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Vragen van de leden Kooiman en Bashir (beiden SP) aan de Ministers van 
Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu over de slechte 
bereikbaarheid en gebrekkige kennis van de politie te water (ingezonden 
15 september 2015). 

Vraag 1
Bent u bekend met de slechte bereikbaarheid van de waterpolitie? Zo ja, heeft 
u al wat ondernomen om dit te verbeteren? Zo nee, bent u bereid hierover 
navraag te doen bij de gebruikers van de binnenvaarwegen, waaronder ASV, 
BLN-Schuttevaer?1 

Vraag 2
Wat is de reden dat vaarweggebruikers bij het bellen van het 0900-nummer 
niet adequaat te woord gestaan en/of doorverbonden worden? Wat gaat u 
voor stappen ondernemen om dit te verbeteren? 

Vraag 3
Wat is de reden dat er agenten vanuit de politiedienst infra ingezet worden 
op het water, die hun ervaring en expertise op een ander vlak hebben, 
bijvoorbeeld op het spoor? 

Vraag 4
Kunt u zich voorstellen dat het tot irritatie en zelfs gevaarlijke situaties kan 
leiden bij zowel gebruikers op het water als de politieagenten, indien er 
agenten worden ingezet die onvoldoende kennis hebben van zaken rondom 
scheepvaart? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 5
Is er een podium waarop de verschillende organisaties die betrokken zijn bij 
de binnenvaart informatie, suggesties en of meningen kunnen uitwisselen 
waarbij de politie ook een gesprekspartner is? 

Vraag 6
Heeft er ooit een inventarisatie plaatsgevonden over de effecten van het 
afschaffen van het Deelorgaan Binnenvaart? Zo ja, wat waren de uitkomsten 
van die inventarisatie? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen? 

1 28 augustus 2015, De Scheepvaartkrant, ASV dient klacht in bij politie Nederland
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Vraag 7
Zou u bereid zijn om het Deelorgaan Binnenvaart weer opnieuw in te voeren? 
Kunt u uw antwoord toelichten?
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