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Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders werd opgericht. De redersvereniging voor de 
kleine handelsvaart VNRK en de redersvereniging voor de grote 
handelsvaart KNRV bundelden daarmee hun krachten om zo beter de 
grote uitdagingen, waar de Nederlandse zeescheepvaart ook toen  
voor stond, aan te kunnen pakken. 

Dit boek gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de KVNR. Het  
geeft u aan de hand van een aantal belangrijke thema’s een beeld 
van de ontwikkelingen, die de Nederlandse zeescheepvaart vanaf de 
oprichting van de KVNR heeft doorgemaakt. 

De voorzitters, vicevoorzitters en ereleden van de KVNR komen aan 
het woord en brengen over de thema’s hun gedachten en ideeën naar 
buiten. Uiteraard mag de toekomst niet ontbreken. Ook daaraan wordt 
de nodige aandacht geschonken. 

Eén ding is zeker. Het ondernemerschap van de Nederlandse reders 
heeft zich ook de afgelopen 25 jaar bewezen. De zeescheepvaart 
kende diepe dalen en hoge toppen. Ondersteund door een 
vooruitstrevend en ambitieus overheidsbeleid wisten de Nederlandse 
reders vanaf 1996 de weg omhoog te vinden. De sector staat nu 
voor dezelfde opgave. We hebben het volste vertrouwen dat de 
Nederlandse reders, verenigd in de KVNR, samen met de overheid en 
de marktpartners ook de komende 25 jaar van grote betekenis zullen 
blijven voor de Nederlandse maritieme cluster en economie.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

VOORWOORD

25 JAAR KVNR

Aart Korteland geeft in 2008 de voorzittershamer door aan Tineke Netelenbos.

Tineke Netelenbos
Voorzitter

Martin Dorsman
Directeur
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Overzicht voorzitters en directeuren

1992 – 2005 
Algemeen directeur

P. A. Th. van Agtmaal

2005 – 2011  

Directeur

G. X. Hollaar

 

2008 – 2017
Voorzitter

T. Netelenbos 

2011 – heden 
Directeur

M. Dorsman 

1992 – 2008  
Voorzitter

A. Korteland 

De Nederlandse zeevaartsector kampt in de jaren tachtig van 
de twintigste eeuw met zware tijden. Twee achtereenvolgende 
oliecrisissen eisen hun tol. Het uitvlaggen van schepen en 
faillissementen doen het Nederlands register slinken, met een 
afkalvende werkgelegenheid tot gevolg. Hoewel aan het einde van 
de jaren tachtig een aantrekkende economie zichtbaar wordt, blijft 
de positie van het Nederlands register achter bij andere registers. 
Strategisch overheidsbeleid wordt dan gezien als een belangrijke 
stap in het proces om de zeescheepvaart te redden, maar adequaat 
overheidsbeleid blijft uit. Tegen deze achtergrond groeit de 
noodzaak om de krachten te bundelen. 

1.  Toelichting nota Wel  

varen onder Nederlandse vlag, 

Kamerstuk nr.19787 nr. 2,  

vergaderjaar 1986 – 1987. 

 

Logostempels KNRV.

Oprichtingsvergadering KVNR, 27 november 1992, World Trade Center Rotterdam. Van links naar rechts: 

A.M. van Gorkom, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V., C.J. van den Driest, Koninklijke Van Ommeren N.V., A. Engelsman, Wagenborg Shipping B.V.,

W.A. Mulock Houwer, Koninklijke Nedlloyd Groep N.V., J. Bouwens, Gebr. Broere B.V., A. Korteland, voorzitter, M.A. Busker, Smit Internationale N.V.,

H.B. Beck, Beck Scheepvaartkantoor B.V., J.A.M. Elias, Shell Tankers B.V., J. Switijnk, vertegenwoordiger kapitein-eigenaren,  

H.A. Moolenburgh, Jo Tankers B.V.. De vooravond van de fusie 
De concurrentiepositie van Nederlandse reders neemt, ondanks een voor-
zichtig aantrekkende wereldeconomie, in de jaren tachtig steeds verder af. 
Nederland wordt geconfronteerd met uitvlaggen en het verdwijnen van 
reders varend onder de Nederlandse vlag. De oorzaken van de crisis lig-
gen volgens de toelichting van de rijksnota Wel varen onder Nederlandse 
vlag (1986) vooral bij de overcapaciteit op de mondiale zeescheepvaart-
markt. Dit wordt veroorzaakt door de achterblijvende ontwikkeling van 
de wereldhandel, de toegenomen scheepsbouw bij een achterblijvende 
vraag naar zeescheepvaart, het te grote economisch optimisme en de be-
reidheid van banken om speculatieve investeringen met geringe inbreng 
van eigen vermogen te financieren1. De nota Wel varen onder Nederland-
se vlag beoogt een antwoord te bieden op deze knelpunten. Daarbij be-
nadrukt de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat (V&W), Hanja 
Maij – Weggen, dat de primaire verantwoordelijkheid voor het oplossen 
van de problematiek bij het bedrijfsleven ligt. Hiermee kondigt ze een 
liberaal beleid aan, echter zonder concrete tegemoetkomingen. Daags 
voor de behandeling in de Tweede Kamer sturen de Nederlandse reders 
een brandbrief. Hierin stellen zij dat het Nederlands register alleen gered 
kan worden als de concurrentiepositie wordt verbeterd. Dit leidt ertoe dat 
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2.  Hulp aan zeescheepvaart, 

Trouw, 24.10.1995.

3.  Speerstra, 1980.

Bestuur KNRV tijdens de ledenvergadering, 11 december 1991, bij Koninklijke Van Ommeren Ceteco N.V. Van links naar rechts:

H. A. Moolenburgh, Jo Tankers BV, M. A. Busker, voorzitter, Smit Internationale N.V., W. A. Mulock Houwer, vicevoorzitter, Koninklijke Nedlloyd Groep N.V.,  

A. M. van Gorkom, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor N.V., G. Veldt, Shell Tankers B.V., C. J. van den Driest, Koninklijke Van Ommeren Ceteco N.V..

tijdens de behandeling van de nota op 18 mei 1987 de Tweede Kamer- 
leden Haty Tegelaar – Boonacker (CDA) en Annemarie Jorritsma – Lebbink 
(VVD) drie moties indienen, die de concurrentiepositie van de maritieme 
sector moeten verbeteren. Er wordt gepleit voor fiscale faciliteiten, die 
de exploitatiekosten meer in overeenstemming brengen met die van de 
buitenlandse registers, een integraal maritiem beleid en een verruiming 
van de mogelijkheden om op Nederlandse schepen met buitenlandse 
gezellen te varen. De drie moties worden aangenomen. Ten eerste resul-
teert dit in onderhandelingen tussen de sociale partners in de zeescheep-
vaartsector, die in 1988 uitmonden in de Regeling Arbeidsvoorziening 
Zeescheepvaart (RAZ). In het kader van deze regeling wordt het mogelijk 
om te varen met scheepsgezellen van buiten de Europese Gemeenschap. 
Het gediplomeerde werk blijft hiermee behouden voor de Nederlandse 
zeevarenden. Een tweede punt dat wordt uitgewerkt, is de rationalisering 
van de bemanning. Op basis van een experimenteerartikel wordt het  
mogelijk met een zogenaamde kernbemanning te varen. Als laatste treedt 
op 1 januari 1990, wederom na zorgvuldig overleg met de werkgevers- en 
werknemersorganisaties, ook de fiscale faciliteit zeevaart in werking, die 
voor een vermindering van de arbeidskosten zorgt. Omdat de invoering 
van de wet langer duurt dan gepland, wordt in de voorafgaande twee 
jaren met een subsidieregeling gewerkt. 

De laatste hindernis  
Ondanks het verbeterde zeescheepvaartbeleid, blijft de positie van de 
Nederlandse zeescheepvaart zwak. In de periode tussen 1986 en 1993 
daalt de onder Nederlandse vlag varende koopvaardijvloot van circa 550 
naar minder dan 400 schepen2. Een voortgaande beweging waar, ondanks 
rationaliseringen binnen de sector, vanuit de markt geen antwoorden 
meer op zijn. De zorg om het verdwijnen van de koopvaardijvloot is met 
de nieuwe maatregelen niet weg. De verdere verzwakking van de econo-
mische positie van zowel de grote als de kleine handelsvaart, de ontwik-
kelingen binnen de Europese Gemeenschap en de noodzaak een sterke 
lobby bij de overheid te kunnen voeren, vragen om een groot gebaar 
naar de toekomst. Eén gezamenlijke belangenbehartiger voor de gehele 
zeescheepvaartsector wordt gezien als de start van een oplossing in een 
op dat moment uitzichtloze situatie. De twee belangenbehartigers, de 
Koninklijke Nederlandse Redersvereniging (KNRV) en de Vereniging van 
Nederlandse Reders in de Kleine Handelsvaart (VNRK), voeren al sinds 
1932 op regelmatige basis overleg met elkaar om op te komen voor de 
gezamenlijke belangen. Rond 1990 groeit het besef dat het bestaan van 
twee redersverenigingen een nadeel is in de lobby naar de overheid. De 
twee verenigingen werken op dat moment niet alleen aanvullend aan  
elkaar, maar als gevolg van veranderingen in de wetgeving ook gedeelte-

Belangenbehartigers zeevaart
De VNRK komt voort uit het Zeemanscollege De Groninger Eendracht 

(oprichting 1830), die in 1982 na langdurige onderhandelingen fuseerde 

met de Vereniging van Werkgevers in de Kleine Handelsvaart. De VNRK 

stelde zich onder andere ten doel de sociale en economische belangen 

van haar leden, vooral kapitein-eigenaren, te behartigen en het aangaan 

van overeenkomsten met verenigingen en werkgevers in de zeescheep-

vaart, overheidsorganen en organisaties3.

De geschiedenis van de KNRV start in 1902 met een uitnodiging van de 

Noorse redersvereniging, Nordisk Skibsrederforening, aan de Neder-

landse reders om zich bij hen te voegen. De aanleiding hiervoor is de  

groeiende internationale trend waarbij overheden zich meer gaan be-

moeien met bedrijven in de economische sector. De Nederlandse reders 

besluiten zich niet aan te sluiten bij hun Scandinavische collega’s, maar 

richten in plaats daarvan in 1905 een eigen Nederlandse vereniging op 

voor reders in de grote handelsvaart. Ook deze vereniging richt zich op 

het behartigen van belangen van haar leden op nationaal en internatio-

naal vlak en zoekt de samenwerking met overheidsorganen en binnen- 

en buitenlandse gelijkgezinde organisaties.

Zie kadertekst 

op pagina 10.

Schema op 

pagina 13.
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In gesprek met Aart Korteland

Aart Korteland
Bestuurslid KVNR 1992 – 2008
Voorzitter 1992 – 2008
Erelid sinds 2008

Aantal schepen onder Nederlandse vlag
(EXCL. WATERBOUW/ZEESLEEPVAART) 

JAAR

1986

1993

AANTAL SCHEPEN

543

371

13 25 JAAR KVNR

Ik werd medio 1992 benaderd door de 
leden van de VNRK om te helpen de fusie 
tot stand te brengen. Samen met de be-
sturen van de VNRK en de KNRV hebben 
we in een moordend tempo toegewerkt 
naar de fusie. Door alle openstaande 
zaken voortvarend op te pakken, kon 
de fusie alsnog in 1992 worden gereali-
seerd. Hierna zijn we op hetzelfde tempo 
doorgegaan. In samenwerking met Pieter 
van Agtmaal is binnen een half jaar de 
beleidsnota Maritiem Keerpunt tot stand 
gekomen. Minister Hanja Maij – Weggen 
en staatssecretaris Van Amelsvoort waren 
niet enthousiast over onze visie. Om ons 
doel te bereiken zijn we een geluidloze 
lobby gestart. We gingen persoonlijk bij 
alle politieke partijen langs, zowel van 
de coalitie als de oppositie. Dat werd 
zeer gewaardeerd. Doordat we verder 
geen publiciteit zochten, was iedereen 
bereid om ons persoonlijk aan te horen en 
argumenten uit te wisselen. Er ontstond 
een goede relatie met het fi scale duo Tom 
Vreugdenhil en Willem Vermeend, die la-
ter staatssecretaris van Financiën zou wor-
den. Na de verkiezingen in 1994 landde 
het Maritiem Keerpunt pas echt. Hoewel 
Vermeend in de politiek de stuwende 
kracht was achter het nieuwe beleid, gaf 

minister Annemarie Jorritsma het man-
daat aan DGSM om een geheel nieuw 
zeescheepvaartbeleid op te stellen. We 
kregen als het ware vrij spel om de regels 
opnieuw te bedenken. De lobby van het 
Maritiem Keerpunt had de relatie met de 
overheid blijvend beïnvloed en de positie-

ve sfeer bleef nog lange 
tijd hangen. De KVNR 
kreeg vaste ambtelijke 
contacten binnen de 
ministeries Verkeer en 
Waterstaat en Financiën. 

Het nieuwe zeescheepvaartbeleid werd 
in oktober 1995 door de Tweede Kamer 
vastgesteld. Vooral de belasting op basis 
van de netto tonnage van het schip, die al 
op 1 januari 1996 inging, was een belang-
rijke maatregel. Hiermee werd de groot-
ste barrière voor een gelijk speelveld met 
de internationale concurrentie voor de 
reders weggenomen. De afdrachtvermin-
dering voor de inzet van de Nederlandse 
zeevarenden was een zeer welkome aan-
vulling daarop om de werkgelegenheid 
voor Nederlanders te behouden.
Minister Annemarie Jorritsma was trots op 
het beleid en om die reden droeg ze het 
overal binnen Europa uit. Binnen de 
Europese Unie werd het niet gelijk en-

thousiast ontvangen. Eurocommissaris 
Neil Kinnock heeft getracht de invoering 
van het nieuwe Nederlandse zeescheep-
vaartbeleid te verhinderen. De directeur-
generaal Scheepvaart en Maritieme 
Zaken, Jan van Tiel, realiseerde zich tijdig 
dat het beleid binnen Europa moest wor-
den uitgelegd en stuurde zijn plaatsver-
vanger naar alle EU-hoofdsteden om het 
voorgenomen beleid te verdedigen. Zelf 
ben ik met Pieter van Agtmaal meerdere 
malen naar Brussel gegaan om het beleid 
toe te lichten. Uiteindelijk werd het door 
de andere Europese landen geaccep-
teerd. De Europese richtsnoeren werden 
zodanig aangepast dat het Nederlandse 
beleid het uitgangspunt werd. De lobby 
had goed uitgepakt. Maar het nadelige 
effect van de lobby is dat het beleid tot 
op de dag van vandaag door andere 
Europese landen wordt gekopieerd en 
zelfs verbeterd. Hierdoor vlakt de groei 
van de Nederlandse zeescheepvaart weer 
af.

