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Voorwoord

Er werd mij gevraagd om een voorwoord 
te schrijven voor in de nieuwsbrief. Lange 
tijd heb ik geprobeerd het te ontlopen, om-
dat schrijven niet echt mijn ding is. Ik ben 
beter met de verbale communicatie. Mijn 
opa’s waren wel heel goed in schrijven en 
vertellen. Bij ons in de familie waren er dan 
ook wel discussies, want aan de ene kant 
hadden we mijn opa H.T.H. Schouten, een 
wel bekende voorman van de ASV en aan 
de andere kant stond mijn opa B. van den 
Akker, een welbekend voorvechter in de 
ONS. Ze konden dan ook wel goed even 
met elkaar van gedachten wisselen met 
allebei hun eigen kijk op zaken in de bin-
nenvaart, maar wel altijd met respect voor 
elkaar en dat was altijd erg fascinerend. 
Dus er zal wel wat in de genen over zijn 
gedragen aan ons. Ze hebben altijd veel 
voor de binnenvaart betekend en gedaan. 
Zelf ben ik van mening en zeg ik altijd: als 
je maar lid bent van een bond, van welke 
is niet het belangrijkste, als je jezelf er 
maar goed bij voelt, want samen sta je 
toch sterker. Ik steek het natuurlijk niet on-
der stoelen of banken, dat ik het erg fijn 
vind, dat de ASV toch wel aardig aan het 
groeien is en dat we zo natuurlijk wel meer 
bereiken. Hoe groter het lichaam, hoe be-
ter er toch naar je geluisterd wordt. 

Zelf ben ik 4 jaar geleden in de denktank 
begonnen.  Ik wil, ondanks ons drukke be-
staan, toch graag mijn steentje bijdragen 
aan een werkzame omgeving in de bin-
nenvaart voor iedereen. En daarom hoop 
ik toch dat de mensen de ASV bij willen 
staan. Het is een schippersbond voor en 
door schippers. Het zou toch fijn zijn als 
we met elkaar een stuk verder komen. 
Zelf merk ik wel, dat de jongere gene-
ratie een stuk terughoudender is. “Een 
denktank! Dat is veel werk. Hoe ga ik dat 
combineren met mijn bedrijf?” Natuurlijk is 
het soms heel druk, zelf vaar ik met mijn 
man en twee kinderen op een 57 m schip. 
Sinds 2 jaar zit de oudste op het internaat, 
de jongste is nog aan boord. Ik ben ook op 
internaat in de oudercommissie gegaan 
om daar bij de kinderen goed betrokken te 
blijven. Natuurlijk wil je ook nog een privé 
leven er naast hebben en dat gaat me nog 
steeds goed af. Maar om de koe bij de ho-
rens te vatten; het is zo belangrijk, dat we 
blijven knokken voor een goede en werk-
bare situatie in de binnenvaart. Daarom 
moeten we toch tegen bepaalde regelge-
vingen in opstand komen. Natuurlijk kun 
je niet alles tegen houden, maar we kun-
nen niet overal zomaar mee instemmen. 
Ligplaatsen die verdwijnen, vergroening 

waar Nederland in doorslaat, veel te hoge 
boetes en ga zo maar even door. Als we 
daar niks tegen doen, dan wordt het een 
onwerkbare situatie voor de binnenvaart 
en natuurlijk kunnen we niet alles en ie-
dereen het naar de zin maken, maar wel 
zo veel mogelijk proberen dat we het nog 
naar ons zin hebben op de werkvloer en 
dat het werkbaar blijft. Want zeg nou zelf; 
het is toch een veel te leuk beroep om te 
laten verdwijnen? 

Het nieuwe jaar is alweer even bezig en 
wat gaan we allemaal weer tegenkomen 
in 2019? Zelf denk ik weer genoeg dingen, 
die we met beide handen aan kunnen 
pakken. De ASV heeft alweer 12 nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Daar zijn we 
natuurlijk heel trots op. Dit is toch een te-
ken dat we goed bezig zijn en dat de men-
sen toch vertrouwen in de ASV hebben.

Zelf zet ik mij in voor het WBR (samen 
met Dorothe). De Rotterdamse havens 
waar ook weer van alles verdwijnt, heeft 
extra aandacht nodig. Kijk maar naar de 
ligplaatsen in de Botlek en de veranderin-
gen in de Maashaven. Er is al een tekort 
aan ligplaatsen en het wordt er niet beter 
op. We mogen dadelijk op terrein gaan 
liggen met de wachtende schepen, waar 
24 uur per dag overgeslagen wordt en we 
dus eigenlijk in de weg liggen. Daarbij krijg 
je de problematiek met het terrein op en 
af komen als je personeel of kinderen aan 
boord komen. Denk aan de regeltjes die 
daar weer uit voortvloeien en waar je aan 
moet voldoen. De autosteiger achter in de 
Botlek staat ook ter discussie of die weg 
moet, omdat hij volgens de haven te wei-
nig gebruikt wordt (3x per dag). Er is voor 
in de haven ook een autosteiger, maar er 
wordt geen rekening gehouden met de 
mensen die zonder personeel varen en 
dus de auto moeten omrijden, omdat de 
afstand te groot is om te lopen (geen re-
kening houdend met de bekeuringen voor 

het onderbemand varen). Zo wordt er ook 
voorgesteld om in de Maashaven te blij-
ven wachten tot je begint met laden, maar 
we zitten met onze vaartijd en natuurlijk 
spelen de weersomstandigheden ook 
mee (met een hoop wind liggen we liever 
al dichterbij onze laadplaats). Daarom 
hoop ik dat we met elkaar er toch nog iets 
tegen kunnen doen. Zo zijn we druk bezig 
met het Maashavenproject, generatorpro-
blematiek en de ligplaatsen in de Euro-
poort, die er ook eigenlijk niet zijn. Dat is 
een greep uit de zaken waar we ons als 
ASV heel hard voor inzetten in het WBR. 
Er zijn ook nog positieve dingen die het 
havenbedrijf doet, zoals nieuwe palen in 
de Dintelhaven, in het Calandkanaal zijn 
nieuwe ligplaatsen gemaakt voor grotere 
schepen en het blijft ook natuurlijk fijn dat 
er een werkgroep is waar we onze punten 
op tafel kunnen brengen en we een stem 
in te brengen hebben. Ik blijf hopen dat er 
nog meer positieve dingen uit voort mo-
gen komen.

Maar om het negatieve niet te laten over-
heersen; de ASV blijft zich voor de volle 
100% inzetten voor een werkzame situa-
tie in de binnenvaart, want het is toch een 
prachtig beroep en daar moeten we ons 
voor blijven inzetten. Daarom is input altijd 
welkom en alle kleine beetjes helpen. We 
hopen er in 2019 een mooi en vruchtbaar 
jaar van te maken, waarin we veel probe-
ren te bereiken en het vooral binnen ons 
beroep ook erg naar ons zin hebben.

We verwelkomen jullie graag in mei op 
de maritieme beurs in Gorinchem. Daar 
hebben we weer een mooie stand kunnen 
bemachtigen.

Ik wens iedereen een goede vaart en een 
mooi en gezond jaar.

Jessica van den Akker

In de genen
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Voorjaarsvergadering

UITNODIGING
Geachte collega’s

Het bestuur van de Algemeene Schippers Vereeniging nodigt u en uw 
partner hierbij uit voor onze najaarsvergadering op 

De vergadering zal gehouden worden in
“Appartementen Senioren Harmonie”

Gaesbeekstraat 11
3081 NL Rotterdam
Aanvang 10.00 uur.

De zaal is open vanaf 9.30 uur.

In de middagpauze zullen we gezamenlijk de lunch gebruiken.
Na de middag, vanaf 13:30 uur is de vergadering openbaar 

en mag u dus collega’s, die nog geen lid zijn, uitnodigen.

Het ligt in de bedoeling de vergadering om 17:00 te sluiten.
Na afloop is er gelegenheid van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje.

Wij hopen u te mogen begroeten op 23 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de
Algemeene Schippers Vereeniging

23 maart 2019



Ochtend deel
Alleen voor leden en donateurs aanvang 10.00 uur

 
1. Welkom en opening
2. Goedkeuring verslag najaarsvergadering (zie deze 

nieuwsbrief)
3. Mededeling bestuur
4. Goedkeuring agenda
5. Goedkeuring verslag najaarsvergadering
6. Jaarverslag   
7. Financieel verslag                                                                        
8. Werking vereniging: Hoe zorgen we voor een optimale 

(groeiende) vereniging?
9. Bespreking n.a.v. workshop met denktank en bestuur.
10. Bestuursverkiezing
11. Voortgang  Nieuwe statuten                           
12. Beleidsnotitie   (zie de nieuwsbrief)                                                   
13. CCR:
14. Boetebeleid
15. (eventueel) overleggen:
16. Rondvraag      

Het nieuwe jaar begint goed voor de ASV. 
Nieuwe leden melden zich aan om geza-
menlijk de belangen van de particuliere 
binnenvaartschipper te behartigen. De 
focus ligt nu op vergroeningsgesprek met 
het Ministerie I&W op 8 januari; hoe hou-
den we het betaalbaar en haalbaar voor 
de schippers? Maar ook speelt nu: wat ge-
beurt er met de ligplaatsen in de Maasha-
ven? Het lijkt erop dat er toch weer minder 
plekken komen. En hoe gaat het met de 
ligplaatsen in de Botlek? Is er binnenkort 
geen auto-afzetsteiger meer? Verdwijnen 
alle ligplaatsen voor droge ladingsche-
pen? Wanneer krijgen we antwoord op 
onze vragen over de schepen, die opeens 
zonder GMP de GMP lading mochten ver-
voeren? Gaat er een evaluatie komen van 
de op afstand bediende kunstwerken? De 
ASV zet zich daarvoor in. 

Maar ook in het nieuwe jaar lijkt het beleid 
om de binnenvaart te stimuleren weer ver 
te zoeken. Zo is de ASV ter ore gekomen, 
dat de tarieven van het havengeld en voor 
het stroomgebruik in Krimpen aan de IJs-
sel extreem verhoogd zouden zijn per 1 
januari 2019. Wij hebben echter geen of-
ficiële gegevens hiervan. Heeft u ervaring 
wat dit onderwerp betreft, dan vragen wij 
u om dat met ons te delen, zodat wij kun-
nen reageren naar de gemeente. Dat kan 
via Facebook, maar u kunt ook direct een 
mail sturen naar 
info@algemeeneschippersvereeniging.nl. 
Wij wachten op reacties.

En er is natuurlijk nog veel meer. Face-
book heeft ons afgelopen jaar, dankzij 
u, een schat aan informatie opgeleverd, 
waar we veel mee hebben kunnen berei-
ken (denk aan Herbrum)

Maar er is meer. 
In maart is de volgende (openbare) ASV 
vergadering. Wil je meepraten, ondersteu-
nen en meedoen om jezelf en je collega’s 
te helpen bij zaken die ons allemaal aan-
gaan; GRAAG!

De ASV leden doen dat allemaal op vrij-
willige basis. Er wordt heel zorgvuldig 
omgegaan met de contributie: geen dure 
werknemers, geen dure kantoren, wel hart 
en ziel voor de schipper. 

Denktankleden en bestuursleden zorgen 
dat de belangen van de particuliere schip-
per behartigd kunnen worden. Maar daar-
bij hebben we u nodig. Dus kom op de 
vergadering en praat mee. Nog mooier: 
zorg actief met ons voor een sterkere po-
sitie voor de binnenvaartschipper. 

Agenda 23 maart 2019

Een nieuw jaar

Middagdeel
Aanvang openbare vergadering 13.30 uur

 
1. Welkom en opening
2. Mededelingen uit het ochtendgedeelte 
3. CCR
4. Boetebeleid
5. Politiek: De VVD aan het woord

Ook deze keer is de politiek weer vertegenwoordigd. 
Na woordvoerders van de SP, de VVD, PvdA, PVV en 
D’66 is deze keer wederom de VVD aanwezig, dit maal 
is de woordvoerder voor de binnenvaart de heer Remco 
Dijkstra aanwezig om zijn visie op de binnenvaart te de-
len met de aanwezigen.
De heer Dijkstra is bekend om zijn niet aflatende steun 
tegen de wijze van uitvoering van de CCR regelgeving, 
en de uitwassen van het ILT boetebeleid. Wij zien uit 
naar de inbreng van de heer Dijkstra in onze vergade-
ring.

6. Vergroening
7. (eventueel) overleggen
8. Rondvraag                            

Het bestuur en de denktank stellen de leden voor om de statuten te veranderen omdat deze verouderd zijn. De akte is opgemaakt 
op 31 januari 2000 en dus ondertussen 18 jaar oud , 18 jaar waarin de binnenvaart ook veranderd is, en heeft een update nodig 
. Tevens is de manier van werken binnen de ASV veranderd en werken we niet meer met een dagelijks bestuur maar met een 
denktank ter ondersteuning van het bestuur. Ook is de vraag naar een mogelijk lidmaatschap van ZZP-ers een toevoeging die een 
statuten verandering noodzakelijk maakt.

Dit onderwerp komt wederom aan de orde tijdens de ledenvergadering op 23 maart 2019

Statuten wijziging
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Opening.
Om 10.05 uur opent Ger Veuger als tech-
nisch voorzitter de vergadering en ver-
welkomt de aanwezigen. Het bestuur is 
wat slecht vertegenwoordigd, omdat onze 
voorzitter Gerberdien le Sage problemen 
heeft met haar gezondheid. Esther Lub-
bers kon door persoonlijke omstandighe-
den helaas onverwacht niet komen. Dit 
is dus weer een bewijs dat het bestuur 
hoognodig uitgebreid moet worden. Sun-
niva Fluitsma vermeldt dat we nu als ASV 
in alle lagen van de politiek gehoord wor-
den en dat is natuurlijk heel fijn, alleen 
brengt dat heel veel werk met zich mee. 
Dus mensen, kom het bestuur en denk-
tank helpen. 

Rede
De rede wordt een onderdeel van het on-
derwerp “bestuursperikelen” mede door 
de overvolle agenda.

Goedkeuring agenda
Agenda goedgekeurd.
Goedkeuring (aangepast) verslag van de 
vorige vergadering.
In het vorige verslag was niet duidelijk 
vermeld dat de leden hebben besloten dat 
de statuten gewijzigd mogen worden. De 
toevoeging in het verslag staat vermeld op 
pagina 6 van de Nieuwsbief en wordt nog-
maals voorgelezen door Ger. 
Leden hebben aangenomen dat de statu-
ten kunnen worden gewijzigd. Dit was al in 
de vorige vergadering goedgekeurd, maar 
in het verslag van de vorige vergadering 
niet als zodanig genotuleerd, vandaar 
deze toevoeging. 
De leden gaan akkoord met deze toevoe-
ging. Over de rest van het verslag van de 
vorige vergadering zijn geen op- of aan-
merkingen en dus is het verslag goedge-
keurd.

Mededelingen
• Ad Boere, in het verleden jarenlang 

voorzitter van de ASV, is aanwezig en 
daar zijn we heel blij mee. 

• Willem Stam, ook een oud voorzitter 
is ernstig ziek en we hopen dat hij er 
weer snel boven op komt.   

Afscheid Paul en Maria
Ger leest een bedankbrief voor namens 
het bestuur en denktank.
Hierin een opsomming van het vele werk 
wat Paul en Maria in de afgelopen vele 
jaren voor de ASV gedaan hebben. Ger 
dankt Paul en Maria voor hun jarenlange 
inzet en spreekt de hoop uit dat ze in de 
toekomst af en toe nog wat voor de ASV 
kunnen betekenen. Paul verduidelijkt zijn 
besluit en bedankt iedereen voor het ver-
trouwen. Cadeaus worden overhandigd. 

Bestuursperikelen
Doortje Grooten zegt dat de ASV steeds 
belangrijker wordt en veel groter is gewor-
den. Daardoor komt er ook steeds meer 
werk op de ASV af. Doortje somt het vele 
werk op dat de afgelopen tijd is gedaan. 
Het bestuur is veel te klein en in de denk-
tank is niet altijd iedereen even actief, 
waardoor het werk op te weinig mensen 
neerkomt, waardoor deze weer opbran-
den en dat moeten we niet hebben. Het 
bestuur gaat een werkplan opstellen om 
te kijken wat het belangrijkste is voor de 
ASV en kijken of er een andere manier 
van werken mogelijk is om zo de mensen 
te ontlasten en meer mensen bij de ASV 
te betrekken. Ger en Sunniva houden bei-
den nog betoog over de noodzaak dat er 
echt meer mensen actief moeten worden.  

Aanpassing Statuten.
Sunniva zegt dat de statuten al 18 jaar 
niet zijn aangepast. De werkwijze van de 
ASV is veranderd, dus hoogste tijd om 
daarnaar te kijken. We hebben eerst via 
de mail voorstellen gedaan voor wijzigin-
gen en later bijna een hele denktankver-
gadering besteed aan de wijziging van 
de statuten. Daarna zijn er nog wat kleine 
aanpassingen gedaan en gaan we het 
nu doornemen met de leden. Wanneer 
het goedgekeurd wordt, kan het naar de 
notaris. Die gaat er dan ook naar kijken 
om te zien dat alles klopt wat wij gedaan 
hebben. Daarna komt de definitieve ver-
sie beschikbaar voor de leden op de ASV 
website maar het kan ook naar de leden 
gemaild worden wanneer daar behoefte 
aan is. Volgende vergadering kunnen de 
leden erover stemmen. 2/3 van de le-
den moeten aanwezig zijn om hierover 
te stemmen. Wanneer dat niet lukt, komt 
er een 2e buitengewone vergadering 
waar de dan aanwezige leden beslissen 
en moet de helft plus 1 voor zijn om de 
nieuwe statuten goed te keuren. Dit zou 
moeten kunnen door wanneer er tijdens 
de volgende vergadering niet de gewens-
te 2/3 van de leden aanwezig zijn deze 
vergadering te sluiten en daarna gelijk de 
volgende buitengewone vergadering te 
openen. Maar dat gaan we voor de zeker-
heid nog even aan de notaris vragen hoe 
dat precies zit. Sunniva neemt de artike-
len voor de nieuwe statuten 1 voor 1 door 
met de aanwezige leden.

Je kunt altijd iemand machtigen om voor 
je te laten stemmen, voor de rest alleen 
de aanwezige leden laten stemmen. De 
leden zijn tegen het op afstand stemmen 
via bv de mail.

Klimaattafel.
Jos Evens neemt dit onderwerp door. Er 

is in Nijmegen een verdrag getekend om 
de binnenvaart te vergroenen, alleen was 
de binnenvaartbranche helemaal niet uit-
genodigd maar er is wel voor ons beslist 
dat we in 2050 emissieloos moeten varen.  
De binnenvaartbranche is daarna wel uit-
genodigd om aan te schuiven bij de Kli-
maattafel. De ASV is daar niet aanwezig 
is geweest, omdat we niet met 2 mensen 
aanwezig mochten zijn; de zaal was te 
klein, werd er gezegd. Bij de Klimaattafel 
is te veel belangenverstrengeling tussen 
producenten die dingen bedenken en die 
dingen willen maken om de subsidie te 
kunnen vangen. Er wordt niet gekeken 
wat werkelijk goed is voor het milieu. De 
ASV heeft alles op papier gezet hoe wij 
erover denken. Dit hebben we naar ie-
dereen gestuurd die maar iets met het 
milieu te maken heeft. Gehamerd op de 
CCR eisen, want als daar niets mee ge-
beurt, hoef je ook niets te bedenken voor 
een grote groep binnen de binnenvaart; 
de oudere en dus kleinere binnenvaart. 
Je krijgt dan een omgekeerde modal shift, 
iets wat je nu al ziet gebeuren omdat er te 
weinig kleine schepen zijn. Wij zijn tegen 
het idee om toeslag op de gasolie te gaan 
heffen om zo de vergroening te bekosti-
gen. Dit betekent dat de binnenvaart dit 
zelf gaat betalen en daar heeft de binnen-
vaart geen geld voor. Als de bevolking wil 
dat er schoner vervoer moet komen, dan 
moet de bevolking dat dan ook maar ge-
zamenlijk gaan betalen. Verder moet alles 
internationaal geregeld worden natuurlijk. 
De ASV is deze week op het Ministerie ge-
weest om deze voorstellen te verduidelij-
ken. De banken willen wel meehelpen aan 
het milieu door alleen nog geld in schone 
binnenvaart te steken. Daar zijn wij op te-
gen; de banken willen toch al geen geld 
steken in de wat kleinere binnenvaart en 
zo wordt de drempel alleen maar hoger 
om nog wat gefinancierd te krijgen. We 
hebben ook gezegd dat je naar de langere 
termijn moet kijken en geen subsidie moet 
geven op tussenoplossingen. Waterstof of 
misschien kernfusie zijn dingen voor in de 
toekomst waar je op moet inzetten. Op dat 
laatste kwam een tegenreactie uit de zaal 
(David Twigt) die zei dat kernfusie echt 
geen oplossing is. Rotterdam wil na 2025 
geen vuile schepen (daarmee bedoelt 
Rotterdam: niet met minstens CCR2 mo-
toren) meer in de haven, maar wanneer 
ze daar alleen in blijven staan en Antwer-
pen en Hamburg daar niet in mee gaan, 
zullen ze in hun eigen voet schieten. En 
overslag kwijt gaan raken omdat er dan te 
weinig schepen zijn om alles weg te va-
ren. CCR2 motoren gebruiken meer gas-
olie en stoten dus meer CO2 uit. Ze stoten 
wel minder roet uit. Daarom roept de ASV 
al 2 jaar dat we moeten meten aan de pijp 

Verslag vergadering 22 september 2018
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om zo een norm te bepalen en kijken wie 
nu wel schoon is en wie niet. Het Ministe-
rie komt met een nieuw concept voor de 
Greendeal, dus afwachten wat er gedaan 
wordt met de adviezen van de ASV. 

PAUZE

Technisch voorzitter Ger Veuger opent het 
middaggedeelte van de vergadering en 
verwelkomt de nieuwe gasten die er bij 
zijn gekomen voor het openbare gedeelte 
van deze vergadering.

Mededelingen.
- Ad Boere, in het verleden jaren-
lang voorzitter van de ASV, is aanwezig en 
daar zijn we heel blij mee.
- De pers is nog niet aanwezig en 
dat is raar; alleen de Schuttevaer had zich 
afgemeld, hopelijk zullen ze snel komen 
(even later stappen de redactieleden van 
Binnenvaartkrant en Scheepvaartkrant de 
zaal binnen, gelukkig).

Evaluatie boetebeleid ILT.
Sunniva neemt het woord. De ASV heeft 
erg aangedrongen op een evaluatie en 
uiteindelijk is die er ook gekomen en we 
zijn er heel tevreden mee. Het is heel 
duidelijk en zorgvuldig gemaakt en alle 
instanties hebben eraan meegewerkt. Wij 
moeten nu uit het rapport acties voordra-
gen die gedaan zouden moeten worden. 
Je merkt al verschillen, er wordt nu minder 
naar de letter van de wet gehandeld maar 
meer naar de geest van de wet. Er wordt 
meer gewaarschuwd en niet gelijk een 
boete gegeven als er even iets niet he-
lemaal op orde is. De wijze van bezwaar 
maken wordt aangepast, er was altijd heel 
weinig tijd voor om bezwaar te maken en 
het was niet duidelijk wat je precies moet 
doen. Men wil daar verbeteringen in aan-
brengen. Handhavers vinden zelf ook dat 
ze te weinig kennis hebben. Wij willen de 
waterpolitie weer terug en dat wil de politie 
zelf ook. De ASV wil graag 25 goed opge-
leide mensen die met kennis van zaken 
ons kunnen controleren. Ook willen we 
van de convenanten af, dat is oneerlijk. 
Er zijn 3 bedrijven die een convenant heb-
ben afgesloten, die moeten 1 keer in de 
2 jaar alles laten controleren voor al hun 
schepen om te laten zien dat het in orde 
is. Daarna worden ze niet meer gecontro-
leerd. Er zijn ook veel teveel controleren-
de instanties, vandaar dat de ASV die 25 
mensen voorstelt die goed zijn opgeleid. 
Ook de boetes zijn veel te hoog, dat vin-
den de controlerende instanties overigens 
ook. Vaak hebben ze geen idee hoe hoog 
de boete is die ze opleggen. 

Nautische en technische zaken
• Doortje meldt dat er op de Rijn enkele 

nieuwe ligplaatsen komen, maar dat 
schiet niet echt op. Er zijn veel te wei-
nig ligplaatsen om te overnachten, 
maar ook om wat langer te kunnen 

liggen wanneer daar de noodzaak 
voor is. De schipper moet het maar 
uitzoeken.

• Sunniva zegt dat Zuid-Holland echt 
haar best wil doen voor de binnen-
vaart maar simpele dingen als lig-
plaatsen wordt helemaal niet over na-
gedacht. Schepen varen alleen maar 
en liggen blijkbaar nooit. 

• Deventer ging zomaar opeens dicht, 
omdat het water te laag was op de 
IJssel. 5 Schepen hebben een maand 
opgesloten gezeten. Ze zijn uiteinde-
lijk geschut toen het water lager was, 
dan wanneer ze niet meer mochten 
schutten een maand geleden. De-
venter is nog nooit gestremd geweest 
omdat het water op de IJssel te laag 
stond. Vroeger heeft de IJssel nog 
wel veel lager gestaan toen er nog 
geen stuwen in de Nederrijn lagen. 

• Terneuzen heeft ook weer vele ma-
len dicht gezeten, ditmaal om verzil-
ting tegen te gaan. 8 Uur per 24 uur 
waren alle sluizen dicht en volgens 
Rijkswaterstaat heeft de scheepvaart 
hier geen hinder van ??? 

Willem Boutkan (PVV provincie Flevo-
land)
Flevoland gaat de komende 5 jaar groot 
onderhoud plegen aan alle bruggen en 
sluizen in de provincie. Verder is de Fle-
vohaven nu officieel geopend en wordt 
er hard gewerkt aan Maritieme Service 
op Urk. Het was eigenlijk niet de bedoe-
ling, maar de provincie is eigenaar van 
Flevohaven geworden. Het schutproces 
is de afgelopen jaren aangepast, omdat 
de schepen groter werden. Er werden dus 
oplossingen gezocht door bijvoorbeeld de 
brug open te laten tijdens het schutten. 
Maar dat mag niet meer. Mede door de af-
standsbedieningen worden schutlengtes 
weer ingekort door de veiligheidsrichtlij-
nen. Nu zijn we weer terug naar de oude 
afmetingen. Er wordt hard gewerkt om dit 
- mede door enkele aanpassingen - terug 
te draaien ten gunste van de binnenvaart. 
De provincie heeft door Panteia een rap-
port laten maken. Daarin staat dat men 
verwacht dat er na 2025 geen kleine bin-
nenvaart meer is. Dat is natuurlijk niet erg 
positief voor de bedrijven die in Flevoland 
zitten en afhankelijk zijn van de kleine 
binnenvaart. De commissie is nog wel te 
beïnvloeden wanneer de binnenvaart met 
praktijkvoorbeelden komt om de commis-
sieleden te overtuigen, dat er toekomst is 
voor het kleine schip in Flevoland. Op ini-
tiatief van de PVV wordt er hard gewerkt 
aan een visie Duurzaam Goederenver-
voer met daarin niet te vergeten de bin-
nenvaart. De PVV blijft de binnenvaart 
stimuleren in Flevoland.

Roy van Aalst (PVV kamerlid)
Roy van Aalst zegt blij te zijn dat hij aan-
wezig mag zijn op deze vergadering. Hij 
vindt deze Minister veel toegankelijker 

dan haar voorgangster en is ervan over-
tuigd dat ze de binnenvaart een warm hart 
toedraagt en luistert naar de binnenvaart. 
De PVV is ook niet blij met de vaak bela-
chelijke regelgeving van de CCR maar in 
de commissie zien we dingen de goede 
kant op gaan. Ook het wegvervoer wordt 
een steeds groter probleem, dus er moet 
meer vervoer van de weg naar het water 
en gelukkig zien steeds meer mensen dat 
in. Duurzaamheid moet je ook niet gaan 
opleggen; initiatieven zijn prima maar 
geen verplichtingen. Dat lost de markt 
vanzelf wel op. Ook de problemen met 
de containerbinnenvaart moet de Minister 
gaan oplossen. Er moeten meer plaatsen 
komen waar de binnenvaart zijn contai-
ners kan lossen. Ook is de PVV er geen 
voorstander van om alles maar op afstand 
te gaan bedienen; het is heel duur om aan 
te leggen en zeer gevoelig voor storingen 
waardoor je de doorstroming niet kunt ga-
randeren. Iedereen hier kent de vele voor-
beelden waar het fout gaat. 

Petitie.
We hebben samen met de Evofenedex de 
petitie uitgereikt tegen de CCR regels. Het 
was een heel prettig gesprek met de Mi-
nister en ook de gesprekken erna met de 
woordvoerders van de verschillende par-
tijen verliepen heel goed. De Minister was 
oprecht geïnteresseerd. We hebben echt 
het gevoel dat deze Minister naar ons luis-
tert. We hebben bewezen bij de Minister 
dat er in het buitenland veel gemakkelijker 
gecontroleerd wordt dan in Nederland en 
gezegd dat Nederland ook zo moet gaan 
keuren. Ook de geluidseisen hebben we 
weer onder de aandacht gebracht en ge-
zegd dat er echt een oplossing voor moet 
komen. 

