ze alles hebben 

ontvangen.

Herkent u dit of iets daarvan? Graag re-

acties.

Reacties

1. Ze hangen tegenwoordig ook al met 

een drone boven je schip, overal 

worden foto’s van gemaakt die je 

achteraf moet verantwoorden. Het is 

belachelijk.

2. Heb dit ook gehad. Had een vraag 

en blijkt het nummer niet bereikbaar! 

Toen het landnummer gebeld, bleek 

het nummer niet in gebruik! … 

3. Heel herkenbaar op alle punten. Con-

trole digitaal in mei 2021. Daarna 

bezoek in augustus 2021. Brief met 

bevindingen en sancties in septem-

ber 2021. Daarna stilte en pas in juli 

2022 de boete aanzegging van ruim € 

12.000, - en waar aardig wat fouten in 

zaten. Advocaat erop, moest binnen 

6 weken reageren en daarna weder-

om complete radiostilte. Geen idee 

hoe lang we nu nog moeten wachten.

4. Wij herkennen ons in punt 1,2,3 en 

5. Bij ons duurt het al 5 maanden. 

We moesten keer op keer alles digi-

taal aanleveren. Onder dreiging van 

deadlines. Men kon het bij ILT niet uit-

lezen, terwijl ik het zelfs op m’n tele-

foon kon lezen. Erg raar dit allemaal.

5. Wij hebben dit gehad toen we ons 

schip net gekocht hadden. Alles digi-

taal gegaan. Er miste nog wat, daar 

belden ze over. Verder hele aardige 

man aan de telefoon en alles goed 

afgehandeld.

6. Machtsmisbruik. Jaren terug in Am-

sterdam controle van de IL&T: 2 uur 

aan boord geweest; controle vaar-

tijdenboek en tachograaf. Lag er al 

anderhalve dag voor hij kwam. Wilde 

weten waarom ik een matroos uit heb 

geschreven. Ik zeg school. “Jaja” zei 

hij. Hij wilde hem spreken. Heb ik 

hem gebeld; dat probleem opgelost. 

Tachograaf controle. In zijn ogen om-

dat de tijd niet gelijk stond met zijn 

klokje. Vond ie dat ik de tachograaf 

had gemanipuleerd. Waar ik op zei: 

“wat moet ik aan dat ding doen dan? 

Is verzegeld”.  Weer naar de stuur-

hut. Hij vond dat ik mee moest naar 

bureau. Na een heftige discussie heb 

ik gezegd ”prima”. Ik naar beneden, 

me opgefrist en omgekleed. Naar bo-

ven, ik zeg “we zijn nu klaar hier aan 

boord. We gaan naar het bureau”. 

Toen was het “ja zo bedoelde ik het 

niet. Als jij mij iets te drinken geeft, 

dan zijn wij klaar”. Heb toen even dui-

delijk mijn mening gegeven. En hem 

gesommeerd te vertrekken per direct 

en dat heeft hij gedaan.

7. Ongeveer 3/4 maanden terug ver-

zoek gehad om alles digitaal naar 

ze op te sturen. 12 aug bevestiging 

dat alles in goede orde ontvangen is. 

Daarna stilte.

8. Hier ook enkele jaren terug. We 

moesten van een periode alles aanle-

veren. Netjes gedaan. Toen een boe-

te voor valsheid in geschriften. Had-

den in het vaartijden boek vermeld 

dat we om 10 uur in Wijk afmeerden. 

Was kwart over tien geweest, volgens 

de sluis. Hoezo volgens de sluis?
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ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING

 kantoor Helsinki

Koninginneweg 1

3331CD ZwijndrechtTel: +31653190459
info@algemeeneschippersvereeniging.nl

www.algemeeneschippersvereeniging.nl

AANMELDINGSFORMULIER LEDEN 

S.V.P. IN DUIDELIJKE BLOKLETTERS INVULLEN EN AANVINKEN WELK LID U BENT.

 O A. LID zijn leden die natuurlijke of rechtspersonen zijn en een schip (mede) exploiteren  zoals beschreven in de statuten Artikel 

5 en het Huishoudelijk Reglement Artikel 4 en contributie betalen zoals beschreven in Artikel 13.

 O B. ZZP-er lid zijn leden die natuurlijke personen zijn en die anderzijds werkzaam zijn als zelfstandige op de binnenvaartschepen 

zoals beschreven in de statuten Artikel 5 en het huishoudelijk reglement Artikel 4  en contributie betalen zoals beschreven in 

Artikel 13.

Voor en achternaam :    …………………………………………………………………………………………

Geboorte datum:     ……………………..………………………………….……………………………….

Adres:      ……………………………………………….………………………………………..

Postcode en plaats:    …………………………………………………………………………………………

Telefoon nummer:    ……………………………………………………………………..………..…………

Emailadres:     …………………………………………………………………………………………

A Lid: Scheepsnaam ms / Duwboot:   ………………………………………………………………………………..............              

A lid. Tonnenmaat / pk Duwboot/ passagiersschip  M³ ……………………………………………………………….…...............................

B. lid Kamer van Koophandel nummer:                         ……………………………………………………………………............................

Verklaring

Ondergetekende schipper/eigenaar van boven genoemd vaartuig of ZZP-er verklaart hiermede als lid te willen toetreden tot de:

ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING

Gevestigd: Koninginneweg 1, 3331 CD Zwijndrecht.