Geluidloze 
lobby is 
essentieel 
geweest
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lijk duplicerend. Om één krachtige stem van de Nederlandse koopvaardij 
te laten horen bij toekomstig optreden op nationaal en internationaal vlak, 
stemmen de beide verenigingen in 1990 voor het onderzoeken van ver-
gaande samenwerking. De werkgroepen van de verenigingen discussiëren 
een jaar met elkaar over de verschillende aspecten van de samenwerking. 
Dit leidt tot het voorstel om per 1 januari 1992 een nieuwe vereniging, 
de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), op te richten. 
Wanneer de beide partijen eind 1991 over de fusie stemmen, stemt de 
KNRV unaniem voor het voorstel. De VNRK daarentegen verwerpt het 
voorstel met een kleine meerderheid. Er ontstaat twijfel over het tijdstip 
van de fusie. De reden ligt vooral in de onvolledigheid van het voorstel, 
waarin onder andere belangrijke zaken als een begrotingstekort na 1992, 
onduidelijkheid over het voorzitterschap, de huisvesting en de juiste invul-
ling van taken niet vastliggen. In de woorden van de leden klinkt ook de 
angst door om als kleine handelsvaart binnen de nieuwe vereniging onder 
de voet te worden gelopen. De KNRV is bang het predicaat Koninklijk te 
verliezen.

De handen dan toch ineen
Na het verwerpen van het voorstel voor de fusie maakt het bestuur van 
de VNRK een pas op de plaats en beraadt zich op de toekomst. Het be-
stuur organiseert op 31 maart 1992 een voorlichtingsbijeenkomst en in de 
daarop volgende Algemene Ledenvergadering wordt ook over de fusie 
gesproken. Dit resulteert in een hervatting van de gesprekken met de 
KNRV. De beide partijen hebben op dat moment weinig vertrouwen in 
elkaar. In de tussentijd is Aart Korteland als voorzitter aangetrokken voor 
de nieuwe redersvereniging. Hij rondt de openstaande vraagstukken 
van de fusie slagvaardig af. Deze extra inzet van het oude bestuur en de 
nieuwe voorzitter blijft niet zonder gevolgen, want op 11 november 1992 
spreken de leden een unaniem ‘ja’ uit voor een fusie met de KNRV. De 
leden van de KNRV stemmen op 27 november 1992 over de fusie. Ook 
zij zijn positief gestemd. Drie dagen later, op 30 november 1992, is de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders een feit. Aart Korteland 
ondertekent op die datum de akte van oprichting uit naam van de voor-
zitters en directeuren van de voormalige VNRK en KNRV.

25 JAAR 
Koninklijke Vereniging 

van Nederlandse Reders 

staat gelijk aan een 

kwart eeuw collectieve 

belangenbehartiging, 

individuele leden-

ondersteuning en het 

bieden van een netwerk 

en platform voor 

de leden.

Van schip 
naar 
vestigings-
klimaat

15 25 JAAR KVNR
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Cruciale speler Zeescheepvaartbeleid
Voor het tot stand komen van het nieuwe zeescheepvaartbeleid van 

1996 is een aantal mensen cruciaal geweest. Eén van deze mensen is 

Ger Nieuwpoort. In 1992 treedt hij aan als afdelingshoofd Zeevaart van 

DGSM en blijft dat tot in 2003. In die periode weet hij binnen het  

ministerie en de Haagse politiek de neuzen voor het zeescheepvaart- 

beleid dezelfde kant op te krijgen. Hij promoot het nieuwe beleid ook in 

de EU-lidstaten voor acceptatie en duurzaamheid van het beleid op 

nationaal en internationaal niveau. Ger Nieuwpoort heeft daarnaast 

inzicht in de importantie van opleidingen en trainingen voor de sector en 

benadrukt het clusterdenken binnen de zeescheepvaart. Deze elemen-

ten zorgen in 1995/1996, samen met de verbindende en actieve per-

soonlijkheid van Ger Nieuwpoort, voor een innovatief zeescheepvaart-

beleid. De hele Nederlandse zeescheepvaart en de maritieme cluster 

plukken daar nog steeds de vruchten van.

De mondiale concurrentie in de zeescheepvaart neemt sinds de jaren 
vijftig sterk toe. Een sterke groei van goedkope registers heeft tot 
gevolg dat het Nederlandse register sinds die tijd zakt van een  
zevende plaats op de wereldranglijst naar een zesentwintigste plaats 
in 1993. De Nederlandse reders zijn gewend aan het verloop van de 
wereldconjunctuur en anticiperen sinds jaar en dag op de daarbij  
horende pieken en dalen in de bedrijfsresultaten. Voor behoud van 
een positie op de wereldranglijst en continuering van Nederland als 
vlaggenstaat is echter een concurrerend vestigingsklimaat nodig. De 
groei van de zeescheepvaart is leidend voor de groeimogelijkheden 
van de gehele maritieme cluster en de bijdrage van dat cluster aan 
de Nederlandse economie. De diversiteit aan sectoren binnen de 
scheepvaart en het mondiale werkveld verlangen van de KVNR dat zij 
de diverse belangen voor het voetlicht brengt. Het realiseren van het 
gewenste vestigingsklimaat voor reders vereist nauwe samenwerking 
tussen de verschillende partijen, waarbij de reders en de overheid 
elkaar moeten begrijpen, stimuleren en de hand reiken. Hoewel het 
in de jaren negentig van de vorige eeuw ingezette succesvolle over-
heidsbeleid bepalend is voor de koers die de Nederlandse overheid de 
afgelopen 25 jaar vaart, blijkt een vliegende start niet garant te staan 
voor constante groei. Het realiseren van een aantrekkelijk en concur-
rerend vestigingsklimaat is een voortdurend proces van innovatie en 
dialoog. 
 

Overhandiging Maritiem 

Keerpunt aan minister 

Hanja Maij – Weggen 

door Aart Korteland en 

Pieter van Agtmaal. Op 

de achtergrond Marnix 

van Overklift (links) en 

Joop Elias (rechts), 1993.

Maritiem Keerpunt 
De zeescheepvaart bevindt zich begin jaren negentig in zwaar weer.  
Onderzoek wijst uit dat veertig procent van alle nog onder Nederlandse 
vlag varende schepen binnen afzienbare tijd zal uitvlaggen als gevolg van 
een achterblijvend steunpakket van de overheid en de hoge bedrijfskos-
ten. Andere landen, waaronder Denemarken, beschikken over een beter  
vestigingsklimaat door het openen van een tweede of een internationaal  
register en het hanteren van de zeevaart stimulerende faciliteiten. Mei 
1993 neemt het bestuur van de KVNR het heft in eigen handen. De voor-
zitter meldt aan de leden dat ze werken aan een maritiem plan1 om de 
wensen van de zeescheepvaart bij de overheid kenbaar te maken. De 
op 13 juli 1993 aan de minister van Verkeer en Waterstaat, Hanja Maij – 
Weggen, uitgereikte nota Maritiem Keerpunt bevat een pleidooi voor 
het opstellen van maatregelen ter stimulering van de zeescheepvaart. De 
accenten liggen op verbetering van de fiscale faciliteiten voor de zee-
scheepvaart en een aantal beleidsmatige wensen. Deze hebben betrek-
king op de verbetering van de instroom van studenten in het Nederlandse 
maritiem onderwijs en het creëren van de mogelijkheid tot het plaatsen 
van buitenlandse officieren. Maar ook het vermijden van aanvullende eisen 

VAN SCHIP NAAR VESTIGINGSKLIMAAT

1.  KVNR, nieuwsbrief  

eind mei 1993.  
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HART

Aantal schepen onder Nederlandse vlag
(EXCL. WATERBOUW/ZEESLEEPVAART) 

JAAR

1986

1993

2015

AANTAL SCHEPEN 

543

371

790
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in de Nederlandse wetgeving, die uitgaan boven die van de internationale 
scheepvaartverdragen, is een aandachtspunt. De reders spreken zich met 
de nota uit voor een zo liberaal mogelijk beleid, ondersteund door gericht 
overheidsbeleid. 

Waar een wil is, blijkt een weg 
Na veel lobbywerk van de KVNR en een wisseling van het kabinet geeft het 
Directoraat – Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken (DGSM) opdracht 
voor een onderzoek naar de economische betekenis van de zeescheepvaart- 
sector2. Dit resulteert in een werkgroep met leden van DGSM en de KVNR 
voor het bepalen van de contouren voor het nieuwe beleid3. De KVNR onder- 
houdt daarnaast nauwe contacten met de directeur-generaal Scheepvaart en 
Maritieme zaken, Jan van Tiel en de nieuw aangetreden minister van  
Verkeer en Waterstaat, Annemarie Jorritsma, om het gewenste beleid te 
realiseren. Staatssecretaris van Financiën, Willem Vermeend, speelt een  
essentiële aanjagende rol in het totstandkomingsproces. Zijn visie, dat fiscale 
instrumenten goed inzetbaar zijn voor het aanjagen van gewenste maat-
schappelijke ontwikkelingen, is hierin bepalend. In 1995 stemt de Tweede 
Kamer in met het in veel opzichten innovatieve zeescheepvaartbeleid 1996. 
Nieuw is de tonnagebelasting, waarmee de belastbare winst wordt vast-
gesteld aan de hand van de scheepstonnage. Een ander onderdeel is het 
verhogen van de afdrachtvermindering voor Nederlandse zeevarenden van 
negentien naar achtendertig procent. Hierdoor dalen de loonkosten voor 
reders die Nederlandse zeevarenden tewerkstellen. Niet minder belangrijk 
is de aanpassing van de bemanningswetgeving, de eerste doelregelgeving. 
Binnen een door de overheid vastgesteld veiligheidskader zijn de reders 
zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de bemanning (het zoge-
naamde bemanningsplan), een maatregel die in 1997 start op basis van een 
experimenteerartikel en reders meer flexibiliteit geeft. De nadruk ligt in het 
nieuwe beleid op het vergroten van de concurrentiekracht, veiligheid en 
kwaliteit4. Aan het einde van 1996 rapporteert de voorzitter van de KVNR in 
het jaarverslag enthousiast over de groei van het aantal schepen onder de 
Nederlandse vlag. Het Nederlandse fiscale beleidspakket leidt ook tot een 
herziening van de Europese richtsnoeren voor staatssteun aan het zeever-
voer, die in 1997 worden vastgesteld en gepubliceerd. De groei van het aan-
tal schepen onder de Nederlandse vlag zet in de jaren erna door. 
 

Marktonafhankelijke groei  
Eind jaren negentig is de groei van de vloot niet alleen toe te schrijven aan 
de effectiviteit van het nieuwe beleid en de wereldeconomie. Investeerders 
ontdekken de commanditaire vennootschap, de scheeps-cv. Deze voorziet in 
een zeer sterk fiscaal gedreven financiering door particulieren van de nieuw-

2.  De toekomst van  

de Nederlandse zeevaart- 

sector, Economische  

impactstudie (EIS) en  

beleidsanalyse, Peeters, 

Debisschop, Vandendries-

sche, Wijnolst, Delft  

University Press, 1994. 

3.  KVNR, circulaire 83, 

14 november 1994. 

Zie interview met 

Aart Korteland  

op pagina 12. 

Zie kadertekst  

op pagina 21. 

In 1996 presenteert EU-commissaris Kinnock een strategisch document 

dat de importantie van de Europese zeevaart onderschrijft. In het  

document lanceert de commissaris onder andere ideeën voor herzie-

ning van de richtsnoeren voor staatssteun door de lidstaten aan de 

zeevaart. Deze richtsnoeren bepalen de grenzen voor de regelingen 

die lidstaten invoeren. Het Nederlandse zeescheepvaartbeleid met de 

daarin opgenomen regeling voor vaststelling van de belastbare winst 

op basis van scheepstonnage is in1996 baanbrekend binnen Europa. 

De Europese Commissie keurde de Nederlandse regelingen dan ook 

voor één jaar goed, in afwachting van de uitkomsten van de herziening 

van de richtsnoeren. Vanwege de noodzaak van de fiscale maatregelen 

voor de Nederlandse zeescheepvaartsector starten de Nederlandse 

overheid en de KVNR een sterke lobby richting de Europese Commissie 

en de afzonderlijke lidstaten. Zij pleiten voor flexibele richtlijnen die in 

lijn zijn met het nieuwe Nederlandse zeescheepvaartbeleid. In mei 1997 

worden de nieuwe richtsnoeren voor staatssteun aan maritiem transport 

door de Europese Commissie aangenomen en worden de Nederlandse 

fiscale regelingen voor onbepaalde tijd goedgekeurd. De richtsnoeren 

worden dan ook positief ontvangen door het maritieme bedrijfsleven. Ze 

vormen de aanleiding voor andere Europese vlaggenstaten om beleid 

vast te stellen dat sterk lijkt op het Nederlandse zeescheepvaartbeleid 

en op onderdelen zelfs beter is. Hierdoor verliest Nederland uiteindelijk 

zijn onderscheidende vermogen en is de voorsprong van Nederland als 

vestigingsland voor maritieme bedrijven verdwenen. 

Europese richtsnoeren voor staatssteun aan het zeevervoer 
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4.  DGSM, Zeevaartbeleid 

1996 – 2007, Een evaluatie 

van overheidsbeleid, 2008, 

p. 3-7.
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In de jaren voor de fusie van de KVNR is 
het Nederlandse vestigingsklimaat bijzon-
der slecht. De aandacht van de overheid 
verslapt en reders vlaggen in gelijke 
tred uit. Door het subsidiebeleid van 
de overheid heeft de bedrijfstak weinig 
ontwikkelingsvrijheid. De subsidies zijn te 
vaak het resultaat van overheidsvoorkeu-
ren. Daar moet verandering in komen als 
Nederland het register wil behouden. Het 
door de overheid geïnitieerde rapport 
Peeters (1994) is een eerste stap in de 
goede richting. De conclusie luidt dat de 
toegevoegde waarde van de Nederland-
se zeescheepvaartsector voornamelijk 
wordt ingegeven door activiteiten aan de 
walkant. De aandacht moet dus worden 
verlegd om een aantrekkelijk vestigings-
klimaat te creëren, zodat reders zich hier 
weer willen vestigen. Ondanks dat het 
beleidspakket 1996 uiteindelijk afwijkt van 
de aanbevelingen uit het rapport, worden 
er belangrijke vernieuwingen doorge-
voerd. Een hoofdrol is weggelegd voor de 
belastingheffing op basis van netto ton-
nage, die de weg vrijmaakt voor een level 
playing field. Nederland heeft daardoor 
destijds een goede uitgangspositie als 
vestigingsland gerealiseerd. 