Joost Sitskoorn (Evofenedex)
De ASV en Evofenedex praten de laatste 
tijd wat meer met elkaar en dat is zeer 
verheugend. Wij hebben 1500 leden die 
direct betrokken zijn bij de binnenvaart. 
Dat zijn grote bedrijven als TATA steal, 
maar ook hele kleine bedrijven aan klein 
vaarwater. We zetten samen al wat stap-
pen om de politiek te bewerken. De CCR 
eisen doen meer slecht dan goed, dus 
daar moeten we de politiek van zien te 
overtuigen. We moeten proberen samen 
op te trekken over de dingen waar we het 
samen eens over zijn, je kunt niet in alles 
het met elkaar eens zijn. Maar daar waar 
mogelijk samenwerken voor de toekomst 
van de binnenvaart. Er zijn 3 dingen be-
langrijk voor een verlader. Ketensamen-
werking, duurzaamheid en een optimale 
infrastructuur. 
• Ketensamenwerking; de prijs in niet 

altijd het belangrijkste, het staat wel 
in de top 5 maar nooit op nummer 1. 
Op tijd leveren vindt men vaak veel 
belangrijker. We willen ook meer lan-
getermijncontracten met de binnen-
vaart zodat de verlader weet waar hij 
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aan toe is. We willen ook meer lading 
van de weg naar het water, vooral de 
provincies hebben daar veel belang 
bij. 

• Duurzaamheid; de binnenvaart is 
schoner dan het wegvervoer en dat 
moet zo blijven, wij zijn voor het me-
ten aan de pijp. 

• Optimale infrastructuur; het is lastig 
omdat rijk en gemeenten daarin moe-
ten samenwerken en dat gaat niet 
altijd goed. 

Er blijft veel geld hangen tussen bin-
nenvaart en verlader. Er moeten dingen 
veranderen, we moeten niet blijven han-
gen in dingen die niet goed gaan. Maar 
samenwerken over dingen waar we wel 
iets kunnen betekenen voor elkaar. Er zijn 
wel projecten die wat inzicht in de markt 
geven maar die staan nog in de kinder-
schoenen.  Jos Evens vraagt hoe we de 
spotmarkt inzichtelijk krijgen. Jurgen van 
de Sloot zegt dat 4 shipping iemand is die 
daarop inspringt. Sunniva merkt op dat 
verladers bang zijn voor bevrachters, ze 
zijn er weer afhankelijk van als er krapte 
op de markt is. 

Khalid Tachi (EICB)
De EICB bestaat nu 11 jaar en dit is de 
eerste keer dat we hier op de ASV verga-
dering zijn, dat had veel sneller gemoeten. 
Er zijn veel dingen de revue gepasseerd 
de eerste 4 jaar, maar niet iets waar de 
binnenvaart echt iets aan heeft gehad. We 
richten ons sindsdien op de luchtkwaliteit. 
In 2050 wil men alles emissieloos hebben 
en in 2030 al een behoorlijke verlaging 
van uitstoot. Dat is voor de binnenvaart 

allemaal niet meer zover weg. Binnen-
vaart zit met Stage 5 op hetzelfde niveau 
als Euro 6. Bij CCR 2 is men meer gas-
olie gaan verbruiken om een schonere 
verbranding te krijgen, maar dat geeft 
geen winst op de CO2 uitstoot. Dus geen 
CCR2 motor zetten als het kan wachten 
op de Stage 5. De bestaande motoren 
mogen gewoon blijven staan en worden 
gereviseerd. Rotterdam zegt nu dat je na 
2025 minimaal CCR2 moet hebben, maar 
CCR2 blijkt niet het gewenste effect te 
bereiken. Rotterdam is zich ook aan het 
beraden op welke maatregelen de juiste 
effect kunnen bewerkstelligen.  Stage 5 
stelt hoge eisen aan motoren en de bin-
nenvaart is een kleine markt dus dat wordt 
nog een uitdaging, vooral in de grotere 
motoren. Peter Verboom vraagt waarom 
er niet naar de prestaties per ton/km ge-
keken wordt? Khalid zegt dat er in 2013 
uitgebreid over gepraat is, maar daar wil-
len ze niet aan in Europa. Iedereen moet 
vergroenen, dus ook de binnenvaart. Als 
we per ton/km gaan kijken, wint de bin-
nenvaart altijd. We moeten kijken hoe we 
als binnenvaart kunnen verbeteren. Jos 
stelt nogmaals, wanneer de samenleving 
wil dat we schoner gaan vervoeren dan 
moet de samenleving dat ook maar beta-
len. Khalid zegt dat we in gesprek moeten 
blijven met elkaar over de Greendeal die 
de overheid voor het eind van het jaar met 
de binnenvaart wil afsluiten. Energiedra-
gers voor de toekomst zijn o.a. batterijen 
in containers, waterstof en hernieuwbare 
brandstoffen. De batterijcontainers zijn 
niet alleen voor de binnenvaart maar ook 
voor bv. windmolens, wanneer deze over-

capaciteit hebben om tijden van minder 
wind te overbruggen dus dat wordt een 
grote afzetmarkt. Waterstof is een moge-
lijkheid, maar die heeft nog een lange weg 
te gaan voordat het een goed alternatief 
is. Er zijn nog wat problemen die over-
wonnen moeten worden. Methanol zou 
eventueel ook kunnen maar dat is wel een 
gevaarlijk goedje.   

Rondvraag
Adriaan de Voogd-van der Straaten zegt 
dat de sluizen bij Helmond nu toch echt op 
instorten staan, er wordt ook niets meer 
aan gedaan. Jos zegt dat ze nieuwe slui-
zen willen gaan bouwen, maar er is nog 
geen idee wanneer daaraan begonnen 
wordt. Sunniva zegt dat er foto’s van ge-
maakt moeten worden en dan wil de ASV 
wel een brief schrijven naar de gemeente 
Helmond.

David Twigt vraag hoe het zit met houtpel-
lets die ook in de centrales verstookt wor-
den, houtpelletskachels zijn alweer in de 
ban gedaan. Ger zegt dat er gewoon nog 
geen echte oplossing is om de verbran-
dingsstoffen te vervangen. Sunniva zegt 
dat de binnenvaart allerlei eisen krijgt op-
gelegd als het gaat om uitstoot maar naar 
de pleziervaart wordt niet gekeken, vooral 
de hele snelle boten verbruiken enorm 
veel brandstof voor hun plezier terwijl wij 
een vervoersfunctie hebben.

Om 17.10 uur sluit de technisch voorzitter 
Ger Veuger de vergadering en bedankt de 
aanwezigen voor hun inbreng en nodigt 
iedereen uit voor een drankje aan de bar.
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Wat doet de ASV?

De maatschappij verandert, de schip-
pers veranderen en de ASV verandert 
mee. Daarom komen er nieuwe statu-
ten en dus ook een nieuwe beleidsnoti-
tie. Onderstaande notitie zal in de voor-
jaarsvergadering aan de orde komen. 
We horen graag uw mening hierover

(voorstel) Beleidsnotitie ASV 2019

Structuur:
De Algemeene Schippers Vereeniging, 
kortweg ASV genoemd, is een sociaal-
economische organisatie zonder winst-
oogmerk.

Het parool is: 
“schippers voor schippers”.

Bestuur en denktank: een democrati-
sche werkwijze voor een optimaal re-
sultaat
Naast een bestuur heeft de ASV een 
denktank die gezamenlijk met het be-
stuur het beleid bepaalt en uitvoert. De 
denktank bestaat uit leden en donateurs, 
die zich verantwoordelijk voelen voor het 
behalen van de doelen zoals verder in de 
beleidsnotitie verduidelijkt wordt. Denk-
tank en bestuur vormen een eenheid wat 
betreft uitvoering en nemen van besluiten, 
waarbij het bestuur de eindverantwoorde-
lijkheid draagt en daarmee een specifieke 
plek inneemt in de organisatie. 
• Bestuur en denktankleden kunnen de 

ASV vertegenwoordigen in commis-
sies.

• Bestuur en denktank bestaan uit 
schippers die niet persé varende be-
hoeven te zijn.

• Bestuur en denktankleden ontvangen 
geen geldelijke beloning, andere dan 
vergoeding voor gederfd inkomen en 
reiskostenvergoeding.

• De leden beoordelen ieder jaar deze 
uitgaven.  

Beleid: de factor ‘mens’ staat centraal 
Het beleid van de ASV is gebaseerd op 
democratische beginselen en is gericht op 
het streven naar sociaal en economisch 
aanvaardbare situaties in de binnenvaart, 
waarbij in de meest ruime zin des woords, 
de factor ‘mens’ centraal staat.

Doelstellingen:
• Een evenredige verdeling van lasten 

en lusten,

• Onvervalste concurrentie tussen de 
vervoersvormen,

• Het behoud van onafhankelijkheid,
• Een goed Europees vervoersbeleid, 

waarbij het vervoer een zelfstandig 
functionerende bedrijfstak is. Zonder 
een verlengstuk te zijn van de indu-
strie.

• Functioneel hanteerbare reglemente-
ringen,

• Behoud van een diversiteit van de 
binnenvaartvloot,

• Uitbreiding en goed onderhoud van 
vaarwegen en voorzieningen,

Toelichting op structuur.
Het parool: “schippers voor schippers”, 
houdt in dat schippers niet alleen het be-
leid bepalen, maar het ook uitvoeren.
Zij hebben persoonlijk zitting in commis-
sies en overlegorganen.
Zij weten uit praktijkervaring waarover zij 
spreken en voelen iedere toegeeflijkheid 
aan den lijve.

Het verleden heeft bewezen, dat wanneer 
schippers zich laten vertegenwoordigen 
door betaalde functionarissen, er een si-
tuatie van intolerantie optreedt, waardoor 
essentiële zaken niet meer naar buiten 
treden. Er ontstaat dan een steeds breder 
wordende kloof tussen theorie en praktijk, 
tussen schipper en vertegenwoordiger, 
waarbij de schipper uiteindelijk steeds 
minder inspraak krijgt over zijn eigen po-
sitie.
Door de ASV-structuur heeft iedere aan-
geslotene niet alleen gelegenheid tot vol-
ledige inspraak, maar ook de gelegenheid 
tot uitvoering van het beleid door zich kan-
didaat te stellen voor een bestuursfunctie.

Toelichting op beleid.
In onze maatschappij waar steeds meer 
kreten weerklinken als ‘meer efficiëntie’, 
‘grotere productiviteit’, ’24-uurs-econo-
mieën’, en een steeds groter wordende 
psychische druk op de samenleving, 
wordt steeds vaker het begrip ‘mens’ ver-
waarloosd. De ASV is van mening, dat 
in onze maatschappij zaken als sociaal 
welbevinden, levensgeluk en geestelijke 
gezondheid voorrang moeten hebben op 
economische productiefactoren. Econo-
mische en technische vooruitgang horen 
ten dienste te staan aan de mens, niet 
omgekeerd. Ook de ‘mens’ aan boord van 
een schip heeft het recht ‘mens’ te blijven 
en mag geen integrerend onderdeel wor-

den van de scheepsoutillage of onderdeel 
van een dolgedraaide vervoerseconomie, 
uitgedacht door verladers of bevrachters 
die slechts één gedachte hebben: winst 
ten koste van mens, milieu en samenle-
ving.

Toelichting op doelstellingen.
Veel zaken, waarvan er enkele nader wor-
den toegelicht, hebben direct of indirect 
met elkaar te maken. De opsomming is 
niet limitatief.

Europees vervoersbeleid.
Deze zou tenminste moeten voldoen aan 
de volgende criteria:
• Gelijke behandeling:

wat moet bewerkstelligen, dat iedere 
betrokkene in de vervoerssector op 
gelijke wijze wordt behandeld om 
onderlinge concurrentievervalsing en 
discriminatie te voorkomen,

• Wederkerigheid:
wat moet voorkomen, dat er onder-
ling tussen lidstaten concurren-
tievervalsing en discriminatie ont-
staat, 

• (herinvoeren van) Permanente ca-
paciteitsregulering:
die moet bewerkstelligen, dat er een 
evenwichtige verhouding blijft in 
scheepsruimte en een noodzakelijke 
reservecapaciteit,

• Markttransparantie:
Wat moet bewerkstelligen, dat de 
vervoersmarkt doorzichtig is, zodat 
vraag en aanbod, serviceverlening, 
het lokaliseren van knelpunten en 
mogelijke vormen van concurrentie-
vervalsing en discriminatie zichtbaar 
worden,

• Vrachtprijzen minimaal op kost-
prijsniveau en duidelijke algemene 
vervoersvoorwaarden:
welke moeten voorkomen, dat prijs-
dumping en ruïneuze concurrentie-
vervalsing ontstaan, de kwantiteit en 
kwaliteit gewaarborgd worden en de 
continuïteit en stabiliteit verbetert. Zij 
moeten bijdragen aan sociaal aan-
vaardbare omstandigheden, het cen-
traal staan van de menselijke factor 
en ter voorkoming van ongebreidel-
de concurrentie, cumulatief prijsbe-
derf en roofbouw op mens, materiaal 
en productiefactoren,

• Centrale distributie/ digitale markt-
plaats:
Wat een onderdeel is van een nood-

Beleidsnotitie
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zakelijke markttransparantie en 
een stabiele serviceverlening moet 
bewerkstelligen om een gedifferen-
tieerde vlootsamenstelling, zowel 
kwantitatief als kwalitatief in stand 
te houden en een doelmatig gebruik 
van de capaciteit moet bewerkstel-
ligen,

• Wetten, voorschriften en regle-
menteringen moeten in overeen-
stemming worden gebracht met 
de wetgeving van omringende lan-
den, (EU-harmonisering), 
Ter voorkoming van ongelijke behan-
deling, discriminatie, concurrentie 
voor- of nadelen. Zij dienen functio-
neel, doeltreffend en hanteerbaar te 
zijn, ontdaan van overmaat en moe-
ten  de ‘mens’ in zijn persoonlijke 
waarde laten. Een aantasting of on-

dermijning van de persoonlijke ver-
antwoording door de overheid dient 
achterwege gelaten te worden. Met  
andere woorden: de overheid mag 
niet op de (stuur)stoel van de bin-
nenvaartondernemer  plaatsnemen,

• Milieuwetten en voorschriften die-
nen van dien aard te zijn, dat dat er 
naar de gehele footprint gekeken 
dient te worden en dat de meest 
milieuvriendelijke transportmoda-
liteit gestimuleerd wordt.
De binnenvaart is in termen van ener-
giegebruik, geluidsoverlast, ruimte-
beslag en duurzaamheid te prefere-
ren boven wegtransport en spoor en 
dient niet onevenredig zwaar belast 
te worden door bijvoorbeeld milieu-
heffingen e.d.

Dit geldt ook ten aanzien van la-

dingresten. De lading behoort toe aan 
de ontvanger, dus ook de ladingres-
ten. Ladingresten mogen niet beoor-
deeld worden als zijnde afval.

De ASV streeft naar (een betere) sa-
menwerking, gedachten- en ideeënuit-
wisseling met andere organisaties, ook 
internationaal, mits deze gelijkwaardige 
doelstellingen hebben als die welke de 
ASV nastreeft. 

Leden en donateurs onderschrijven deze 
beleidsnotitie zoals opgetekend door be-
stuur en denktank. 

Rotterdam, december 2018

Wij willen u een kijkje laten nemen in 
onze organisatie. En dan met name uit 
wat voor taken het werk van de ASV 
bestaat en hoe er met uw centjes om-
gegaan wordt.

De ASV is een actieve vereniging die de 
belangen voor de binnenvaart behartigt. 
Dit doen we met veel plezier en steken 
onwijs veel vrije tijd in de organisatie van 
de ASV. Zoals u weet bestaat de ASV al-
leen maar uit vrijwilligers. Bij ons wordt er 
geen loon uitgekeerd en wordt uw con-
tributiegeld niet uitgegeven aan dure di-
recteuren. Het is fijn om te horen dat uw 
geld besteed wordt voor uw bestwil en 
niet voor dat van een medeweker. Echter 
wordt de belasting op het bestuur en de 
denktank steeds groter. Dit komt omdat 
meer en meer schippers onze club weten 
te vinden. Hierdoor komen ook meer vra-
gen vanuit de leden om aandacht aan be-
paalde zaken te besteden. Verder wordt 
de ASV vaker uitgenodigd op overleggen 
en vergaderingen. 

Dit is een fantastische waardering van al 
het werk dat verzet wordt. Deze ontwikke-
ling brengt echter ook nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Omdat de ASV alleen maar 
met vrijwilligers werkt en dit werk bovenop 
de reguliere werkzaamheden aan boord 
komt, word het bijna een onmogelijke op-
gave om alle ballen in de lucht te houden. 
Voor u als lid lijkt de ASV vanzelfsprekend 
te draaien maar er zit een organisatie 
achter die ongelofelijk veel werk verzet. Er 
zijn mensen bij die wel 60 uur per week 
voor de ASV werken. Daarom hebben we 
een poosje terug al besloten samen met 
u op de jaarvergadering dat wanneer ie-
mand al meer van vijf keer op pad is ge-
weest voor de ASV diegene voor de keren 

erna een vergoeding krijgt. Ook worden 
rijkosten vergoedt om in elk geval de in-
komstenderving van de vrijwilliger te com-
penseren.

De ASV is een vereniging die graag con-
tact houdt met haar leden. Door ons be-
roep is dit vaak per telefoon en zo veel 
mogelijk op een jaarvergadering maar 
de beurs is een uitgelezen kans om met 
zoveel mogelijk leden en niet-leden in 
contact te zijn. Het hebben van een stand 
brengt kosten met zich mee maar wij als 
ASV vinden dat u er recht op hebt dat wij 
er staan. 

Nog weer een gedeelte van uw contribu-
tiegeld gaat naar de huur van een kantoor, 
administratieve kosten, het afdrukken van 
pamfletten, nieuwsbrieven en het laten 
maken van een vlag.

Vaak krijgen wij te horen dat ze (de ASV) 
er iets aan moeten doen. Deze opmer-
kingen stuiten weleens tegen de borst. 
Waarom “ze”? We zijn een vereniging dus 
eigenlijk zou men moeten zeggen: WE 
moeten hier iets aan doen. Pak de tele-
foon, benader een denktanklid of één van 
de bestuursleden en ga aan de slag sa-
men met de organisatie. De ASV kiest er-
voor om geen extern personeel aan te ne-
men. Dit is een bewuste keuze los gezien 
van een budget. Wij willen een vereniging 
blijven met mensen die dagelijks te maken 
hebben met het werk en beter als geen 
ander verstand van zaken hebben. Wij 
willen voorkomen dat er een woordvoeder 
aan het woord komt die niet vertelt wat wij 
eigenlijk te zeggen hebben. 

Op 27 december midden in een drukke 
periode voor iedereen hebben bestuur en 
denktank besloten om bij elkaar te komen 

en een workshop te volgen. Hoe moet het 
verder met de ASV? Hoe zorgen we er-
voor dat niet enkelen al het werk moeten 
doen maar dat iedereen zijn steentje bij 
gaat dragen om de ASV tot een gezonde 
en goed werkende vereniging te houden? 
Eén van de uitkomsten van de workshop 
is dit bericht. Om u inzicht te geven in het 
werk dat er gedaan wordt en wat er met 
uw contributiegeld gebeurt. Hieronder ziet 
u een overzicht die een greep uit alle ta-
ken zijn van het werk dat de ASV verzet. 
Wellicht ziet u een taak waarvan u denkt, 
daar ben ik ook goed in. Misschien kan ik 
dat oppakken. Het kan zelfs simpel zijn 
zoals het opsturen van mooie foto’s over 
alles wat u zoal tegen komt tijdens uw reis 
van bijvoorbeeld kromme palen of een 
mooie zonsondergang.

Hoe wordt uw contributiegeld eigenlijk besteed?
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Rol van de woordvoerder
Buiten “gewone” denktankzaken heeft de woordvoerder inmiddels een duidelijke rol gekregen. Die bestaat uit:

De vereniging groeit en dat is mooi. 
Steeds meer leden maken deel uit van de 
denktank, die heel wat taken verricht. We 
zetten ze op een rijtje, zodat duidelijk is 
wat er zoal gedaan wordt. De vraag aan 
de leden is: waar kun je zelf een rol spelen 
om de positie van de schippers te verster-
ken?

Te vervullen taken binnen de vereniging
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AIS liggen of varen?
Polizei en praktijk AIS navigatiestatus

De ASV heeft zich altijd verzet tegen de 
verplichting van AIS. En waarom? AIS 
is een hulpmiddel voor navigatie. Als 
iets verplicht is en het apparaat functio-
neert niet naar behoren, dan wordt het 
probleem bij de schipper gelegd.

Via een moedige collega heeft ASV nieu-
we informatie over wat te doen bij een 
boete. De boete was in dit geval opge-
legd, omdat de navigatievaarstatus “on-
derweg met motor” in beeld bij de Polizei 
in Duitsland stond, terwijl het schip lag 
afgemeerd.

Deze collega heeft een zienswijze inge-
diend tegen zijn boete. Het doet de ASV 

Nautisch - Technisch
AIS

goed, dat er collega’s zijn die deze ook 
hier willen delen. De zienswijze is geac-
cepteerd en de boete is geseponeerd. En 
waarom is deze geseponeerd?

Als schipper kan je nooit 24 uur per dag 
je eigen AIS controleren of deze goed uit-
zendt. Als voorbeeld; tijdens je rustperiode 
ben je niet in de buurt van je AIS-apparaat. 
Het kan ook mogelijk zijn dat op je compu-
ter wel je vaarstatus goed staat, maar het 
AIS-apparaat die niet uitzendt. Daarover 
zegt de installateur, dat de oplossing is de 
interface vervangen en testen.

Maar, als deze interface niet naar behoren 
communiceert, terwijl je bijvoorbeeld aan 
het rusten bent, hoe weet je dan dat je na-
vigatiestatus niet bij een ander aankomt? 
24 uur per dag controleren of je AIS-appa-

raat nog goed communiceert? Dat is dus 
niet te doen, want er moet ook verplicht 
ononderbroken gerust worden. 

Dat je een extra handeling moet doen als 
schipper vanwege navigatiestatus is al 
bijzonder, want de vaarsnelheid (SOG = 
Speed Over Ground) is op het computer-
scherm af te lezen. Als de SOG 0,0 km/h 
is, dan weet toch iedereen wel dat het 
schip stilligt. Ook de handhavers!

De ASV hoopt dat wat de AIS-evaluatie 
duidelijk heeft gemaakt, toch eens wordt 
aangenomen door de instanties. Het AIS-
apparaat is verre van 100% betrouwbaar, 
dus het kan eigenlijk niet gehandhaafd 
worden en er kunnen geen boetes voor 
opgelegd worden, als er totaal geen spra-
ke is van gevaar voor de veiligheid.

AIS, een goed ID!

Na het lezen van dit bericht in de Bin-
nenvaartkrant is bij mij de volgende 
vraag ontstaan: Wat wordt er met de 
AIS evaluatiegedaan?

Is het de bedoeling, dat de schipper maar 
voor dom wordt uitgemaakt? Want die 
gebruikt het apparaat niet juist,volgens 
Agentschap Telecom.De schipper kan het 
apparaat niet op correcte wijze instellen.

In de enquête die gedaan is in 2017, heeft 
de schipper aangegeven dat AIS niet be-
trouwbaar is.

Het zegt toch veel, dat meer dan de helft 
van de schippers onjuistheden hebben 

met de AIS.

Ga eerst eens een spiegel voorhouden, 
Agentschap Telecom met je kompanen 
(BLN, Havenbedrijven Rotterdam en Am-
sterdam, BTB, FVEN en RWS). De belofte 
om niet te handhaven was in het conve-
nant vastgelegd en nu lees ik dat het boe-
tebeleid is aangepast tot een educatieve 
waarschuwing.Dat betekent dus dat er al 
werd gehandhaafd.

Nog een vraag die bij mij rijst; hoe wil je 
autonoomvaren met een AIS die telkens 
gecontroleerd moet worden of deze nog 
steeds goed uitzendt? 

Oja, dan krijgen deze zeker de voordeel-
regel om geen AIS plichtte hebben, net als 

duwbakken,omdat er zich geen beman-
ning op bevindt.

Luister toch eens naar de schipper. Deze 
werkt met deze AIS apparaten.En waar-
deer deze schipper eens,als hij innoveert.

Hou de AIS als hulpmiddel voor navigatie 
onderling. AIS heeft ook voordelen met 
slecht zicht.Daarnaast heeft de schipper 
meer rust wanneerhij geen extra hande-
lingen per dag moet doen om te kijken of 
het apparaat nog werkt. Tijdens de rustpe-
riode kun je toch al niet controleren; nie-
mand slaapt naast zijn AIS apparaat.

Veel wijsheid en vriendelijke groeten,
Dorothe Grooten
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 Binnenhavengeld Zaanstad - Amsterdam

Door de samenwerking in 2018 met 
Port of Amsterdam is er één gebied 
ontstaan en één loket, waarbij er niet 
apart voor beide havens afgerekend 
hoeft te worden voor het binnenhaven-
geld en reserveringen riviercruise.

Hierdoor zijn tarieven gelijk getrokken en 
gezakt met ruim 30%.

Onder de klanten is een enquête gehou-
den en uit de gebruikersdata bleek, dat 
het doorvaarttarief voor Zaanstad voor on-
duidelijkheden zorgde en weinig werd ge-
bruikt. Dit tarief is in 2019 dan ook verwij-
derd, waardoor het doorvaren op de Zaan 
(zonder ligplaats nemen) ook is vrijgesteld 
van havengeld (net zoals op het IJ en het 
Noordzeekanaal).

Graag informeren wij u over een aantal 
wijzigingen met betrekking tot het Bin-
nenhavengeld (BHG) Beroepsvaart in 
Zaanstad en Amsterdam met ingang van 
1 januari 2019.

Wat verandert er in 2019?
• Kort verblijf (7 dagen) wordt 5% 

goedkoper
• Verblijf van 14 dagen wordt tweemaal 

het tarief voor 7 dagen
• Verblijf van 28 dagen wordt viermaal 

het tarief voor 7 dagen
• Toegangsbewijs voor 91 dagen ver-

valt

Deze veranderingen worden doorge-
voerd, omdat men het BHG-stelsel een-
duidiger en eenvoudiger wil maken. 
Men werkt aan een stelsel, waarbij afge-
rekend gaat worden op werkelijke ver-
blijfstijd (door check in — check out op de 
minuut nauwkeurig). Hiervoor is een pilot 
(Poseidon) in ontwikkeling. 

Jaarabonnement en TEU-tarief geïn-
dexeerd met 1,41%.
De tarieven voor het jaarabonnement en 
het containertarief (TEU-tarief) worden in 
2019 geïndexeerd met 1,41 % ten opzich-
te van het tarief 2018. 
Het jaarabonnement blijft daarmee voor-
delig voor vaartuigen, die het gehele jaar 
in het Amsterdams Zaanse havengebied 
verblijven. 
Het TEU-tarief is aantrekkelijk voor een 
stop in Amsterdam/Zaanstad om kleinere 
hoeveelheden containers weer af te zet-
ten of op te halen.

Wat maken we verder eenvoudig en 
eenduidig?

• Doorvaart Zaan wordt vrijgesteld;
• Pontons (vracht- en dekschuit pontons) 
worden afgerekend op basis van opper-
vlakte (m2) en niet meer op basis van ton-
nage.

Kortingen voor Green Award en betalen 
per automatische incasso blijven bestaan. 
Ook in 2019 blijven de kortingen bestaan 
voor binnenvaartschepen met een Green 
Award certificaat en voor het betalen met 
automatische incasso.

Uw opgave
De opgave Binnenhavengeld beroeps-
vaart voor Zaanstad en Amsterdam kunt 
u, zoals u al gewend bent, volledig digitaal 
doen.
Bij ligplaatsreservering via Easydock is 
geen aparte opgave Binnenhavengeld 
nodig.
Beroepsvaart (met name rivier- en ove-

rige passagiersvaart) die in Easydock een 
ligplaats reserveert, hoeft geen aparte 
opgave Binnenhavengeld te doen. In uw 
reservering is namelijk tevens de opgave 
Binnenhavengeld opgenomen. Er hoeft bij 
een reservering dus geen aparte opgave 
gedaan te worden.

Vragen
Heeft u nog vragen? Veel antwoorden 
vindt u op de website.

Heeft u een vraag die hier niet bijstaat 
of komt u ergens niet uit? Aarzel niet om 
contact op te nemen. Stel uw vraag via 
het contactformulier op de website, e-mail 
naar 
binnenhavengeld@portofamsterdam.com 
of bel op +31 (0)20 523 46 23, te bereiken 
op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur en 
wij helpen u graag.

Binnenhavengeld (BHG) Beroepsvaart in Zaanstad en Amsterdam 
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Op 10 december jl. heeft er een ge-
sprek plaatsgevonden tussen havenbe-
drijf Zaanstad en de ASV (Algemeene 
Schippers Vereeniging). Bij dit gesprek 
waren aanwezig: de heer Bredschne-
ijder (nautisch adviseur Zaanstad), de 
heer Glaser (afdelingshoofd Havens en 
vaarwegen), David Twigt (denktanklid 
ASV) en Sunniva Fluitsma (woordvoer-
der ASV).

Het initiatief voor dit gesprek kwam vanuit 
de Zaanse havendienst en de ASV heeft 
graag gebruik gemaakt van de uitnodi-
ging. Aanleiding was het ongeval op 28 
november jl. bij de Prins Bernhardbrug in 
Zaandam waar 2 mensen zwaar gewond 
raakten. De ASV (Sunniva Fluitsma) heeft 
daarop een interview gegeven aan Hart 
van Nederland.
Tijdens het gesprek werd het duidelijk dat 
de brugwachters de indruk hadden gekre-
gen, dat zij in het interview aansprakelijk 
werden gesteld voor het ongeval. Boven-
dien kreeg men de indruk dat het aantal 
ongevallen dat genoemd werd op Zaan-
stad zou slaan alsof daar voortdurend 
(bijna) ongevallen zouden plaatsvinden. 

Tijdens het gesprek bleek wel, dat ook de 
havendienst Zaanstad wel begreep dat 
dit over landelijke cijfers ging, waarbij dui-
delijk werd dat de gemeente Zaanstad er 
alles aan doet, dat het op afstand bedie-
nen van de bruggen zo veilig mogelijk ge-
maakt wordt waarbij men werkt met hoog 
gekwalificeerd personeel. 