Ondergetekende verplicht zich te houden aan de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging. De ASV hecht veel 

waarde aan uw privacy, uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor het goed functioneren van de ver-

eniging gebruikt worden als zijnde rekeningen voor contributie, de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen waarbij de ASV 

betrokken is. De privacy policy, statuten en huishoudelijk reglement kunt u vinden op onze website:  

www.algemeeneschippersvereeniging.nl

Plaats:  ......................................................................... 

Datum:  .........................................................................

Handtekening:

svp aantal of aanvinken welke u wenst:      

vaantje .......   * vlag 100 x70 .......   * vlag 150 x 100 .......  

We verzoeken u vriendelijk dit formulier, het liefst per email info@algemeeneschippersvereeniging.nl aan ons terug te sturen. 

Hier kunt u ook uw vragen of informatie of andere correspondentie met het bestuur delen. 

Correspondentie met de penningmeester en boekhouding:  

administratie@algemeeneschippersvereeniging.nl 

administratie telefoonnummer +31653190459
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ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING

 kantoor Helsinki

Koninginneweg 1

3331CD ZwijndrechtTel: +31653190459
info@algemeeneschippersvereeniging.nl

www.algemeeneschippersvereeniging.nl

AANMELDINGSFORMULIER DONATEUR 

S.V.P. IN DUIDELIJKE BLOKLETTERS INVULLEN EN AANVINKEN WELKE DONATEUR U BENT.

 O A. Donateur gepensioneerde schippers, die geen verdere activiteiten meer in de binnenvaart verricht en de vereniging inancieel 
wil steunen volgens de Statuten Artikel 14 en het Huishoudelijk Reglement Artikel 5 en Artikel 13  contributie en het hierin vast 

gestelde bedrag.

 O B. Donateur in loondienst varend en de vereniging inancieel wil steunen volgens de statuten Artikel 14 en het Huishoudelijk 
Reglement Artikel 5 en Artikel 13 contributie en het hierin vast gestelde bedrag.

Voor en achternaam : ………………………………………………………………………………………………

Geboorte datum:  ……………………..………………………………….…………………………………....

Adres:   ……………………………………………….……………………………………………..

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………

Telefoon nummer: ……………………………………………………………………..………..……………...

Emailadres:  …………………………………………………………………………………………..….

Verklaring

Ondergetekende verklaart hiermede zich aan te willen melden voor het donateurschap van:

ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING

Gevestigd: Koninginneweg 1, 3331 CD Zwijndrecht.

Ondergetekende verplicht zich te houden aan de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging. De ASV hecht veel 

waarde aan uw privacy, uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor het goed functioneren van de ver-

eniging gebruikt worden als zijnde rekeningen voor contributie, de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen waarbij de ASV 

betrokken is. De privacy policy, statuten en huishoudelijk reglement kunt u vinden op onze website:  

www.algemeeneschippersvereeniging.nl

Plaats:  ......................................................................... 

Datum:  .........................................................................

Handtekening:

svp aantal of aanvinken welke u wenst:      

 O vaantje  ....... x 

 O vlag 100 x70  ....... x 

 O vlag 150 x 100 ....... x 

We verzoeken u vriendelijk dit formulier, het liefst per email info@algemeeneschippersvereeniging.nl aan ons terug te sturen. 

Hier kunt u ook uw vragen of informatie of andere correspondentie met het bestuur delen. 

Correspondentie met de penningmeester en boekhouding:  

administratie@algemeeneschippersvereeniging.nl 

administratie telefoonnummer +31653190459
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Geen lid of donateur?  

Maar toch de ASV ondersteunen? 

Word vriend van de ASV!

Regelmatig merken wij dat mensen of organisaties donateur willen worden bij de ASV maar…dat mogen ze niet! Donateurs zijn de 

ex-leden die inmiddels geen lid meer (kunnen) zijn omdat zij hun schip verkocht hebben, c.q. niet meer actief varen. Zij hebben ook 

rechten. Eigenlijk gelijkwaardig als de leden behalve dan dat zij geen stemrecht hebben.

Uit ervaring weten wij dat donateurs een volwaardige inbreng hebben in de (besloten) vergaderingen waar de argumenten een door-

slaggevende rol spelen. 

Maar wat nu als je vindt dat de ASV prima werk doet en je dat wil ondersteunen? 

Dan is er een optie: wordt “vriend van de ASV”

Vul het formulier in en geef aan voor welk bedrag je “vriend” van de ASV wilt worden. Het is een blijk van sympathie voor onze ver-

eniging die wij zeer zullen waarderen. 

“ja ik word vriend van de ASV”. Ik ontvang daarvoor een rekening voor het bedrag van

o 50,-

o 100,-

o Anders namelijk………..

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

E-mailadres: 

Wenst u de digitale nieuwsbrief per e-mail te ontvangen? Ja  /  Nee

We verzoeken u vriendelijk dit formulier, liefst per mail info@algemeeneschippersvereeniging.nl aan ons terug te sturen.



Voorzitter

Gerberdien Le Sage

gerberdienlesage@gmail.com

Tel: +31610977114

ASV Woordvoerder

Sunniva Fluitsma,

E-mail: twigt.franto@shipmail.nl

Tel. +31 611 887791

kantoor Helsinki - Koniginneweg 1 - 3331CD Zwijndrecht

Tel.: +31 653 190459 +31 611 887791.

Web: http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl

E-mail: info@algemeeneschippersvereeniging.nl

IBAN: NL06INGB0000231645 - BIC: INGBNL2A

HEEFT U OOK EEN MENING? WORDT DAN LID VAN ONZE VERENIGING

Alle publicaties in de Nieuwsbrief vallen onder de verantwoording van het bestuur van de A.S.V., tenzij anders vermeld.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Koninginneweg 1

3331CD Zwijndrecht