Het Nederlandse zeescheepvaartbeleid en 
de daarbij behorende maatregelen gaan 
over het wegnemen van barrières om 
concurrerend te kunnen opereren in de 
sector. Die barrières worden opgeworpen 
door de regelgeving van de overheid op 
het gebied van belastingen en beman-
ningsregels. Tijdens gesprekken over het 
verder verbeteren van het level playing 
field, laat de overheid regelmatig gelui-
den horen die er op wijzen dat zij van  
mening is dat de zeescheepvaart finan- 
cieel wordt ondersteund. Maar dat is niet 
de realiteit. Het level playing field wordt 
mondiaal vastgesteld, niet binnen Neder-
land. Het concurrentieveld van de Neder-
landse reders ligt overal ter wereld op zee 
en in havens. Juist dit mondiale karakter 
van de zeescheepvaart stelt compleet an-
dere eisen dan wanneer de concurrentie 
zich binnen hetzelfde land afspeelt. Dat 
beeld moet helder zijn voor alle betrokken 
partijen. De Nederlandse reders kunnen 
prima onder een andere vlag varen. Er 
zijn genoeg plekken in de wereld waar 
concurrerender valt te opereren. Het over-
heidsbeleid moet voorwaarden scheppen, 
waardoor het aantrekkelijk blijft om vanuit 
Nederland te opereren. 

Natuurlijk zijn er ook redenen om wel 
onder Nederlandse vlag te varen. Neder-
land kent een lange traditie van zeevaart 
en dat wekt aanzien. Nederland staat be-
kend als kwaliteitsvlag, die relatief hoog 
scoort in de ranking. Dat is voor de klant 
aanleiding in zee te gaan met Nederland-

se reders. Een goede 
vlag verkoopt zichzelf 
en trekt nieuwe reders 
aan. Het is dus een veeg 
teken dat dit momenteel 
niet gebeurt. Dat zou 

een duidelijke boodschap moeten zijn. 
Qua beleid heeft de overheid voldoende 
barrières weggenomen voor een aantrek-
kelijk vestigingsklimaat. We zouden echter 
willen dat de overheid in de komende 
jaren ook aan de kwaliteit van het regis-
ter blijft bijdragen. Het serviceniveau bij 
de afgifte van documenten, de bereik-
baarheid en de hulpvaardigheid van het 
register dragen bij aan de kwaliteit. De 
aandacht is, net als aan het begin van de 
jaren negentig, verslapt. Op het gebied 
van service richting de aangesloten reders 
kan er nog het nodige verbeteren, waar-
door Nederland als vlaggenstaat in de 
toekomst nog kan groeien. 

In gesprek met Gerard Bos

Zeevaartbeleid 
neemt  
barrières  
weg

Gerard Bos
Bestuurslid KVNR 2011 – 2015
Vicevoorzitter 2011 – 2013
Erelid sinds 2015

bouw van schepen. Het gegarandeerde hoge fiscale rendement heeft een gro-
te aantrekkingskracht op investeerders. Hierdoor komt de nieuwbouw steeds 
meer los te staan van de marktontwikkeling. De nieuwbouw neemt een vlucht 
waardoor de scheeps-cv, ook vanuit de gelederen van de KVNR, ter discussie 
komt te staan. De staatssecretaris van Financiën, Wouter Bos, past de fiscale  
regelingen zodanig aan dat het rendement van de investering niet meer door 
de fiscale regelingen bepaald wordt en grotendeels komt te vervallen. Voor 
een overgangsregeling komt geen goedkeuring van de Europese Commissie. 
De staatssecretaris beëindigt per 1 januari 2001 de fiscale voordelen verbon-
den aan deze faciliteit door een aanpassing in de Wet inkomstenbelasting 2001.

Een nieuwe visie
Tot 2005 draagt het zeescheepvaartbeleid bij aan een bijzonder grote groei 
van de vloot onder Nederlandse vlag en de Nederlandse zeevaartsector. Het 
beleid is een voorbeeld voor andere Europese landen, die het overnemen en 
op onderdelen verbeteren. De concurrentiekracht van de Nederlandse reders 
neemt hierdoor opnieuw af. De KVNR ziet hierin aanleiding om de overheid te 
stimuleren door een toekomstvisie voor de sector op te stellen. De eerste keer 
doet zij dat in 2004. Een tweede visienota, onder de naam De Nederlandse 
zeescheepvaart – dóór op vol vermogen, ontstaat als bijdrage aan de evaluatie 
van het zeescheepvaartbeleid 1996 en het integraal maritiem beleid van de 
Europese Commissie. De KVNR overhandigt deze visie op 6 november 2006 
aan de minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs. Uitgangspunt van de 
visie is dat iedereen (reders, onderwijs en vakorganisaties) binnen de maritieme 
cluster zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de overheid daarbij zorgt voor 
een ‘level playing field’. De nadruk ligt op de aandachtsgebieden arbeidsmarkt 
en onderwijs, verbetering van de maritieme fiscale regelingen, het verbeteren 
van de dienstverlening van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en het 
terugdringen van de inspectiedruk en administratieve lastendruk. De ruimte die 
de Europese richtsnoeren bieden, wordt onvoldoende benut. De KVNR beargu- 
menteert in de nota ook het belang van de dienstverlening van de overheid 
voor een concurrerend vestigingsklimaat. De dienstverlening van de IVW ver-
slechtert waardoor het varen onder de Nederlandse vlag minder aantrekkelijk 
wordt. 
 
 
Tegenwind
Mede door de visienota en gesprekken met Tweede Kamerleden weet de 
KVNR de overheid in 2008 te overtuigen van het belang van een fiscale kop- 
positie. Zij zegt aanpassingen toe, maar het duurt lang voor deze worden door-
gevoerd5. In 2009 wordt de tonnageregeling verlaagd voor de zeer grote  
schepen, een in de Nederlandse vloot ontbrekende categorie. De aanpassing 
leidt echter niet tot het invlaggen van deze schepen. In 2010 wordt dit gevolgd 
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De Nederlandse overheid heeft in de 
jaren negentig gezorgd voor een goede 
basis voor het vestigingsklimaat door 
een aantal fiscale maatregelen. Dit was 
destijds hard nodig om internationaal 
een gelijk speelveld voor de Nederlandse 
reders te creëren. Veel andere landen 
hebben inmiddels ook dit soort fiscale 
mogelijkheden. Nu het Nederlands 
register ten opzichte van andere registers 
zo goed als gelijk is, is het de vraag waar 
de toegevoegde waarde nog uit bestaat 
om onder Nederlandse vlag te varen. Het 
register trekt al enige tijd geen nieuwe 
rederijen aan. Een goed functionerend 
register zou dat juist wel moeten doen. De 
afgelopen decennia zijn vooral registers 
als Panama, Liberia en de Marshall Islands 
groeiend. Wat je daar ziet, is dat er anders 
met de reders wordt omgegaan. Deze 
commerciële registers werken vanuit een 
commerciële instelling. Ze hebben hun 
slechte naam van substandard registers 
inmiddels ver achter zich gelaten. Dit 
soort registers kunnen alleen bestaan als 
een groot aantal reders zich aansluit. Ze 
assisteren en ondersteunen hun klanten 
als er problemen zijn. Door een sterke 
interne controle, gekoppeld aan sancties 
als de zaken niet op orde zijn, is de rating 

van dit soort vlaggenstaten inmiddels 
hoog. Het sturen op het verbeteren van 
de rating is beleid, waarin ze ook actief 
adviseren richting de reders over betere 
performance. Vanuit deskundigheid en 
toewijding leveren deze registers een 
toegevoegde waarde voor de aangesloten 
reders.
Het Nederlandse register geniet aanzien. 
In principe functioneert het register ook 
prima zolang zich geen bijzonderheden 
voor doen. Het overgrote deel van de 
zeeschepen op de wereld vaart niet 
onder Nederlandse vlag. Het register 
zou meer vanuit een proactieve houding 
moeten werken aan het behouden 
van de rederijen in het register en het 
aantrekken van nieuwe rederijen. Het 
beheer en de service van de Nederlandse 
vlag is sinds halverwege de jaren 
negentig afgenomen. Dit komt mede 
door de vele bezuiningsrondes van de 
overheid. Hierdoor heeft zij veel van 
de verantwoordelijkheden die bij de 
Nederlandse vlag horen, uitbesteed aan 
de klassebureaus en veel echt inhoudelijke 
ambtenaren zijn verdwenen. Dit hoeft in 
principe geen probleem te zijn, maar de 
overgang naar KIWA heeft bijvoorbeeld 
voor veel problemen gezorgd bij het 

aanvragen van de benodigde beman-
ningsdocumenten. Nog steeds loopt dat 
niet altijd als gewenst. Ook de controle 
van de EU-regelgeving leidt binnen 
Nederland tot ontmoediging van reders. 
Dat verloopt allemaal minder soepel dan 

in andere Europese 
landen het geval is. Het 
probleem lijkt vooral 
te liggen in het feit dat 
de Nederlandse vlag 
niet als een marktpartij 

functioneert, maar als controlerende over-
heid. Er is een ‘negen tot vijf’-mentaliteit, 
waardoor het register niet altijd te 
bereiken is. Dat past niet bij het mondiale, 
24/7-karakter van de zeescheepvaart. 
Aangezien het Nederlandse register 
geen bijzondere toegevoegde waarde 
meer heeft in de vorm van uitzonderlijke 
fiscale mogelijkheden, zou het register 
moeten streven naar een andere vorm van 
toegevoegde waarde. Dit kan zij doen 
door meer servicegericht te werken en ten 
dienste van de rederijen te opereren.

In gesprek met Marnix van Overklift

Service is de 
toegevoegde 
waarde van  
een register

Palm Jumeirah beach work 

Volvox Atalanta
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6.  Evaluatie zeevaartbeleid 

2008 – 2013 en benchmark 

registers (2014).

door een aanpassing van de tonnageregeling voor vier types schepen (onder-
zoeksschepen, kraanschepen, pijpen- en kabelleggers). Een stap in de goede 
richting, maar niet voldoende. De gevraagde verbetering van de afdrachtvermin-
dering blijft uit, omdat de overheid vindt dat de sector al genoeg wordt onder-
steund. De KVNR blijft dan ook pleiten voor verbetering van de fi scale maritieme 
regelingen.

De wereldwijde economische crisis, die in september 2008 uitbreekt, zorgt voor 
een hele sterke negatieve spiraal voor de zeescheepvaart. Om het gehele 
Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen te blijven investeren, stelt de over-
heid in 2009 een regeling versnelde willekeurige afschrijving in, die toestaat 
dat investeringen in twee jaar worden afgeschreven. Ook de scheepvaart kan 
hiervan gebruik maken. Dat leidt tot een hausse aan nieuwe scheeps-cv’s, waar-
bij het rendement weer sterk fi scaal bepaald is. In combinatie met de nieuw-
bouworders die in grote aantallen geplaatst zijn in de goede jaren tot 2008, 
groeit de Nederlandse vloot ondanks de malaise in de vrachtenmarkten nog 
explosief door. In 2010 komt de toepassing van de stimuleringsregeling voor 
de scheepvaart ter discussie te staan. Omdat de aanbieders van scheeps-cv’s 
met agressieve reclames in de openbare ruimte en media werken en de Tweede 
Kamer aandringt op ingrijpen, zoekt de KVNR de oplossing in het opstellen van 
een reclamecode Participaties in Zeeschepen. Dit heeft een sterk regulerende 
werking gehad op de reclamevoering voor scheeps-cv’s en toont de overheid 
dat de KVNR belang hecht aan een duurzame betrokkenheid van investeerders 
bij scheeps-cv’s. De effecten van de nieuwbouwhausse ebben nog lange tijd na. 
Anno 2017 schrijven veel reders nog steeds rode cijfers en in sommige gevallen 
leidt dit tot faillissementen. 

De aanhoudende economische crisis doet de sector verder verzwakken. Nog 
steeds is er geen sprake van een duurzaam herstel van de vrachtenmarkten en 
de vanaf het najaar 2014 sterk gedaalde olieprijs zorgt ook in de offshore olie 
en gas voor buitengewoon moeilijke marktomstandigheden. Het belang van 
lage kosten, een goede dienstverlening op het gebied van certifi cering en regis-
tratie en een snelle, op de Nederlandse vloot toegesneden, implementatie van 
internationaal beleid blijven een essentiële rol spelen in het behoud van de zee-
scheepvaart voor Nederland6. Twintig jaar na het introduceren van het innovatie-
ve zeescheepvaartbeleid zijn er opnieuw grote zorgen over de toekomst van de 
scheepvaartsector en in het verlengde hiervan van de Nederlandse maritieme 
cluster. De antwoorden om deze nieuwe depressie te overwinnen, lijken nu 
minder dan twintig jaar geleden te liggen in fundamentele beleidsaanpassingen. 
Ze moeten meer gezocht worden in innovatieve ontwikkelingen, het fi nancieel 
ondersteunen van investeringen voor de verdere vergroening van de vloot, het 
verlagen van de administratieve lastendruk, het bevorderen van de kustvaart 
door het wegnemen van de douanebarrières en zorg voor een evenwichtige en 
concurrerende bemanning op de Nederlandse vloot.
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1.  De nieuwe Zeevaart- 

bemanningswet vervangt de 

Wet op de Zeevaartdiploma’s 

1935, het Bemanningseisen-

besluit, enkele artikelen van 

het Wetboek van Koophandel, 

Hoofdstuk VII van het Schepen-

besluit 1965 en het Schepe- 

lingenbesluit.