De ASV stelde -ook weer tijdens dit ge-
sprek- het beleid van op afstand bediende 
kunstwerken ter discussie, maar bena-
drukte dat deze schippersvereniging ze-
ker niet de intentie heeft een individuele 

Noord-Holland

brugwachter ergens van te beschuldigen. 
Het is heel vervelend als brugwachters 
een andere conclusie hebben getrokken, 
omdat de ASV ervan uit gaat dat de brug- 
en sluiswachters naar beste kunnen en 
weten handelen. 

Over de “schuldvraag” heeft de ASV zich 
in het interview dan ook niet uitgesproken, 
behalve dan dat het hele systeem van op 
afstand bedienen volgens de ASV aan-
toonbaar gevaarlijke situaties en ongeval-
len oplevert.  Dit is iets waar de ASV al 
jaren aandacht voor vraagt, dus dat is niet 
nieuw. Wat nieuw is, is dat dit nu op de te-
levisie uitgesproken wordt, omdat de pers 
contact zoekt bij het voordoen van een on-
geval. Als het ongeval net in de gemeente 
is, waar men als brugwachter werkzaam 
is, zeker als dat volgt op een landelijk be-
kend dodelijk ongeval, komt het natuurlijk 
extra hard aan. Dat begrijpt de ASV na-
tuurlijk wel, maar de ASV heeft begrip ge-
vraagd voor het feit dat deze vereniging 
als spreekbuis voor de schippers ook wel 
moeten uitspreken hoe hierover gedacht 
wordt door de sector. De ASV wil namelijk 
dat het werkelijkheid wordt wat de leus is 
van Rijkswaterstaat: dat schippers zo vei-
lig en vlot mogelijk kunnen varen. 

Ook heeft de ASV in dit gesprek nog eens 
benadrukt, dat zij zich juist kritisch heeft 
uitgesproken over de taakstraf, die de 
brugwachter kreeg bij het eerdere dode-
lijke ongeval. Daarbij heeft de ASV naar 
voren gebracht dat een brugwachter niet 
degene is die bepaalt of er op afstand be-
diend wordt of niet. Het beleid wordt op 
een ander niveau bepaald, dus wie is de 
schuldige? 

De ASV heeft uitgesproken dat zij pleit 
voor een evaluatie van de op afstand be-

diende kunstwerken. Op sommige plek-
ken gaat het allemaal prima, maar op veel 
plekken is dat zeker niet zo. Daarbij gaat 
het vooral om het veiligheidsaspect, maar 
ook over onnodig oponthoud van de bin-
nenvaart. 

Zaterdag 8 en zondag 9 december heeft 
er een onafhankelijk onderzoek plaatsge-
vonden aan de brug, waardoor de brug 
voor al het verkeer gestremd is geweest. 
Wat de uitkomsten daarvan zijn, is nog 
niet bekend gemaakt. De ASV is benieuwd 
wat er uit dit onderzoek naar voren komt.

Conclusie
Het is een positief gesprek geweest waar-
bij deze vervelende aanleiding gezorgd 
heeft voor uitwisseling van ideeën en be-
grip voor de verschillende posities.

Afspraken;
• Naar aanleiding van dit gesprek 

wordt afgesproken, dat de ASV re-
gelmatig contact zal opnemen met de 
gesprekspartners om van gedachten 
te wisselen betreffende diverse zaken 
aangaande de binnenvaart in Zaan-
stad. 

• Er wordt afgesproken dat de ASV 
hierover een bericht uit zal doen 
gaan, wat ook verstuurd zal worden 
naar de havendienst Zaanstad.

• Ook zal de ASV hierover een bericht 
doen verschijnen in de ASV nieuws-
brief van februari 2019.

• Verder zal de havendienst de ASV via 
mailberichten op de hoogte houden 
van zaken die zich voordoen aan-
gaande de scheepvaart. 

Zaandam, 11 december 2018

Sunniva Fluitsma

Ongeval prins Bernhardbrug Zaandam leidt tot gesprek met de ASV
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Vandaag ontving de ASV een juichend 
schrijven van de Provincie Noord-Hol-
land: Centrale bediening van bruggen 
en sluizen in Noord-Holland vanuit de 
bediencentrale Weg & Waterhuis de 
Langebalk is vanaf nu een feit! 

De bediencentrale is afgelopen vrijdag 14 
december officieel geopend door gede-
puteerde Elisabeth Post. De Twee Zwa-
nen (voorheen de Stolperophaalbrug) in 
Schagen is de eerste brug, die vanaf nu 
vanuit Heerhugowaard veilig (zegt Noord-
Holland!) op afstand wordt bediend. De 
komende 3 jaar worden nog eens 43 brug-
gen en sluizen aangesloten op de bedien-
centrale.  

Het gaat om zowel bruggen en sluizen 
van de provincie, als van Rijkwaterstaat, 
Port of Den Helder en Recreatieschap 
Spaarnwoude. Daarna heeft men de am-
bitie om nog 36 (!) bruggen en sluizen op 
de belangrijke vaarwegtrajecten in Noord-
Holland van andere beheerders aan te 
sluiten.

En dan maar hopen dat deze centrale niet 

gehackt wordt.

Grote voordelen voor alle (vaar)weg-
gebruikers (volgens Provincie Noord-
Holland).
De provincie gaat de komende jaren niet 
alleen op afstand bedienen vanuit één 
bediencentrale, maar heeft ook het voor-
nemen dat op termijn 24-uur per dag te 
doen. Dit doet de provincie voor een be-
tere doorstroming voor zowel scheepvaart 
als verkeer op de weg. Met centrale be-
diening van bruggen en sluizen stimuleert 
de provincie het (vracht)vervoer over wa-
ter, waardoor de wegen en het milieu min-
der belast zullen worden. Niet alleen de 
doorstroming van het wegverkeer verbe-
tert, ook hebben schepen het gemak van 
betere vaartijden en kunnen zij vlot door-
varen. Kortom, grote voordelen voor alle 
(vaar)weggebruikers.

Bij een eerdere presentatie waar vol en-
thousiasme de kleur van het tapijt en de 
ontspanningsruimte voor het personeel 
werd gepresenteerd, hadden David Twigt 
en Sunniva Fluitsma namens de ASV wat 
vraagtekens geplaatst bij het centraal be-
dienen van zoveel kunstwerken, maar in 

Centrale bediening Noord-Holland is een feit

het schrijven lezen we: Natuurlijk staat 
veiligheid voorop bij het op afstand be-
dienen. Zowel voor de provincie als voor 
onze opdrachtnemers heeft veiligheid de 
hoogste prioriteit. In de opleiding die be-
dienaren krijgen, voordat zij in Heerhugo-
waard op afstand kunnen bedienen, is bij-
voorbeeld veel aandacht voor de nieuwe 
‘kijkstrategie’, zodat de kans op incidenten 
wordt geminimaliseerd.

Over de kijkstrategie en de opleiding die 
bedienaren krijgen om veilig op afstand te 
bedienen, heeft de provincie een nieuws-
brief meegezonden, waarin ook meer te 
lezen is over de achtergrond van de nieu-
we naam, de planning voor 2019 en de 
technische uitdagingen die opdrachtne-
mer ENGIE tegenkwam bij het koppelen 
van de eerste brug aan de bediencentrale.
Wilt u deze informatie ontvangen, neem 
dan contact op met 
info@algemeeneschippersvereeniging.nl

BICS
BICS verplicht om via de Volkerak te kunnen schutten?
De ASV heeft berichten ontvangen, dat op korte termijn de schippers BICS moeten gaan gebruiken om door de Volkerak te kunnen 
schutten. Het lijkt zelfs zo te zijn, dat het sluispersoneel geen radarbeelden meer zal ontvangen. Men zal de sluisplanning louter 
maken vanuit BICS info. Geruchten gaan, dat het sluispersoneel zal uitrekenen wanneer het schip aan de sluis is en dan zal je ook 
pas op dat tijdstip mogen schutten. Anderen weten te melden dat je via bics zal moeten aangeven hoe laat je bij een kunstwerk bent: 
ben je te laat, dan vervalt je beurt. Wij horen dit als gerucht en tegelijkertijd horen wij dat het niet naar buiten mag komen. Maar we 
willen ook niet wachten met reageren tot het alweer allemaal “geregeld” is. Dus vragen we u: Bent u hiervan op de hoogte? En wat 
vindt u van deze ontwikkeling, als het inderdaad doorgevoerd wordt? 

De ASV ontving het volgende antwoord 
over het gebruik van BICS:

“Mij is niets bekend van een verplichting 
tot het gebruik van BICS om geschut te 
kunnen worden in de Volkeraksluis. De 
elektronische meldplicht zal in de toe-
komst zeker verder worden uitgebreid, 
maar daarover worden jullie dan zeker 
vooraf geïnformeerd. 
Binnen de CCR wordt er gewerkt aan 
een verdere uitbreiding van de elektro-
nische meldplicht voor de zogenaamde 
doelgroepschepen (schepen welke ge-
vaarlijke stoffen vervoeren, duwstellen 
(van bepaalde afmetingen), hotelschepen 

etc.) welke nu al een meldplicht hebben. 
Daarna pas zullen alle andere schepen 
(geleidelijk) volgen. 

De melding ondersteunt meerdere doelen;
1. Calamiteitenbestrijding (veilige vaart)
2. Doorstroming (vlotte vaart)

Het tweede punt komt het dichtst bij het 
gerucht. Zoals je wellicht weet, loopt 
er een programma binnen RWS om te 
groeien naar Corridorgerichte Bediening 
en Begeleiding. Hiervoor zullen de mel-
dingen worden gebruikt ter ondersteuning 
van onze verkeersinformatiesystemen en 
dus ook voor de sluisplanning. Dit vraagt 
vooralsnog geen verplicht gebruik van 

BICS.”

Verstuurd door: Adviseur Scheepvaart
IVS | BICS | ERI | COMEX

Afdeling Ontwikkeling Scheepvaartver-
keersmanagement
Rijkswaterstaat Verkeer- en Waterma-
nagement
ScheepvaartVerkeersCentrum

Mochten er nog vragen zijn……,

Antwoord van RWS over het gebruik van BICS
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ASV benadert de Minister over voor-
stellen m.b.t vergroening van de bin-
nenvaart

Op de valreep van het jaar 2018 heeft 
de ASV een brief aan Minister Cora van 
Nieuwenhuizen geschreven. Daarin 
heeft de ASV haar zorgen geuit betref-
fende de werkwijze van het Ministerie 
IenW en de ontwikkelingen aangaande 
voorstellen (position paper Ministerie 
IenW) ter vergroening van de binnen-
vaart. 

Daarbij heeft de ASV de Minister bena-
derd betreffende de gang van zaken in het 
Klimaatoverleg Mobiliteitstafel, meer spe-
cifiek het overleg met het doel te komen 
tot een Green Deal Binnenvaart, waaraan 
wij als organisatie, louter schippers verte-
genwoordigend, reeds geruime tijd deel-
nemen.

Directe aanleiding is het door het Minis-
terie verspreide “Position Paper” waarin 
het Ministerie haar visie op de vergroe-
ning van de binnenvaartsector beschrijft. 
De ASV legt in haar brief aan de Minister 
uit dat de structuur van de overleggen en 
de status van het Position Paper bij de 
ASV de nodige vraagtekens opriepen. Die 
vragen heeft de ASV voorgelegd aan de 
projectleider Green Deal, maar daarop 
heeft de ASV geen inhoudelijk antwoord 
ontvangen. 

Maar naast het geven van commentaar 
heeft de ASV ook specifieke voorstellen 
gedaan betreffende de vergroening n.a.v. 
de Position Paper van het Ministerie. Want 
als het “position paper” van het Ministerie 
IenW de basis moet zijn hoe de binnen-
vaart naar een emissievrije 2e helft van 
de 21e eeuw moet evolueren, dan stelt de 
ASV er de nodige vraagtekens bij en wijst 
op een aantal verkeerde denkrichtingen.

Als beroepsorganisatie ASV zien wij een 
geïndustrialiseerde vloot van grote een-
heden op enkele grote vaarwegen over-
blijven en een grote toename van het 
landverkeer wegens het in onbruik raken 
van ¾ van het huidige vaarwegennet, mét 
onze collega’s, die met de teloorgang van 
hun bedrijven de rekening betalen voor 
een klimaat, waar ze veel voor hadden 
kunnen betekenen.

 Voorstellen vanuit de ASV: 
Speerpunten in onze opstelling in het kli-
maatoverleg en in de huidige Green Deal 
gesprekken zijn, samengevat en cumula-
tief:
• Een basis voor het voortbestaan van 

de kleinere binnenvaartvloot (<1500 
ton) middels uitvoering van de daar-
toe met grote meerderheid aangeno-
men kamer-moties of vergelijkbaar 
beleid.

• Als er een vergroeningsfonds zou 
komen, moet dit vergroeningsfonds 
gevoed worden uit een toeslag op 
vervoer, te betalen door de opdracht-

gever.
• Een financieringsbeleid bij banken, 

waarbij niet als primaire eis een ver-
groeningsplan het breekpunt is.

• Een vervoerskeuze-beleid bij verla-
ders, niet louter gebaseerd op norm-
stelling of langlopende contracten, 
maar op werkelijke vergroening en 
kostendekkende tarieven.

• Beoordeling en erkenning in wet-
geving van het groene aspect van 
een binnenvaartonderneming op ba-
sis van de werkelijke CO2-emissie 
(dus effectieve brandstofverbruik) en 
v.w.b. de andere emissie-bestandde-
len “meting aan de pijp”.

• Hervorming van het Green Award sy-
steem.

• Geen restrictief beleid van binnen-
havens of milieuzones op basis van 
normstelling of (achterhaalde) CCR2-
eisen.

• Stimuleren van vergroening op basis 
van de volledige ecologische foot-
print.

• Stimulering van vergroening (minder 
lege kilometers) door verbetering van 
de markttransparantie middels een 
Agora of vergelijkbaar marktinforma-
tiesysteem.

• Internationale beschikbaarheid van 
alternatieve energiedragers en een 
internationaal gelijk speelveld.

De betreffende brief vindt u in de nieuws-
brief.

Vergroening
ASV benadert de Minister m.b.t vergroening van de binnenvaart 

18



Brief Green deal naar het Ministerie 

Rotterdam, 28-01-2019

Geachte heer Schreuder,

Naar aanleiding van uw verzoek om 
commentaar op het Green Deal con-
cept 2, verzonden aan ons per mail d.d. 
24 jan. jl., gelieve onze reactie hieron-
der aan te treffen:

Ons wordt gevraagd:
Met het oog op de voorbereiding van 
het overleg op 12 februari verneem ik 
graag uiterlijk maandag 28 januari uw 
reactie op de volgende vragen:
1. Kunt u zich vinden in de algemene 

lijn van het transitiedocument?
2. Met welke onderdelen bent u het 

niet eens en waarom niet?
3. Welke bespreek/discussiepunten 

zou u in dat verband willen inbren-
gen?

1) Negatief: Tot nu toe wordt er van 
de ASV-opstelling in de overleggen, met 
als uitzondering een passage over “me-
ten aan de pijp”, niets overgenomen in de 
verslagen of in het tussenconcept Green 
Deal.

In uw inleiding bij de tussenversie van 
Green Deal schrijft u daarover: “In uw re-
actie heeft u mogelijk ook acties aange-
dragen die gericht zijn op onderwerpen, 
die nog binnen het transitietraject bespro-
ken worden, zie punt 1. Deze zijn daarom 
vooralsnog niet in deze tussenversie van 
de Green Deal opgenomen, maar kunnen 
als resultaat van de overleggen in de vol-
gende versie worden toegevoegd.”

Dit moge geruststellend klinken, maar dit 
is het, gezien onze ervaringen tot nu toe, 
geenszins.

Ook de mededeling tijdens het gesprek 
met onze afvaardiging op 8 jan. jl., dat 
de door ons aangedragen actiepunten 
“behoud van de bestaande vloot middels 
vrijwaring van de onhaalbare en onbetaal-
bare CCR-eisen”, om zodoende te voor-
komen, dat hier een omgekeerde modal-
shift gaat plaatsvinden met daardoor een 
sterke stijging van de CO2-uitstoot, en 
het organiseren van een “Agora”-achtig 
markttransparantiesysteem, om daarmee 
een betere structuur en vermindering van 
leegvaart op de spotmarkt te bewerkstel-
ligen, in geen geval in een Green Deal 
zouden worden meegenomen, is voor ons 
een bewijs, dat in de algemene lijn, om tot 
een door de voornaamste marktpartijen 
gedragen Green Deal te komen, voor-
opgestelde maar onuitgesproken criteria 
worden gehanteerd, waarbinnen de ASV-

klimaatvisie blijkbaar niet past.
Blijkbaar wordt à priori al geschift op “Om-
dat de Green Deal een toekomstgericht 
document is, hebben wij bij het verwerken 
van de ingekomen reacties als uitgangs-
punt aangehouden dat het moet gaan 
om nieuwe en/of vernieuwende acties en 
maatregelen.”
De ASV hanteert al jaren een consisten-
te beleidsvisie en draagt die ook op alle 
niveaus al jaren uit. Zij ondersteunen de 
klimaatdoelen en de drang naar een cir-
culaire economie volledig, maar worden 
blijkbaar afgewezen, omdat het geen 
“nieuwe of vernieuwende acties of maat-
regelen” zijn.

In de toelichting op het transitietraject (22 
januari 2019) staat vermeld:
“Als tweede stap richt IenW zich nu op 
voorbereiding van politieke besluitvorming 
over het transitiedocument. Ter voorbe-
reiding daarvan dient het overleg van 12 
februari a.s. Het resultaat van deze stap 
moet zijn dat aan de Minister van IenW 
kan worden voorgelegd hoe het transitie-
traject invulling kan krijgen en waarover 
eventueel nog knopen moeten worden 
doorgehakt.”
Om deze reden mag zeker het onderwerp 
“behoud bestaande vloot” niet uit de voor-
stellen worden weggehouden, aangezien 
de 2e Kamer tot 2x toe kamerbreed mo-
ties van die strekking heeft aangenomen 
en het nu in het kader van de politieke 
besluitvorming dringend tijd wordt, dat de 
Minister 

deze moties uitvoert. Het niet opnemen 
van dit onderwerp zou dus betekenen, 
dat het bij de politieke besluitvorming niet 
aan bod komt, terwijl er voor de Minister 
en het kabinet geen politieke risico’s aan 
verbonden zijn en het wel vèrdragende 
consequenties inhoudt voor het al dan 
niet slagen van de klimaatdoelen middels 
binnenvaart. Het aandeel van de binnen-
vaart in de gehele CO2-uitstoot van de 
transportsector in Nederland is slechts 
5%, terwijl het binnenvaartaandeel in de 
Nederlandse vervoersprestatie 35% be-
draagt. Vervoer per schip stoot zelfs 3 tot 
6 keer minder CO2 uit dan vervoer over 
de weg. (BLN-pos.paper). Het verdwijnen 
van een groot deel daarvan (visie Nea-
Panteia 2025) en de daaruit volgende 
omgekeerde modal-shift is funest voor de 
klimaatontwikkeling en uiteraard voor de 
betrokken schippers zelf.

2.    Met welke onderdelen bent u het niet 
eens en waarom niet?

In ons gesprek op 8 jan. j.l. hebben wij het 
daar al uitvoerig over gehad. Meer con-

creet:

Punt 3, huidige situatie, onvoldoende prik-
kels:
Eigen initiatieven van de schipper worden 
al dan niet erkend, maar niet voldoende 
gewaardeerd.
Sommige verplichtingen (CCR2 motoren: 
méér CO2-emissie) bleken averechts te 
werken, maar blijven nochtans gehand-
haafd. Andere suggesties: milieuzones 
worden enerzijds afgeraden, maar kor-
tingen op havengelden, zelfs voor CCR2-
motoren, worden wel weer aangeraden. 
Banken en verladers een beslissende rol 
toekennen door vergroeningseisen als cri-
terium te promoten voor financiering en 
transportbemiddeling werkt juist demoti-
verend voor het in stand houden en mo-
derniseren van de bestaande vloot.

Punt 5.2.1.: Er is nog steeds geen bron-
vermelding van de uitstootgegevens en 
de herzieningsberekening 2017/2018, zo-
als die worden gesuggereerd in het Green 
Deal overleg.

Instrumentering: Een eventueel in te stel-
len vergroeningsfonds zal internationaal 
moeten zijn (level playing field) en mag 
niet gevuld moeten worden door een 
opslag op de brandstof, doch door een 
kleine opslag op de consumentprijs, ge-
baseerd op de vervoerde afstand. Iets 
vergelijkbaars kon voorheen ook met de 
“verwijderingsbijdrage”.

(Bio)brandstoffen: Aangezien de binnen-
vaart, ook wegtransport, nog jarenlang 
afhankelijk zal zijn van verbrandingsmo-
toren, zullen bio-brandstoffen daar een 
steeds belangrijkere plaats in innemen. 
Veel beter moet ernaar gekeken worden, 
dat de internationale beschikbaarheid ge-
garandeerd wordt, waarbij de herkomst 
en productie ervan geen nadelige gevol-
gen mag hebben qua uitstoot en voor de 
voedselvoorziening. Ook mag deze ont-
wikkeling niet belemmerd worden door 
heffingen. De ASV is ervan overtuigd dat, 
in de aanloop naar waterstof als energie-
drager, middels bio-brandstof de meeste 
milieuwinst te behalen valt.

Financiering, zoals bv. gesuggereerd bij 
batterij-elektrisch varen en aanschaf mo-
toren (pay-for-use, cq. leasing) is een 
verkeerde voorstelling van zaken bij de 
bedrijfsvoering: Het mag bij aanschaf dan 
wel een minder groot financieringspro-
bleem zijn, de jaarlijkse gebruikskosten 
verplaatsen zich van de balans (door aan-
schaf) naar de V&W-rekening en moeten 
toch worden opgebracht.
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Green Award: Het monopolie van deze 
private instelling moet worden opengebro-
ken, andere certificeringen moeten wor-
den erkend.

Green Shipping Program: Wij zijn tegen 
elke vorm van verkapte staatsgaranties, 
zoals die in het verleden voor veel ellen-
de hebben gezorgd door wel de banken, 
maar niet de lening nemer te beschermen.

Meten aan de pijp: Men stelt een perio-
dieke meting voor. Dat is niet correct; dat 
wordt ook niet opgelegd aan gecertificeer-
de motoren.

Binnenvaart als Logistieke Dienstverlener: 
Is niets nieuws. Elk samenwerkingsver-
band heeft dit hoog in zijn vaandel staan.

Binnenvaart aantrekkelijk om in te wer-
ken: Als het behoud van de bestaande 
vloot geen item is in dit overleg, waarom 
een “aantrekkelijke vloot” dan wel?

3.    Welke bespreek/discussiepunten zou 
u in dat verband willen inbrengen?

Het voortbestaan van de bestaande vloot.
De positie van verladers en banken i.v.m. 
het vergroeningscriterium.
Het al dan niet vormen van een vergroe-
ningsfonds en de vulling daarvan.
Het meer focussen op de mogelijkhe-
den van Bio-brandstoffen en GTL. Zie 
het artikel <https://www.boerderij.nl/Me-
chanisatie/Achtergrond/2018/9/Syntheti-
sche-diesel-feiten-vermoedens-en-fabels-
336907E/>

Verder de vraag om verduidelijking aan 
de branche (art. 1.1) om een percentage 
CO2-besparing te noemen: U zult be-
grijpen dat, zolang in het Green Deal en 
klimaatoverleg geen enkele toezegging 
wordt gedaan over de uitvoering van de 
moties betreffende het voortbestaan van 
de bestaande vloot, het noemen van zo’n 
percentage irreëel is.

Indachtig een bekend gezegde “het is niet 
het doel, maar de weg ernaartoe, die de 
waarde van ons bestaan bepaalt”.

Tot zover onze opmerkingen.

Hoogachtend,

ASV bestuur en denktank.

Amsterdam neemt afstand van de binnenvaart

In de Nota Varen, Deel 1, van de ge-
meente Amsterdam heeft Sharon 
Dijksma, wethouder Water namens de 
PvdA, beloofd de drukte en overlast 
op en aan het water aan te pakken en 
een vergunningenbeleid voor de pas-
sagiersvaart te regelen. 

In Maatregel 15 staat echter dat de ge-
meente vanaf 2025 een zero emissie 
gebied invoert voor de Amsterdamse 
binnenwateren. ‘De komende maan-
den werkt het college het plan voor de 
versnelde transitie naar uitstootvrije 
vaart verder uit’, zo is er te lezen.

Wat staat er in Maatregel 15? Daarin le-
zen we letterlijk:
Verduurzaming pleziervaart en goederen-
vervoer Pleziervaart en goederenvervoer 
vormen geen uitzondering op de ambitie 
van de gemeente voor een uitstootvrij cen-
trum in 2025. De gemeente voert vanaf 
2025 een zero emissie gebied in voor de 
Amsterdamse binnenwateren. Voor grote 
vaartuigen zal laadinfrastructuur moeten 
worden aangelegd in openbaar water en 
in jachthavens. De gemeente kan hierin 
mogelijk een faciliterende rol spelen. De 
komende maanden werkt het college het 
plan voor de versnelde transitie naar uit-
stootvrije vaart verder uit, waarbij wordt 
betrokken hoe pleziervaart en goederen-
vervoer hierin te stimuleren. 

Amsterdam heeft bedacht dat er over 6 
jaar alleen nog maar schepen mogen va-
ren met 0 emissie. Het betreft onderstaan-
de maatregel 15 in de nota varen. 

De hele nota lezen?

https://www.algemeeneschippersvereeni-
ging.nl/bestanden/havens_vaarwegen/
nota_varen_deel_1_toegankelijk.pdf

Reactie ASV
De Algemeene Schippers Vereeniging 
(ASV) protesteert tegen de maatregel, 
waarbij het voor de binnenvaart zo goed 
als onmogelijk gemaakt wordt gebruik te 
maken van de interne vaarwegen en de 
havens van Amsterdam. Binnenvaart-
schepen die goederen vervoeren, kunnen 
niet voldoen aan deze eis van zero emis-
sie. Daar zijn meerdere redenen voor te 
noemen:
• De ontwikkeling is (nog?) niet zover, 

dat het mogelijk is voor binnenvaart-
schepen om elektrisch te varen.

• Schepen zijn niet geschikt hiervoor, 
omdat de schepen die internationaal 
varen nooit genoeg accu-capaciteit 
aan boord kunnen hebben (wil men 
ook nog goederen kunnen vervoe-
ren).

• Veel schepen varen dag en nacht; 
waar en wanneer laden die op? Er is 
geen mogelijkheid voor. 

• (Internationaal varende) schepen zijn 
afhankelijk van veel plekken waar 
opgeladen kan worden; die plekken 
zijn er niet. Dan is het onmogelijk om 
dat opeens in een stad wel te moeten 
kunnen. 

Amsterdam kan niet opeens een beleid 
maken, waarbij men voorbij gaat aan de 
omstandigheden van de vervoersmodali-
teit en de omgevingsfactoren:
De ASV vindt, dat er een overkoepelend 
gelijkluidend beleid binnen Nederland 
(liefst binnen Europa) moet zijn, zodat 
vervoerders daarop in kunnen spelen. Nu 

zetten sommige provincies in op LNG, 
anderen op andere manieren van voort-
stuwingsmiddelen. Daar is voor schippers 
niet op in te spelen.

Het effect zal zijn dat de binnenvaart ge-
weerd wordt door de stad Amsterdam, 
omdat er iets gevraagd wordt wat onmo-
gelijk is. 

Bovendien pleit de ASV ervoor om bij 
maatregelen naar de totale footprint te 
kijken. De footprint van dit soort enorme 
accu’s is enorm; andere landen zullen de 
milieulast dragen voor het “schone” Ne-
derland. Dat mag toch niet het uitgangs-
punt zijn. 

De ASV zet eerder in op het ontwikkelen 
naar vervoeren door middel van waterstof; 
dat is het minst belastend voor het milieu 
(want elektriciteit ziet er schoon uit, maar 
de centrales zijn dat lang niet altijd). Die 
ontwikkeling is bezig, maar nooit binnen 6 
jaar bereikbaar.

Het zou mooi zijn als Amsterdam de ver-
voerstak binnenvaart zou ondersteunen 
als toch meest milieuvriendelijke vervoers-
middel. Maar integendeel.... Amsterdam 
maakt de binnenvaart onmogelijk. Onder-
tussen staat alles vast door de vrachtwa-
gens, die steeds meer werk overnemen 
waar de binnenvaart verdwijnt. Daar zou 
Amsterdam zich zorgen over moeten 
maken in plaats van “het eigen straatje 
schoonvegen” zonder de totale conse-
quenties te overzien. Wat ontzettend te-
leurstellend!

Sunniva Fluitsma
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Ligplaatsenbeleid
ASV brief aan gemeente Krimpernerwaard

Aan: Gemeente Krimpenerwaard
         Dorpsplein 8
         2821 AS  Stolwijk

Betreft: extreme verhoging binnenhaven-
geld en stroomkosten binnenvaart 

Rotterdam, 09-01-2019

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u een brief van de 
Algemeene Schippers Vereeniging 
betreffende een aantal door ons ont-
vangen noodkreten van schippers, die 
gebruik maken van uw haven.

Wat is de Algemeene Schippers Vereeni-
ging (ASV)?
De ASV streeft naar een sociaal/econo-
misch aanvaardbare situatie in de bin-
nenvaart, waarbij de factor mens centraal 
staat. We vertegenwoordigen de parti-
culiere schipper. Het bestuur bestaat uit 
schippers in de binnenvaart en ondervindt 
aan den lijve de gevolgen van het beleid 
ten opzichte van de binnenvaart.

Wij ontvingen van een lid het bericht, dat 
uw gemeente de prijzen van de havengel-
den gewijzigd heeft. De stijging is wel tot 
44 procent van het tarief ten opzichte van 
2018, dus wij kunnen spreken over een 
buitenproportionele verhoging. Wat de 
aanleiding van deze verhoging is, is ons 
niet bekend, maar wij concluderen wel dat 
de tarieven van uw gemeente ver boven 
die van andere gemeentes liggen. De ha-
vengelden die uw gemeente hanteert, zijn 
fors hoger dan andere havens.