28 MENSEN MAKEN DE SECTOR

De eerste stappen naar een verbeterd bemanningsbeleid
Begin jaren negentig is het met de werkgelegenheid voor Nederlandse zeeva-
renden slecht gesteld. Ze zijn duur ten opzichte van hun collega’s van buiten 
de EU, wat bijdraagt aan de slechte concurrentiepositie van de Nederlandse 
reders. Het toenemende aantal schepen dat uitvlagt, laat de werkgelegenheid 
verder dalen. Naast het slechte fiscale vestigingsbeleid wordt de bemannings-
wetgeving als één van de factoren gezien, die reders belemmeren om concur-
rerend te werken. De bemanningsregelgeving is complex, zeer gedetailleerd 
en verdeeld over verschillende wetten en besluiten. In deze periode pleit de 
KVNR voor doelregelgeving, waarbij de reder de mogelijkheid krijgt om zelf 
een bemanningsplan op te stellen en in te dienen bij de Scheepvaartinspectie. 
Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de reder en de overheid toetst of met 
het bemanningsplan veilig en milieuverantwoord kan worden gevaren. Tussen 
1994 en 1996 komt in nauwe samenwerking tussen DGSM en de KVNR de 
nieuwe bemanningswetgeving tot stand1. De noodzaak tot herziening wordt in 
1995 verder aangewakkerd door de grondige herziening van de internationale 
normen voor de opleiding en certificering van de bemanning, de International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Sea-
farers (STCW-verdrag). In 1997 wordt de nieuwe Zeevaartbemanningswet door 
de Kamer aangenomen. De wet heeft als uitgangspunt consolidatie, interna-
tionalisering en flexibilisering van de bemanning. Pas nadat alle bijbehorende 
besluiten en regelingen gereed zijn, treedt de wet op 1 januari 2002 volledig 
in werking. Onder de nieuwe wetgeving en op basis van het herziene  
STCW-verdrag vindt erkenning plaats van buitenlandse vaarbevoegdheden 

Voldoende beschikbaarheid van goed opgeleide zeevarenden en 
concurerende loonkosten bepalen in sterke mate de groeimogelijkheden 
van reders. De reders worden vanaf eind jaren negentig geconfronteerd 
met te weinig Nederlandse kapiteins en officieren om de vloot te 
bemannen. Ook de sterke internationale concurrentie dwingt reders 
tot het varen met een internationale bemanning. Tegelijkertijd kan 
Nederland niet zonder Nederlandse zeevarenden. Zij zijn na hun 
carrière op zee hard nodig in de Nederlandse maritieme cluster. Voor 
het realiseren van een gezonde arbeidsmarkt zijn in de afgelopen 
jaren internationale en nationale afspraken gemaakt op het gebied van 
bemanning, diploma’s, sociale zaken en cao’s. De overheid, het onderwijs 
en de vakbond zijn voor de KVNR belangrijke partners voor het tot stand 
komen van een goed functionerende zeevaartarbeidsmarkt.
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Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden
In 2007 start het project Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden (TAZ), een 

samenwerkingsproject van de KVNR, Nautilus International, de Neder-

landse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, het Loodswezen en de 

STC-Group. De TAZ kiest voor een vernieuwende aanpak waarbij de 

sector zelf acties initieert. Ze heeft als doelstelling dat de Nederlandse 

vloot in de toekomst wordt bemand met goed opgeleide zeevarenden, 

waarvan een substantieel aandeel Nederlandse zeevarenden. Hiertoe 

worden campagnes opgezet voor onder andere het interesseren van 

de jeugd in het beroep van zeevarende, het werven van studenten, het 

bieden van de mogelijkheid tot meevaren en het verbeteren van de 

leefbaarheid aan boord. Eén van de belangrijke punten is het verzoek 

aan de overheid de loonkosten van de Nederlandse zeevarenden verder 

te verlagen door een verbetering van de fiscale arbeidskostentegemoet- 

 

koming. De acties van de TAZ zijn een groot succes. Per jaar worden 

11.000 leerlingen van groep 7 en 8 van de basischool voorgelicht over 

het zeevarende beroep. Per jaar varen ruim honderd jongeren mee aan 

boord van een koopvaardijschip. Van deze groep kiest 67% voor de 

zeevaartopleiding. Mede hierdoor groeit het aantal studenten in het 

nautisch onderwijs zeer fors, met maar liefst 60%. Het aantal stage-

plaatsen aan boord van een koopvaardijschip groeit ook sterk, maar 

iets minder hard dan het aantal benodigde stageplaatsen. De reders 

bieden vanaf 2008 een stage- en baangarantie, die zij ondanks de vanaf 

september 2008 ingezette economische crisis blijven aanbieden. In 2015 

zijn ze evenwel gedwongen de stagegarantie in te trekken en in 2016 de 

baangarantie. De wens tot een verbetering van de fiscale arbeidskosten-

tegemoetkoming blijft bestaan. 

van kapiteins en officieren. Binnen de EU/Europese Economische Ruimte (EER) 
is er sprake van onderlinge erkenning. Voor de erkenning van vaarbevoegd- 
heden van buiten de EU/EER worden overeenkomsten aangegaan met belangrij-
ke oorsprongslanden van zeevarenden, zoals de Filippijnen, Rusland en Oekraïne.  
 

Personeelstekorten dreigen
De fiscale maatregelen van het zeescheepvaartbeleid 1996, waaronder de ver-
betering van de afdrachtvermindering voor Nederlandse zeevarenden, zijn een 
eerste stap richting verbetering van de werkgelegenheid. Zowel de concurren-
tiepositie van de zeevarenden als die van de reders wordt verbeterd. Dit leidt 
tot een toename van de vloot onder Nederlandse vlag en een toename van 
de vraag naar Nederlandse zeevarenden. De werkloosheid onder Nederland-
se zeevarenden verdwijnt. Al snel blijkt er een tekort te zijn aan Nederlandse 
zeevarenden. Ongeschoold werk mag al sinds het einde van de jaren tachtig 
worden uitgevoerd door gezellen van buiten de EU. De wet bepaalt dat ge-
specialiseerd, geschoold werk moet worden uitgevoerd door Nederlandse ka-
piteins en officieren. Vooruitlopend op de nieuwe bemanningswet kan er vanaf 
1998 dispensatie verleend worden voor het inzetten van kapiteins uit de EU/

EER. In datzelfde jaar wordt op basis van een experimenteerartikel gestart met 
de invoering van het bemanningsplan om de flexibilisering van de bemannings-
samenstelling te realiseren. Ondanks deze verruimingen blijft de groei van de 
vloot sterk afhankelijk van het krappe aanbod van Nederlandse zeevarenden. 
De KVNR pleit in die tijd voor het gereguleerd toelaten van niet-EU-officieren 
op de Nederlandse vloot. 
 

Eerste stap internationalisering van de bemanning
In 1998 leidt constructief overleg tussen de Federatie van Werknemers in de 
Zeescheepvaart (FWZ)2 en de speciaal hiervoor opgerichte werkgeversvereni-
ging Netherlands Maritime Employers Association (NEMEA) tot overeenstem-
ming over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor niet-EU-officieren en over 
de Regeling Tewerkstelling niet-EU-officieren (RTO). Deze houdt in dat reders 
onder voorwaarden met niet-EU-officieren mogen varen. Een beoordelings-
commissie moet voorkomen dat de Nederlandse officieren worden verdrongen 
door hun buitenlandse collega’s. Om de kwaliteit van het zeevarend personeel 
uit niet-EU-landen te garanderen, zoekt de KVNR, gesteund door de overheid, 
in 1999 samenwerking met een zeevaartschool op de Filippijnen.

 
Vergroten aanbod
De RTO beperkt de gevolgen van het tekort aan Nederlandse officieren, maar  
is slechts een deel van de oplossing. Zonder Nederlandse zeevarenden, die  
na hun varende loopbaan aan wal gaan werken, is er geen toekomst voor de  

500ste les  

Zeebenen  

in de Klas. 
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‘De zeescheepvaart 
is een mensensector. 
Een reder geeft zijn 
schip in handen van 
een team zeevaren-

den. Dit zorgt ervoor 
dat deze zeevarenden 

een groot verant-
woordelijkheids- 

gevoel hebben en 
heel precies zijn in 

hun werk. Zeevaren-
den zijn daardoor, na 
een carrière op het 

water, ook aan de wal 
heel waardevolle 

werknemers.’
Tineke Netelenbos  

Zie kadertekst op  

pagina 32.

2.  Het huidige Nautilus  

International.
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maritieme cluster in Nederland. Er worden daarom verschillende samenwerkings- 
projecten gestart, die moeten leiden tot verbetering van het aanbod en het  
beperken van de vroegtijdige uitstroom. Bij het Project Strategisch Personeels- 
beleid Zeescheepvaart (SPZ) zoekt de KVNR samenwerking met het Directoraat- 
Generaal Goederenvervoer, de Kring van Personeelsfunctionarissen in de Zee-
scheepvaart, vijf pilot-rederijen en een consultant. Het resultaat is een handboek 
Strategisch Personeelsbeleid, dat in 1999 uitkomt en onder de reders wordt  
verspreid. In een tweede fase van dit project wordt met een aantal reders het pro-
ces uit het handboek doorlopen om knelpunten binnen het bedrijf te signaleren 
en een actieplan op te stellen. Samen met de Stichting Nederland Maritiem Land 
(NML) pakt de KVNR een project op voor het verbeteren van het imago  
van de maritieme sector. Dit leidt tot een tweetal tv-programma’s en verschillende 
promotiecampagnes om invloed uit te oefenen op de beroepskeuze van jongeren. 

Tweede stap internationalisering bemanning
De uitkomsten van het jaarlijks onderzoek door de International Shipping 
Federation3 voorspellen eind jaren negentig dat het tekort aan kapiteins en officie-
ren wereldwijd zal oplopen tot circa zestien procent in 2010. Ook voor Nederland 
geldt, mede door de sterk groeiende vloot, dit dreigende tekort. Ondanks alle 
extra inspanningen neemt het tekort aan Nederlandse kapiteins verder toe. De 
oorzaken zijn gelegen in een te lage instroom en een hoge uitstroom door de 
vergrijzing. Het blijkt een nieuwe aanleiding voor Nederlandse reders om uit te 
vlaggen. De KVNR dringt daarom in 2001 bij de evaluatie van de dispensatierege-
ling aan op verruiming van deze regeling. De Tweede Kamer neemt in 2003, op 
voorstel van de minister van V&W, Tineke Netelenbos, een wet aan voor verruiming 
van de dispensatieregeling. Hoewel de nationaliteitseis in principe in stand blijft, 
is er een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor kapiteins uit de EU/EER. In 
aanvulling daarop wordt de mogelijkheid geboden om, op basis van de Regeling 
Tewerkstelling niet-EU-kapiteins (RTK), te varen met niet-EU-kapiteins. Eén van de 
voorwaarden is dat de scheepsbeheerder voldoende inspanningen ontplooit om 
Nederlandse kapiteins en officieren in dienst te nemen en te houden. Deze regeling 
kwam net als de verruiming van het varen met niet-EU-officieren tot stand door 
uitvoerig overleg met de sociale partners. In 2015 voeren er aan boord van 
Nederlandse vlagschepen 1.983 kapiteins, 1.354 met de Nederlandse nationaliteit, 
113 uit de EU en 516 niet-EU-kapiteins4. 

Structurele inzet vergroten aanbod
De maritieme sector en de overheid spannen zich steeds opnieuw in voor de groei 
van het aantal Nederlandse zeevarenden. De ministers van Onderwijs,  

Cultuur & Wetenschap en V&W stellen samen met de KVNR, de Vereniging van 
Waterbouwers in de Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO)5 en de Reders- 
vereniging voor de Zeevisserij in 2001 het convenant Maritieme Arbeidsmarkt en 

4.  Bron Maritieme  

Monitor 2016.

5.  De huidige Vereniging 

van Waterbouwers.

3.  Opgegaan in de ICS.

Studenten van  

de zeevaartschool  

in Palompon. 

HART

Project Tweede Oorsprongsland
In 1999 start het KVNR-project Tweede Oorsprongsland. De drijvende 

kracht achter dit project is KVNR-voorzitter Aart Korteland. De doelstelling 

is het aantal nationaliteiten aan boord te beperken door met een land 

nauw te gaan samenwerken op het gebied van onderwijs en de daar op-

geleide officieren te plaatsen op de Nederlandse vloot. Na een zorgvuldi-

ge selectie besluit de KVNR in 2000 om samen te werken met een staats-

school in de Filippijnen, het Palompon Institute of Technology (PIT). De 

KVNR sluit met het Scheepvaart en Transport College (STC) een contract 

waarmee het STC de kwaliteit van het PIT op Nederlands niveau brengt. 

De Nederlandse overheid, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en  

 

van Ontwikkelingssamenwerking, financieren vanaf 2001 een aantal 

projecten van het PIT. Het ministerie van V&W sluit een MoU af met de 

Filippijnse overheid om jaarlijks over het zeevaartonderwijs te overleggen. 

Inmiddels zijn er zestien lichtingen van zeevaartofficieren afgestudeerd 

en geplaatst op de Nederlandse vloot. Van de eerste veertien lichtingen 

werkt ruim vijftig procent nog steeds op de Nederlandse vloot, een me-

morabel percentage! De meeste bij PIT opgeleide zeevarenden komen 

van het arme eiland Leyte, waar het PIT is gevestigd. De welvaart in dat 

gebied neemt door dit project ook duidelijk zichtbaar toe. In 2017 komt 

de KVNR met een publicatie over het project.
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Nautisch Onderwijs (MANO) vast. Het betekent dat de markt zich verplicht tot het 
behoud en verbreding van de werkgelegenheid. De overheid stelt daarnaast geld 
beschikbaar voor het verbeteren van het onderwijs. Een direct voortvloeisel van dit 
convenant zijn de rondetafelconferenties ter verbetering van het onderwijs en be-
tere aansluiting tussen de theorie en praktijk. De KVNR maakt van de gelegenheid 
gebruik om voorstellen te doen voor onder andere aanpassing van de beroeps-
profi elen en –kwalifi caties, snuffelstages en stage-enquêtes. Dit proces resulteert in 
aanpassingen in de onderwijsstructuur. Hierdoor wordt beter rekening gehouden 
met de eisen aan het zeevaartonderwijs die voortvloeien uit het STCW-verdrag. 

Verdere internationalisering
De groei van het aantal schepen blijft ook na de eeuwwisseling doorzetten. Er is 
sprake van een grote wereldwijde nieuwbouwhausse met een wereldwijde toe-
name van de werkgelegenheid, een grote arbeidsmobiliteit en sterke loonstijgingen 
tot gevolg. Het aantal Nederlandse zeevarenden blijft gestaag dalen. Om die trend 
te keren richten de KVNR en Nautilus International in 2007 de Taskforce 
Arbeidsmarkt Zeevarenden op. De krapte op de arbeidsmarkt en de internationa-
lisering van de Nederlandse vlagvloot leiden ook tot nationale en internationale 
maatregelen ter vereenvoudiging van het varen met buitenlandse zeevarenden. De 
cao’s voor de buitenlandse zeevarenden worden vanaf 2004 tripartiet afgesloten 
tussen NEMEA, Nautilus International en de bij de Internationale Transport-
arbeiders Federatie aangesloten, lokale vakbonden. Hiermee wordt recht gedaan 
aan zowel de arbeidsverhoudingen van de landen waar de zeevarenden wonen 
als aan de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Vanaf 2007 worden geneeskundige 
verklaringen voor de scheepvaart afgegeven door andere EU/EER-lidstaten gelijk-
gesteld aan de Nederlandse keuringsbewijzen. Samen met een uitbreiding van de 
aanwijzing van keuringsartsen in niet EU-landen betekent dit een verruiming van de 
mogelijkheden voor Nederlandse reders om zeevarenden wereldwijd, meestal in 
hun woonland, te laten keuren.       
In 2010 wordt het STCW-verdrag opnieuw ingrijpend herzien. In 2014 worden deze 
wijzigingen in de nationale wetgeving geïmplementeerd, waarbij direct ook een 
aantal nog bestaande belemmeringen bij het varen met buitenlandse zeevarenden 
worden weggenomen. Onder meer wordt toegestaan dat buitenlandse zeevaren-
den dienst kunnen doen op basis van een Engelstalig buitenlands monsterboekje. 

De Maritime Labour Convention (MLC), die in 2006 tot stand is gekomen en in 
augustus 2013 van kracht wordt, heeft als doel het creëren van betere werk- en 
leefomstandigheden voor zeevarenden op de wereldvloot en het scheppen van een 
meer uniform concurrentieregime voor rederijen. Concurrentie op arbeidsvoorwaar-
den wordt door het verdrag beperkt. Het MLC-verdrag leidt wel tot meer admini-
stratieve lasten en een hogere inspectiedruk. De KVNR levert samen met Nautilus 
International en de Vereniging van Waterbouwers een substantiële inspanning om 
de overheid te ondersteunen bij de implementatie van het verdrag in nationale 
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Werkgelegenheid zeevarenden op schepen onder de Nederlandse vlag

De Kort Meevaren-stage leidt tot enthousiaste reacties, zoals deze email aan de KVNR van de vader van meevaarder Pepijn. 

Graag wil ik jullie zeer hartelijk bedanken voor de zeevaartstage die jullie onze zoon Pepijn hebben aangeboden. Hij heeft het met twee 
handen aangegrepen. Hij mocht meevaren op de Spliethoff  Timca. Deze is vanuit Antwerpen naar Finland en weer terug gevaren. Het was 
aanpoten, maar ook zeer leerzaam. Gisterochtend heel vroeg heb ik hem in de haven weer opgehaald. Hij heeft aan één stuk door over zijn 
avonturen, werk en het leven aan boord verteld. Prachtig! Eigenlijk had hij nog wel een paar weken willen blijven… 
Als ouders was het machtig mooi een zeeman-in-de-dop van 17 jaar op zo’n enorm schip te zien. De bemanning heeft hem goed behandeld en 
hem fl ink aan het werk gezet, zowel op de brug als in de machinekamer. Hij heeft veel opgestoken van het navigeren en het laden. Ook over 
de werkvolgorde, elkaar aanspreken en over kameraadschap heeft hij veel nieuws geleerd. Hij is nu zijn uren slaap aan het inhalen. 
Dit was een groot succes. Nu weet hij waar hij de opleiding voor gaat doen als hij over een aantal weken naar het WBC op Terschelling gaat. 
Hij gaat super gemotiveerd naar de vervolgopleiding.

*) 

Enquête Centraal Arbeids-

bureau Scheepvaart (CAS).

**) 

Maritieme Monitor 2016.

NEDERLANDSE NATIONALITEIT

BUITENLANDSE NATIONALITEIT

TOTAAL

1986 *)

9.770

3.335

13.105

1993 *)

5.588

4.300

9.888

2015 **)

5.020

22.405

27.425

Zie kadertekst op 

pagina 30.

Selfi e van 

Pepijn Bartels 

op de Timca.
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De zeevarenden maken de sector. Ze 
dragen al vroeg in hun carrière een grote 
verantwoordelijkheid om samen met een 
beperkte groep collega’s een schip veilig 
over de wereld te varen. Op zee sta je er 
als bemanning vrijwel alleen voor. Neder-
landse reders willen daarom graag met 
goed opgeleide bemanningen werken, 
waarvan een substantieel aandeel Neder- 
lands is. Door de sterke groei van de 
zeescheepvaart tot 2008 stijgt de vraag 
naar Nederlandse zeevarenden zeer sterk. 
In 2007 wordt de Taskforce Arbeidsmarkt 
Zeevarenden (TAZ) opgericht. Wat dit 
project interessant maakt, ook voor mij 
als onafhankelijk voorzitter daarvan, is 
de betrokkenheid van de verschillende 
partijen, zoals de vakbond, het onderwijs, 
het Loodswezen en de kapiteinsvereni-
ging. Het succes werd bevorderd door de 
combinatie van die betrokkenheid en het 
vergroten van de kennis over het beroep 
door voorlichting op basisscholen en de 
kort meevaren-projecten voor jongeren 
vanaf 14 jaar. Maar vooral de stage- en 
baangarantie die als sector gedurende 
een reeks van jaren werd afgegeven, 
heeft de instroom in het nautisch onder-
wijs doen groeien. De TAZ kwam in een 
periode van toenemende jeugdwerkloos-

heid met een toekomstbelofte. Door de 
crisisjaren en het succes van de campagne 
heeft de KVNR de stage- en baangaran-
tie moeten laten vervallen. Om de kans 
voor de Nederlandse zeevarenden op 

de arbeidsmarkt te 
vergroten, heeft de 
KVNR een verzoek bij 
de overheid neerge-
legd voor een tijdelijke 
extra loonkostenverla-
ging voor Nederlandse 
zeevarenden. Het 

moet voor reders mogelijk blijven met, 
vaak duurdere, Nederlandse officieren en 
kapiteins te blijven varen. 
Ondanks deze ontwikkelingen blijft de 
sector juist interessant voor jongeren. De 
zeescheepvaart zit door de hyperdigita-
lisering in een transitiefase. Ik verwacht 
dat het werk aan boord van schepen, 
maar ook aan wal, zal gaan veranderen. 
Meer en meer zal het werk door digitale 
systemen worden overgenomen. Dat 
vraagt om deskundigheid van werknemers 
die de systemen in de gaten houden. In 
deze digitale ontwikkelingsfase ligt nog 
niet alles vast. Studenten en net startende 
zeevarenden, die zich interesseren voor 
digitalisering, kunnen hun hart ophalen 

binnen deze bedrijfstak. Het onderwijs 
sluit hier zoveel mogelijk op aan door het 
gebruik van simulatoren en het aanslui-
ten op de digitale ontwikkelingen in de 
zeescheepvaart.
Op dit moment is de internationale regel-
geving een aandachtspunt bij de digitali-
sering en innovatie. De zeescheepvaart is 
een overgereguleerde en vrij traditionele 
sector. IMO schrijft alles tot in detail voor, 
maar vernieuwing en detailregelgeving 
gaan slecht samen. Om toch nieuwe kan-
sen te kunnen creëren, zou binnen IMO 
veel meer naar doelregelgeving en mo-
dernisering toegewerkt moeten worden. 
Nederland speelt nu binnen het interna-
tionale overleg een innovatiegerichte rol 
en zoekt naar mogelijkheden de kansen 
van de digitale samenleving op te pakken. 
Dat moeten we in de toekomst zien te 
behouden door vooruit te blijven kijken. 
Innovaties zijn een goed middel om 
jongeren te blijven interesseren voor het 
werk in de sector. Een jonge aanwas van 
goed opgeleide Nederlandse officieren en 
kapiteins is niet alleen in het belang van 
de Nederlandse zeescheepvaartsector, 
maar dient ook het belang van de kennis-
ontwikkeling en innovatiekracht binnen de 
gehele maritieme cluster.

In gesprek met Tineke Netelenbos

Zeevaart met 
bestendige 
toekomst 
betekent 
investeren in 
jongeren

Tineke Netelenbos
Bestuurslid KVNR 2008 – 2017 
Voorzitter 2008 – 2017
Benoemd tot erelid op 29 juni 2017

Op 13 december 2011 overhandigt Wim Bel namens Nederland de ratificatie van het Maritiem Arbeidsverdrag aan Cleopatra Doumbia-Henry, directeur van 

de ILO. Aanwezig zijn ook vertegenwoordigers van de Nederlandse maritieme sector.
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wet- en regelgeving, waarmee de Zeevaartbemanningswet wordt omgevormd tot 
Wet zeevarenden. In 2014 worden amendementen aangenomen op het bestaande 
verdrag over fi nanciële garanties rond repatriëring en langdurige arbeidsongeschikt-
heid. Sociale partners en overheid werken intensief samen om ook deze amende-
menten in de Nederlandse wetgeving te verwerken.

Afgifte documenten
In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn het aantal en de verscheidenheid van de 
certifi caten die zeevarenden dienen te bezitten substantieel toegenomen, net als de 
controle daarop (Port State Control-, ISM- en MLC-inspecties). Een adequate afgifte 
van bemanningsdocumenten is van groot belang voor het goed functioneren van 
het Nederlandse zeescheepvaartregister. In 2010 vindt op dit vlak een ingrijpende 
wijziging plaats met de overdacht van de afgifte van de bemanningsdocumenten 
van de IVW naar een private partij, Kiwa Register. Door een moeilijke start als 
gevolg van onder meer IT-problematiek gaat de KVNR een intensieve dialoog aan 
met Kiwa en draagt concrete voorstellen aan ter verbetering van het afgifteproces. 
Anno 2017 is Kiwa beter ingespeeld op het dynamische karakter, met veel specifi e-
ke en gedetailleerde regelgeving, van het bemannen van zeeschepen in zowel een 
24-uurs zeven dagen per week bedrijfstak als een internationale arbeidsmarkt.

Stage komt in gevaar
De afgelopen tien jaar zijn de arbeidsmarktacties van de TAZ zeer succesvol 
geweest. Het aantal studenten dat toetreedt tot het nautisch onderwijs neemt sterk 
toe. Dat leidt ook tot meer vraag naar stageplaatsen op de vloot. In 2015 vragen 
548 studenten een stageplaats aan. In 2008 bedroeg dat aantal ruim 300. De 
Nederlandse reders plaatsen, ondanks de zeer moeilijke economische situatie, in 
2015 maar liefst 517 studenten. Voor het eerst kunnen, ondanks de forse groei van 
het aantal stageplaatsen aan boord, niet alle studenten een stageplaats vinden. 
De KVNR is in 2015 gedwongen de stagegarantie uit 2008 in te trekken. Samen 
met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de rederijen en de zeevaart-
scholen onderzoekt de KVNR de mogelijkheden om de stageperiode aan boord te 
verkorten in ruil voor meer simulatortijd. Dit valt samen met de invoering van de 
kwalifi catie-eisen voor het onderwijs, die voortkomen uit de STCW Manila amen-
dementen, waarin voor de MBO-opleidingen wordt gekeken of het mogelijk is de 
stage tevens te gebruiken voor het verdiepen van de kennis voor keuzedelen van 
het onderwijs. 
De aanhoudend slechte vrachtenmarkten, waardoor veel reders al jarenlang 
verliezen maken, leiden er in 2016 toe dat ook de baangarantie uit 2008 wordt 
ingetrokken. Opmerkelijk is dat het aantal Nederlandse zeevarenden op de Neder-
landse vloot vanaf 2008 stabiel blijft en er geen sprake is van werkloosheid onder 
Nederlandse zeevarenden. Toch is de toekomst van de Nederlandse zeevarenden 
niet zonder zorgen. 

Zorg 
voor het 
milieu
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Vrachtwagen 47g

Vliegtuig 560g

Trein 18g

Containerschip 3g

De mondiale zeescheepvaart is goed voor negentig procent van 
het goederentransport. Zij is daarmee een belangrijke motor van 
de wereldeconomie. De afgelopen decennia zijn de milieu-eisen 
waaraan de sector moet voldoen steeds verder uitgebreid. Lag de 
nadruk eerst op de emissies naar het water, nu ligt de nadruk op de 
luchtemissies. Aanvullend op de mondiale regels worden op regionaal 
niveau ook milieuregels opgesteld, die een bedreiging kunnen zijn 
voor de concurrentiekracht van de reders. Vanwege de aard van 
de zeescheepvaart pleit de KVNR voor mondiale milieuafspraken. 
De Europese en internationale verdragen resulteren daarnaast in 
investeringsverplichtingen voor de reders, die zich niet altijd laten 
terugverdienen. De financiering van nieuwe milieuregels stelt de 
reders thans voor grote vraagstukken. 

 

Focus op emissie naar het water
Begin jaren negentig wordt de milieudiscussie vooral bepaald door het 
aantal ongelukken met schepen en olielozingen op zee. Daarmee is de 
discussie sterk gerelateerd aan die over veiligheid. De KVNR benadrukt 
regelmatig dat de zeescheepvaart één van de minst milieuvervuilende 
transportsectoren is vanwege het lage verbruik van energie per vervoerde 
ton/km en omdat de olievervuiling van de zee slechts voor 12% door de 
zeescheepvaart wordt veroorzaakt1. Het kan echter altijd beter. DGSM en 
de KVNR houden in 1996 gesprekken over een nieuw milieubeleidsplan en 
er lopen dan ook internationale gesprekken over de reductie van emissies 
naar de lucht (MARPOL annex VI) 2. In dit kader constateert de KVNR aan 
het einde van de jaren negentig dat zij afhankelijk is van motorbouwers 
en de olie-industrie. Zij leveren de producten die tot een hoge uitstoot 
leiden. Ook de International Maritime Organization (IMO) krijgt geen voet 
aan de grond bij de olieconcerns voor het verbeteren van de samenstel-
ling van de scheepsbrandstof. Hierdoor nemen de reders een reactieve 
houding aan ten opzichte van de emissiereductie. De nadruk ligt in deze 
jaren op de emissie naar het water. Dat blijkt vooral uit de nieuwe annexen 
bij het MARPOL-verdrag, voor o.a. de omgang met verschillende soorten 
scheepsafval in havens, het scheiden van plastics op schepen en het ver-
bod op tributyltin (TBT) in de aangroeiwerende verf op de scheepsromp.  
Het gedrag van zeevarenden aan boord is van grote invloed op het 
schoon houden van de oceanen. Het milieubewustzijn is echter in de  
jaren negentig van de vorige eeuw nog laag. Daarom zet de KVNR samen 
met het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Ecomare een 
driedaagse cursus op voor nautische studenten om hen meer bewust te 
maken van hun gedrag aan boord van een zeeschip. 
 

1.  Jaarverslag KVNR  

1996, p.16.

Walstroom in Hoek van Holland 

voor schepen van Stena Line.

2.  MARPOL-conventie 

ter voorkoming van 

milieuvervuiling door de 

zeescheepvaart.

Ondertekening Convenant 

Energie Efficiency en  

CO2-reductie Zeevaart. Op  

de foto van links naar rechts  

Martin Dorsman, directeur 

KVNR, Sjef van Dooremalen, 

voorzitter Scheepsbouw

Nederland, Melanie Schultz 

van Haegen, minister van  

Infrastructuur en Milieu,  

Chris Bruggink, voorzitter EVO 

en Jan Schaart, vicevoorzitter 

van de Vereniging van Water-

bouwers.
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Uitstoot in gram CO2 van het vervoer van 1 ton goederen per km
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Europese milieueisen
In 2002 geeft de Europese Commissie (EC) aan dat zij de luchtemissie 
regionaal wil aanpakken, waarbij zij zich tot de zeescheepvaart beperkt, 
zonder de oliemaatschappijen aan te pakken. Het Europees Parlement 
(EP) wil aanvullend op MARPOL annex VI hogere Europese eisen stellen 
aan het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen. Hetgeen buitenpropor-
tioneel lijkt, omdat begin 2005 de meeste EU-lidstaten Marpol annex VI 
nog niet hebben geratificeerd. De KVNR spreekt zich dan uit voor aan-
scherping van de internationale regelgeving als dat nodig is, maar tegen 
aanvullende Europese regels.