Daarnaast zijn de kosten voor het gebruik 
van de voorzieningen, die u aanbiedt ook 
enorm gestegen. Voor het stroomgebruik 
heeft uw gemeente een prijsverhoging 
van 42 procent doorgevoerd. Dit terwijl 
voor de schepen in uw gemeente een ge-
neratorverbod geldt. Schippers zijn dus 
volledig afhankelijk van de walstroom, 
maar moeten daar vervolgens wel veel te 
veel voor betalen. Het bedrijf park-line, dat 
in veel havens in Nederland stroom aan-
biedt, rekent een bedrag van €0,27 per 
KW.

Met deze enorme prijsverhoging geeft uw 
gemeente een signaal af de binnenvaart 
niet meer te willen ontvangen. Dit terwijl 
de overheid in haar beleid de binnenvaart 
wil stimuleren aangezien het de milieu-

vriendelijkste manier is om goederen te 
vervoeren. Hieraan lijkt uw gemeente 
geen gehoor te geven in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de gemeente Zaanstad, die 
een prijsverlaging van 30 procent door-
voert.

Bovendien heeft u in uw nieuwe haven-
verordening de coulanceregeling voor 
schepen, die de haven aan doen we-
gens ziekte of calamiteiten, beperkt. Ook 
schippers die vrienden en familie in uw 
gemeente hebben wonen, zullen uw ha-
ven mijden vanwege de hoge kosten. Dit 
is sociaal gezien voor de schippers een 
slechte ontwikkeling.

Wij vragen of u uw beleid wil herzien en de 
prijsverhoging van het havengeld terug wil 
draaien. Mocht het onmogelijk blijken van-
wege het SAB-systeem de prijs op gemid-
deld niveau te brengen van de aangebo-
den walstroom, vragen wij u een andere 
aanbieder te zoeken.

Wij zullen op allerlei manieren ervoor zor-
gen, dat bekend gemaakt wordt hoe uw 

gemeente de binnenvaartsector tegemoet 
treedt: in strijd met de roep om de binnen-
vaartsector te stimuleren.
Mocht u uw beleid niet herzien, zijn wij 
voornemens te onderzoeken of het juri-
disch wel toegestaan is om zulke forse 
prijsstijgingen door te voeren.

Wij hopen u hiermee voldoende op de 
hoogte gesteld te hebben van de ziens-
wijze van de particuliere schippers, die 
gebruik maken van uw haven. Mocht u 
nadere informatie van ons willen ontvan-
gen of in gesprek gaan hierover, dan kunt 
u natuurlijk altijd mailen naar bovenstaand 
adres of telefonisch contact opnemen.  

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen 
en gaan ervan uit, dat u ons van de ver-
dere procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,
Namens bestuur en denktank van de ASV

Ronald Sipsma
Denktank lid ASV
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   2018  2019
Per dag:
Januari
Juli
Augustus 
December 

   € 0,0142   € 0,0204
Februari 
Maart
April 
Mei
Juni 
September 
Oktober 
November 

   € 0,0062  € 0,0089

Water
   € 1,50   € 2,16

Stroom
   € 0,28  € 0,40

Als die stroomtarieven ook in andere havens zo worden verhoogd?

Ouderkerk heeft inderdaad een forse verhoging doorgevoerd

De ASV heeft een brief geschreven 
betreffende de extreme verhoging van 
het binnenhavengeld en stroomkosten 
voor de binnenvaart aan de gemeente 
Krimpenerwaard. 

           
Daarin meldt de ASV dat wij van een lid 
het bericht ontvingen, dat de gemeente 
de prijzen van de havengelden gewijzigd 
heeft. De stijging is wel tot 44 procent van 
het tarief ten opzichte van 2018, dus wij 
kunnen spreken over een buitenproporti-
onele verhoging. Wat de aanleiding van 
deze verhoging is, is ons niet bekend, 
maar wij concluderen wel dat de tarieven 
van deze gemeente ver boven die van an-
dere gemeentes liggen. De havengelden 
die de gemeente hanteert, zijn fors hoger 
dan andere havens.

Daarnaast zijn de kosten voor het gebruik 
van de voorzieningen, die de gemeente 
aanbiedt, ook enorm gestegen. Voor het 

stroomgebruik heeft de gemeente een 
prijsverhoging van 42 procent doorge-
voerd. Dit terwijl voor de schepen in de 
gemeente een generatorverbod geldt. 
Schippers zijn dus volledig afhankelijk van 
de walstroom, maar moeten daar vervol-
gens wel veel te veel voor betalen. Het be-
drijf park-line dat in veel havens in Neder-
land stroom aanbiedt, rekent een bedrag 
van €0,27 per KW.

Met deze enorme prijsverhoging geeft de 
gemeente een signaal af de binnenvaart 
niet meer te willen ontvangen. Dit terwijl 
de overheid in haar beleid de binnenvaart 
wil stimuleren, aangezien het de milieu-
vriendelijkste manier is om goederen te 
vervoeren. Hieraan lijkt deze gemeente 
geen gehoor te geven, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de gemeente Zaanstad die 
een prijsverlaging van 30 procent door-
voert.

Bovendien heeft men in de nieuwe ha-

venverordening de coulanceregeling voor 
schepen, die de haven aandoen wegens 
ziekte of calamiteiten, beperkt. Ook schip-
pers die vrienden en familie in deze ge-
meente hebben wonen, zullen de haven 
mijden vanwege de hoge kosten. Dit is 
sociaal gezien voor de schippers een 
slechte ontwikkeling.

Wij vragen de gemeente Krimpenerwaard 
het beleid te herzien en de prijsverhoging 
van het havengeld terug te draaien. Mocht 
het onmogelijk blijken vanwege het SAB-
systeem de prijs op gemiddeld niveau te 
brengen van de aangeboden walstroom, 
vragen wij een andere aanbieder te zoe-
ken.

De ASV heeft de gemeente laten weten 
dat, mocht men het beleid niet herzien, 
de ASV voornemens is te onderzoeken of 
het juridisch wel toegestaan is zulke forse 
prijsstijgingen door te voeren.

Reactie ASV verhoging binnenhavengeld Krimpenerwaard
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De ASV krijgt veel klachten over de 
walstroomvoorziening in Rotterdam. 
Regelmatig zijn de stroomkasten bezet 
of zijn er stopcontacten, die niet func-
tioneren.
De Rotterdamse handhaving is boven-
dien achteraf aan het handhaven; dat 
wil zeggen dat je zonder medeweten 
gecontroleerd bent en er een paar 
dagen later een proces-verbaal wordt 
opgemaakt. Je kunt dus niet ter plekke 
reageren op de wijze van handhaven. 
Ook niet als de betreffende kasten al 
vol zijn of aantoonbaar niet functione-
ren.

Klachten over walstroom

Als de handhaving daarop wordt gewe-
zen, is de reactie daarop, dat “je dan maar 
moet verplaatsen naar een andere wal-
stroomlocatie”. De schippers zijn het niet 
eens met die “oplossing”. Tenslotte wil je 
ook veilig liggen, zeker als je kleine kin-
deren hebt. Bovendien hebben we te ma-
ken met een vaar- en rusttijdenwet en dit 
zou kunnen betekenen, dat je dan die wet 
weer overtreedt, als je moet verhalen in 
je rusttijd.

De ASV stelt de vraag of dit wel een eer-
lijke manier van handhaven is. Al is het 
maar, omdat de schipper constant moet 

bewijzen dat men geen walstroom kon ne-
men door omstandigheden, wat niet mak-
kelijk is als je niet weet dat en wanneer 
er gehandhaafd wordt en dus veel later 
geconfronteerd wordt met de boete.

De ASV stelt voor om in dit soort gevallen 
eerst een waarschuwing te geven, voor-
dat men overgaat tot beboeten. 

Wat is uw reactie hierop? Hoe zijn de er-
varingen van u over de handhaving in Rot-
terdam met betrekking tot walstroom?

Haven verordening
Reactie ASV op concept havenverordening 2019

Eind 2018 is de ASV gevraagd te rea-
geren op het concept van een nieuwe 
Havenverordening, die de havens van 
Rotterdam en Amsterdam gezamen-
lijk opstellen. De twee havens hebben 
hieromtrent een flyer gemaakt waarin 
staat:
“De havenbedrijven van Amsterdam en 
Rotterdam werken samen om de regels 
voor de scheepvaart waar mogelijk ge-
lijk te trekken en te vereenvoudigen. 
Zo wordt het makkelijker en duidelijker 
voor de klant als een schip één van de 
havens in Amsterdam, Rotterdam, Vel-
sen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, 
Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardin-
gen, Schiedam of Maassluis aandoet. 
In de loop der jaren is de Havenveror-
dening op onderdelen steeds ingewik-
kelder geworden. Daarnaast biedt dit 
de mogelijkheid om flexibel in te spelen 
op nieuwe ontwikkelingen zoals betere 
technieken en schonere brandstoffen. 
De Havenverordening is verbeterd 
door herformulering, inhoudelijke af-
stemming en biedt meer flexibiliteit.”

Om goed op het concept te kunnen reage-
ren heeft de ASV een vergelijking gedaan 
tussen het concept Havenverordening 
2019 en de huidige verordening 2010 van 
Rotterdam. In algemene zin vindt de ASV 
het geheel compacter, duidelijker en mak-
kelijker leesbaar. Echter, de ASV heeft 
ter verduidelijking van zaken regelmatig 
de toelichting gebruikt, die bij de huidige 

verordening wel is toegevoegd, maar de 
nieuwe verordening niet meer zal hebben.
Om die reden heeft de ASV geadviseerd 
om, als bijlage bij de verordening, een 
toelichting op te stellen. Deze dient dan 
wel aangepast en aangevuld te zijn aan 
de compacte Havenverordening 2019. 
Niet alleen voor de ASV zal het zaken 
verduidelijken, maar ook voor leden van 
gemeenteraden in het kader van besluit-
vorming en later voor gebruikers en ha-
venmeester bij de toepassing van de ver-
ordening zal een toelichting een bron van 
informatie zijn.

Naast deze algemene opmerking heeft 
de ASV ook artikelwijs op het concept 
Havenverordening 2019 gereageerd. Het 
volledige concept, met daarin de opmer-
kingen van de ASV verwerkt, is terug te 
vinden op de website.
https://www.algemeeneschippersvereeni-
ging.nl/bestanden/havens_vaarwegen/
Concept_Havenverordening_2019_met_
opmerkingen_ASV.pdf

De ASV heeft tevens de gelegenheid van 
de nieuwe Havenverordening aangegre-
pen om zich uit te spreken tegen de eis 
van CCR2 motoren in Rotterdam, die per 
2025 van kracht zal zijn. De paragraaf 
waar dit in staat (paragraaf 13) zal onge-
wijzigd in de nieuwe verordening worden 
opgenomen (als paragraaf 11). 

Reactie ASV:
In de toelichting bij paragraaf 13 komt 

naar voren dat dit besluit meer dan 10 jaar 
geleden is genomen en er is in sinds dat 
moment in de binnenvaart veel veranderd. 
De binnenvaart heeft, mede door de diepe 
crisis, minder investeringsmogelijkheden 
anno 2019 dan destijds voorspeld. Daar-
naast is ook de regelgeving veranderd 
(NRMM-verordening EU) en worden nieu-
we en retrofit CCR2-motoren als achter-
haald gezien en zijn zelfs vervuilender dan 
wat er met de huidige techniek mogelijk is 
op voorlopers van CCR2-motoren.  In de 
overleggen die de ASV heeft met het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Waterstaat 
in het kader van de uitvoering van het Kli-
maatakkoord van Parijs wordt al gekeken 
wat de beste alternatieven zijn.

Derhalve is de ASV van mening dat pa-
ragraaf 11 van het concept moet worden 
herzien. De artikelen moeten wat de ASV 
betreft niet worden opgenomen in de Ha-
venverordening 2019. Op allerlei fronten 
wordt overleg gevoerd om de binnen-
vaart Europa-breed schoner te maken en 
daarbij kan de sector een eis van CCR2-
motoren, zoals in Rotterdam per 1 janu-
ari 2025, niet boven het hoofd hebben als 
‘zwaard van Damocles’.

De ASV heeft gevraagd naar het verdere 
proces van de nieuwe Havenverordening 
2019 en zal hierover berichten zodra dit 
bekend is.
 
Ron Breedveld
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CCR/CESNI 

De volgende documenten zijn voortaan beschikbaar op de website van CESNI:

• Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, ES-TRIN, editie 2019/1
• Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart, ES-QIN*, editie 2018 (Standaarden van Praag)
• Werkprogramma CESNI 2019-2021 
• Vaak gestelde vragen (FAQ) over de toepassing van de ES-TRIN en de NMMR-verordening met betrekking tot aan boord 

van binnenvaartschepen gemonteerde motoren
• Toelichting voor mogelijke afwijkingen van de technische voorschriften van ES-TRIN voor traditionele vaartuigen
• Bundel met CESNI-besluiten - Vergadering van 8 november 2018 (Persbericht) 

o Instelling van een permanente Werkgroep voor informatietechnologieën (CESNI/TI) (Besluit CESNI 2018-II-16)
 
*Het secretariaat van CESNI bereidt een geconsolideerde versie van ES-QIN voor, die begin 2019 op de website van CESNI 
wordt gepubliceerd.
https://www.cesni.eu/nl

Beschikbaar op de website van CESNI

Uit het plenair overleg voorbereidende 
CCR vergadering

ENI nummer en ankers
De naam van de eigenaar en het volg-
nummer van het Certificaat van On-
derzoek, die tijdens de levensduur van 
een schip kunnen veranderen, worden 
vervangen door het ENI-nummer, dat 
nooit verandert. De overgang naar het 
ENI-nummer voor de kentekening van 
de ankers heeft tot gevolg dat het anker 
uitsluitend kan worden gebruikt op het 
schip waar dit ENI-nummer aan werd 
toegekend. Wil men dit anker op een 
ander schip gebruiken, moet het ken-
teken op het anker gewijzigd worden.

Deze wijzigingen veroorzaken geen extra 
kosten voor het bedrijfsleven, zolang het 
anker op het oorspronkelijke schip in ge-
bruik blijft. 
1. Een scheepsanker moet van on-

uitwisbare kentekens zijn voorzien. 
Deze moeten ten minste bestaan uit 
het uniek Europees scheepsidentifi-
catienummer van het schip.

2. In afwijking van het eerste lid blijven 
het nummer van het certificaat van 
onderzoek van het schip en de letters 
van de Commissie van deskundigen 
of de naam en de woonplaats van de 
eigenaar van het schip toegestaan 
bij ankers, die zich op 30 november 
2019 aan boord van een schip bevin-
den.

3. Indien het nummer van het certificaat 
van onderzoek wijzigt, is het in het 
tweede lid bepaalde niet meer van 

toepassing.
4. Het eerste lid is niet van toepassing 

op de ankers van zeeschepen, van 
kleine schepen (kleiner dan 20 meter) 
en van schepen die slechts bij uitzon-
dering de Rijn bevaren.

AIS
Het Inland AIS-apparaat moet op vol 
vermogen zenden; dit geldt niet voor 
tankschepen met de vaarstatus op “afge-
meerd”;
Het zendvermogen van de huidige Inland 
AIS-apparaten aan boord van tanksche-
pen wordt automatisch gereduceerd tot 
1 watt als de vaarstatus van het schip - 
bijvoorbeeld tijdens het laden en lossen 
- verandert in “afgemeerd”. De hier voor-
gestelde correctie wordt nodig geacht om 
rekening te houden met de automatische 
reductie van het zendvermogen, die met 
het oog op de veiligheid voor tankschepen 
tijdens het laden en lossen nodig is. 

Wijzigen van het Reglement betref-
fende het Scheepvaartpersoneel op de 
Rijn in verband met het daarin onder-
brengen van de mogelijkheid voor het 
rusten tijdens de vaart

Tijdens de vergadering van het Comité 
sociale zaken, arbeidsomstandigheden 
en beroepsopleiding van 21 maart 2018 
werd afgesproken dat de Nederlandse 
delegatie een voorstel zou voorbereiden 
voor de aanpassing van het Reglement 
betreffende het Scheepvaartpersoneel op 
de Rijn (RSP), om daarin de mogelijkheid 
om tijdens de vaart te rusten uit te brei-
den. De opmerkingen van het Comité zijn 

in aanmerking genomen.
2. De delegaties kwamen overeen 
het RSP te verduidelijken op voorstel van 
DG EMPL om te voorkomen dat de indruk 
ontstaat, dat de beschermende bepalin-
gen voor werknemers slechts in aanmer-
king worden genomen tot de inwerkingtre-
ding van het RSP in 2011.

Behoeften waaraan de voorgestelde 
wijziging geacht wordt te beantwoor-
den
De verplichting dat de bemanning van een 
schip, dat in de exploitatiewijze A1 en A2 
vaart, in 24 uren 8, respectievelijk 6, uren 
buiten de vaart rust, beperkt de inzet van 
die schepen en daarmee de concurrentie-
kracht ervan. De sociale partners hebben 
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
(CCR) daarom verzocht de mogelijkheid 
te bezien of de bemanning in de A1 en in 
de A2 vaart ook tijdens de vaart zou kun-
nen rusten. De inzet van schepen in de 
A1 en in de A2 vaart wordt daarmee flexi-
beler.

De verplichting buiten de vaart te rusten is 
in het leven geroepen om te bereiken, dat 
de bemanning in de gelegenheid is vol-
doende uit te rusten om daarna de werk-
zaamheden aan boord op een veilige ma-
nier te kunnen hervatten. Hetzelfde kan 
echter worden bereikt als de bemanning 
tijdens de vaart aan boord een ononder-
broken rust van 6, respectievelijk 8, uren 
kan genieten in een ruimte waarvan de 
maximale geluidsdruk 60 dB(A) is, over-
eenkomstig hetgeen daaromtrent is gere-
geld in artikel 15.02, vijfde lid, onderdeel 
b, van de Europese standaard tot vaststel-

Samenvatting plenair CCR vooroverleg
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ling van de technische voorschriften voor 
schepen (ES-TRIN).

Op een schip dat in de exploitatiewijze B 
(continu) vaart, is dit immers ook mogelijk. 
In de B vaart is er voor de bemanningsle-
den niet de verplichting om buiten de vaart 
te rusten. Wel moet er in een periode van 
48 uren twee maal 6 uren ononderbroken 
kunnen worden gerust in een ruimte waar-
van de maximaal toegelaten geluidsdruk 
60 dB(A) is.

Dat aan de eis voor de maximale geluids-
druk is voldaan, moet blijken uit het bin-
nenschipcertificaat, ook voor wat betreft 
schepen die zijn gebouwd vóór 1 april 
1976. Het schip dient daartoe voor keu-
ring en vermelding in het binnenschipcer-
tificaat aan de desbetreffende autoriteit te 
worden aangeboden.

Ook ten tijde dat er aan boord in de A1 
vaart of in de A2 vaart door één of meer-
dere bemanningsleden wordt gerust, 
moet de veilige vaart zijn gewaarborgd. 
Dat is mogelijk als er bij de inzet van de 
minimumbemanning steeds rekening 
wordt gehouden met laad-, los-, en anker-
handelingen die moeten worden verricht, 
de sluizen die moeten worden gepas-
seerd en de andere veiligheidsaspecten. 
Het valt binnen de verantwoordelijkheid 
van de schipper om, rekening houdend 
met deze aspecten, te beslissen wie wan-
neer tijdens de vaart zijn rusttijd mag ne-
men. Hij moet erop letten dat het aantal 
bemanningsleden, dat vereist is met het 
oog op de veiligheid aan boord van het 
schip, ingezet wordt, d.w.z. dienst heeft. 
In ieder geval moet er minstens één schip-
per dienst doen. Dat is dan ook als voor-
waarde voor het rusten aan boord tijdens 
de vaart in artikel 3.11, vierde lid (nieuw), 
opgenomen. 

Voorbeeld 1: een schip uit de categorie 
groep 1 schepen (≤70m) vaart in de A2 
(18 uur) exploitatie. Er wordt gevaren 
volgens art. 3.15 lid 1 van het RSP met 
de minimumbemanning 2 schippers van 

Mannheim naar Rotterdam. Op dit traject 
zijn geen sluizen. Indien er geen laad-, 
los-, en/of ankerhandelingen hoeven te 
worden verricht en er ook geen andere 
veiligheidsaspecten zijn die dit in de weg 
staan, is het mogelijk dat de ene schipper 
vaart en de andere rust.

Voorbeeld 2: een schip uit de categorie 
groep 2 schepen (70 m < L ≤86 m) vaart in 
de A1 (14 uur) exploitatie. Men vaart met 
1 schipper, 1 matroos en 1 lichtmatroos. 
Het schip vaart van Rotterdam naar Delf-
zijl (circa 30 uur varen, semi-continu). Op 
dit traject moeten er een aantal sluizen 
worden gepasseerd, maar aangezien er 
3 bemanningsleden aan boord zijn, is het 
mogelijk om de matroos of de lichtmatroos 
te laten rusten, voor zover er geen andere 
veiligheidsaspecten zijn die dit in de weg 
staan.

De maximale vaartijden in de A1 en in de 
A2 vaart als opgenomen in artikel 3.10, 
eerste en tweede lid, van het RSP blijven 
onverkort van toepassing. Dat is ook het 
geval met artikel 3.11, vierde lid, van het 
RSP, waarin is geregeld dat een beman-
ningslid gedurende zijn verplichte rust-
tijd niet voor enigerlei taak mag worden 
ingezet, ook niet om toezicht te houden 
of stand-by te zijn, behalve voor wat be-
treft de in de politievoorschriften bedoelde 
wacht- en toezichtstaken voor stilliggende 
vaartuigen.

Indien tijdens de vaart is gerust, moet om 
aan te tonen dat een rusttijd van acht, res-
pectievelijk zes uren in acht is genomen, 
naast een kopie van het vaartijdenboek 
van het schip waarop de laatste reis van 
het desbetreffende bemanningslid heeft 
plaatsgevonden ook een kopie van het 
binnenschipcertificaat van dat schip wor-
den overgelegd, ten bewijze dat is gerust 
in een ruimte die voldoet aan de geluids-
eisen bepaald in artikel 3.11, vierde lid 
(nieuw), van het RSP.

De wijziging van het RSP om het rusten tij-
dens de vaart mogelijk te maken, zal twee 

jaren na de inwerkingtreding ervan samen 
met de sociale partners worden geëvalu-
eerd, om te bezien of deze mogelijkheid 
aan de verwachtingen voldoet en er geen 
mogelijke negatieve gevolgen vastgesteld 
kunnen worden. Daarbij moet met name 
onderzocht worden in hoeverre de nieuwe 
mogelijkheid om tijdens de vaart te rusten 
voor de bemanning aan boord geen extra 
belasting met zich mee brengt als gevolg 
van bijvoorbeeld geluidsoverlast of trillin-
gen tijdens de ontspannings- en rustfa-
sen.

Mogelijke alternatieven voor de voor-
gestelde wijziging
Mogelijke alternatieven om het rusten tij-
dens de vaart mogelijk te maken, zijn er 
niet.

Overwogen zou kunnen worden om het 
rusten tijdens de vaart niet te regelen.
Dan zou de huidige beperkte inzet van bin-
nenvaartschepen, die in de A1 en in de A2 
varen, worden gecontinueerd en daarmee 
een flexibelere inzet van die schepen en 
het vergroten van de concurrentiekracht 
ervan, niet kunnen worden gerealiseerd.
Consequenties van deze wijziging
De positieve consequentie van deze wijzi-
ging is, dat de binnenvaartschepen die in 
de A1 en in de A2 varen, flexibeler kunnen 
worden ingezet en daarmee hun concur-
rentiekracht wordt vergroot.

Een consequentie van deze wijziging is 
ook, dat de rusttijd per bemanningslid kan 
verschillen, waarmee bij het invullen van 
het vaartijdenboek rekening zal moeten 
worden gehouden.

Consequenties indien deze wijziging 
wordt verworpen
Indien deze wijziging wordt verworpen, 
dan zou de huidige beperkte inzet van bin-
nenvaartschepen die in de A1 en in de A2 
varen, worden gecontinueerd en daarmee 
een flexibelere inzet van die schepen en 
het vergroten van de concurrentiekracht 
ervan, niet kunnen worden gerealiseerd.
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De ASV heeft een reactie gestuurd naar 
de Vaste Kamercommissie Infrastruc-
tuur en Waterstaat, naar het Ministerie 
IenW en naar Minister Cora van Nieu-
wenhuizen aangaande het volgende: 

In 2018 is de motie 187 van van  Aalst 
en Laçin* aangenomen en dient nu 
uitgevoerd te worden. In die motie 
wordt geconstateerd dat de binnen-
vaart wordt afgerekend op CCR-regels 
die in technisch en/of economisch op-
zicht onhaalbaar zijn voor bepaalde 
segmenten van de binnenvaartvloot. 
Daarin wordt de regering verzocht 
om kleine binnenvaartschepen (dat 
wil zeggen: korter dan 86 meter en/of 
met een maximaal laadvermogen van 
minder dan 1.500 ton), naar voorbeeld 
van Duitsland, te vrijwaren van de toe-
passing van de CCR-regels die een 
bedreiging vormen voor een financieel 
gezonde bedrijfsvoering. 
Inmiddels is de ASV door het Ministe-
rie IenW over deze motie benaderd en 
wel om informatie aan te leveren be-
treffende het verschil in keuringen. De 
ASV heeft daar grote bedenkingen bij 
maar wil wel graag in gesprek met het 
Ministerie over de wijze van uitvoeren 
van de betreffende motie.

Bewijs aangeleverd: Nederlandse (ou-
dere) schepen worden benadeeld
Bovenstaande motie is dan wel aange-
nomen maar die motie is (nog) niet uitge-
voerd met het argument dat er in Duits-
land (noch in enig andere Rijnoeverstaat) 
geen sprake zou zijn van “vrijstellingen”. 
Het woord vrijstellingen staat niet in de 
motie, wel “vrijwaren” van regels. En dat 
gebeurt in de ons omliggende landen ze-
ker wel; het is duidelijk dat er in de ver-
schillende landen op een heel verschil-
lende wijze de regels geïnterpreteerd 
worden  waarbij de Nederlandse vloot, 
en vooral de vloot oudere schepen bena-
deeld wordt. In juli 2018 heeft de ASV bij 
de Minister bewijs aangedragen van het 
feit dat de keuring van schepen voor het 
certificaat van Onderzoek in Duitsland 
-in die categorie schepen (zonder per-
soneel)- op veel minder punten plaats-
vindt. Dat bewijsmateriaal is tijdens het 
Algemeen Overleg in december 2018 aan 
de orde gekomen.  Van daaruit ligt er nu 
een opdracht bij het Ministerie IenW om 
te onderzoeken of en in welke mate die 
verschillen tussen landen bestaan. Is het 
werkelijk zo, zoals de ASV beweert, dat er 
geen sprake is van het door de Minister 
geroemde level playing field? En wordt de 
Nederlandse binnenvaartvloot in de prak-

tijk inderdaad veel harder getroffen dan de 
diverse binnenvaartvloten in de ons om-
ringende landen? 
De vraag van het ministerie om bewijsma-
teriaal daaromtrent te verzamelen kwam 
bij de ASV terecht.  Maar de vraag is, helpt 
de ASV de collega-schippers als wij be-
wijsmateriaal aanleveren? 

ASV: huiverig door de wijze waarop dit 
Ministerie met deze gegevens omgaat
Het is niet de eerste keer is dat het Minis-
terie IenW (voorheen IenM) om medewer-
king vraagt maar inmiddels is de ASV erg 
huiverig geworden door de wijze waarop 
dit Ministerie met deze gegevens omgaat, 
en specifiek hoe dit Ministerie met infor-
matie van de ASV omgaat. Tenslotte heeft 
de ASV deze verschillen al jaren geleden 
in diverse overleggen, georganiseerd 
door het Ministerie, aangegeven -en daar-
bij ook uitgelegd- hoe makkelijk nagegaan 
kan worden dat er GEEN sprake is van 
een “level playingfield”. Destijds was het 
antwoord van het Ministerie IenM : “dan 
span je maar een rechtszaak aan tegen 
die landen”. Zo’n antwoord geeft aan dat 
het Ministerie absoluut niet genegen is in 
overleg met de schippers mee te denken 
met hun bezwaren. 

Subsidies en minder strenge uitvoering 
CCR eisen  in omringende landen=geen 
gelijk speelveld
Ditzelfde gold natuurlijk het feit dat er in 
andere landen al tientallen jaren (enorme) 
subsidies worden gegeven voor inves-
teringen in de binnenvaart. Zelfs bij het 
laatste CCR vooroverleg wist mevrouw 
Luijten (IenW) nog te beweren dat die 
subsidie slechts “tijdelijk” zou zijn, want 
die subsidies zouden over 2 jaar eindigen. 
Ja dat klopt, maar dat doen die subsidies 
al verschillende decennia, en direct daar-
na wordt het weer opnieuw ingesteld. Dat 
zou het Ministerie moeten (willen) weten, 
en wij kunnen ons werkelijk niet voorstel-
len dat het Ministerie hiervan niet op de 
hoogte zou zijn. Dat het van Europa mag 
doet o.i. niet ter zake. Het ging erom dat 
de Nederlandse vloot in een achterstands-
situatie gebracht wordt door én veel stren-
gere uitvoering van de CCR eisen (zeker 
bij de oudere schepen) én die schepen 
niet of nauwelijks daarbij financieel te on-
dersteunen. 
Mocht het Ministerie dat na al die jaren nu 
nog niet weten dan vragen wij ons af hoe 
het mogelijk is dat dit Ministerie (binnen-
vaart)beleid denkt te kunnen maken.

“Schepen van de toekomst”:  de basis 
van de regelgeving genegeerd
Ook de vraag, diverse malen, van de ASV 

om het CCR rapport “schepen van de toe-
komst” nog eens tegen het licht te houden 
werd volledig genegeerd (de uitwerking 
van de eindigheid van de overgangsbepa-
lingen is in strijd met de uitgangspunten 
zoals daar beschreven staat, de daarin 
afgesproken evaluatie heeft nooit plaats-
gevonden).  