Focus op luchtemissie
In aanloop naar de in 2009 geplande United Nations Climate Change 
Conference in Kopenhagen staat de CO2-uitstoot in 2008 bovenaan de 
internationale beleidsagenda. Er heerst een discussie tussen de ontwik-
kelde en de ontwikkelingslanden over wie verantwoordelijk is voor de 
financiële gevolgen van CO2-maatregelen, die lijkt te resulteren in een 
vertraging van een vergaande wereldwijde aanpak. De EC dreigt om die 
reden met het vaststellen van eigen eenzijdige maatregelen als de IMO 
niet binnen twee jaar een CO2-emissie reducerend plan presenteert. De 
zorg die ontstaat vanwege de gevolgen voor de concurrentiekracht van 
de Europese reders door deze eenzijdige maatregelen, blijkt onnodig. 
Ondanks dat de klimaattop in Kopenhagen niet tot een wereldwijde aan-
pak leidt, komt de EC uiteindelijk niet met eigen eenzijdige maatregelen. 
In 2008 wordt het voor de zeevaart vergaande IMO-besluit aangenomen 
over het verlagen van de zwaveluitstoot in bepaalde zeegebieden met 
een ingangsdatum van 1 januari 2015. Voor Europa betreft dit de Noord-
zee, de Oostzee en het Engels Kanaal. In de jaren tot 2015 leven er 
grote vragen over de gevolgen van dit besluit, die niet onderzocht zijn 
ten tijde van de besluitvorming. Door de verwachte hogere kosten van 
de laagzwavelige brandstof stijgen de operationele kosten fors. De kans 
is reëel dat hierdoor vracht, vooral in het short sea shipping segment, 
over de weg zal worden vervoerd. De European Community Shipowners‘ 
Associations laat in 2010 een studie verrichten naar deze verschuiving, 
modal back shift genaamd. Ze dringt aan op uitstel tot 2020 om reders 
meer tijd te geven om te investeren in andere zwaveluitstootbeperkende 
maatregelen. Uiteindelijk is uitstel politiek niet haalbaar en gaat de  
strenge zwaveleis op 1 januari 2015 in. De zeer sterke daling van de olie-
prijs vanaf september 2014 voorkomt de gevreesde modal back shift, 
maar de kans daarop is nog niet geweken. Een stijging van de olieprijs in 
de nabije toekomst kan dit alsnog teweegbrengen. 
 

Albert Engelsman 
Bestuurslid KVNR 1992 – 2016
Vicevoorzitter 2013 – 2016
Erelid sinds 2016

Het besef dat het transport over zee 
gevolgen heeft op het milieu ontwikkelde 
zich bij de reders met horten en stoten. 
Net als bij veel sectoren gaat het aan 
het begin van de jaren negentig vooral 
om concurrentiekracht en kostenbespa-
ring. De reders moeten voldoen aan de 
Europese en internationale wetgeving op 
milieugebied en daar houdt het mee op. 
Langzaamaan begint het besef te ontstaan 
dat de sector zelf meer kan doen om de 
milieuprestaties te verbeteren en dat deze 
prestaties ook nog eens kostenbesparend 
zijn. De hoge brandstofprijzen en de crisis 
in 2008 hebben dit proces versneld. Door 
te zoeken naar mogelijkheden om minder 
brandstof te gebruiken, is er automatisch 
ook minder milieubelasting. Hoewel de 
sector al de minst vervuilende vorm van 
transport is, spelen de reders steeds meer 
in op verbetering van de prestaties. Het 
wordt meer en meer beleid om op deze 
manier te kijken naar een combinatie van 
kostenbesparing en uitstootverminde-
ring. In de afgelopen jaren is er door de 
reders op eigen initiatief geïnvesteerd in 
de verbetering van stuwingskracht door 
verbeterde schroeven, verbetering van de 
vorm van de romp, luchtsmering en route-
optimalisatie. Er is ook geëxperimenteerd 

met het beperken van het motorvermo-
gen. De schepen worden steeds groter, 
maar het motorvermogen neemt steeds 
verder af. Dit reduceert de snelheid van 
de reis, maar dat is minimaal. Door niet op 
volle kracht te varen, wordt veel brandstof 
bespaard en dus ook uitstoot verminderd.  
Zeker bij lange reizen met ladingen als 
hout, staal, graan en vergelijkbare ladin-
gen heeft dit veel impact. Om deze men-
taliteit binnen een bedrijf op alle lagen 
te ontwikkelen, worden de zeevarenden 
getraind in het kostenbesparend varen. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is 
de invoering van koolstof- en zwavelarme 
brandstof op basis van gas. Daarvoor zijn 
we afhankelijk van de oliemaatschappijen 
en vindt ook overleg plaats met deze par-
tijen. Maar er zijn nog te weinig leveran-
ciers voor dit soort brandstoffen, waar-
door de capaciteit ontoereikend is voor 
de hele internationale zeescheepvaartsec-
tor. De verplichting om binnen bepaalde 
gebieden te varen met zeer laagzwavelige 
brandstoffen, maakt de zeescheepvaart 
ook duurder. Dat heeft een potentieel 
ongewenst bijeffect, namelijk dat het 
transport zich naar de weg verplaatst en 
dat heeft juist een nadelig effect op het 
milieu. De huidige lage olieprijzen voor-

komen deze ‘modal back shift’, maar het 
hangt wel in de lucht. 
De zeescheepvaart moet aan strenge 
eisen voldoen en wordt ook streng ge-
controleerd. Daardoor is er geen ruimte 
om soepeler met de eisen van deze 
regelgeving om te gaan. Het doel van 

alle wetgeving rondom 
milieuprestaties wordt 
door de reders onder-
schreven. Maar het gaat 
traag en we kunnen dit 
niet alleen. We zouden 

toe willen naar een meer gezamenlijke 
aanpak. Niet alle vlaggenstaten zijn im-
mers even ijverig als de Noord Europese 
vlaggenstaten en het Nederlands register. 
De producerende oliemaatschappijen, die 
medeverantwoordelijk zijn voor de uit-
stoot van de zeescheepvaart, zouden ook 
meer moeten bijdragen aan het realiseren 
van brandstoffen die aan de wetgeving 
voldoen. Alleen als de hele keten ver-
antwoordelijk is, zijn milieudoelstellingen 
haalbaar.

In gesprek met Albert Engelsman

Milieu heeft 
baat bij 
gezamenlijke 
aanpak
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HART

Ballastwater
Ter voorkoming van de verspreiding van schadelijke organismen en  

pathogenen wordt sinds het begin van de jaren negentig door een 

toenemend aantal havenstaten eisen gesteld aan de behandeling van 

ballastwater, voordat dit mag worden geloosd. Ballastwatermanagement 

staat sinds de jaren negentig op de IMO-agenda, maar door het uitblij-

ven van mondiaal beleid blijven de havenstaten eigen regels hanteren. 

Na tien jaar discussie wordt er eindelijk vooruitgang geboekt. Er wordt 

gewerkt aan het opstellen van een mondiale kwaliteitsnorm voor het te 

lozen ballastwater. De Nederlandse overheid en reders leveren, samen 

met de stichting De Noordzee, inbreng voor de norm en voeren daartoe 

ook een eigen onderzoek uit. In 2004 wordt het Internationaal Verdrag 

voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van 

schepen vastgesteld. Als onderdeel van het verdrag worden richtlijnen 

(G8 guidelines) ter goedkeuring van ballastwatersystemen vastgesteld.  

 

 

Gaandeweg blijken deze richtlijnen aanpassing te behoeven, hetgeen  

tevens betekent dat reeds goedgekeurde systemen niet meer aan de  

eisen voldoen. Na een intensieve lobby van de ICS wordt een ‘grand-

father clausule’ afgesproken waarmee reders, die een op grond van de 

oude richtlijnen goedgekeurd ballastwatersysteem hebben aangeschaft, 

deze niet hoeven te vervangen. Het voldoen aan de regels door reders 

wordt daarnaast bemoeilijkt doordat de VS eigen, strengere eisen han-

teert. Van de vijftig door de IMO goedgekeurde ballastwatersystemen 

is er tot voor kort niet één door de VS goedgekeurd. De ICS, gesteund 

door onder andere de KVNR, pleit daarom voor uitstel van het verdrag. 

Ze ziet in dit verdrag een schoolvoorbeeld van hoe mondiale verdragen 

niet moeten zijn en benut de slechte ervaringen met dit verdrag en de 

uitvoeringsregels om bij de IMO te pleiten voor ‘better regulation’. 

44

Recycling van schepen
Per jaar wordt een groot aantal schepen gesloopt in lage lonen landen 

als Bangladesh, India, Pakistan en China. Eind jaren negentig wordt al 

geconcludeerd dat de sloopomstandigheden in die landen ongewenst 

zijn. De KVNR en haar leden spreken dan duidelijk de wens uit om op 

korte termijn tot doeltreffende verbeteringen te komen. De Nederlandse  

overheid neemt hierin een actieve houding aan en organiseert in 1999 

de Ship Recycling Conference in Amsterdam. Een tweede conferentie in 

India resulteert in een pilotproject voor veilig en milieuvriendelijk slopen 

van schepen. Een Nederlandse reder stelt zich hiervoor beschikbaar en 

sluit een overeenkomst met China om het project uit te voeren. Dit  

pilotproject draagt uiteindelijk bij aan de totstandkoming in 2009 van 

het Hong Kong-verdrag voor veilige en milieuvriendelijke recycling van 

schepen. In afwachting van de ratificering stelt ICS een werkgroep in 

voor het opstellen van een gedragscode. Deze mondt uit in de Shipping  

 

Industry Guidelines on Transitional Measures for Shipowners Selling 

Ships for Recycling. De EC vindt deze guidelines te vrijblijvend en komt 

met een eigen verordening. De KVNR maakt zich grote zorgen over 

deze ontwikkeling. De verordening kan leiden tot grote problemen 

voor de reders omdat de regelgeving alleen geldt voor EU-gevlagde 

schepen. Daarnaast biedt de inmiddels gepresenteerde lijst met goed-

gekeurde werven vooralsnog erg weinig capaciteit voor sloop, zowel in 

aantal als scheepstypen. De KVNR is van mening dat de inwerking- 

treding van de mondiale regelgeving voorrang moet krijgen. Anno 2017 

is het Hong Kong-verdrag, tot grote ergernis van de Nederlandse  

reders, nog steeds niet van kracht. De reden hiervoor ligt in het tekort 

aan ratificaties door nationale overheden. Ook de Nederlandse overheid 

heeft nog niet geratificeerd. Zij heeft inmiddels aangegeven nu snel over 

te gaan tot ratificeren, maar dat proces zal nog enkele jaren duren. 
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Proactieve houding richting verduurzaming
De KVNR komt in 2010 met een milieuvisie. De hierin geformuleerde 
inspanningen voor verbetering van de milieuprestaties hebben een hoog 
ambitieniveau. Ze moeten leiden tot een CO2-neutrale groei vanaf 2020, 
een CO2-reductie van vijftig procent in 2050 ten opzichte van 2020 en 
het realiseren van emissieloze schepen in 2050. Uit de visie blijkt ook dat 
de sector in de afgelopen jaren al fors heeft ingezet op milieu-innovaties 
door onder andere uitbreiding van de laadcapaciteit, de verbeteringen 
van scheepsrompen en de doelmatigheid van de aandrijflijn. De inno-
vaties komen ten goede van het milieu en hebben tevens een positieve 
invloed op de concurrentiekracht van de reders. De aanvankelijk reac-
tieve houding van de reders verandert met deze visie definitief in een 
proactieve houding, waardoor innovatie, milieuprestaties en concurren-
tiekracht worden samengebracht. Het Convenant Energy Efficiency en 
CO2-reductie Zeevaart verwoordt de doelstellingen uit de milieuvisie 
van de KVNR. Met de ondertekening van dit convenant in 2011 nemen 
de KVNR en haar partners (de overheid, verladers, scheeps- en water-
bouwers) de verantwoordelijkheid voor verdere verduurzaming van de 
zeescheepvaart. 

Eerste sector met bindende afspraken
Met de goedkeuring van IMO-regels voor het Ship Energy Efficiency 
Management Plan (SEEMP) en de Energy Efficiency Design Index (EEDI) 
in 2011 zet de zeescheepvaart een nieuwe stap in de regulering van de 
CO2-emissies. De KVNR weet voor de kleine general cargo schepen een 
aparte EEDI-formule aangenomen te krijgen, zodat de EEDI ook goed 
toepasbaar is voor deze schepen. Met de invoering van het SEEMP en 
de EEDI is de zeescheepvaartsector de eerste wereldwijde sector met 
bindende afspraken over het energieverbruik en het reduceren van de 
CO2-uitstoot. Ondanks deze mondiale regelgeving blijft het EP aandrin-
gen op snellere stappen en wil die desnoods met Europese regelgeving 
realiseren. Dit leidt er toe dat Europa eind 2015 besluit een eigen moni-
toringssysteem (EU-MRV) in te voeren om de uitstoot van CO2 inzichtelijk 
te maken. Het milieucomité van de IMO besluit in oktober 2016 tot een 
mondiaal datacollectiesysteem voor het meten van en rapporteren over 
de CO2-emissie. De KVNR pleit voor een volledige harmonisatie van het 
Europese systeem met het mondiale systeem. Ook op het gebied van 
de CO2-reductiestrategie wil het EP sneller dan de IMO besluit. De IMO 
besluit eind oktober 2016 om in 2018 een initiële CO2-reductiestrategie 
vast te stellen en om in 2023 te komen tot een definitieve strategie.  
Dit is conform het tijdpad van het Parijse COP21 akkoord. De EP vindt 
dit te laat. Die mening wordt vooralsnog niet gedeeld door de EC en de 
Europese ministers van milieu. 

De huidige markt wordt bepaald door de 

gevolgen van de crisis die in 2008 aanving. 

Deze is op één punt duidelijk anders dan 

de voorgaande. Door de private equity 

van grote fondsen in de Verenigde Staten 

en meer lokaal door de commanditaire 

vennootschappen, is er op het absolute 

dieptepunt van de crisis flink geïnvesteerd 

in nieuw tonnage. Doordat er al sprake 

van overschot op de markt was, is de crisis 

door deze investeringen in een dubbele 

dip terecht gekomen. Om uit deze crisis 

te komen, moet de markt weer in balans 

komen. Dat heeft tijd nodig en zal naar 

verwachting gepaard gaan met koude 

saneringen zoals fusies of faillissementen. 

Maar ik zie ook een andere mogelijkheid 

om de huidige crisis te overleven en de 

toekomst positief tegemoet te treden door 

het creëren van een nieuwe toegevoegde 

waarde in gespecialiseerde markten. Deze 

ligt vooral in technologische en milieu-in-

novaties en in veiligheid. Hiermee kunnen 

wij als Nederlandse reders ons onderschei-

den van de concurrentie, met name ten 

opzichte van Aziatische en Zuid-Europese 

reders. Dat sluit ook aan op de verande-

rende publieke opinie. Consumenten en 

producenten zijn steeds meer geïnteres-

seerd in de duurzaamheid van producten. 

We kunnen als reders daarop anticiperen 

door aantoonbaar milieuvriendelijker te 

varen en op het gebied van veiligheid hard 

te maken dat wij streven naar een zero 

incidentcultuur. Het milieu-imago van de 

zeescheepvaart is nog steeds niet goed. 