Onderzoek geluidseisen : Ministerie 
benadeelt de oudere (en dus kleinere) 
schepen
Maar klap op de vuurpijl was toch wel 
het onderzoek waar zoveel schepen aan 
meegedaan hebben betreffende de ge-
luidseisen en van waaruit de conclusie 
duidelijk mag zijn: (bijna) geen enkel schip 
kan aan de geluidseisen voldoen, waarna 
het Ministerie bleef volhouden dat sche-
pen met een kiellegging van na 1976 wel 
zouden voldoen aan die eisen (wetende 
dat dat dus onwaar is) . Tenslotte weet het 
Ministerie nota bene te melden dat men 
juist de oudere schepen tegemoet geko-
men zou zijn; een duidelijk weerlegbare 
uitspraak. 

Nu de vraag gesteld is mee te helpen aan 
het verzamelen van feiten die aantonen 
dat er een verschil is in wijze van keuren 
tussen de diverse landen kan onze reactie 
niet anders zijn dan; Nee, aan dat ver-
zoek kunnen wij niet voldoen.

ASV: Geen vertrouwen in juist gebruik 
door ministerie IenW van verzamelde 
gegevens
Het wantrouwen is inmiddels zo groot dat 
wij ervan uitgaan dat de door ons verza-
melde gegevens niet op de juiste wijze ge-
bruikt zullen worden. In plaats van dat ze 
ons zouden helpen om aan te tonen dat 
Nederland de diversiteit van de eigen bin-
nenvaartvloot nodeloos vernietigt lopen 
we het gevaar dat Nederland het gebrui-
ken zal om druk te zetten zodat de ons 
omringende landen tot hetzelfde beleid 
zullen overgaan.
Dat is nooit onze intentie geweest. Het 
ging ons om het feit dat er geen “level 
playing field is” waarbij dat de reden is dat 
juist de Nederlandse schippers te hoop 
lopen tegen de uitwassen van de CCR/ 
CESNI regelgeving ROSR. Maar wij wil-
len niet meewerken aan het ervoor zorg 
dragen dat onze collega’s in de andere 
landen met dezelfde manier van werken 
te maken krijgen. Dat Duitsland een on-
derscheid maakt wat verblijfsruimten en 
geluidsreglementen betreft tussen sche-
pen die gebruik maken van personeel en 
schepen die dat niet doen vindt de ASV 
bijvoorbeeld een heel redelijke manier van 
werken. 

ASV wil in gesprek over uitvoering motie van Aalst/Laçin
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Het is daarbij tekenend dat het Ministerie 
hier pas werk van maakt als het gedwon-
gen wordt door een motie, terwijl we toch 
vaak genoeg met elkaar in gesprek gaan.

Ook uitvoeren motie middels inspectie 
ILT roept vragen op
En ook nu zien wij weer dat de wijze van 
uitvoeren van die motie vragen oproept. 
Het door ILT bij enkele schepen langsgaan 
die varen onder een andere dan de Ne-
derlandse vlag, zegt ons weinig. Het gaat 
om de wijze van keuren, en zo’n inspectie 
bij een varend schip kan dan slechts heel 
beperkt de verschillen opmerken. Boven-
dien: Wie zegt ons bijvoorbeeld dat deze 
schepen niet –tot voor kort- onder Neder-
landse vlag voeren? 

Vooralsnog levert de ASV geen infor-
matie aan, wel wil de ASV een gesprek 

met het Ministerie om te kijken wat de 
intenties zijn betreft de informatie.
Al met al is unaniem door bestuur en 
denktank besloten om niet in te gaan op 
het verzoek voor het aanleveren van infor-
matie betreffende het verschil in keuren. 
Daarbij wil de ASV wel duidelijk maken dat 
als het Ministerie werkelijk met de ASV in 
overleg wil over de wijze waarop deze 
motie tot uitvoering gebracht zou moeten 
worden we daar graag over in gesprek wil-
len. Als die wens tot een gesprek er ook 
is vanuit de zijde van het Ministerie dan 
zouden we daar toch op korte termijn een 
reactie over willen ontvangen.
Wij hopen u hiermee voldoende op de 
hoogte gesteld te hebben en spreken 
onze hoop uit op voortschrijdend inzicht 
bij het Ministerie IenW aangaande de wij-
ze waarop men met de waardevolle bin-
nenvaartvloot omgaat. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de denktank van 
de ASV

*MOTIE 187 VAN DE LEDEN VAN AALST 
EN LAÇIN Voorgesteld 31 mei 2018 
De Kamer, constaterende dat de binnen-
vaart wordt afgerekend op CCR-regels 
die in technisch en/of economisch opzicht 
onhaalbaar zijn voor bepaalde segmen-
ten van de binnenvaartvloot; verzoekt de 
regering om, kleine binnenvaartschepen 
(dat wil zeggen: korter dan 86 meter en/
of met een maximaal laadvermogen van 
minder dan 1.500 ton), naar voorbeeld 
van Duitsland, te vrijwaren van de toepas-
sing van de CCR-regels die een bedrei-
ging vormen voor een financieel gezonde 
bedrijfsvoering,

Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt 
vast dat Duitsland dezelfde eisen stelt 
aan “kleine schepen” als Nederland en 
er dus geen sprake is van een verschil, 
zoals de heren Lacin en van Aalst heb-
ben benoemd in hun motie.

De Minister richt zich daarbij vooral op de 
regels zelf. 
Maar het gaat erom dat Duitsland de re-
gelgeving -die bij Nederlandse schepen 
allemaal altijd voor alle schepen geldt*-  
splitst en kijkt naar: 
• zaken die voorwaardelijk zijn 
voor het behalen van een Certifcaat van 
Onderzoek en 
• zaken die personeel aangaat en 
dus gecontroleerd worden door het Berufs 

Genossenschaft. 

OMDAT kleine schepen logischerwijs eer-
der de schepen zijn zonder personeel, 
hebben die eisen dus op hen in Duitsland 
geen effect.
Maar ook voor grotere schepen zijn de 
eisen beter te hanteren, omdat ze ook 
voor hen niet voorwaardelijk zijn voor dat 
broodnodige Certificaat van Onderzoek.

De ASV heeft tenslotte het bewijs op tafel 
gelegd, dat die verschillen er wel degelijk 
zijn! En niet alleen in Duitsland. De ASV 
heeft Duitsland als voorbeeld genomen, 
omdat er altijd mee geschermd wordt, dat 
men daar zo streng zou zijn. Ja, met het 
maken van regels. Maar niet met de uit-
voering ervan.

Reactie op “gelijk speelveld” CCR regelgeving

Inderdaad, de regels zijn hetzelfde in alle 
landen. Maar de uitvoering wordt niet ge-
controleerd en heel verschillend toege-
past. En er staat geen enkele sanctie op 
het wel of niet uitvoeren van de regels tus-
sen de verschillende staten. 

De vraag komt op; waarom wil de Minister 
dit niet erkennen? 

Nb. *behalve de geluidseisen die Neder-
land juist voor de oudere schepen laat 
gelden, dus voor de schepen die meestal 
zonder personeel varen, waarbij Duitsland 
juist die schepen ontziet i.v.m. varen zon-
der personeel.

27



Europa

Meten aan de pijp is een goed plan. 
Maar de vergroeningskosten komen 
bovenop andere verplichte - en vaak 
zinloze - investeringen. En weer horen 
we over het oprichten van een fonds: 
nu een fonds om te vergroenen? 

Het zal toch niet zo zijn, dat daar weer 
de binnenvaartschippers voor op moeten 
draaien? Wat is er met het door schippers 
volgestorte reservefonds gebeurd, EBU 
en ESO? Dat voormalige “sloopfonds” 
waaraan schippers verplicht waren te be-
talen en wat nooit buiten de schippers om 
een andere bestemming mocht krijgen 
dan waar het voor bedoeld was. Heb-
ben we het geld teruggezien in de vorm 
van pensioenen of maatregelen om de 
overcapaciteit tegen te gaan of een meer 
transparante markt te verkrijgen? Welnee! 

“Schippers”organisaties waarbij de verte-

genwoordiging niet uit schippers bestaat, 
hebben hun hand gelegd op miljoenen op-
gebracht door de schipper. 
We zien in de media hoe trots men is op 
het - van de schippers betaalde – plat-
form, wat hiermee opgericht is. Hebben 
ESO en EBU aan de schippers gevraagd, 
wat men wilde dat er met hun geld gedaan 
werd? Ik heb ze niet gehoord.
En hoe gaat dit platform ingezet worden, 
wetende dat er bij EBU en ESO nauwe-
lijks/geen particuliere schippers zijn die 
meepraten? 

ASV heeft (toen er sprake was van deze 
graai uit de kas) voorgesteld dat geld te 
gebruiken voor vergroening van schepen 
waar alle schepen makkelijk gebruik van 
kunnen maken (bijvoorbeeld zonnepane-
len). Maar in plaats van het terug te ge-
ven, in welke vorm dan ook, aan de recht-
matige eigenaren van dat geld, zien we 
dat “anderen” voor de schippers gaan be-

EBU en ESO richten IWT platform op van (uw!) reservefonds!

palen wat goed voor hen is, nu via het IWT 
platform. Alweer! De coördinator van het 
IWT (International Waterway Transport) 
Platform, de heer Delmeire, is voorma-
lig secretaris generaal van de Europese 
VERLADERSORGANISATIE ESC en de 
president van het IWT platform is CBRB 
voorzitter Paul Gorris. En nóg vraagt BLN 
aan de ASV waarom we toch uit de ESO 
zijn gestapt; De ASV zou medeplichtig zijn 
geworden aan een graai uit het reserve-
fonds. Reden genoeg om daar niet aan 
mee te willen doen. 

Nu is het aan de ASV om Kamerleden uit 
te leggen waarom schippers niet zitten te 
wachten op weer een fonds waar zij hun 
zuurverdiende geld in mogen storten en 
anderen gaan bepalen wat ermee ge-
beurt.

Sunniva Fluitsma
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Rotterdam

De ASV heeft een brief geschreven 
aan het havenbedrijf Rotterdam over 
de Maashaven.

De ASV heeft de nieuwsbrief over de 
veranderingen in de Maashaven van 
15 januari 2019 bestudeerd en ziet 
positieve verbeteringen hierin opgeno-
men, waar wij verheugd over zijn.

Zo worden de relingen aan beide zijden 
van de ponton geplaatst i.p.v. een reling 
in het midden van de ponton en dat biedt 
een ruimer looppad, waardoor er veiliger 
en handiger gebruik van gemaakt kan 
worden. 
De toegang loopbrug aan de straatkant 
krijgt een sluitend hek; dat helpt onbe-
voegden tegen te houden.
De beloopbaarheid van de ponton wordt 
ook verbeterd. Dat kon in sommige weers-
omstandigheden glad zijn. De luchtkast-
deksel (flushdeksels) worden ook inge-
zonken en vormen zo geen obstakel.
Onze complimenten daarvoor aan het ha-
venbedrijf.

Er zijn nog enige vragen:

* Komen er ook trappen om uit het water 

te komen?

* Helaas zijn de bolders om aan te meren 
erg laag voor lege schepen, zou dat niet 
anders kunnen d.m.v. laag/hoog? De pon-
ton wat er nu nog ligt, heeft deze bolders 
ook. Graag zouden wij zien dat deze ook 
op de vernieuwde pontons komen. Ook in 
Limburg bij de Maassluizen heeft Rijkswa-
terstaat mooie voorbeelden; hoe het veilig 
en goed te werken is om aan te meren.

* In de nieuwsbrief staat ook dat de 
stroomvoorziening genoeg is; daar is de 
ASV het niet mee eens. De ASV heeft dit 
aangeven tijdens de presentatie (15 ok-
tober 2018) en ook bij overleg WBR (24 
oktober 2018). Naar onze mening worden 
te weinig stroomkasten geplaatst net als 
in de huidige situatie. Daarnaast krijgen 
wij klachten van schippers dat er te weinig 
stopcontacten in de kasten op de ponton 
in de Maashaven zitten voor de aanslui-
ting met het schip.

* U zegt dat de aan de noordkant gelegen 
pontons gelijk blijven in uw nieuwsbrief. 
De ASV was bij de presentatie 15 oktober 
2018 aanwezig en zag dat de plattegrond 
toch is veranderd met de eerder getoonde 
plattegrond van de Maashaven. 

Maashaven
Voorheen was er een plattegrond met een 
lengte van 107 meter aan de binnenzijde 
ponton, tot onze verbazing is deze inge-
kort met 30 meter tot 77 meter.
Nu zijn de ligplaatsen voor de “langlig-
gers” niet handig ingedeeld en verliest 
men 30 meter. Waar zijn nu de langliggers 
gepland, die niet meer op dit steiger pas-
sen en gaat dit dan ten koste van ligplaat-
sen van de binnenvaart?

De ASV heeft 24 oktober 2018 tijdens 
WBR overleg geadviseerd deze ponton 
toch op de lengte van 107 meter te hou-
den, zodat ligplaatsen niet verloren gaan. 
Het argument dat een 110 meter schip zo 
ver achterin rond moeten kunnen, vinden 
wij zeker niet opwegen tegen lengte ver-
lies van een ponton.

Graag zouden wij een terugkoppeling van 
deze brief krijgen, zodat wij antwoorden 
krijgen op onze vragen en onze leden op 
de hoogte kunnen brengen.

Met vriendelijke groeten 
Namens ASV bestuur en denktank,
Jessica van den Akker 
Dorothe Grooten-Wendt 

Botlek

De ligplaatsenproblematiek wordt 
steeds nijpender. Er is een tekort aan 
ligplaatsen en dat betekent dat er nu 
ook een verdringing gaat plaatsvinden; 
het ene type schip moet wijken voor 
het andere. Tankers nemen de plek-
ken in, die voorheen voor droge lading-
schepen en duwboten waren bestemd. 
Groepen schippers worden tegen el-
kaar uitgespeeld, terwijl de oplossing 
zou zijn: zorgen voor meer ligplaatsen.

In de Botlekhaven wordt dit probleem hard 
gevoeld door de schippers. Maar de plan-
nen voor de toekomst roepen ook veel 
vragen op. In de tekening hierboven zijn 
de plannen weergegeven zoals het ha-
venbedrijf ze wil uitvoeren.  Hier is over 
gesproken bij het WBR overleg; het over-
leg waar de ASV aan deelneemt betref-
fende de zaken Rotterdam aangaande. 
Hierbij is niet gesproken over een ligplaats 
voor duwboten, terwijl daar toch ook 
plaats voor ingeruimd dient te worden. De 
ASV heeft geen idee waar de duwbakken 
straks gepland zijn, maar die liggen voor-
alsnog ten anker achterin bij EBS of ach-
terin de Laurenshaven.

Duwboten worden gesommeerd om naar 
de Waalhaven of de stad te varen om te 
overnachten (milieubelasting en tijdver-
lies) en anders maar (onveilig en onrus-
tig) achter een duwbak vast te koppelen. 

Ook konden schippers het huisvuil in de 
container afgeven en het lijkt ons zeer de 
vraag of dat bij de EBS ook zal kunnen. 
Bovendien vervalt de mogelijkheid voor 
schippers om in het weekend of bij een 
wachtdag even met de auto van boord te 
kunnen en je schip met een gerust hart 
achter te laten. 

Al met al zien we een aantal knelpunten 
ontstaan:
• Te weinig ligplaatsen voor droge la-

ding schepen. 
• Te weinig ligplaatsen voor duwboten.
• Te weinig ligplaatsen voor bakken.
• De haven is al veel te druk bij al haar 

activiteiten en zit al aan haar maxi-
mum wil de veiligheid gewaarborgd 
blijven. Met nog meer bewegingen 
wordt het risico groter.

• Vermoedelijk vervalt de mogelijkheid 
om huisvuil af te geven.

29



• Duwbotenligplaats verdwijnt. Er is 
ons niet duidelijk gemaakt óf en waar 
er eventueel  een nieuwe ligplaats 
voor duwboten komt.

• De autosteiger blijft (na heel veel zeu-
ren, maar we vragen ons af of dat ook 
in de toekomst zal blijven). 

• Bij JEBO komt een steiger voor 135 
meter en twee ligplaatsen voor sche-
pen tot 90 meter (daar is een voorstel 
voor gedaan, maar het is de vraag of 
dat ook echt doorgevoerd wordt). 

• Zoals de ASV heeft begrepen zou 
de EBS 200 meter moeten vrijmaken 
voor droge lading schepen; dat moet 
dan met borden aangegeven worden. 
De ASV heeft de indruk dat EBS daar 
niet blij mee is, maar   daartoe wordt 
gedwongen, terwijl het voor EBS heel 
lastig is om aan te geven waar er niet 
gewerkt gaat worden; dat verandert 
nog wel eens. Het wordt ook een lig-
plaats op afgesloten terrein. Door de 
schippersvertegenwoordiging in het 
WBR overleg zijn een paar punten 
aangegeven bij het havenbedrijf waar 
de ligplaats (bij EBS) aan zou moe-
ten voldoen. Dit heeft de ASV samen 
met BLN in een vergadering van 19 
februari 2018 ingeleverd, maar er is 
nog geen reactie waaruit we kunnen 
opmaken of men daarmee akkoord 
gaat.  

• Bij spoedeisende zaken krijgt men 

toestemming om het schip via het 
terrein van EBS te verlaten.   Gesug-
gereerd is om “spoedeisende zaken” 
nader te definiëren en ook de vol-
gende zaken contractueel overeen te 
komen met EBS: 
• Bij medische, spoedeisende, 

kwesties krijgt men de mogelijk-
heid om het schip via het terrein 
van EBS te verlaten; 

• Op vrijdag en maandag krijgt men 
toestemming om het schip via het 
terrein van EBS te verlaten  
 voor het halen en brengen van 
kinderen van het internaat; 

• Voor het wisselen van personeel 
krijgt men toestemming om het 
schip via het terrein van EBS te 
verlaten; 
Uiteraard, alles nadat overlegd is 
met EBS. 

• Er is ook gevraagd of de logistieke 
planning beter kan, zodat het een 
klein aantal schepen zal betreffen, die 
in de Botlek moeten wachten. Hier 
kunnen bevrachters ook een hand 
toesteken. 

• De handhaving blijkt ook een groot 
probleem: als de ligplaatsen en 
wachtplaatsen volledig zijn bezet in 
de Botlek. Als je dan uit wil wijken 
naar een andere ligplaats -bijvoor-
beeld Maashaven- kun je in overtre-
ding zijn wat betreft het vaartijden-

besluit. De ASV heeft de indruk dat, 
wat dat betreft, geen coulance wordt 
toegepast door de handhavers.  

• Omdat schepen of duwboten voor 
hun rust een andere haven moeten 
zoeken met wel goede ligplaatsen, 
geeft dit nog eens extra scheepsbe-
wegingen van schepen die de haven 
uit en in moeten (dus onveiliger). Dat 
leidt tot onnodig uitstoot, terwijl er 
even verderop maximaal 13 km/u ge-
varen dient te worden vanwege het-
zelfde milieu. 

• Tevens kost het de schipper veel tijd 
en gasolie om even een andere ha-
ven vanwege goede ligplaatsen te 
bezoeken. Extra onnodige scheeps-
bewegingen is altijd onveiliger.

Samenvattend
Het blijft moeilijke zaak, want er is gewoon 
te weinig ligplaatsmogelijkheid in het Bot-
lekgebied en het lijkt er sterk op dat er 
voor de tankvaartschepen meer plekken 
gecreëerd worden ten koste van de droge 
lading schepen en duwboten. De vraag 
is dan ook; waarom is dat beleid in gang 
gezet?

Nadat dit op de ASV facebook was ge-
plaatst, liep het storm met reacties. Het zit 
de schippers kennelijk heel hoog dat er zo 
weinig rekening met hen gehouden wordt. 
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Oeververbinding Kralinger Esch

De gemeente Rotterdam heeft de 
ASV een antwoord gegeven op haar 
e-mail naar de gemeente Rotterdam 
i.v.m. planvorming voor een nieuwe 
oeververbinding. Daarin bericht Rot-
terdam, dat nader onderzoek (via een 
MIRT-verkenning) van start gaat om te 
bekijken waar en op welke manier er 
een oeververbinding gerealiseerd kan 
worden. De ASV zal daarbij betrokken 
worden. 

Het is een antwoord op onderstaande 
mail:
De ASV is ter ore gekomen dat u moge-
lijkheden onderzoekt om een oeververbin-
ding te realiseren tussen Feyenoord en de 
Esch. Om het onderzoek te voeden met 
informatie zend ik u deze brief.

Mogelijkheden voor een verbinding zijn 
onder andere een tunnel en een brug. De 
voorkeur van een brug wordt veelal ge-
noemd. Een keuze hiervoor brengt ech-
ter meerdere nadelige gevolgen met zich 
mee. De zorg over veiligheid en milieu 
hierover willen wij graag met u delen.

De bocht van Esch is een relatief scher-
pe bocht. Schippers moeten nu al extra 

aandacht hebben bij het passeren van 
de bocht, omdat er door de scherpe hoek 
een flinke stroming aanwezig is. Als er 
in of net voor deze bocht een brug komt, 
dan bestaat er een grote kans op aanva-
ringen met het kunstwerk en met andere 
schepen. Daarnaast zal bij de aanleg 
van een brug er ook een gedeelte gere-
serveerd worden, dat open kan om hoge 
scheepvaart door te laten. Een dergelijke 
voorziening neemt veel ruimte in beslag 
waardoor de vaarweg drastisch verkleind 
zal worden. Ook wordt de vaarweg smal-
ler door schepen die op een brugopening 
wachten.

In de bocht van Esch heeft men veel last 
van onder- en bovenstromingen.
Deze stromingen hebben als gevolg dat 
de padbreedte behoorlijk toeneemt.
In de huidige situatie hebben lange sche-
pen al weinig marge in deze bocht. Pad-
breedte is de breedte die een schip nodig 
heeft om een bocht door te kunnen sturen. 
Men kan het vergelijken met een bus die 
uitzwaai maakt aan de achterkant.

Scheepvaart maakt gebruik van radar. 
Elke brug geeft storingen op radar ap-
paratuur en marifoonverkeer aan boord. 
De marifoon werkt onder de brug minder 

goed. Een radar geeft op beeld een zoge-
naamde “valse echo” weer.
Dit is een weerkaatsing van het eigen 
schip door de brug. Als een brug in of net 
voor een bocht gemaakt is, dan kan men 
niet goed zien of de echo een “valse” is of 
een ander schip. Dit verhoogt de kans op 
aanvaringen.

Er zullen veel vertragingen ontstaan wan-
neer er een brugverbinding wordt ge-
maakt tussen Feijenoord en de Esch. De 
scheepvaart gaat vertraging ondervinden, 
als ze moet wachten op een brugopening. 
Hierdoor wordt het moeilijker just-in-time 
afspraken te maken met klanten. Als de 
brug geopend is, dan treedt er voor het 
wegverkeer een vertraging op en is een 
file het gevolg. Dit is een belasting op het 
milieu.

Een veel beter alternatief voor een ver-
binding is een tunnel. Een tunnel heeft 
geen enkel nadeel op de veiligheid van 
het scheepsverkeer en vergt minder on-
derhoud dan een brug.

Wij gaan ervan uit dat u ons van de ver-
dere procedure op de hoogte houdt.
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ILT / Boetebeleid
Hoogte boetes

Een reactie van de ASV op het rapport 
van Panteia betreffende de hoogte van 
de boetes in de binnenvaartsector in 
vergelijking met andere sectoren

Wij horen dat de hoogte van de boe-
tes in de binnenvaart best meevallen. 
Maar…vergelijken we ze met de boe-
tes in het wegvervoer, dan merken we 
een groot verschil, waarbij de binnen-
vaartsector wel degelijk op meer zaken 
en op een andere manier (veel meer 
via bestuurlijke boetes) wordt gecon-
troleerd en er wordt gehandhaafd.

De opdracht:
Naar aanleiding van de motie Visser/Van 
Helvert is de Tweede Kamer verzocht om 
de hoogte van de boetes te vergelijken 
met andere sectoren. Het doel van deze 
vergelijking was om het beeld dat boete-
bedragen qua hoogte significant afwijken 
van vergelijkbare boetes in andere secto-
ren te toetsen.
Daar gaat het wat ons betreft al mis, want 
wat zien we? De opdracht is:
In hoeverre zijn de bestuurlijke boetes op-
gelegd voor overtredingen van de Binnen-
vaartwet gemiddeld hoger of lager dan in 
andere sectoren?
Een boetefeit en het daarbij horende boe-
tebedrag uit de Binnenvaartwet wordt ver-
geleken met boetefeit(en) en boetebedra-
gen uit een bestuurlijke wet in een andere 
sector. 

Maar wat blijkt? In de zeevaart worden 
helemaal geen bestuurlijke boetes opge-
legd en in het wegvervoer nauwelijks. Hoe 
kun je dan zeggen dat de hoogte van de 
boetes in de binnenvaart best wel “mee-
valt” en zelfs lager is dan in “vergelijkbare 
segmenten”?

Vergelijking met wegvervoer 
Op de gebieden gegevensverstrekking en 
bedrijfs- en rusttijden laat de binnenvaart-
sector zich qua regels goed vergelijken 
met het wegvervoer. 
• Daarentegen ontbreken in het weg-

vervoer boetefeiten, die te maken 
hebben met de kwaliteit en kwantiteit 
van de bemensing op het voertuig. 

• Bestuurlijke boetes in het wegver-
voer hebben uitsluitend betrekking 
op overtredingen gerelateerd aan de 
arbeidsomstandigheden. Het gaat 
hierbij om het niet naleven van eisen 

omtrent arbeidstijden en het niet in 
orde zijn van technische (registratie-) 
middelen en gegevens die de werktij-
den registreren. 

• Overige boetezaken, die te maken 
hebben met de technische staat van 
het voertuig, worden niet bestuurlijk 
beboet, maar strafrechtelijk.

• Wat bovendien opvalt, is dat men er-
kent, dat:

• De binnenvaart een hoog competi-
tieve markt is, zowel intern (binnen-
vaartondernemers onderling) als ex-
tern (binnenvaart in vergelijking met 
wegvervoer en spoorgoederenver-
voer). Oftewel: spoor en vervoer over 
de weg zijn grote concurrenten. Toch 
lijkt het alsof in dit rapport en de con-
clusies die men (en de Minister) daar-
uit trekt geheel voorbijgegaan wordt 
aan het feit dat juist daar het verschil 
in bestuurlijke boetes enorm groot 
is. Vooral wat betreft het feit dat bij 
de binnenvaart deze boetes op veel 
meer onderdelen worden uitgedeeld 
(technische zaken). 

• De binnenvaart zich kenmerkt door 
een grote diversiteit aan scheepsty-
pen en exploitatiewijzen, waar ver-
volgens in het rapport geen rekening 
mee wordt gehouden en ook n.a.v. de 
evaluatie geen rekening mee is ge-
houden met het boetebeleid anders 
dan de halvering van boetes voor 
“natuurlijke personen”. 

• Ten derde kunnen regels per vaar-
weg verschillen. Nog een extra as-
pect waar de concurrenten van de 
binnenvaart niet/nauwelijks mee te 
maken hebben

Wat de conclusies van dit rapport sterk 
aan waarde doet inboeten, is het feit dat 
er talloze sectoren bijgehaald zijn waar-
mee vergeleken is, die werkelijk niets te 
maken hebben of vergelijkbaar zijn met de 
binnenvaart/transport branche.

Dan krijg je wel veel cijfers, maar wat zeg-
gen die cijfers dan? Toch worden daar uit-
eindelijk de conclusies uit getrokken, die 
overal overgenomen worden.

We hebben het dan over bijvoorbeeld: 
 
• Overlast in openbare ruimte; 
• Huisvestingswet; 
• Gezondheids- en Welzijnswet voor 

Dieren; 

• Warenwet; 
• Tabaks- en rookwarenwet; 
• Wet gewasbescherming en biociden; 
• Arbeidsomstandighedenwet; 
• Wet Arbeid Vreemdeling; 
• Wet Minimumloon; 
• Wet allocatie arbeid door intermedi-

airs; 
• Arbeidstijdenwet; 
• Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg; 
• Jeugdwet; 
• Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015; 
• Geneesmiddelenwet; 
• Wet op de medische hulpmiddelen; 
• Wet op de bijzondere medische ver-

richtingen; 
• Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg; 
• Wet bijzondere opnemingen in psy-

chiatrische ziekenhuizen. 

Matiging vooraf: Binnenvaart versus weg-
vervoer. Wegvervoer bevoordeeld!
Ook een matiging vooraf van het boete-
beleid heeft de ASV gevraagd, zeker van-
wege de diversiteit van de vloot. 
Daar komt echter als antwoord de 50% 
matiging voor natuurlijke personen. 

Maar wat zien we in het wegvervoer (en 
spoor)? Daar maakt de grootte van het 
bedrijf enorm uit wat betreft de mate waar-
in er beboet kan worden. 

Maximum aantal beboetbare werknemers 
per werkgever in het wegvervoer: 
a. < 25 werknemers: 3 
b. 25 of meer en < 50 werknemers:6 
c. 50 of meer en <100 werknemers: 9 
d. 100 of meer: 12

Uit deze cijfers blijkt dat er op voorhand 
voor die hele wegvervoersector al een 
enorme matiging plaatsvindt. Dat bete-
kent dat er in een aantal gevallen slechts 
10% van de werknemers een boete “mag” 
krijgen. Dus lijkt de vraag gerechtvaar-
digd: pas dit op gelijkwaardige wijze toe in 
de binnenvaart. 

Bedragen wegvervoer: Bij een eerste in-
spectie zie we de normbedragen. 
Maximum totale boete bij eerste bedrijfs-
inspectie. 
Normbedrag is bedrag van 5e categorie 
bij Art 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht (per 
1-2018: €83.000) 
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a. < 25 werknemers: 0,25 x normbedrag 
b. 25 of meer en < 50 werknemers: 0,50 x 
normbedrag 
c. 50 of meer en <100 werknemers: 0,75 
x normbedrag 
d. 100 of meer: 1 x normbedrag 
e. zelfstandige: 0,25 x normbedrag 

Dat lijkt heel veel: € 83.000,- Maar….het 
is een maximumbedrag waarbij bij de 
binnenvaart veelal gefixeerde bedragen 
staan.
Bovendien geldt dat alleen voor bedrijven 
met 100 werknemers of meer. En dan telt 
daarbij ook mee dat de pakkans ontzet-
tend veel kleiner is dan bij het vervoer 
over water. 
(De zelfstandige komt er overigens in het 
wegvervoer ook behoorlijk bekaaid af ver-
geleken met een bedrijf met 25, 50, 100 
werknemers of meer). 

Vergeleken met vervoer over water kun-
nen we toch echt niet onder de indruk zijn 
over de hoogte van de boetes in het weg-
vervoer (met een kans op een boete van 1 
maal in de 100 jaar!)

Combinatie ernst overtreding & eerste in-
spectie in het wegvervoer
Boete afhankelijk van combinatie ernst 
overtreding en herhaalde inspectie 
a. kleine boete (€0 - € 199): direct beboet-
baar vanaf 3e bedrijfsinspectie 
b. belangrijke inbreuk (€200 - €549): direct 
beboetbaar vanaf 2e bedrijfsinspectie 
c. heel belangrijke inbreuk (> €550): direct 
beboetbaar vanaf 1e bedrijfsinspectie 

Ook daarbij; de ASV heeft gevraagd om 
rekening te houden met de ernst van de 
overtreding (en herhaling), maar dat zou 
al “verwerkt” zitten in de gefixeerde (!) 
boetes. Maar bij het wegtransport kan het 
dus wel. 

De ASV heeft niet alleen een petitie aan-
geboden, maar ook een zwartboek waar 
heel wat zaken in verzameld zijn, die over-
tuigend genoeg zijn. Maar we verwijzen er 
graag nog eens naar. 
En wat is redelijk in vergelijking met an-
dere sectoren? Een brandblusser bij ver-
lopen certificaat kost een binnenvaart-
schipper € 1500,- per brandblusser, terwijl 
een brandweerman uit Dordrecht spreekt 
over enkel waarschuwingen - en bij hoge 
uitzondering een boete - uitdelen in de ho-
recabranche. Is dat redelijk? 
Ook de pakkans is een onderwerp wat wel 
degelijk meetelt voor ons die het aangaat, 
dat zou ook meegewogen dienen te wor-
den. Zien we niet gebeuren. 

Bij de vergelijkingen van Panteia zoekt 
men waar een instelling of bedrijf onge-
veer zo’n boete zou kunnen krijgen en 
vergelijkt. Maar het hele totaalplaatje; de 
hoeveelheid controles, de enorme hoe-
veelheid van regelgeving en mogelijke 
boetes bij bestuurlijke boetes in totaal is 
niet gewogen. Dat lijkt ons dus een onvol-
ledig onderzoek, dat daardoor ook met 
onjuiste conclusies komt.  

Hiermee doet men voorkomen dat de 
binnenvaart onveilig is en de schipper 
iemand is die enkel met controles veilig 
wil werken. De praktijk is echt anders; de 
schipper is trots op zijn schip, wil deze 
in orde hebben en houden en veiligheid 

staat voorop, omdat je zelf of je gezin de 
persoon of de personen bent, die anders 
in de problemen komt. 

De petitie waar deze motie uit voort ge-
komen is, is gedragen door de binnen-
vaart, omdat de verhouding verdienste/
boetes scheef is. Zo is het mogelijk om 
als werknemer of particulier in de binnen-
vaart een maandinkomen kwijt te zijn aan 
boetes, die op geen manier in verhouding 
staan tot het economisch voordeel of het 
opgeleverde gevaar. Het zijn altijd boetes 
die gemaakt zijn tijdens werkzaamheden, 
maar die privé opgelegd worden. 

Kortom: de ASV vindt het rapport verre 
van overtuigend en vindt dat men op het 
verkeerde been gezet wordt door onver-
gelijkbare vergelijkingen te maken met 
andere sectoren. 
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Evaluatie toezicht Binnenvaartwet

Evaluatie toezicht Binnenvaartwet: 
lessons to learn uit het rapport van 
Twijnstra en Gudde

Het evaluatierapport is een dag voor 
het Algemeen Overleg maritiem naar 
de Kamer gestuurd vergezeld van een 
brief van de Minister, een rapport van 
Panteia en de lessons to learn.

Hieronder de lessons to learn volgens 
Twijnstra en Gudde (van 14 september 
2018! maar dus pas per 5 december in-
zichtelijk voor de Kamerleden).

De evaluatie van het toezicht op de Bin-
nenvaartwet geeft een rijk inzicht in de 
werkwijze en de beleving van het toezicht 
op de Binnenvaartwet, evenals in een 
aantal ‘lessons learned’. ‘We hebben veel 
bereikt, maar er valt ook nog genoeg te 
verbeteren’, vat een geïnterviewde toe-
zichthouder treffend samen. De toezicht-
houdende diensten en de brancheorga-
nisaties in de binnenvaart zien dit rapport 
als de start van een nader vorm te geven 
verbetertraject.

Deze notitie presenteert de belangrijkste 
‘lessons to learn’. Verbeteringen die zowel 
het ‘systeem’ van het toezicht op de Bin-
nenvaartwet raken als de eigen organisa-
tie van en samenwerking tussen
toezichthoudende diensten.

Creëer de condities voor risico ge-
stuurd toezicht
Op 1 juli 2009 is de Binnenvaartwet in 
werking getreden. Het doel van de wet 
is kortweg veilig en eerlijk vervoer over 
water. Goed toezicht kan daaraan een bij-
drage leveren.

Een belangrijke ontwikkeling die onder 
meer met de nieuwe instructie “Toezicht 
en handhaving binnenvaart: Binnenvaart-
wet en Arbeidstijdenbesluit vervoer” is in-
gezet, is dat het toezicht risico gestuurd 
plaatsvindt. Een ontwikkeling waarvoor 
veel draagvlak is.

Eén van de belangrijkste condities om 
risico gestuurd te kunnen inspecteren, is 
dat de informatiepositie van toezichthou-
ders op orde is. Een eerste ‘lesson lea-
rned’ is dat er verbeteringen mogelijk en 
nodig zijn in de registratie van inspecties 
en ontsluiting van inspectiegegevens. Dat 
vormt ook de basis voor de indeling van 
schepen in risicoklassen.

Investeer in het vakmanschap van toe-
zichthouders
Een andere ontwikkeling die met de nieu-
we instructie “Toezicht en handhaving bin-
nenvaart:
Binnenvaartwet en Arbeidstijdenbesluit 
vervoer” is ingezet, is dat er meer ruimte 
wordt gegeven voor het vakmanschap 
van de toezichthouder.

Een tweede ‘lesson learned’ is evenwel 
dat het op peil houden van de kennis en 
ervaring van toezichthouders een aan-
dachtspunt is; ‘kennis is wel een ding’. 
Er is vooral behoefte aan intensievere 
samenwerking met toezichthouders van 
andere diensten, evenals aan vervolgop-
leidingen om de kennis van de Binnen-
vaartwet actueel te houden.
Evaluatie toezicht Binnenvaartwet | 14 
september 2018 | Pagina 2/3

Heroverweeg het aantal toezichthou-
dende diensten, stimuleer samenwer-
king
Het doel van de inwerkingtreding van de 
Binnenvaartwet was ook het ‘(…) verbete-
ren van toezicht, uitvoering en terugdrin-
gen van inspanningen van de rechterlijke 
macht’ (Tweede Kamer, 2006: 3). De af-
stemming tussen het tiental aangewezen 
toezichthoudende diensten kost evenwel 
veel tijd en energie. En ondanks de af-
stemming heeft elke toezichthoudende 
dienst ook zo zijn eigen werkwijze.

Hoewel elke toezichthoudende dienst 
van goede wil is, is een derde ‘lesson 
learned’ om het aantal toezichthoudende 
diensten te heroverwegen met het oog op 
een zoveel mogelijk gelijk controle (en het 
vakmanschap van toezichthouders). Wat 
ons opvalt, is dat ruim de helft van de toe-
zichthouders het (helemaal) eens is met 
de stelling ‘Ik vind dat er eigenlijk teveel 
toezichthoudende diensten zijn voor een 
consistente handhaving’.

Als de uitkomst is dat er meerdere toe-
zichthoudende diensten blijven aange-
wezen, is een vierde ‘lesson learned’ de 
samenwerking tussen toezichthoudende 
diensten te stimuleren. Uit de evaluatie
komt een beeld naar voren dat niet alle 
toezichthoudende diensten even gemak-
kelijk kunnen aanhaken. Ook is er be-
hoefte aan intensievere samenwerking 
met toezichthouders van andere diensten 
tijdens inspecties.

Pak de issues die spelen rondom het 
kenbaar maken van een zienswijze aan

De procedure voor de bestuurlijke boete 
voldoet in het algemeen, maar een vijfde 
‘lesson learned’ is
dat er enkele issues spelen rondom tot het 
kenbaar maken van een zienswijze. Die 
kunnen worden
aangepakt door:
• helder te communiceren dat alleen als 

de schipper en/of eigenaar een ziens-
wijze indient de omstandigheden van 
de overtreding inhoudelijk echt goed 
kunnen worden beoordeeld

• de termijn van twee weken voor het 
kenbaar maken van een zienswijze 
te verlengen, in combinatie met het 
mogelijk maken ook digitaal met het 
Bureau Bestuurlijke Boete te kunnen 
corresponderen

• na te gaan of en welke verbeteringen 
mogelijk zijn in de motivatie hoe met 
de kenbaar gemaakte zienswijze is 
omgegaan.

Introduceer een matigingsbeleid
De beleving van het toezicht kan niet hele-
maal los worden gezien van het boetebe-
leid. De beleving van ondertoezichtstaan-
den is dat ze de boete in het algemeen 
(veel) te hoog vinden. Driekwart van de 
toezichthouders herkent de kritiek op de 
hoogte van de boete.

De belangrijkste conclusie van het eerste 
deelonderzoek – een vergelijkend onder-
zoek naar de hoogte van boetebedragen 
– is evenwel dat het niveau van de be-
stuurlijke boete in de binnenvaart in het al-
gemeen lager ligt dan in andere sectoren. 
Wel bestaat in andere sectoren veelal de 
mogelijkheid de hoogte van een bestuur-
lijke boete vooraf te matigen (Panteia, 
2018). Een zesde ‘lesson learned’ is dan 
ook om een matigingsbeleid te introduce-
ren. In de enquête hebben wij schippers/
eigenaren gevraagd naar de wenselijk-
heid van een aantal indicatoren voor het 
matigingsbeleid. De meest wenselijke 
indicatoren zijn de ernst van de overtre-
ding in relatie tot het veiligheidsrisico, de 
frequentie van de overtreding en de ernst 
van de overtreding in relatie tot het econo-
misch voordeel.

 ‘De kerk in het midden laten’, is een regel-
matig aangehaald gezegde.
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EOC zeker op het water!

”Ik ben blij met mijn keuze voor EOC omdat 
mijn bedrijfsrisico’s daar in goede handen zijn!”

24/7
bErEik-

baar

Onderstaand bericht is naar de ASV 
gestuurd. Wij willen het graag met u 
delen.

Hebben wij dit? Een gewone WSP con-
trole loopt wel heel vreemd!

 
We zagen een WSP-boot aankomen en 
wisten al, gezien het feit dat er weinig 
schepen op dat moment op de rivier voe-
ren, dat we de Sjaak waren.
Afijn, honden zijn binnen in de hut. Met 
mededeling dat er agenten even een 
bezoek komen brengen, stappen ze aan 
boord en komen naar de hut toe. De hon-
den waren inmiddels duidelijk hoorbaar 
aangeslagen van het plotselinge bezoek. 
 
De schipper opent niets vermoedend 
gastvrij de deur, waarnaast een bordje 
hangt: “Dog on board”. Honden (twee) 
schrikken waaks op en de eerste agent 
(jonge knul) komt binnen, geeft de schip-

per een hand en wil zijn hand naar hond 
uitsteken, waarop de schipper zegt, doe 
maar ff negeren en gaat u zitten.
 
De tweede agent (50er) blijft buiten staan, 
uit angst en komt toch, na verzoek van 
schipper, binnen op de deurmat staan en 
trekt serieus zijn pistool.  Schipper ziet dit 
en vraagt hem; wat doe je nou?
Agent hield het pistool naast zijn eigen 
hoofd/ schouder en zegt vervolgens; als 
het nodig is, schiet ik. Waarop de schipper 
zegt, ”doe normaal man, ik heb d’r vast, 
doe dat ding weg.” 
Schipper is boos en trillend van nijd en 
schrik van wat er gebeurt. 
Een pistool op een kleine meter is best in-
drukwekkend. De agent stopt zijn pistool 
in zijn holster terug, maar blijft op de mat 
staan met hand bij holster. 
 
Onderwijl komt de schipperse boven op 
het lawaai af en ziet de schipper de hond 
vasthouden. 

De schipper vertelt kort tegen haar, dat 
de agent de hond bedreigd etc. Zij pakt 
de hond over en brengt de ene hond naar 
beneden.  

Maar ja, die agent kon niks meer goed 
doen natuurlijk. Ja, hij (de agent) voelde 
zich bedreigd! Wij zeiden “joh als jij nor-
maal, zonder dreigend pistool, had ge-
vraagd; mag de hond even vast of weg. Ik 
ben eigenlijk een beetje een bang voor de 
hond, dan had dat toch ook gekund????” 
Nou, hij had het recht zich te verdedigen...
zei hij (de agent)!

Afijn, dat werd een heel onaangenaam en 
gelukkig kort bezoek. De collega was een 
jonge knul, verbaasd om wat er gebeurde, 
maar ging gewoon zitten naast de andere 
hond, die rustig op grond lag, en deed z’n 
werk zonder een woord te zeggen. 

Hij voelde zich erg ongemakkelijk door de 
ontstane situatie met de collega. Diversen 
verhitte discussies volgden tussen schip-
perse en agent, maar hij had geen fatsoen 
om iets te willen begrijpen. 

De schipper heeft daarna hen gesom-
meerd dit bezoek HEEL kort te houden 
en te vertrekken. Waarop ze hun spullen 
inpakten en vertrokken. 

De jonge agent gaf netjes een hand aan 
de schipper en diens vrouw bij vertrek. De 
andere agent, nog steeds staande op de 
deurmat, opperde of het zin had een hand 
te geven. “Nou nee, misschien niet” op-
pert de schipperse, “maar uit fatsoen doe 
ik het toch” en ze geeft ook hem een hand 
bij vertrek. 

Wel zegt zij nog tegen de deurmatagent, 
dat hij een volgende keer even moet mel-
den dat de hond vast moet als hij aan 
boord wil komen. Dat lost deze idiote wild-
west-situaties vooraf op.
 
Wat moet je hier nou mee???
 
ADVIES ASV: aangifte doen bij de politie

Hebben wij dit?

Ingezonden
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Uitvoering motie 187 van Aalst Lacin

Politiek

Rotterdam, 10 januari 2019

Aan: de vaste Kamercommissie 
Infrastructuur en Waterstaat
Betreft:  uitvoering motie 187

Geacht Kamerlid, woordvoerder binnen-
vaart,

Mede dankzij de steun van een grote 
meerderheid is in 2018 de motie 187 
van Van Aalst en Laçin* aangenomen, 
waar de ASV erg verheugd over is. 
In die motie wordt geconstateerd dat 
de binnenvaart wordt afgerekend op 
CCR-regels, die in technisch en/of eco-
nomisch opzicht onhaalbaar zijn voor 
bepaalde segmenten van de binnen-
vaartvloot. Daarin wordt de regering 
verzocht om kleine binnenvaartsche-
pen (dat wil zeggen: korter dan 86 me-
ter en/of met een maximaal laadvermo-
gen van minder dan 1.500 ton), naar 
voorbeeld van Duitsland, te vrijwaren 
van de toepassing van de CCR-regels, 
die een bedreiging vormen voor een fi-
nancieel gezonde bedrijfsvoering. 
Inmiddels is de ASV door het Ministe-
rie IenW over deze motie benaderd en 
wel om informatie aan te leveren be-
treffende het verschil in keuringen. De 
ASV heeft daar grote bedenkingen bij, 
maar wil wel graag in gesprek met het 
Ministerie over de wijze van uitvoeren 
van de betreffende motie.

Want hoewel bovenstaande motie aan-
genomen is, is die motie (nog) niet uitge-
voerd met het argument – genoemd door 
Minister van Nieuwenhuizen in het AO van 
december- dat er in Duitsland (noch in 
enig andere Rijnoeverstaat) geen sprake 
zou zijn van “vrijstellingen”.  
Het woord vrijstellingen staat niet in de 
motie, wel “vrijwaren” van regels. En dat 
gebeurt in de ons omliggende landen ze-
ker wel; het is duidelijk dat er in de ver-
schillende landen op een heel verschil-
lende wijzen de regels geïnterpreteerd 
worden, waarbij de Nederlandse vloot, 
en vooral de vloot oudere schepen, be-
nadeeld wordt. In juli 2018 heeft de ASV 
bij de Minister bewijs aangedragen van 
het feit, dat de keuring van schepen voor 
het Certificaat van Onderzoek in Duits-
land -in die categorie schepen (zonder 
personeel)- op veel minder punten plaats-
vindt. Dat bewijsmateriaal is tijdens het 
Algemeen Overleg in december 2018 aan 

de orde gekomen. Van daaruit ligt er nu 
een opdracht bij het Ministerie IenW om 
te onderzoeken of en in welke mate die 
verschillen tussen landen bestaan. Is het 
werkelijk zo, zoals de ASV beweert, dat er 
geen sprake is van het door de Minister 
geroemde level playing field? En wordt de 
Nederlandse binnenvaartvloot in de prak-
tijk inderdaad veel harder getroffen dan de 
diverse binnenvaartvloten in de ons om-
ringende landen? 
De vraag van het Ministerie om bewijsma-
teriaal daaromtrent te verzamelen kwam 
bij de ASV terecht.  Maar de vraag is, helpt 
de ASV de collega-schippers als wij be-
wijsmateriaal aanleveren? 

Het is niet de eerste keer, dat het Ministe-
rie IenW (voorheen IenM) om medewer-
king vraagt maar inmiddels is de ASV erg 
huiverig geworden door de wijze waarop 
dit Ministerie met deze gegevens omgaat, 
en specifiek hoe dit Ministerie met infor-
matie van de ASV omgaat. Tenslotte heeft 
de ASV deze verschillen al jaren geleden 
in diverse overleggen, georganiseerd 
door het Ministerie, aangegeven -en daar-
bij ook uitgelegd- hoe makkelijk nagegaan 
kan worden dat er GEEN sprake is van 
een “level playing field”. Destijds was het 
antwoord van het Ministerie IenM : “dan 
span je maar een rechtszaak aan tegen 
die landen”. Zo’n antwoord geeft aan dat 
het Ministerie absoluut niet genegen is in 
overleg met de schippers mee te denken 
met hun bezwaren. 

Ditzelfde gold natuurlijk voor het feit dat 
er in andere landen al tientallen jaren 
(enorme) subsidies worden gegeven voor 
investeringen in de binnenvaart. Zelfs bij 
het laatste CCR vooroverleg wist me-
vrouw Luijten (IenW) nog te beweren dat 
die subsidie slechts “tijdelijk” zou zijn, 
want die subsidies zouden over 2 jaar 
eindigen. Ja dat klopt, maar dat doen 
die subsidies al verschillende decennia 
en direct daarna wordt het weer opnieuw 
ingesteld. Dat zou het Ministerie moeten 
(willen) weten en wij kunnen ons werkelijk 
niet voorstellen, dat het Ministerie hiervan 
niet op de hoogte zou zijn. Dat het van 
Europa mag, doet o.i. niet ter zake. Het 
ging erom dat de Nederlandse vloot in 
een achterstandssituatie gebracht wordt 
door én veel strengere uitvoering van de 
CCR eisen (zeker bij de oudere schepen) 
én die schepen niet of nauwelijks daarbij 
financieel te ondersteunen. 

Mocht het Ministerie dat na al die jaren nu 
nog niet weten, dan vragen wij ons af hoe 
het mogelijk is dat dit Ministerie (binnen-
vaart)beleid denkt te kunnen maken.

Ook de vraag, diverse malen, van de ASV 
om het CCR rapport “schepen van de toe-
komst” nog eens tegen het licht te houden 
werd volledig genegeerd (de uitwerking 
van de eindigheid van de overgangsbepa-
lingen is in strijd met de uitgangspunten 
zoals daar beschreven staat. De daarin 
afgesproken evaluatie heeft nooit plaats-
gevonden).  

Maar als klap op de vuurpijl was toch wel 
het onderzoek waar zoveel schepen aan 
meegedaan hebben betreffende de ge-
luidseisen en van waaruit de conclusie 
duidelijk mag zijn: (bijna) geen enkel schip 
kan aan de geluidseisen voldoen, waarna 
het Ministerie bleef volhouden dat sche-
pen met een kiellegging van na 1976 wel 
zouden voldoen aan die eisen (wetende 
dat dat dus onwaar is). Tenslotte weet het 
Ministerie nota bene te melden, dat men 
juist de oudere schepen tegemoet geko-
men zou zijn; een duidelijk weerlegbare 
uitspraak. 

Nu de vraag gesteld is mee te helpen aan 
het verzamelen van feiten, die aantonen 
dat er een verschil is in wijze van keuren 
tussen de diverse landen, kan onze reac-
tie niet anders zijn dan; Nee, aan dat ver-
zoek kunnen wij niet voldoen.

Het wantrouwen is inmiddels zo groot, dat 
wij ervan uitgaan dat de door ons verza-
melde gegevens niet op de juiste wijze 
gebruikt zullen worden. In plaats van dat 
ze ons zouden helpen om aan te tonen 
dat Nederland de diversiteit van de eigen 
binnenvaartvloot nodeloos vernietigt, lo-
pen we het gevaar dat Nederland het zal 
gebruiken om druk te zetten, zodat de ons 
omringende landen tot hetzelfde beleid 
zullen overgaan.
Dat is nooit onze intentie geweest. Het 
ging ons om het feit dat er geen “level 
playing field is”, waarbij dat de reden is dat 
juist de Nederlandse schippers te hoop 
lopen tegen de uitwassen van de CCR/ 
CESNI regelgeving ROSR. Maar wij wil-
len niet meewerken aan het ervoor zorg-
dragen, dat onze collega’s in de andere 
landen met dezelfde manier van werken 
te maken krijgen. Dat Duitsland een on-
derscheid maakt wat verblijfsruimten en 
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geluidsreglementen betreft tussen sche-
pen die gebruik maken van personeel en 
schepen die dat niet doen, vindt de ASV 
bijvoorbeeld een heel redelijke manier van 
werken. 
Het is daarbij tekenend dat het Ministerie 
hier pas werk van maakt, als het gedwon-
gen wordt door een motie, terwijl we toch 
vaak genoeg met elkaar in gesprek gaan.

En ook nu zien wij dat de wijze van uit-
voeren van die motie vragen oproept. Het 
door ILT bij enkele schepen langsgaan 
die varen onder een andere dan de Ne-
derlandse vlag, zegt ons weinig. Het gaat 
om de wijze van keuren en zo’n inspectie 
bij een varend schip kan dan slechts heel 
beperkt de verschillen opmerken. Boven-
dien: Wie zegt ons bijvoorbeeld dat deze 
schepen niet –tot voor kort- onder Neder-
landse vlag voeren? 

Al met al is unaniem door bestuur en 
denktank besloten om niet in te gaan op 
het verzoek voor het aanleveren van infor-
matie betreffende het verschil in keuren. 
Daarbij wil de ASV wel duidelijk maken dat 
als het Ministerie werkelijk met de ASV in 
overleg wil over de wijze waarop deze 
motie tot uitvoering gebracht zou moeten 
worden, we daar graag over in gesprek 
willen. Als die wens tot een gesprek er ook 
is vanuit de zijde van het Ministerie, dan 
zouden we daar toch op korte termijn een 
reactie over willen ontvangen.
Wij hopen u hiermee voldoende op de 
hoogte gesteld te hebben en spreken 
onze hoop uit op voortschrijdend inzicht 
bij het Ministerie IenW aangaande de wij-
ze, waarop men met de waardevolle bin-
nenvaartvloot omgaat. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de denktank van 
de ASV

Sunniva Fluitsma
woordvoerder ASV
+ 31 611 88  77 91

*MOTIE 187 VAN DE LEDEN VAN AALST 
EN LAÇIN Voorgesteld 31 mei 2018 
De Kamer, constaterende dat de binnen-
vaart wordt afgerekend op CCR-regels 
die in technisch en/of economisch opzicht 
onhaalbaar zijn voor bepaalde segmen-
ten van de binnenvaartvloot; verzoekt de 
regering om, kleine binnenvaartschepen 
(dat wil zeggen: korter dan 86 meter en/
of met een maximaal laadvermogen van 
minder dan 1.500 ton), naar voorbeeld 
van Duitsland, te vrijwaren van de toepas-
sing van de CCR-regels die een bedrei-
ging vormen voor een financieel gezonde 
bedrijfsvoering,

Op 6 december 2018 sprak de Minister 
Cora van Nieuwenhuizen tijdens het Al-
gemeen Overleg Maritiem met de vaste 
Kamercommissie van Infrastructuur 
en Waterstaat over maritieme zaken. 
In een brief informeert de Minister de 
Kamer over diverse maritieme aange-
legenheden. Tevens bericht ik over de 
voortgang en afronding van verschil-
lende moties en toezeggingen. De bin-
nenvaartgerelateerde zaken zijn hierbij 
weergegeven. 

Aanpak congestie containervervoer 
Tijdens het Algemeen Overleg Maritiem 
van 17 mei 2018 sprak ik met uw Ka-
mer over een groot aantal onderwerpen, 
waaronder het probleem van congestie in 
de haven van Rotterdam. De container-
keten zet onder leiding van Havenbedrijf 
Rotterdam (HbR) en met betrokkenheid 
van alle partijen, ook Duitse verladers 
en binnenvaartorganisaties, volop in op 
het verminderen van congestie voor con-
tainerbinnenvaartschepen in de Rotter-
damse haven. Gezien het belang dat ik 
hecht aan duurzaam vervoer over water 
en het verminderen van congestie, ben ik 
nauw betrokken bij de uitwerking van de 
verschillende oplossingsrichtingen, die de 
containerketen op basis van door mij me-
degefinancierd onderzoek heeft ingericht. 

De eerste resultaten zijn zichtbaar. Zo 
blijkt uit de binnenvaartprestatiemonitor 
van HbR dat het in de zomer van 2018 
ondanks de lage waterstanden beter is 
gegaan met de congestie. Ook het incen-
tive schema van HbR voor bundeling op 

de corridors West-Brabant en Duisburg 
laat goede resultaten zien. Tevens lij-
ken de eerste voorzichtige signalen van 
een systeemwijziging zich af te tekenen, 
waarbij wordt afgestapt van individuele 
bedrijfsconcepten ten gunste van collec-
tieve ketenmaatregelen. De ketenpartijen 
willen gezamenlijk inzetten op een over-
flow hub waarmee specifieke capaciteit 
voor de binnenvaart ontstaat, zoals een 
kade en kranen die enkel worden ingezet 
voor de afhandeling van containerbinnen-
vaartschepen. Ook worden de mogelijk-
heden verkend om bestaande ligplaatsen 
meer openbaar in te zetten. Deze collec-
tieve lange termijn oplossing zorgt ervoor 
dat containervolumes zich beter kunnen 
spreiden en de benodigde piekcapaciteit 
beter verdeeld kan worden. De extra han-
delingen en vervoersbewegingen die bij 
de op- en overslag in een overflow hub no-
dig zijn, werken echter kostenverhogend 
en daarom zoekt HbR naar optimalisatie 
in de keten. Een pilotproject moet de ef-
fectiviteit van een overflow hub aantonen. 
De pilot zal ik met een beperkte financiële 
bijdrage ondersteunen. 

Verder onderzoekt de Topsector Logis-
tiek op mijn verzoek of een duwbakken 
concept voor de binnenvaart tot logistieke 
verbetering kan leiden. Dit is een concept 
dat in het weg- en spoorvervoer met afge-
koppelde trailers en wagons al gebruike-
lijk is en dat mogelijk kan helpen om het 
aan- en afvoerproces van containers met 
binnenvaarschepen doelmatiger in te rich-
ten. Daarnaast blijft informatie-uitwisse-
ling en het vrijgeven van data in de keten 
belangrijk. De containerketen heeft deze 

oplossingsrichting opgepakt en werkt aan 
het gelijkschakelen van individuele be-
drijfsprocessen naar een logistiek keten-
proces. Een voorbeeld is het hanteren van 
gelijke definities voor venster- en wacht-
tijden. ICT partijen zoals Portbase (port 
community systeem) en het door mij ge-
steunde NextLogic (dynamisch toewijzen 
van kadecapaciteit) kunnen hier hun voor-
deel mee doen. Met de inzet van HbR op 
de Container Exchange Route (CER) op 
Maasvlakte 2 erbij opgeteld is er sprake 
van een nieuwe fase die vanaf 2019 tot 
een structurele vermindering van conges-
tie moet leiden. Ik zal uw Kamer blijven in-
formeren over de ontwikkelingen en inzet 
om congestie terug te dringen.

Visie toekomst Nederlandse havens
De maritieme strategie 2015 – 2025 heeft 
tot doel om het Nederlandse maritieme 
cluster te versterken. Het onderliggende 
werkprogramma 2018 – 2021 bevat ge-
zamenlijke korte termijn acties van Rijks-
overheid, havenbeheerders en havenbe-
drijfsleven om deze versterking mede te 
bewerkstelligen. Ik heb uw Kamer tijdens 
het Algemeen Overleg Maritiem van 17 
mei 2018 toegezegd mij ook te zullen in-
spannen voor een integrale visie op de 
(middellange termijn) toekomst van de 
Nederlandse havens en de mainport Rot-
terdam. De visie krijgt vorm in een nieuwe 
havennota. 