Ondanks dat we inmiddels veel technologi-

sche ontwikkelingen hebben doorgemaakt, 

die meer efficiency en milieuverbeteringen 

opleveren, staan we als sector nog steeds 

als sterk vervuilend te boek. Internationaal 

moeten we beter communiceren dat zee-

scheepvaart de schoonste transportvorm is 

per ton per mijl. Het gebruik van LNG als 

brandstof voor de toekomst draagt daar 

aan bij. Langzaamaan ontstaat er voor deze 

brandstof ook een infrastructuur waardoor 

de mogelijkheden voor het varen op LNG 

toenemen. Ook op het gebied van auto-

matisering en IT is er nog veel te verwach-

ten dat de efficiency van de zeescheep-

vaart kan verbeteren.

Hoewel de IMO een traag orgaan is en het 

lastig vindt om de sector milieutechnisch 

positief op de kaart te zetten, biedt de 

regelgeving een heldere ondergrens voor 

de ontwikkeling van technologische en 

milieu-innovaties. Het positieve is dat deze 

regelgeving mondiaal is en dus zorgt voor 

een level playing field. Specifieke EU of  

nationale regelgeving kan verstorend wer-

ken ten nadele van de Nederlandse reders. 

De grootste uitdaging voor ons als Neder-

landse reders ligt in het creëren van kansen 

om boven de internationale minimumre-

gelgeving uit te stijgen. Het ontwikkelen 

van een innovatieve en duurzame sector 

heeft namelijk niets 

met regels te maken. 

De IMO-regels zijn een 

minimum. Door voorop 

te lopen en in te spelen 

op de veranderende 

publieke opinie kunnen reders een goede 

concurrentiemarktpositie ten opzichte van 

andere reders in de wereld veroveren. Het 

tegenargument dat innovaties investerin-

gen vragen, is evident. Nu al anticiperen 

op datgene wat er in de toekomst van ons 

verwacht gaat worden als sector, resulteert 

in een groter onderscheidend vermogen 

en daardoor in een sterkere marktpositie. 

Wachten op de invoering van IMO-regel-

geving resulteert op de lange termijn in 

achterstand, een slechtere marktpositie en 

leidt alsnog tot verplichte investeringen 

om aan de norm te voldoen. Investeren in 

ontwikkelingen die boven de norm uitgaan, 

leveren dus op de lange termijn grotere 

meerwaarde. 

In gesprek met Jan Valkier

Innovatie  
zorgt voor  
een  
koppositie

Jan Valkier
Bestuurslid KVNR 2010 – heden
Vicevoorzitter 2016 – 2017
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vaart
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Vergroeningsfonds
De afgelopen vijfentwintig jaar heeft de zeescheepvaart door innovaties 
hard gewerkt aan een groenere scheepvaart. Al deze innovaties vragen 
om investeringen. Na bijna negen jaar crisis hebben de meeste reders 
geen kapitaal beschikbaar om nieuwe investeringen te doen. De banken-
sector is zeer terughoudend met het verstrekken van nieuwe leningen 
omdat de toekomstperspectieven voor veel reders nog steeds zeer som-
ber zijn. Dit leidt tot een patstelling. De wens en noodzaak tot verdere 
milieu-investeringen wordt gefrustreerd door uitblijvende fi nanciering. 
Om deze reden benadrukt de KVNR, ondersteund door de maritieme 
cluster, in 2017 bij de overheid de noodzaak van de oprichting van een 
vergroeningsfonds. Het instellen van een dergelijk fonds leidt tot verdere 
innovatie en verbetering van milieuprestaties, ook buiten de sector. 
Europese regelingen blijken in de praktijk vaak niet toegankelijk voor 
veel Nederlandse reders, gezien de omvang van de minimaal vereiste 
investering en de grote administratieve last. 
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De zeescheepvaart kent veel regelgeving die de risico’s van het 
zeevervoer moet beperken. In de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw vinden enkele scheepsongevallen plaats, die mondiaal de 
politieke discussie over de veiligheid van de zeevaart aanwakkeren. 
De discussies leiden tot nieuwe regelgeving. Deze heeft betrekking 
op onder andere de verplichte dubbelwandigheid van tankers en 
de communicatie tussen de wal en het schip. De digitalisering van 
de systemen aan boord komt de veiligheid ten goede, maar brengt 
ook risico’s met zich mee. De afgelopen jaren zijn door een toename 
van terrorisme, piraterij en bootvluchtelingen nieuwe vraagstukken 
ontstaan, die de zeevaart nu kwetsbaar maken. De diversiteit aan 
operationele en arbeidsgerelateerde veiligheidsaspecten zorgt voor 
complexe nationale, Europese en mondiale wet- en regelgeving, met 
een bijbehorende grote nalevings- en administratieve lastendruk. 
 

Managementfouten ondervangen 
Als reactie op scheepsongelukken wordt begin jaren negentig van de 
vorige eeuw op internationaal niveau gewerkt aan verbetering van de 
veiligheidsstandaard. Aan de orde komen onderwerpen als brandbescher-
mingsmaatregelen, de minimumcriteria voor erkenning van klassebureaus 
en trainingsvereisten voor zeevarenden. Ook de naleving en handhaving 
van de regelgeving staat op de agenda. Dit laatste resulteert in het ver-
scherpen van de havenstaatcontroles en het opstellen van richtlijnen 
daarover door de EC. De IMO stelt in 1989 de Guidelines on Management 
for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention op. Deze 
richtlijnen vormen een raamwerk voor de ontwikkeling van veiligheidsnor-
men. In 1993 zijn deze richtlijnen het uitgangspunt voor de aanvaarding 
van de IMO International Safety Management-code (ISM-code). Kort ge-
zegd worden managementfouten als een belangrijke oorzaak gezien van 
scheepsongelukken. De ISM-code behelst een managementsysteem voor 
het operationele proces. In 1995 wordt besloten dat de code in twee fa-
sen verplicht wordt. De eerste fase, die ingaat op 1 juli 1998, richt zich op 
tankers, passagiersschepen en bulkcarriers. In de tweede fase, die ingaat 
op 1 juli 2002, moeten alle rederijen met vaartuigen die onder het IMO 

Zie kaderteksten op  

pagina 50, 55 en 56.

Minister van I&M Schultz van 

Haegen reikt certificaten van 

erkentelijkheid uit aan de  

kapiteins van de Erasmusgracht 

van rederij Spliethoff en de  

Coral Star van rederij Anthony  

Veder voor buitengewone 

moed en inspanningen bij het 

redden van bootvluchtelingen 

in de Middellandse Zee. 

V.l.n.r. Kapt. Leo van Toly, 

Marco van Rijsinge, CSO van 

Spliethoff, minister Schultz van 

Haegen, kapt. Joop van Zadel 

en Alcuin de Weert, Fleet  

Director van Anthony Veder.

Bootvluchtelingen 
De laatste jaren wordt de zeescheepvaart in toenemende mate 

geconfronteerd met bootvluchtelingen. Grote groepen vluchtelingen 

proberen over de Middellandse Zee naar Europa te varen, vaak in 

slechte schepen of kleine bootjes. In 2014 moeten leden van de 

KVNR meerdere malen in actie komen om deze vluchtelingen te 

redden en naar Italië te brengen. Door de toename van het aantal 

koopvaardijschepen dat hiermee te maken krijgt, publiceert de ICS in 

2014 de Guidance on Large Scale Rescue Operations at Sea. Hierin  

zijn richtlijnen opgenomen die ingaan op hoe omgegaan moet worden 

met grote aantallen bootvluchtelingen tijdens reddingsoperaties op zee. 

Het redden van drenkelingen is een wettelijke verplichting, die destijds 

echter niet opgesteld is met de huidige situatie voor ogen. Het vaak 

grote aantal vluchtelingen brengt forse veiligheids- en gezondheids- 

risico‘s met zich mee voor de bemanning en het schip. Hierbij valt te  

 

denken aan onvoldoende water, voedsel en reddingsmiddelen aan 

boord, het overdragen van ziekten, mogelijke opstanden gericht 

tegen de bemanning die sterk in de minderheid is en de mogelijke 

aanwezigheid van terroristen. De KVNR luidt in 2014 en 2015 samen 

met andere betrokken organisaties de noodklok. De verantwoordelijk- 

heid voor het op grote schaal redden van bootvluchtelingen hoort 

niet bij de koopvaardij te liggen. Inmiddels lopen er twee grote 

overheidsoperaties van Frontex, de Europese organisatie voor grens-

bewaking en van de militaire EU-missie NAVFOR MED. De Neder-

landse overheid draagt hier aan bij. Hierdoor neemt de druk op de 

koopvaardij enigszins af. De minister van I&M reikt op 24 januari 2017 

speciale IMO-certificaten uit aan rederijen Spliethoff en Anthony Veder 

en de betrokken kapiteins die in totaal bijna 1.000 vluchtelingen gered 

hebben. 

50



52 53SAMEN STERKER 25 JAAR KVNR

Safety of Life at Sea (SOLAS)–verdrag1 vallen de ISM-code naleven. Na de 
gefaseerde invoering moeten alle rederijen gecertificeerd zijn en in het 
bezit zijn van een Document of Compliance (DoC) en een Safety Manage-
ment Certificate (SMC).  

Kenmerk van een kwaliteitsvlag
De Nederlandse rederijen staan voor de opgave deze regelgeving te  
implementeren. Ter ondersteuning van de reders geeft DGSM in samen-
werking met de KVNR en de VBKO in 1995 opdracht aan Coopers & 
Lybrand om een managementsysteem te ontwikkelen waarin veiligheid, 
milieu en arbeidsomstandigheden integraal worden opgepakt. De  
samenwerking wordt uitgebreid met de klassebureaus en de Scheepvaart- 
inspectie (SI). Hiermee ontstaat een unieke samenwerking binnen de zee-
scheepvaartbranche. Het project mondt uit in een pilot Integraal  
Managementsysteem Scheepvaart (IMa-S) bij vier rederijen. Het doel is 
een wegwijzer en een werkboek IMa-S te creëren voor het oprichten van 
een bedrijfseigen integraal managementsysteem en het verkrijgen van  
integrale certificatie. De wegwijzer wordt in november 1996 uitgereikt 
en in 1997 vinden de eerste certificeringen plaats. Voor de andere reders 
zijn er IMa-S cirkels opgericht. Per cirkel werken tien reders in ongeveer 
anderhalf jaar naar certificering toe. De werkwijze versterkt het imago van 
de Nederlandse vlag als een kwaliteitsvlag en de inspecties door SI kun-
nen bij de IMa-S reders eenvoudig en doeltreffend worden uitgevoerd. 
Het systeem biedt de sector de mogelijkheid om, binnen de kaders van 
de ISM-code, zelf invulling te geven aan een kwalitatieve, veilige en  
milieubewuste bedrijfsvoering. Sommige reders hebben zelf een manage-
mentsysteem ontwikkeld dat tot een goede kwaliteitsborging leidt.  

Meer vrijheid voor kwaliteit
Eind jaren negentig blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat meer regelgeving niet 
tot minder substandard schepen leidt. Verbetering van de kwaliteit en 
veiligheid van schepen moet gevonden worden in het versterken van het 
marktmechanisme. Het belonen van de reders die aan de kwaliteitseisen 
voldoen, door bijvoorbeeld het verlagen van de havenkosten en de kos-
ten voor verzekeringspremies, het verlagen van de inspectiedruk en het 
verminderen van de bemoeienis door de overheid, heeft wel effect. Een 
tweede aspect om het versterken van het marktmechanisme te realiseren, 
wordt gezocht in het wijzen van de partijen in de keten op hun verant-
woordelijkheid. Opdrachtgevers zouden toch belang moeten hechten aan 
veiligheid, kwaliteit en aandacht voor het milieu. Toch blijven er substan-
dard schepen varen. De Nederlandse reders investeren zowel verplicht 
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1. Het Internationaal Verdrag 

voor de beveiliging van men-

senlevens op zee. Dit verdrag 

dicteert de eisen waaraan 

zeeschepen moeten voldoen 

in het kader van constructie, 

uitrusting en bemanning, af-

hankelijk van het vaargebied. 

Het verdrag kwam in 1914 

tot stand na de ramp met 

de Titanic en valt sinds 1954 

onder de IMO.

Zie interview met Pieter van 

Agtmaal op pagina 52.

Halverwege de jaren negentig was de 
sector flink in beweging. Een belangrijk 
moment voor de groeimogelijkheden van 
de zeescheepvaart was de uitbreiding van 
de mogelijkheid om met zeevarenden 
van buiten de EU te varen. De noodzaak 
hiervoor ontstond door de groei van de 
vloot. Na de invoering van het nieuwe 
zeescheepvaartbeleid nam deze met vijf-
tig procent toe. De International Shipping 
Federation deed halverwege de jaren 
negentig een onderzoek naar het aantal 
Europese zeevarenden en zij voorspelde 
dat vooral binnen de klassieke maritieme 
landen een groot tekort aan officieren en 
kapiteins zou optreden. Op de Neder-
landse zeescheepvaartmarkt was het niet 
anders. Ook daar zouden naar verwach-
ting de tekorten verder oplopen. De 
nationale wetgeving liet niet toe om met 
zeevarenden van buiten de EU te werken. 
De overheid onderkende dat door de 
tekorten de groei van de vloot zou stag-
neren. Net als in andere Europese landen 
werden daarom gesprekken gestart voor 
de verruiming van het bemanningsbesluit. 
De vakbond FWZ was een belangrijke 
gesprekspartner. In afwijking van de mees-
te Europese vakbonden was zij gericht 
op een harmoniemodel en bereid tot het 

oplossen van de problemen. Destijds was 
Ed Sarton voorzitter. Daar had de sector 
geluk mee. Hij keek verder dan korte 
termijn belangen en had een visie over 
hoe zeevarenden van de situatie konden 
profiteren. Natuurlijk heeft de vakbond 
geprobeerd het proces te vertragen. Om 
de gewenste verruiming te realiseren 
heeft de KVNR veel lobbywerk verricht. 
Uiteindelijk boden schriftelijke garanties 
van de reders, over de kwaliteit en de 
werkgelegenheid voor de Nederlandse 
zeevarenden, voldoende zekerheid voor 
de vakbond om met de verruimingsmo-
gelijkheden in te stemmen. De uitbreiding 
van de regels was niet alleen positief voor 
de groei van de Nederlandse vloot. Het 
bracht ook verandering in de werkwijze 
van de KVNR. De komst van de RTO- en 
RTK-commissie ter beoordeling van de 
aanvragen om met zeevarenden van 
buiten de EU te varen, werkte goed. Het 
leverde alleen ook veel papierwerk op. 
Vooral de kleinere rederijen kregen veel 
extra administratieve lasten, die daarvoor 
vaak onvoldoende personeel beschikbaar 
hadden. We hebben onze dienstverlening 
daar op aangepast en hebben veel reders 
met de veranderende regels en bijbeho-
rend papierwerk geholpen. Dat was ook 

de reden dat de KVNR met het IMa-S  
project is gestart. Op basis van onder-
zoek en het inschakelen van consultants 
hebben we voor de reders uitgezocht 
op welke wijze het proces rondom de 
ISM-code moest worden ingericht. Dat 
hebben we uiteindelijk doorgetrokken 

naar het strategisch 
personeelsbeleid waar 
we op eenzelfde wijze te 
werk gingen. We orga-
niseerden werkgroepen 
waarin de kennis uit de 
projecten werd gedeeld 

en de grotere reders het voortouw namen 
om de kleinere reders te ondersteunen. 
De KVNR, als nieuwe brancheorganisatie, 
kreeg door deze activiteiten een grotere 
meerwaarde. Zij heeft zich door dit soort 
projecten steeds meer ontwikkeld tot een 
kennisbureau. De stafmedewerkers van 
het bureau en de voorzitter werden op 
hun deskundigheid uitgekozen, waardoor 
de KVNR ook echt een toegevoegde 
waarde heeft in de relatie met de reders, 
de overheid en de sociale partners. In mei 
2004 kreeg de KVNR als eerste organi-
satie in de branche het ISO-certificaat 
uitgereikt door Det Norske Veritas.