De havennota zal vanuit het publieke per-
spectief van de Rijksoverheid ingaan op 
de kansen en opgaven voor de havens, 
waaronder de belangrijkste en grootste 
haven van ons land, de mainport Rotter-
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dam. Mijn inzet is voorlopig uit te gaan van 
een middellange tijdshorizon tot 2030. De 
primaire uitdagingen voor de havens lig-
gen op het terrein van verduurzaming en 
digitalisering, met in het bijzonder de kli-
maat- en energietransitie. Energietransitie 
zal op termijn de op fossiele grond- en 
brandstoffen georiënteerde zeehavens 
van structuur doen veranderen. De ont-
wikkeling of opschaling naar duurzame 
en circulaire havenactiviteiten is hierbij 
essentieel en existentieel en zal nadere 
invulling moeten krijgen in het Klimaatak-
koord. 

In de havennota zal ik met een themati-
sche uitwerking de opgaven, kansen en 
publieke belangen tegen elkaar afwegen. 
Naast het transport over zee, de toename 
van activiteiten op zee en de rol van zee-
havens als knooppunten voor mondiale 
goederenstromen, zal ik ingaan op het 
belang van de binnenhavens in het lo-
gistieke systeem. De havens in het ach-
terland moeten kunnen blijven profiteren 
van de beschikbaarheid van onze goede 
multimodale achterlandverbindingen voor 
duurzaam vervoer over water en spoor. 
De leidende positie van de havens in onze 
delta-economie wil ik blijvend behouden 
en versterken zodat de toegevoegde 
waarde, de bijdrage aan het nationale 
verdienvermogen en de werkgelegenheid 
van de zee- en binnenhavens ook in een 
onzekere toekomst behouden blijven. De 
komende periode zal ik gebruiken voor 
onderzoek naar externe ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de zeehavens en 
mogelijkheden van samenwerking. Het 
voornemen is om de havennota eind 2019 
aan uw Kamer te zenden. 

Oeververbindingen Amsterdam
Verder informeer ik uw Kamer over de 
gezamenlijke vervolgafspraken met de 
gemeente Amsterdam over de oeverver-
bindingen. Tijdens het Notaoverleg MIRT 
op 29 november 2018 kwam dit reeds ter 
sprake. In het definitieve voorkeursbesluit 
Sprong over het IJ heeft de gemeente 
Amsterdam op 19 juli 2017 gekozen voor 
een Javabrug in plaats van een tunnel. De 
gemeente heeft vervolgens enkele brug-
ontwerpen gemaakt en aan IenW advies 
gevraagd op de resultaten. IenW heeft 
(via Rijkswaterstaat) daarop gereageerd 
vanuit de zorgen over de nautische veilig-
heid in relatie tot de inpassing van wacht-
plaatsen voor schepen en het kruisend 
nautisch verkeer. 

Op dit moment ligt er nog geen voorstel 
voor een verbinding die zowel aan de eisen 
van de gemeente als van IenW voldoet. Er 
is bestuurlijke afstemming geweest om af-
spraken over het vervolg te maken. Hierin 
is afgesproken om te zoeken naar een 
meer gemeenschappelijke basis voor de 
te maken afwegingen. Daarom is besloten 
om gezamenlijk eerst nog eens breder te 

kijken naar de door Rijk en regio voor-
ziene ontwikkelingen en opgaven voor het 
Noordzeekanaalgebied en de ontwikke-
ling van de stad rondom het IJ. Dit wordt 
vanuit het perspectief van de gehele me-
tropoolregio bekeken en met het vizier op 
de komende 30 tot 40 jaar. Het gaat dan 
om de opgaven voor woningen, mobiliteit, 
ruimtelijke-economische ontwikkelingen 
in het havengebied, duurzaamheid en het 
belang van de scheepvaart en haven, en 
de uit deze ontwikkelingen voortvloeiende 
oeververbindingen (bruggen, ponten en 
tunnels). Met deze (nieuwe) inzichten 
wordt opnieuw gekeken naar het geheel 
van oeververbindingen in relatie tot onder 
andere OV-netwerk en fietsnetwerk. 
Aan een in gemeenschappelijk overleg op 
te richten deskundigenpanel wordt advies 
gevraagd over wat deze inzichten beteke-
nen voor de verbindingen over het IJ. Bij 
de keuze voor deze deskundigen is de ex-
pertise op het gebied van verkeerskunde, 
stedenbouwkunde, civiele techniek, ha-
veneconomie en nautiek van belang. De 
verwachting is dat enkele maanden nodig 
zijn om te komen tot een advies voor de 
bestuurders van gemeente en Rijk. Het 
streven is het advies de eerste helft van 
2019 gereed te hebben.

Technische eisen binnenvaartschepen 
De technische eisen aan binnenvaart-
schepen zijn de afgelopen jaren een per-
manent punt van aandacht geweest. De 
motie van de leden Van Aalst en Laçin 
(Kamerstuk 31409, nr. 187) verzoekt mij 
om kleine binnenvaartschepen, naar voor-
beeld van Duitsland, te vrijwaren van de 
toepassing van de CCR-regels die een 
bedreiging vormen voor een financieel 
gezonde bedrijfsvoering. In mijn tweede 
termijn tijdens het Kamerdebat over de 
Begroting Infrastructuur en Waterstaat 
2019 en Infrastructuurfonds op 8 novem-
ber 2018 heb ik aangegeven de uitvoering 
van de motie te willen bespreken in het Al-
gemeen Overleg Maritiem van 6 decem-
ber 2018. 

De technische eisen voor binnenvaart-
schepen zijn in alle CCR- en EU-landen 
geharmoniseerd. Nederland kan daar niet 
eenzijdig van afwijken, en de andere lid-
staten evenmin. Ik hecht veel waarde aan 
een gelijk speelveld bij de uitvoering van 
de technische eisen. Tijdens het Alge-
meen Overleg Maritiem van 17 mei 2018 
heb ik reeds toegezegd met de ASV in ge-
sprek te gaan over de eventuele verschil-
len met Duitsland. In de zomer van 2018 
heb ik individuele gesprekken gevoerd 
met verschillende brancheorganisaties in 
de binnenvaart (EBU, CBRB, BLN-Schut-
tevaer, ASV en BBZ). Tijdens mijn ge-
sprek met de ASV zijnde technische eisen 
aan bod geweest. In samenwerking met 
de brancheverenigingen heb ik bovendien 
hard gewerkt aan het verzachten van de 
gevolgen van de meest problematische 

technische eisen. Dit heeft geresulteerd in 
een pakket aan permanente oplossingen, 
die onlangs definitief in de regelgeving 
(ES-TRIN 2019) zijn verankerd. Deze re-
sultaten worden door de branche, EBU en 
ESO, ondersteund. 

Een vergelijking van de relevante wetge-
ving in Nederland en Duitsland leert verder 
dat Duitsland geen wettelijke vrijstellingen 
verleent aan schepen die deelnemen aan 
het internationale scheepvaartverkeer. Er 
bestaat een aparte regeling voor schepen 
die slechts opereren binnen de Duitse 
landsgrenzen en bovendien niet op de 
Rijn. Deze regeling gunt die schepen voor 
een beperkt aantal technische eisen lan-
gere overgangstermijnen. Contact met de 
Duitse bevoegde autoriteit heeft boven-
dien inzichtelijk gemaakt dat voor de cer-
tificerende instellingen in Duitsland geen 
specifieke instructie geldt voor de certifi-
cering van kleine oude schepen. Hiermee 
is in theorie sprake van een gelijk speel-
veld tussen Nederland en Duitsland. Om 
te bezien of er ook in de praktijk sprake 
is van een gelijk speelveld heeft de ILT 
een thema-actie opgezet om bij een aan-
tal binnenvaartschepen van verschillende 
nationaliteiten te controleren of de sche-
pen daadwerkelijk voldoen aan de voor 
hen geldende technische eisen. Deze ac-
tie heeft tot op heden geen signalen ge-
geven dat er in Duitsland op andere wijze 
met de technische eisen wordt omgegaan 
dan in Nederland. 

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en 
Havens
In het regeerakkoord is afgesproken dat 
met de maritieme sector een Green Deal 
zal worden aangegaan voor verduurza-
ming van de zeevaart, binnenvaart en 
havens. De Rijksoverheid en maritieme 
sector werken constructief samen aan de 
totstandkoming van deze Green Deal. Zo-
wel de zeevaart- als de binnenvaartsec-
tor heeftambitieuze CO2-reductiedoelen 
laten optekenen. Voor de internationale 
zeevaart is eerder dit jaar in de Interna-
tionale Maritieme Organisatie (IMO) de 
afspraak gemaakt een CO2 reductie van 
50% in 2050 ten opzichte van 2008 te be-
halen. De zeevaartsector zet in de Green 
Deal in op een nog hogere ambitie. 
De binnenvaartsector streeft naar een na-
genoeg emissievrije en klimaatneutrale 
binnenvaart in 2050.

Ondanks de hoge sectorambities vragen 
ondernemers zich af wat verstandige in-
vesteringen zijn voor wat betreft schone 
motoren en biobrandstoffen. Tevens be-
staat onzekerheid over de financiering 
van verduurzamingsmaatregelen. Na de 
crisis zijn er slechts beperkt middelen be-
schikbaar voor het nemen van verduurza-
mingsmaatregelen. Tegen deze achter-
grond zal de komende maanden verder 
gewerkt worden aan een ambitieus en 
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concreet, maar ook realistisch transitietra-
ject naar verduurzaming van zee- en bin-
nenvaart. Ik heb in dit verband een beroep 
gedaan op partijen om de onderlinge sa-
menwerking waar mogelijk te versterken. 
Daarmee worden kansen gecreëerd voor 
innovatie en ontstaan betere mogelijkhe-
den om investeringen langjarig terug te 
verdienen.

Een zorgvuldige uitwerking van het hier-
voor genoemde transitietraject vergt tijd 
en inzet van alle betrokken partijen. De 
Green Deal zal in de loop van 2019 wor-
den afgerond.

Het lozen van schadelijke stoffen in zee
Op 5 juli 2018 heb ik uw Kamer per brief 
(Kamerstuk 31409, nr. 196) geïnformeerd 
over mijn inzet nationaal en internationaal 
om het lozen van paraffineachtige stoffen 
tegen te gaan. Ook heb ik aangegeven 
mij in IMO verband te zullen blijven inzet-
ten om de regelgeving voor het lozen van 
waswater met ladingresten van schadelij-
ke stoffen tijdens zeezwaaien verder aan 
te scherpen. Tijdens de 73e bijeenkomst 
van de milieucommissie van de IMO 
(MEPC73) die eind oktober 2018 plaats-
vond, zijn hierover met alle deelnemende 
lidstaten belangrijke afspraken gemaakt. 
Zo moeten alle schepen die hun lading 
hebben gelost in een Europese haven tus-
sen Gibraltar en noord-Noorwegen vanaf 
1 januari 2021 waswater met persistente 
stollende ladingrestanten, zoals paraf-
fine, afgeven aan wal. Daarnaast zijn de 

ladingvoorschriften voor het vervoer van 
chemicaliën per tanker aangepast aan 
een mondiaal geharmoniseerd classifi-
catiesysteem (UN-GHS). Hierdoor zijn er 
minder proeven nodig om de risico’s van 
gevaarlijke stoffen te bepalen en mogen 
er minder schadelijke stoffen in zee wor-
den geloosd.

Bedientijden en zelfbedieningsmoge-
lijkheden bruggen en sluizen
In het Algemeen Overleg Maritiem van 17 
mei 2018 heb ik toegezegd uw Kamer te 
informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot het onderzoek van mijn mi-
nisterie om de afstemming van bedientij-
den van sluizen en bruggen te verbeteren. 
De motie van het lid Sienot c.s. (Kamer-
stuk 31409, nr. 190) verzoekt mij de mo-
gelijkheden van verruiming van bedientij-
den van sluizen te onderzoeken. Ik neem 
deze motie mee in het onderzoek naar de 
afstemming van bedientijden. Ten aanzien 
van concrete maatregelen om bedientij-
den te verbeteren, vindt overleg plaats 
met de sector. De verwachting is dat ik uw 
Kamer begin 2019 nader over dit voorstel 
kan informeren. 

Uw Kamer heeft mij verder gevraagd 
om zelfbedieningsmogelijkheden te on-
derzoeken. Sluizen en bruggen in het 
hoofdvaarwegennet zijn complexe sy-
stemen die meerdere functies vervul-
len. Ze hebben niet alleen een functie in 
het hoofdvaarwegennet, maar ook in het 

hoofdwatersysteem en (hoofd)wegennet. 
Het gaat hierbij onder andere om de wa-
terveiligheid en functies als schakel in de 
bereikbaarheid via weg en water van een 
groter gebied. Bedienaars zijn verplicht 
om een uitgebreide opleiding te volgen 
en ervaring op te doen voor zij een object 
mogen bedienen, zodat zij volgens de gel-
dende regels en richtlijnen met betrekking 
tot veiligheid en vlotheid hun werk kunnen 
uitvoeren. Gezien de complexiteit en de 
samenhang met belangen als waterveilig-
heid en bereikbaarheid op het wegennet 
acht ik zelfbediening niet wenselijk. 

Voortgang maritieme servicehaven Fle-
voland
Tot slot informeer ik uw Kamer over de 
voortgang van de Maritieme Serviceha-
ven Noordelijk Flevoland, naar aanleiding 
van mijn toezegging tijdens het Algemeen 
Overleg Maritiem van 17 mei 2018. De af-
gelopen maanden heeft intensief en con-
structief overleg plaatsgevonden tussen 
de Rijksoverheid en provincie Flevoland. 
Inmiddels zijn partijen tot een gezamen-
lijk gedragen oplossingsrichting gekomen, 
welke momenteel verder wordt uitgewerkt. 
Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk over 
de oplossingsrichting informeren. 

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR 
EN WATERSTAAT,

D66 versus SP 

D66: verdwijnen kleine binnenvaart is 
niet meer dan een correctie in de markt 

Onderstaande discussie uit het Alge-
meen Overleg van December 2018 wil-
len wij u niet onthouden

De heer Laçin (SP): Ik hoor de D66-fractie 
vooral praten over het belang van de bin-
nenvaart en verduurzaming, maar wat 
vindt de D66-fractie van het feit dat op dit 
moment een koude sanering plaatsvindt 
op de binnenvaart door allerlei onzinnige 
CCR-regels, waarover de Minister ook 
met Duitsland in gesprek is gegaan? Zij 
zegt eigenlijk dat de regels hetzelfde zijn 
en dat zij niets kan doen, terwijl wij die 
binnenvaart keihard nodig hebben om 
het vrachtvervoer naar het water te tillen. 
Al die binnenvaartschepen die we nodig 
hebben, verdwijnen langzamerhand. Wat 
vindt D66 daarvan? 

De heer Schonis (D66): Volgens mij vindt 
er op dit moment gewoon een correctie 
plaats in de markt, in de zin dat er een hele 

tijd een overaanbod van binnenvaartcapa-
citeit is geweest. Die wordt nu langzaam 
maar zeker vervangen. Het signaal dat ik 
krijg, is juist dat de binnenvaartsector op 
dit moment ontzettend goed draait, dat er 
ontzettend veel vraag is, juist vanwege de 
schepen die wat minder diep gaan. Die 
kunnen namelijk ondanks de lage stand 
van de Rijn lekker door blijven varen. Dus 
volgens mij schetst u hier een beeld dat 
niet helemaal is zoals de sector het zelf 
ziet. 

De heer Laçin (SP): Het beeld dat ik 
schets, verzin ik niet zomaar. Dat zijn de 
signalen die ik krijg. Juist nu het goed 
gaat, juist nu de economie aantrekt, juist 
nu we de binnenvaart nog harder nodig 
hebben omdat er steeds meer vervoerd 
wordt, verdwijnt een deel van die binnen-
vaart. Vooral de kleine schepen verdwij-
nen nu. Ik hoor D66 alleen maar zeggen 
dat het zo goed gaat en dat er een cor-
rectie in de markt plaatsvindt. Het gaat om 
mensen die ondernemen, die wonen en 
werken op hun eigen schip, en die sche-
pen verdwijnen. Ik zou dat toch wel iets 

zwaarder opvatten dan een correctie in de 
markt. Is D66 het daarmee eens? 

De heer Schonis (D66): Soms kun je in 
het leven heel eenvoudige antwoorden 
geven. Nee, dat zijn we dan duidelijk niet 
met elkaar eens, mijnheer Laçin.

Nawoord ASV: 
We hebben inmiddels een gesprek met 
de heer Schonis mogen voeren (speci-
fiek over “vergroening”) en er komt een 
vervolg op speciaal over de CCR regelge-
ving. Maar wat de ASV zich afvraagt: de 
heer Schonis refereert in bovenstaande 
aan informatie uit de sector. Onze vraag 
is: waar komt die (des)informatie toch 
vandaan, en met welk doel verspreidt men 
deze visie? 
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Op bezoek in de Tweede Kamer

Den Haag, 4 februari 2019
Op maandag 4 februari is er een dele-
gatie van vijf personen namens de ASV 
naar Den Haag geweest.

Als eerste stond er een gesprek met 
Groen Links op de planning, maar door 
ziekte kon dit gesprek niet plaatsvin-
den, dus daar zal een vervolgafspraak 
voor worden gemaakt. Wij wensen me-
vrouw Kröger van harte beterschap. 

We hadden ook afgesproken met de SP, 
PvdD, VVD en D66.

De onderwerpen die deze dag aan bod 
kwamen, zijn:
Aangenomen motie van SP en PVV over 
het onderscheid in keuringen in verschil-
lende landen. Op papier mag dan wel 
dezelfde tekst staan, echter de uitvoering 
is anders. En als men het heeft over een 
level playing field, zou Nederland hun ei-
gen vloot toch wel meer in bescherming 
mogen nemen.

De CCR eisen.
Dit onderwerp blijft de binnenvaart be-
zighouden. Dit geldt niet alleen voor de 
kleinere binnenvaart, maar voor heel de 
vloot. Het is een grote kostenpost, waar-
van men gewoon niet weet wat het vol-
gende weer is dat bedacht wordt. De ASV 
heeft in de gesprekken aangegeven, dat 
wij inmiddels alle stappen gezet hebben, 
die er te bedenken zijn en dat nog weer 
een petitie of iets dergelijks weinig zal 
toevoegen. Het is het Ministerie dat zal 
moeten bewegen, willen we nog een kans 
maken dat er iets gered wordt van de di-
versiteit van de binnenvaartvloot. De ASV 
heeft ook uitgelegd dat een zogenaamde 
ZULU geen alternatief is om het traditio-
nele binnenvaartschip te vervangen. Een 
ZULU kan minder en beperkter laden en 
er is geen woonaccommodatie, waardoor 
schippers elke dag moeten reizen van en 
naar boord, wat weer een belasting voor 
het milieu is.

Afstandsbediening van kunstwerken.
Een actueel onderwerp waar de ASV 
wederom gepleit heeft om bediening van 
kunstwerken op afstand te beperken. Wij 
hebben een aantal voorbeelden aange-
dragen, waaruit blijk dat bediening op af-
stand inefficiënt en gevaarlijk is. 

De vergroening zoals men die voor 
ogen heeft en de consequenties hier-
van.
Allereerst maar de footprint benoemd, 
waar wij als ASV van vinden dat die van 

begin tot eind moet kloppen. Het mag niet 
zo zijn dat Nederland claimt groen te zijn, 
maar er ergens anders in de wereld de 
mensen omkomen van de honger en wij 
voedsel verbranden om er groene energie 
van te maken. Of doordat wij accu’s no-
dig hebben, de productie van die accu’s in 
erbarmelijke omstandigheden plaatsvindt.

- De financiële kant van de vergroening. 
De ASV vindt niet dat de schipper weer 
een fonds moet vullen of leningen moet 
gaan afsluiten voor de vergroening. De 
verlader zou het vervoer (en dan ook alle 
vervoer) beter moeten betalen. Hierna 
krijgt de schipper een beter financieel 
plaatje, waardoor banken eerder geneigd 
zijn te investeren in de sector. De ASV 
heeft daarbij ook aangegeven, dat er in 
feite een Europees vervoersbeleid zou 
moeten komen, waarbij de maatschap-
pelijke kosten verrekend zouden moeten 
worden in de prijs.
Een fonds geeft een nare smaak in de 
mond gezien het verleden en we halen 
het voorbeeld
Reservefonds (voorheen sloopfonds) aan.
We zien in de media hoe trots men is op 
het - van de schippers betaalde - platform 
wat hiermee opgericht is.

- Ook zouden veel meer de initiatieven, 
die ten goede komen aan het milieu en 
aangetoond of gecontroleerd zijn door 
een bedrijf geaccrediteerd door de over-
heid, erkend moeten worden. Tot nu toe 
gebeurt dit veel te weinig en werkt dit de-
motiverend, terwijl er nog geen oplossing 
is voor een emissieloos vervoer.

- Verder zouden milieuzones beperkt en 
laagdrempelig moeten zijn. Echter, we 
zien het tegenovergestelde en er lijkt al 
een verscheidenheid aan eisen te ont-
staan. Dit is een kwalijke zaak naar de 
binnenvaart toe. 

- Periodiek meten aan de pijp, zodat men 
de ware uitstoot kan meten en men niet 
op aannames afgaat. Maar uitgesproken 
is, dat we geen constante meting aan de 
pijp willen.

-De ASV heeft ook nog gesproken over het 
feit, dat de zeevaart 50 jaar langer de tijd 
krijgt om te vergroenen. Dit is niet eerlijk 
ten opzichte van de binnenvaart, omdat 
de zeevaart wel meegenomen wordt in de 
berekening hoeveel het maritiem uitstoot 
en de zeevaart hier het grootste aandeel 
in heeft. Daarnaast is de levensduur van 
een zeeschip veel korter, dus het zou be-
tekenen dat de op dit moment gebouwde 
schepen nog niet eens aan vergroening 
hoeven te denken.

Ligplaatsbeleid door heel het land.
De ASV heeft aangegeven, dat het toch 
wel diep treurig is en niet wenselijk, dat 
er op steeds meer plaatsen alleen maar 
een paar palen worden geplaatst en een 
minimale tot geen afloop gelegenheid is 
voor schippers. Zeker in het kader van het 
opnieuw aantrekkelijk maken van de bin-
nenvaart is dit niet bevorderlijk.

AGORA
Ook de positie van de schipper is in diver-
se gesprekken aan bod gekomen en daar-
bij een verwijzing naar een belofte, die 
niet nagekomen wordt: een meer trans-
parante markt. Daarbij is het ASV voorstel 
van AGORA ook aan de orde gekomen. 
Daarbij bleek er soms het misverstand te 
bestaan dat dit “marktordening” zou zijn, 
waar wij het toch over transparantie heb-
ben.

Verder kunnen wij zeggen, dat het aange-
name gesprekken waren: de politici waren 
erg geïnteresseerd en aandachtig. Er is 
erg goed naar ons geluisterd, tegelijkertijd 
heeft men ook duidelijk gemaakt wat de 
(on)mogelijkheden zijn van een Kamerlid 
in dit politieke bestel.
Men geeft aan blij te zijn met de input en 
spreekt uit veel respect te hebben voor de 
wijze waarop de ASV haar werk doet.
Daar doen we het dus voor. 

Namens de ASV
David, Sunniva, Esther, Ronald, Gerber-
dien.
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Ministerie

Gesprek met Ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat 

Op 4 februari 2019 vond er in Den 
Haag een gesprek plaats tussen de 
ASV en het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat. Wij waren aanwe-
zig met vijf personen namens de ASV.
De aanleiding van dit gesprek was het 
(niet uitvoeren) van de aangenomen 
motie van Aalst/Laḉin SP en PVV.
De ASV heeft bewezen dat er op ver-
schillende manieren gekeurd wordt en 
de regels anders worden geïnterpre-
teerd. Het Ministerie vroeg of wij nog 
meer voorbeelden wilden aanleveren. 
Daar hebben wij nee op geantwoord, 
omdat wij vaker bewijs hebben aan-
geleverd en dit tegen ons gebruikt is. 
Het vertrouwen is hierdoor te veel ge-
schaad, maar wij hadden aangegeven 
hierover wel in gesprek te willen met 
het Ministerie. 

Na een kort voorstelrondje opende de lo-
co-secretaris generaal het gesprek.

Hij sprak uit, dat hij zich grote zorgen 
maakt over de binnenvaart en vroeg aan 
ons hoe we het tij kunnen keren en ver-

voer over de weg naar het water kunnen 
verplaatsen. De loco-secretaris generaal 
deed hiermee een handreiking naar de 
ASV (of eigenlijk naar de hele binnen-
vaart). We kunnen gerust zeggen, dat wij 
hierdoor verrast waren, want dit is in onze 
beleving nog nooit gebeurd.

Wij hebben natuurlijk de motie van Aalst/
Laḉin aangehaald en dat gaf een discus-
sie, want volgens Rijnvaartcommissaris 
vanuit het Ministerie kan dat niet uitge-
voerd worden, maar wij hebben gerefe-
reerd aan teksten in de CCR stukken zelf 
waar Duitsland overduidelijk het onder-
scheid maakt tussen schepen met en zon-
der personeel. 

Dus het is een kwestie van WILLEN. Toen 
werd toegegeven door de loco-secretaris 
generaal dat men zelf best zou kunnen 
uitzoeken dat er verschillen in keuren zijn.

Wij hebben gerefereerd aan de niet-uit-
gevoerde aangenomen motie betreffende 
AGORA: het veilingsysteem dat meer 
markttransparantie zou moeten bieden. 
Daarop werd gezegd dat “niemand” dat 
zou willen, maar toen wij uitlegden wat 
de setting was van dat ene overleg (be-

Gesprek met Ministerie IenW

vrachters, samenwerkingsverbanden, 
EBU, BLN, CBRB, Evofenedex en ASV), 
kon men ook zelf de conclusie wel trekken 
dat wij dan niet bepaald in een situatie za-
ten, waar de belangen van de particuliere 
schippers per se voorop stonden.

Over de communicatie tussen ASV en 
Ministerie is een aantal zaken besproken 
en verduidelijkt waarom zaken stroef zijn 
verlopen.

De loco-secretaris generaal spreekt uit dat 
hij echt wil dat de binnenvaart geholpen 
wordt, maar ook moet vergroenen en dat 
we daar samen moeten zien uit te komen.
Uiteindelijk hebben we afgesproken dat 
de ASV op korte termijn met een 7-tal 
voorstellen komt om het tij te keren en dat 
de ASV in gesprek blijft met het Ministerie 
hierover.

Voor het eerst in al die jaren hebben wij 
het gevoel dat het Ministerie wil meebe-
wegen. 

Namens de ASV,
David, Sunniva, Esther, Ronald, Gerber-
dien.

Stimulering binnenvaart

Rotterdam, 8 februari 2019

Position paper ASV: Hoe bereiken we 
een modal shift? Verbeterpunten voor 
de binnenvaartsector

In het gesprek met het Ministerie Infra-
structuur en Waterstaat op 4 februari jl. is 
aan de ASV een aantal vragen gesteld:
• Hoe maken we de binnenvaart weer 

tot een gezonde vervoerstak?
• Hoe zorgen we ervoor dat er kans is 

op een modal shift?
• Hoe stoppen we de omgekeerde mo-

dal shift?

Vragen waar de ASV antwoord op pro-
beert te geven:

Hoe maken we de binnenvaart weer tot 
een gezonde vervoerstak?
• Boven alles staat: het is noodzake-

lijk dat er vertrouwen (terug)komt 
in het voortbestaan van deze sec-
tor. 
Dat geldt zowel voor schippers, als 
voor verladers, overheidsinstellingen, 
financiers en potentiële instromers;
• Verladers, noodzakelijk om te wil-

len/ durven kiezen voor vervoer 
over water

• Overheidsinstellingen, noodza-
kelijk om over te gaan tot investe-
ringen t.b.v. de binnenvaart

• Financiers; noodzakelijk om kre-
dieten te willen verstrekken, zo-
dat schippers kunnen (blijven) 
investeren 

• Potentiële instromers, noodzake-
lijk om een bepaalde continuïteit 
in de binnenvaart te waarborgen

• Schippers: noodzakelijk om in-
vesteringen zinvol te laten zijn (er 
is een terugverdientijd, schepen 

houden hun waarde) en dus de 
schepen up-to-date te houden en 
noodzakelijke nieuwe (vergroe-
nings)investeringen te willen/kun-
nen doen. 

• Wat is er nodig om dat vertrouwen 
(terug) te krijgen in het voortbe-
staan van deze sector? 
Dat geldt zowel voor schippers, als 
voor verladers, overheidsinstellingen, 
financiers en potentiële instromers;
• Verladers: 

Willen zeker zijn van het voorbe-
staan van een waardevolle, com-
plete, betrouwbare binnenvaart-
vloot. Een vloot die just-in-time 
kan leveren (tegen lage kosten). 

• Overheidsinstellingen: 
Willen vaarwegen die regelmatig 
bevaren worden, kunstwerken 
die optimaal gebruikt worden, zo-
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dat de onderhoudskosten opwe-
gen tegen het gebruik, ook zoda-
nig opleveren in de vorm van de 
ontwikkeling dat het vervoer over 
de weg opgevangen kan worden 
door vervoer over water.

• Financiers: 
Hebben het nodig dat ze weten 
waar ze aan toe zijn: wordt de 
lening en rente (op tijd) terug be-
taald? Een stabiele, economisch 
gezonde binnenvaartsector zodat 
kredieten veilig zijn. Een sector 
die ook stabiel is wat regelgeving 
betreft, zodat niet opeens een 
deel van de vloot economisch 
waardeloos wordt (en daarmee 
het onderpand voor de banken); 
dan zal geen bank er in willen in-
vesteren. 

• Potentiële instromers: 
Moeten zien dat de binnenvaart-
sector een betrouwbare, stabiele 
sector is waar een toekomst in 
op te bouwen is en waar ook nog 
ruimte is voor een sociaal leven. 

• Schippers: 
1. moeten zeker zijn van een be-

trouwbare overheid, die kiest 
voor vervoer over water, daarin 
wil investeren en de schippers 
wil ondersteunen. 

2. Moeten zich beloond weten 
voor inzet en daar ook een bo-
terham in kunnen verdienen. 

3. Moeten op een normale wijze 
hun schepen kunnen financie-
ren en in een markt opereren 
waar zij hun ondernemersrol 
kunnen spelen. 

4. Moeten kunnen functioneren 
in een (vrije) markt waar de 
marktmachtsverhoudingen 
door haar transparantie een 
eerlijk speelveld bieden. 

5. Moeten investeringen kunnen 
doen om hun schepen up-to-
date te houden op de manier 
die het beste is voor hun be-
drijf/ de maatschappij. 

6. Moeten kunnen functioneren in 
een omgeving, waarin blokka-
des die de uitoefening van het 
werk belemmeren tot het mini-
mum beperkt zijn: spertijden, 
beperking vaart door achter-
stallig onderhoud, onmogelijk-
heid tot (goed) ligplaats nemen, 
te grote (CCR) regeldruk, te 
grote controledruk (boete en 
handhavingsbeleid), onnodige 
keuringen (leeftijdskeuring 
schippers) en certificeringen 
(NIWO, GMP) etc. dienen ver-
meden te worden, zodat men 
wil en durft te investeren.

Economische situatie
Na de afschaffing van de gereguleerde 
markt eind negentiger jaren en in 2003 

de invoering van de CCR regels voor be-
staande schepen is de waarde van sche-
pen stelselmatig gezakt. Eind negentiger 
jaren was een schip nog 1.000 gulden per 
ton waard; dus voor een schip van 500 ton 
betaalde je fl 500.000,- . Dit was een re-
delijke waarde, omdat het inkomen toen 
dusdanig was dat je in 6 jaar dat schip kon 
aflossen. Nu is de waarde van een schip 
van 500 ton €80.000,-. Dat is een schijn-
tje en het verschil met nieuwbouw is zo 
groot geworden, dat het onoverbrugbaar 
is. Dit toont aan dat er geen vertrouwen 
meer is in dat marktsegment. Te weinig 
verdiensten en (CCR) regelgeving die in-
vesteringen vragen, die niet kunnen wor-
den terugverdiend en de waarde van het 
schip niet meer verhogen. Dus worden die 
investeringen niet meer gedaan.
 
Koesteren wat waardevol is
Wat we nu zien, is dat de diversiteit van de 
binnenvaartvloot al ernstig aangetast is, 
waarbij het maar de vraag is of het tij nog 
gekeerd kan worden. Maar het is van es-
sentieel belang, dat deze sector optimaal 
ingezet kan worden. Dat kan alleen als er 
een grote diversiteit is binnen de vloot. Op 
dit moment is er al een tekort aan sche-
pen tot 1.500 ton. Op langer termijn zou er 
wellicht ooit nieuw gebouwd kunnen wor-
den, maar voor de eerstkomende 15 jaar 
moeten we in ieder geval zorgen dat zo 
min mogelijk schepen uit die categorie uit 
de markt verdwijnen.

Nederland versus omringende landen
Waar we zien dat Frankrijk al tientallen 
jaren haar vloot subsidieert met 50% van 
alle investeringen, waar we zien dat Bel-
gië bedrijven weet te verleiden om over te 
stappen naar vervoer over water en veel 
investeert in voorzieningen voor de bin-
nenvaart (ligplaatsen, afgifte afval, nieuwe 
kades e.d.), zien we in Nederland achter-
stallig onderhoud en afname van voorzie-
ningen, zoals ligplaatsen en dergelijke. 

Level playing field
De regel- en controledruk, ontwikkeling 
van de infrastructuur, onderhoud en o.a. 
het boetebeleid zet de binnenvaart op gro-
te achterstand t.o.v. haar concurrent: het 
vervoer over de weg. Waarbij aangete-
kend dient te worden, dat de maatschap-
pelijke kosten van het vervoer over de 
weg t.o.v. binnenvaart niet doorgerekend 
worden. 
Zie bijlagen.

Wie wil er nog varen?
Het feit dat schippers zich “niet gewenst” 
en zelfs “geweerd” voelen (en weten!), 
maakt dat het sociale aspect inmiddels de 
sector gaat bedreigen. Opvallend is dat er 
al een tekort is aan instromers in de bin-
nenvaart en de huidige ondernemers het 
bestaan als weinig “sociaal” ervaren. Van 
bedrijfsopvolging door kinderen is veel 
minder sprake dan de gewoonte was.

Kortom:
1. De inkomsten van de schipper en 

het rendement moet aanmerkelijk 
verbeteren. Hiervoor is een markt-
transparantie systeem een absolute 
noodzaak.

2. Er moet gezorgd worden, dat de di-
versiteit van de binnenvaartvloot be-
houden blijft c.q. nog verbetert (om te 
beginnen met het aanpakken van de 
CCR regelgeving).

3. Vervoer over water moet aantrekke-
lijker en betrouwbaarder worden voor 
vervoerder en verlader. 

4. Een level playing field met concurre-
rende vervoersmodaliteiten is nood-
zakelijk.

5. De overheid moet een proactief be-
leid voeren om de binnenvaart te sti-
muleren. Dat betekent investeren.

Conclusie:
(Specifiek over CCR regelgeving) Blijven 
zeggen dat zaken “nu eenmaal zo afge-
sproken zijn” helpt niet. Het is een (aan-
toonbaar) bewust in gang gezet beleid, 
waarbij alle betrokkenen hebben geweten 
dat er een koude sanering van de vloot 
oudere (en dus de kleinere) schepen in 
gang gezet werd. Een beleid, overigens, 
waarbij nu aantoonbaar gebeurt wat, vol-
gens het betreffende CCR rapport “sche-
pen van de toekomst” niet mocht gebeu-
ren; schepen uit bepaalde segmenten (het 
kleinere segment dus) worden harder ge-
troffen dan anderen. Hoeveel bewijs heb-
ben we nodig? De enige echte oplossing 
is, dat de CCR inziet dat dit beleid desas-
treus is voor de Europese binnenvaart en 
op haar schreden terug durft te keren. 

Nu moeten de verantwoordelijken hier een 
weg uit zoeken. De Nederlandse overheid 
zou daar heel duidelijk stelling in moeten 
nemen. En dat moet heel snel gebeuren: 
in 2020 gaan weer “nieuwe” regels in 
werking, waaronder de geluidseisen en 
in 2025 zal er (bijna) geen (Nederlands) 
schip meer zijn beneden de 1.500 ton als 
dit niet onmiddellijk gestopt wordt. (Zie 
Cesni/PT 1878 waaruit blijkt dat de Duit-
se delegatie een andere positie inneemt 
t.o.v. uitvoering CCR regelgeving)

Pas als we deze situatie hebben verbe-
terd, stoppen we in ieder geval een ge-
dwongen voortschrijden van de omge-
keerde modal shift en kunnen we gaan 
bouwen naar een modal shift, zoals voor-
zien in het witboek transport. Daarbij zal 
de binnenvaart weer in het hart en hoofd 
van de beleidsmakers moeten komen, 
zodat de binnenvaart (bruggen, sluizen) 
niet langer als obstakel wordt gezien (voor 
vervoer over de weg), maar als een kans 
om Nederland bereikbaar te houden. Een 
kans waarin geïnvesteerd moet worden. 
Daarbij komt dat beleid veel meer op el-
kaar afgestemd moet worden, zodat pro-
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CESNI/PT (18) 78
4september 2018
Or. defr/de/nl/en

WERKGROEP TECHNISCHE VOOR-
SCHRIFTEN

Stellingname
ES-TRINHoofdstuk 15 “Woningen”

Bij de bespreking van de verschillende, 
in de bijlage genoemde zwaartepunten, 
moeten de volgende principiële overwe-
gingen voor ogen worden gehouden:
a) Er moet een onderscheid wor-
den gemaakt tussen een woning op een 

schip van een particuliere eigenaar (pri-
véwoning) enerzijds en een woning voor 
werknemers (zowel op een schip in parti-
culier eigendom als op een schip van een 
rederij) anderzijds.
Een privéwoning is een woning voor per-
sonen, die privé met elkaar te maken heb-
ben of deel uitmaken van een gezin. Som-
mige eisen en met name zulke die ertoe 
dienen om de privésfeer van de beman-
ningsleden te beschermen, zijn gedeelte-
lijk voor privéwoningen overbodig.
b) Bij de behandeling van deze pro-
blematiek mogen nieuw gebouwde sche-
pen en bestaande schepen (ombouw of 
vervanging van de woning) niet over één 
kam geschoren worden.
Door het beproefde instrument van de 
in de tijd beperkte overgangsbepalingen 
kan ervoor gezorgd worden, dat er anders 

wordt omgegaan met bestaande wonin-
gen dan met woningen die nieuw worden 
gebouwd of die op nieuwe schepen wor-
den voorzien.
c) Er moet voor gezorgd worden, 
dat alle scheepseigenaren op dezelfde 
manier worden behandeld.
De verschillende Commissies van des-
kundigen mogen geen uitzonderingen 
toestaan en alleen hoofdstuk 32 mag toe-
passing vinden.

Met vriendelijke groet,
namens de Duitse delegatie,

Dr. Friedrich Füngerlings.

vincies, waterschappen, Rijkswaterstaat 
en gemeentes een stimulans voor de bin-
nenvaart kunnen worden. 

Slotwoord
Zaken die al jaren voortslepen, hopen zich 
op. Dat maakt dat in het voorgaande ge-
schetst is, in grote lijnen is wat er speelt, 
maar de onderliggende zaken kunnen 
nauwelijks besproken worden. Daarom 
verwijs ik hierbij naar een aantal bijlagen, 
waarin per onderdeel onderwerpen meer 
uitgediept/uitgelegd worden.

Bijlagen 

• Petitie “geef de binnenvaart toe-
komst” (over de CCR regelgeving)

• Petitie “stop de klopjacht, stop onre-
delijk boetebeleid binnenvaart” 

• Position paper t.b.v. AO december 
2018

• Begrotingsvoorstellen t.b.v. AO de-
cember 2018

• Kleine binnenvaart de moeite waard 
(pamflet uit 2012! Bestemd voor poli-
tiek en provincies)

• Transitie-overleg, brief aan de Minis-
ter (positie ASV t.o.v. vergroenings-
mogelijkheden)

• Evaluatie boetbeleid (reactie op eva-
luatierapport)

• Hoogte boetes (reactie op rapport 
Panteia)

• Position Paper “markt en beprijzing”. 
(Ter voorbereiding op het rondetafel-
gesprek waarna de motie “AGORA” 
is aangenomen)

• Cesni/PT 1878 waaruit blijkt dat de 
Duitse delegatie een andere positie 
inneemt t.o.v. uitvoering CCR regel-
geving

Namens bestuur en denktank 

Sunniva Fluitsma
Woordvoerder ASV
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Provinciaal Beleid
Flevoland

Reactie Duurzaam Goederenvervoer Flevoland

Reactie betreft de ontwerpvisie Duur-
zaam Goederenvervoer Flevoland

De ASV heeft gereageerd op de vraag 
van de provincie Flevoland om te rea-
geren op De ontwerpvisie Duurzaam 
Goederenvervoer Flevoland.

Daarin schreef de ASV dat ook wij de 
transportontwikkelingen - vaak met 
lede ogen - in Flevoland hebben ge-
zien. De vervoersstromen hebben zich 
verlegd en bijna altijd ten nadele van 
de binnenvaart. 
Maar dat er geen suikerbieten meer 
over water worden vervoerd, wordt op 
andere gronden beslist dan op ver-
voersprijs en dat de kunstmesthandel 
geen opslagplaatsen meer heeft, die 
door de binnenvaart bevoorraad wor-
den, daar kunnen wij met elkaar ook 
niets aan veranderen. 
Wat er nog wèl is, willen wij graag be-
houden en ook in het belang van ons 
milieu zou het goed zijn het beleid 
daarop te richten. 

Dat houdt in dat wij voorstander zijn van 
de aanvaarbeveiliging voor de Zuidersluis 
in Blocq van Kuffeler, zodat ook schepen 
met grotere afmetingen de polder nog in 
kunnen.
U weet uit de eerdere overleggen, dat ons 
standpunt in deze afwijkt van de door u 
ingevoerde beperkingen in de scheepsaf-
metingen.
Maar de veiligheid van de polders is nooit 
in gevaar geweest bij de oude afmetingen 
en door de huidige afmetingen zijn de mo-
gelijkheden voor vervoer over water wel 
zeer beperkt geworden.

Watertruck-concept: 
Wat betreft dit concept zijn wij als Alge-
meene Schippers Vereeniging zeer kri-
tisch. 
Ervaringen uit het verleden hebben alle-
maal aangetoond, dat dit soort concepten 
uitgedacht achter een bureau of tekentafel 
zelden het gewenste en verwachte resul-
taat behalen.
In dit geval wordt er ook uitgegaan van 
aannames die buiten de realiteit liggen. 
Natuurlijk zullen er een aantal watertrucks 
gebouwd gaan worden; als er genoeg 

subsidie wordt verstrekt zijn
er altijd mensen te vinden, die hiervan wil-
len profiteren. We kunnen u de namen zo 
geven van de mensen en bedrijven die de 
afgelopen 20 jaar hier scheppen geld mee 
hebben verdiend, maar de nieuwe ver-
voersconcepten zijn verdwenen en nooit 
echt levensvatbaar geweest. Wij voorzien 
dat het ook ditmaal zo zal gaan. 

Smart-Shipping: 
Ook dit is zo’n item waar hoog over wordt 
op gegeven, maar vergeten wordt dat de 
schippers al meer dan 20 jaar op basis 
van Smart-Shipping varen. Toen de auto-
matische piloot werd ingevoerd
in de binnenvaart, gingen schippers al 
SMART varen; de brandstofreductie -waar 
het rapport over spreekt- heeft de binnen-
vaartsector reeds lang binnen gehaald. 
Deze reductie van brandstofgebruik is in 
de loop der jaren alleen maar verder ge-
perfectioneerd met de laatste technische 
en elektronische mogelijkheden, die de 
binnenvaartsector worden geboden. Dit 
betreft zowel op communicatiegebied als 
ook ten aanzien van plaatsbepalingmoge-
lijkheden. 

Volledig autonoom varen:
Volledig autonoom varen ligt nog ver in de 
toekomst. 
Wij zijn op dit vlak met u van mening, dat 
hier geen taak ligt voor gemeentelijke of 
provinciale overheden om maatregelen of 
voorschriften uit te vaardigen.

Rol van de overheid:
Alleen druk uitoefenen op de landelijke 
overheid kan in een aantal zaken nuttig 
zijn. Zoals bijvoorbeeld druk uitoefenen 
om te bereiken dat de aangenomen motie 
187* wordt uitgevoerd: het vrijwaren van 
de toepassing van de CCR-regels, die 
een bedreiging vormen voor een financi-
eel gezonde bedrijfsvoering voor schepen 
onder de 1500 ton, waar de ASV voor pleit 
in Den Haag (en inmiddels aangenomen 
in een motie die nog niet uitgevoerd wordt) 
en Straatsburg; een categorie schepen 
waar de Flevopolders sterk afhankelijk 
van zijn.

Milieuvoordelen binnenvaart:
Wat betreft de milieuvoordelen van de 
binnenvaart willen wij nog wel opmerken, 

dat de CO2 uitstoot nog altijd -ook in de 
toekomst- vele malen gunstiger is dan het 
wegvervoer en dat zal zeker zo blijven als 
het Ministerie ook, net als de Parijse ak-
koorden, de CO2 reductie op de eerste 
plaats zet. 

Circulaire economie:
De binnenvaart is zeer sterk in de Circulai-
re Economie door haar lange levensduur, 
waarbij de schippers hun schepen goed 
onderhouden en up-to-date houden; de 
schepen gaan zo meer dan 10 keer langer 
mee dan de vrachtwagens.
Wij zijn van mening, dat dit sterker zou 
dienen te worden meegewogen in de be-
leidsafwegingen. 

Geschreven door Ger Veuger en Esther 
Lubbers, verstuurd namens het bestuur 
en de denktank van de ASV.

*MOTIE 187 VAN DE LEDEN VAN AALST 
EN LAÇIN Voorgesteld 31 mei 2018 
De Kamer, constaterende dat de binnen-
vaart wordt afgerekend op CCR-regels 
die in technisch en/of economisch opzicht 
onhaalbaar zijn voor bepaalde segmen-
ten van de binnenvaartvloot; verzoekt de 
regering om, kleine binnenvaartschepen 
(dat wil zeggen: korter dan 86 meter en/
of met een maximaal laadvermogen van 
minder dan 1.500 ton), naar voorbeeld 
van Duitsland, te vrijwaren van de toepas-
sing van de CCR-regels die een bedrei-
ging vormen voor een financieel gezonde 
bedrijfsvoering, 
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Antwoordnota in reactie op de zienswijzen, ingediend bij de ontwerpvisie duurzaam goederenvervoer Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 11december 2018 de ontwerp-visie duurzaam goederenvervoer Flevoland vast-
gesteld. Het ontwerp is op 12 december 2018 voor inspraak  toegezonden aan de Flevolandse gemeenten, het waterschap 
Zuiderzeeland en organisaties uit de binnenvaart, zoals BLN-Schuttevaer en de Algemeene Schippers Vereeniging en de weg-
transportsector, zoals TLN en evofenedex. Daarnaast is een reactie gevraagd van CTU, de exploitant van Flevokust. Zij hebben 
kunnen reageren tot en met 10 januari 2019.

De complete antwoordnota is te vinden op de ASV site, maar het gedeelte wat de ASV betreft willen wij u niet in deze nieuwsbrief 
onthouden. 

De maatregelen die in de visie worden voorgesteld, gaan uit van behoud van het huidige provinciale vaarwegstelsel en verder uit-
breiden van Flevokust. Het aandeel van wegtransport in het goederenvervoer blijft groot. Het faciliteren van deze sector, waaronder 
het oplossen van knelpunten in de infrastructuur in en ‘van en naar’ Flevoland, blijft van belang. Een uitdaging voor de binnenvaart 
en de wegtransportsector is het koppelen van het aanbod van duurzame energie in Flevoland aan de vraag van beide sectoren naar 
elektriciteit (mlt) en waterstof (lt).

1. Hoofdopmerkingen

In verschillende zienswijzen zijn reacties gegeven, die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. Deze worden hieronder in samen-
hang behandeld. In de tabel in hoofdstuk 4 zijn alle opmerkingen afzonderlijk terug te vinden.

1. Instemming

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de visie goed is ontvangen. Van ‘mooi stuk’ 
(gemeente Zeewolde), ‘ziet er prima uit’( gemeente Lelystad), ‘We onderschrijven de intentie van de visie’ (gemeente Urk) tot ‘We 
zijn enthousiast dat de provincie bereid is te investeren in duurzaam goederenvervoer en dan vooral over water (BLN-Schuttevaer).

2. Overhevelen van vracht van weg naar water

Verschillende partijen pleiten voor bundelen van vracht met het doel deze van weg naar water te verplaatsen. De provincie werkt 
reeds samen in het project Connect Noord West, dat zich daar op richt.

2. Aandacht railvervoer

Een deel van de reacties richt zich op meer aandacht voor vervoer over rail. De provincie richt zich op benutten van het bestaande 
spoor door het onderzoeken van mogelijkheden voor overslag aan de Hanzelijn in Lelystad, mede in relatie tot de ontwikkeling van 
Flevokust.

3. Ontwikkeling weginfrastructuur

Er zijn vraagtekens geplaatst bij de uitstekende bereikbaarheid van Flevoland, met name wat betreft de N50. De tekst is hierop 
aangepast. Verder wordt het belang van verdere verbetering van de N23 genoemd, mede als alternatief voor de A1. De provincie 
onderschrijft het belang daarvan. In de visie zijn de ontwikkelingen echter gekoppeld aan knelpunten die in de Nationale Markt- en 

Antwoordnota Duurzaam Goederenvervoer Flevoland
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Capaciteitsanalyse 2017 zijn benoemd. Daarin komt de N23 niet voor als knelpunt.

De ingediende zienswijzen sterken ons in de uitgangspunten en de gekozen koers in de visie. Ze hebben geleid tot een beperkt 
aantal tekstwijzigingen: zie de tabel in paragraaf 6: de onderdelen 2.1, 2.5 en 4.4.

4. Reacties per zienswijze
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De Heer Hidde Heutink, Statenlid 
(PVV) van de provincie Overijssel 
heeft de ASV benaderd met de vraag 
op welke manier de provincie de bin-
nenvaart zou kunnen ondersteunen. Er 
is daarbij ook gesproken over de CCR 
regelgeving en de rol die de provincie 
zou kunnen spelen, zodat de provincie 
druk op de Minister gaat uitoefenen om 
haar uitvoeringsbeleid aan te passen. 

En dan specifiek: 
Welke knelpunten zouden aangepakt 
moeten worden? 

Er werd gevraagd om voorstellen daar-
over.

De volgende reacties zijn doorgestuurd: 

In Deventer denk ik gelijk aan spertijden 
van de Hanzebrug (brug binnen de sluis). 
Er is voor het verkeer een rondweg om de 
haven of men kan via de sluis rijden. De 

scheepvaart wordt ernstig belemmerd in 
hun tijd.
Gevolg is, dat men pas om half zes nog 
door de brug kan en in wintertijd is het dan 
al donker als je de IJssel nog op of af moet. 
Ook dat er zaterdags maar van 10.00u tot 
12.00u binnen of uitgevaren kan worden, 
is kort. (De sluismeester doet, als je even 
belt dat je iets later komt, wel zijn best, 
maar officieel is het erg kort). Hierdoor kun 
je de zaterdag niet meer melden.

Bij de palen van Zutphen en Katerveer 
zou toch wel wat afloopgelegenheid mo-
gen komen. Het is voor hulpdiensten bijna 
niet te doen. Er is pas een ongeval ge-
weest en men kon er moeilijk bij komen. 
In het kader van iedere burger heeft recht 
op binnen zoveel tijd geholpen te worden, 
zou het wel wenselijk zijn, dat men zich 
realiseert dat wij ook burgers zijn.

Verruiming de toegestane ligtijd bij de lig-
plaatsen bij de binnenkant van sluis Eef-
de. Zeker als je verderop nog niet kan los-

sen, is het erg vervelend en moet je soms 
van ligplaats naar ligplaats schuiven. 

We willen gratis open huisvuilcontainers 
bij Eefde (gelukkig staat er in Goor wel 
een en in Hengelo zelfs een flink aantal).  

Deventer: geen contact te krijgen met de 
bestuurders aldaar. Ze stonden met de 
rug naar het water en nu nog steeds! En 
dan kwakken ze maandenlang de sluis 
dicht, terwijl er schepen liggen. De haven 
is verouderd en kan een opknapbeurt ge-
bruiken, dus dan bedoel ik veilige afloop-
mogelijkheden en goede ligplaatsen. 

De Deventer haven moet bestemd blij-
ven voor de binnenvaart en er moet voor 
worden gewaakt dat er geen opknapbeurt 
komt voor de grond waar huizen of flat-
jes op komen met de daarbij behorende 
problemen zoals de bewoners die gaan 
klagen over de binnenvaart.

 
Behoud het kleine schip, zorg voor vrij-
waring van bepaalde CCR regelgeving

Op 24 januari is een door de PVV inge-
diende motie (zie hieronder) tezamen 
met de SP en de VVD met unanieme 
stemmen aangenomen.
Op 14 februari komt er een rapport 
naar de staten, waarin een oplossings-
richting wordt bepaald voor knelpun-
ten m.b.t. aanlegplaatsen, sluizen en 
kunstwerken binnen de provincie Over-
ijssel.

Betreffende de uitvoering van de motie 
wordt het issue met de CCR regelgeving 
meegenomen in de gesprekken in de 
z.g.n. “green deal”. Deze gesprekken met 
de Minister vinden op korte termijn plaats.
De gedeputeerde snapt het belang van 
de kleine binnenvaart, erkent dat er een 
probleem is en dat de kleine binnenvaart 
essentieel is voor de modal-shift, die de 
Provincie Overijssel graag voor zich ziet.

Een succes voor de binnenvaart: de pro-
vincie erkent het belang, gaat met de Mi-
nister in gesprek over de CCR regelge-
ving en komt 14 februari met een rapport, 

waarin dus de nodige knelpunten worden 
geduid (in navolging van de Integrale Net-
werkvisie Overijssel).

MOTIE: Provinciale Staten van Overijssel
Motie vreemd aan de orde van de dag
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Sta-
ten van Overijssel 2011

Datum
23-01-2019 Agendapunt nr. [X]
Motie vreemd aan de orde van de dag 
[Binnenvaart in Overijssel]
Provinciale Staten van Overijssel in ver-
gadering bijeen op 23-01-2018

De Staten, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
• de binnenvaart wordt afgerekend op 

CCR-regels die in technisch en/of 
economisch

• opzicht onhaalbaar zijn voor bepaal-
de segmenten van de binnenvaart-
vloot;

• de kleine binnenvaartschepen in het 
bijzonder worden geraakt door deze 
CCR-regels;

• het risico bestaat dat de kleine bin-
nenvaartschepen door deze CCR re-
gels op den duur verdwijnen 

• en daarmee de door de provincie be-
oogde modal shift in gevaar kan ko-
men;

van mening dat:
• de (kleine) binnenvaart belangrijk is 

voor de algehele vervoersmodaliteit 
en voor de

• Overijsselse economie en daarom 
behouden moet blijven;

• een sterke binnenvaart en goede mo-
dal shift het aantal files kan doen af-
nemen, doordat er minder goederen-
vervoer over de weg noodzakelijk is;

verzoeken GS:
• in gesprek te treden met de Minister 

over het belang van de binnenvaart 
in Overijssel 

• en aan te dringen op vrijwaring van 
de CCR-regelgeving voor de kleine 
binnenvaartschepen, naar voorbeeld 
van Duitsland;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hidde Heutink PVV
Marianne Breedijk SP
Regien Courtz VVD

Motie unaniem aangenomen in Overijssel

Verbeterpunten Overijssel

Overijssel
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AANMELDINGSFORMULIER LEDEN
Persoonlijke gegevens: Duidelijk met BLOKLETTERS invullen

Naam schipper/eigenaar:

Voornaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en plaats:

Scheepsnaam ms / db:

Telefoonnummer(s):

Emailadres:

Tonnemaat : 
Ingeval van duwboot PK:

Rechtsbijstandverzekering:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

VERKLARING

Ondergetekende schipper / eigenaar van bovengenoemd vaartuig verklaart hiermede als lid te zijn toegetreden tot de
ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING

gevestigd:

O   VLAG 

Zwartewaalstraat 37, 3081HV Rotterdam

Ondergetekende verplicht zich te houden aan de statuten 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 vereniging gebruikt worden als zijnde rekeningen voor contributie, de nieuwsbrief en uit-
nodigingen voor evenementen waarbij de ASV betrokken is. De privacy policy en statuten kunt u vinden op onze website 
https://algemeeneschippersvereeniging.nl/privacy-verklaring en/of onder downloads
https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/service/downloaden/

Wenst u gebruik te maken van de contributieregeling voor nieuwe leden: 25 % korting voor de eerste 12 maanden?

O   JA O   NEE

Reeds ontvangen:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

............................................................................................................................

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier, liefst per email, aan ons terug te sturen.

Zwartewaalstraat 37 * 3081HV Rotterdam  * +31653190459
info@algemeeneschippersvereeniging.nl * www.algemeeneschippersvereeniging.nl



AANMELDINGSFORMULIER DONATEUR
Persoonlijke gegevens: Duidelijk met BLOKLETTERS invullen

Naam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en plaats:

Naam bedrijf (eventueel):

Telefoonnummer(s):

Emailadres:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

VERKLARING

Ondergetekende verklaart hiermede zich aan te willen melden voor het donateurschap van de 
ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING

gevestigd: Zwartewaalstraat 37, 3081HV Rotterdam

Ondergetekende verplicht zich te houden aan de statuten 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 vereniging gebruikt worden als zijnde rekeningen voor contributie, de nieuwsbrief en uit-
nodigingen voor evenementen waarbij de ASV betrokken is.De privacy policy en statuten kunt u vinden op onze website
https://algemeeneschippersvereeniging.nl/privacy-verklaring en/of onder downloads
https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/service/downloaden/

O   VLAGReeds ontvangen:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

............................................................................................................................

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier, liefst per email, aan ons terug te sturen.

Zwartewaalstraat 37 * 3081HV Rotterdam  * +31653190459
info@algemeeneschippersvereeniging.nl * www.algemeeneschippersvereeniging.nl

Artikel 14
1. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een bij het Huishou-

delijk Reglement vast te stellen minimum bedrag.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn

toegekend of opgelegd.
3. Het bestuur beslist ontrent de toelating van donateurs.
4. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier onderwerpt hij zich aan de statuten van de vereniging.
5. De rechten en plichten van een donateur kunnen te allen tijde door opzegging worden beëindigd, behoudens dat

de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Uit de statuten:



Check de website.

Omdat wij, als ASV, de binnenvaart zo volledig als mogelijk willen informe-
ren gebeurt het regelmatig dat bepaalde stukken niet meer in de papieren 
Nieuwsbrief passen. Deze worden geplaatst op de website onder het kopje 
‘Downloaden’.

Check de website
https://www.facebook.com/AlgemeeneSchippersVereeniging

https://twitter.com/ASV16

http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl
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Voorzitter
Gerberdien Le Sage
gerberdienlesage@gmail.com
Tel: +31610977114

Penningmeester
Doortje Grooten
bolero@shipmail.nl
Tel: +31652886388

ASV Woordvoerder
Sunniva Fluitsma,
E-mail: twigt.franto@shipmail.nl
Tel. +31 611 887791

Zwartewaalstraat 37, 3081 HV Rotterdam.
Tel.: +31 653 190495 +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.

Indien onbestelbaar:  
ASV Zwartewaalstraat 37

3081 HV Rotterdam