In gesprek met Pieter van Agtmaal

De KVNR 
heeft een 
meerwaarde  
als  
kennisbureau

Pieter van Agtmaal
Directeur KVNR 1992 – 2005
Erelid sinds 2005
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als vrijwillig2 in de nieuwste apparatuur om aan de hoogste normen te 
voldoen. Ze constateren echter dat er sprake is van voorschrijvende IMO-
regelgeving die het doorvoeren van eigen en vaak innovatieve verbeterin-
gen juist bemoeilijkt. De Nederlandse overheid en de KVNR pleiten voor 
meer vrijheid door het opstellen van doelregelgeving. De Nederlandse 
overheid dringt daarom aan op aanpassingen van het SOLAS-verdrag op 
dusdanige wijze dat de regels een duidelijke minimumgrens stellen waar 
alle schepen aan moeten voldoen, maar ook ruimte bieden voor innova-
tieve oplossingen. De havenstaatcontroles moeten gebruikt worden om 
toe te zien op naleving van de minimumeisen en gebaseerd zijn op ver-
wachte risico’s van een haven aanlopend schip. Een aantal vlaggenstaten 
onderschrijft deze visie. Op initiatief van de Nederlandse overheid wordt 
in 1999 een Netwerk van Kwaliteitsregisters opgericht. Het van oorsprong 
Europese project Equasis, dat in 2000 van start gaat, leidt tot het inrichten 
van een database voor de registratie van veiligheids-, milieu- en sociale 
aspecten van individuele schepen. Dit draagt bij aan het in beeld krijgen 
van substandard schepen.  

De omslag in beleid
De EC wil bij de havenstaatinspecties afstappen van het inspectiepercen-
tage van vijfentwintig procent van de schepen die een haven aandoen. 
In plaats daarvan worden de te inspecteren schepen op basis van risico’s 
geselecteerd, waarbij de inspectiehistorie van schepen een belangrijke rol 
speelt. De Nederlandse reders staan hier, na hun eerdere pleidooi voor 
risicogebaseerde inspecties, zeer positief tegenover. Deze methodiek  
beloont goede schepen met minder inspecties en de schepen van  
mindere kwaliteit worden strenger en vaker gecontroleerd, hetgeen leidt 
tot hogere kosten voor deze schepen. In 2011 stapt de Paris MoU op dit 
Nieuwe Inspectieregime (NIR) over. De verwachting is dat deze nieuwe 
werkwijze voor de Nederlandse reders, gezien hun hoge ranking, zal  
leiden tot een daling in het aantal controles. Er volgt echter een aantal  
jaren met veel meer aanhoudingen door geconstateerde gebreken bij 
schepen, naast het eigengereid optreden van sommige individuele  
inspecteurs dat vooral voor de kleinere Nederlandse schepen tot aan- 
houdingen leidt. Als reactie hierop bundelen de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT) en de KVNR hun krachten om de kwaliteit van de  
Nederlandse schepen op het oude hoge peil te brengen. Dit doen zij  
onder andere door een gezamenlijke briefing en seminars. Als onderdeel 
van de samenwerking pleiten de ILT en KVNR bij de EU voor betere  
afstemming van de havenstaatcontroles om te voorkomen dat lokale  
inspecteurs eigen interpretaties van de regels hanteren. 

2.  Verplichte systemen: Global 

Maritime Distress and Safety 

System (GMDSS, 1999).  

Vrijwillig: o.a. Electronic Chart 

Display Information Systems 

(ECDIS), Voyage Data Recor-

ders.

Cybersecurity
Digitalisering van de scheepvaart kan de veiligheid en efficiëntie van de 

scheepvaart en de concurrentiekracht van reders versterken. Anderzijds 

levert het een nieuw veiligheidsrisico op door de kwetsbaarheid van de 

ICT. De overheid wil het bedrijfsleven beter beschermen tegen ICT-be-

dreigingen en cyberaanvallen. MKB Cyber Advies Nederland verkent in 

2013 samen met de KVNR hoe zij de reders bij kunnen staan in het ver- 

 

 

beteren van het cyberbewustzijn. In 2015 introduceert de International 

Chamber of Commerce (ICC) de Cybersecurity Guide for Business, een 

eenvoudig te lezen gids voor alle typen bedrijven. De IMO komt in juni 

2017 met richtlijnen. De KVNR informeert haar leden op verschillende 

manieren om misbruik van hun ICT-systemen tegen te gaan.

EEN BEHOUDEN VAART 55 25 JAAR KVNR
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Piraterij 
Piraterij kent verschillende vormen. Het kan gericht zijn op het roven 

van persoonlijke bezittingen en geld van de bemanning of roof van 

de lading, vooral van olie. Vanaf 2004 is er een forse toename van het 

aantal meldingen van piraterij in de straat van Malakka. De KVNR uit 

haar zorgen bij de overheid en dringt herhaaldelijk aan op een nationaal 

antipiraterijbeleid. De overheid zegt dit in 2004 toe, maar komt uitein-

delijk pas in 2008 met een vertrouwelijk Draaiboek Piraterij. Piraterij kan 

ook gericht zijn op het kapen van schepen en hun bemanning in ruil voor 

losgeld. Dit laatste gebeurt vanaf 2008 op grote schaal in de Golf van 

Aden en in de wateren bij Somalië. De beschermingsmaatregelen die de 

Nederlandse reders zelf nemen, blijken onvoldoende te helpen tegen 

de brutaliteit van de piraten. Op grond van het Draaiboek Piraterij kan 

bijstand aan reders worden verleend in de vorm van marinebegeleiding. 

Dit gebeurt ondanks de vele verzoeken slechts één keer in 2008. De be-

scherming is daarmee ontoereikend en leidt ertoe dat reders lading wei-

geren die door risicovol gebied moet worden vervoerd. Anderen kiezen 

ervoor om om te varen of vlaggen om naar een vlaggenstaat die meer 

mogelijkheden biedt ter bescherming tegen piraterij. Internationaal zijn 

er op dat moment verschillende initiatieven die piraterij tegen moeten 

gaan, zoals de EU-operatie Atalanta en de NAVO-operatie Ocean 

Shield. Ook zijn marineschepen van China, Korea en Rusland actief. In 

de Golf van Aden wordt een veilige corridor ingesteld waar schepen in 

konvooi door varen. Dit resulteert er in dat de piraten hun werkgebied 

verleggen naar de Indische Oceaan. Ondanks de inspanningen van de 

Nederlandse en andere marines, die zeer gewaardeerd worden door de 

KVNR, kunnen niet altijd alle schepen worden beschermd. De minister 

van Defensie, Eimert van Middelkoop, ziet geen heil in andere maat-

regelen, zoals het aan boord brengen van bewapende Nederlandse 

militairen, een Vessel Protection Detachment (VPD). Op basis van de 

motie Voordewind (Christenunie, 2010) wordt in 2011 onder minister 

Hans Hillen het VPD-systeem alsnog ingesteld. De ervaringen met deze 

VPD’s zijn goed maar gaandeweg wordt duidelijk dat ook de VPD’s niet 

altijd een effectief instrument zijn. Ze zijn namelijk niet altijd inzetbaar, 

afhankelijk van het scheepstype, de vervoerde lading en/of de vaarroute. 

De KVNR en Nautilus International vragen de overheid om deze reden 

de wet zodanig aan te passen dat, als inzet van VPD’s niet haalbaar is, 

gebruik gemaakt mag worden van gewapende beveiligers. De over-

heid heeft bezwaar tegen de inzet van private beveiligers omdat het 

geweldsmonopolie bij de overheid hoort te liggen. De door het kabinet 

ingestelde commissie De Wijkerslooth (2011) concludeert evenwel dat 

de overheid onder voorwaarden private beveiligers mag belasten met 

het beschermen van Nederlands gevlagde schepen. De PvdA-fractie 

blijft ondanks dit advies ernstige bezwaren houden. Andere registers 

laten wel private beveiligers toe, waardoor Nederlandse reders in een 

nadelige concurrentiepositie terecht komen. Ook het Instituut 

Clingendael stelt in het rapport State or private protection against 

maritime piracy dat het kabinet haar beleid dient aan te passen en het 

reders onder strikte voorwaarden dient toe te staan zich te beschermen 

met private bewapende beveiligers. In april 2013 stuurt het kabinet de 

Tweede Kamer een brief waarin het aankondigt met het regelen van 

deze mogelijkheid te starten. Door het uitblijven van een meerderheid 

in de Tweede Kamer blijft een wetsvoorstel van het kabinet echter uit. 

In het najaar van 2016 nemen de VVD- en CDA-fractie het voortouw en 

komen met een initiatiefwetsvoorstel dat de inzet van private gewapen-

de beveiligers onder voorwaarden mogelijk maakt. Hopelijk wordt het 

wetsvoorstel nog in 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. Dit is 

noodzakelijker dan ooit. Eind 2016 is de NAVO-operatie Ocean Shield 

gestopt. 

De EU-operatie Atalanta is inmiddels fors kleiner, met slechts twee 

deelnemende marineschepen. In de eerste maanden van 2017 steekt de 

Somalische piraterij, mede door de afnemende marine-inzet, weer de 

kop op. 

Aanbieding petitie door 

Mascha Bongenaar van de 

Vereniging Maritiem 

Gezinskontakt aan de 

Commissie Defensie van de 

Tweede Kamer, 13 mei 2014. 
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De tijden veranderen 
Met de aanslagen in de VS op 11 september 2001 verandert de wereld. 
Terrorisme wordt ook voor de zeescheepvaart een relevant onderwerp, 
naast piraterij, mensen- en drugssmokkel. Als reactie hierop wordt door de 
ICS een Guidance for shipowners opgesteld met handvatten voor het ver-
groten van de veiligheid aan boord. Het bevat onder andere beveiligings-
plannen, aanwijzingen voor identifi catie van zeevarenden en verbetering 
van communicatie tussen de wal en het schip. In 2002 volgt een aanpassing 
van het SOLAS-verdrag en het vaststellen van de International Ship and 
Port Facility Security Code (ISPS-code), die per 1 juli 2004 van kracht is. De 
code verplicht onder andere tot de installatie van een stil alarm. Ook moet 
op ieder schip een gecertifi ceerd Ship Security Plan (SSP) aanwezig zijn. 
Daarnaast moeten de havens zelf ook aan strengere veiligheidseisen vol-
doen. De ISPS-code resulteert in nieuwe functies. Eén daarvan is de 
Company Security Offi cer (CSO)4. Deze persoon is het eerste aanspreek-
punt voor de overheid bij dreigende calamiteiten. Voor de invoering van 
deze en de andere nieuwe veiligheidsfuncties ontwikkelt de KVNR trainin-
gen. De KVNR ontwikkelt in samenwerking met DGG en IVW DS een 
model-SSP dat voor ieder specifi ek schip aanpasbaar is. In de daarop 
volgende jaren wordt er regelmatig melding gemaakt van een verkeerd ge-
bruik van de ISPS-code in havens, hetgeen tot onnodige vertragingen leidt. 
Met name de Nederlandse shortsea-schepen ervaren veel vertraging van 
de inspecties, doordat zij regelmatiger dan gemiddeld havens inlopen. De 
inconsequentie van de controles blijft een aandachtspunt voor de KVNR. 

Zie kadertekst 

op pagina 55. 

4.  De andere functies zijn Port 

Facility Security Offi cer (PFSO) 

en Ship Security Offi cer (SSO).
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van de afzetmarkt. Kwaliteit en beheersbaarheid van het proces zijn daarbij  
belangrijke factoren. Met als gevolg minder transport. Het mogelijk negatieve 
effect van de verplaatsing van wereldhandel wordt versterkt door de eeuwen-
oude tendens productie naar de gebieden met een grote bevolkingsgroei te 
verplaatsen. De snelst groeiende regio’s bevinden zich niet in Europa of de VS, 
maar juist in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Om productiekosten zo laag mogelijk 
te houden, verhuizen bedrijven eerder naar deze gebieden. Deze twee tenden-
sen leiden tot het verplaatsen en inkorten van transportroutes. Anderzijds ook 
tot het aanboren van nieuwe markten, omdat er altijd een noodzaak blijft be-
staan om producten regionaal te transporteren naar de consumenten.

3D-printing 
Mogelijkheden voor het verkleinen van de CO2-uitstoot van de gehele keten
kunnen liggen in 3D-printing. De gevolgen van deze nieuwe productiemethode 
kunnen enorm zijn. De mogelijkheid om op iedere locatie waar een 3D-printer 
staat een product te produceren, kan ook weer leiden tot de verplaatsing van 
productie dichter naar de afzetmarkten. Dit neemt niet weg dat ook de ruwe 
grondstoffen voor 3D-printing getransporteerd moeten worden. Dat vraagt 
mogelijk om een andere kijk op transport, vernieuwde scheepstypen en geheel 
opnieuw in te richten logistieke ketens. 

Verduurzaming 
In de komende vijfentwintig jaar zal de zeescheepvaart ook verdere maatregelen 
moeten nemen om te verduurzamen, in de geest van het Parijs COP21-verdrag.  
De noodzakelijke reductie van CO2-uitstoot moet uiteindelijk leiden tot emissie- 
loze schepen. Deze ontwikkeling vraagt om creatieve, grensoverschrijdende 
samenwerkingen en investeringen in nieuwe ontwikkelingen. Dat kan niet alleen 
van de reders komen. De markt zal bereid moeten zijn om mee te betalen aan 
groener transport, maar kiest thans nog voor zo laag mogelijke transportkosten. 
Op korte termijn lijkt het varen op gas of een daarop gebaseerde brandstof een 
eerste stap richting een schonere toekomst te zijn. Het creëert tijd voor het ont-
wikkelen van schepen die varen op brandstoffen met een laag koolstofgehalte of 
zelfs koolstofvrije brandstoffen, al dan niet in combinatie met andere (hulp)bron-
nen voor de voortstuwing zoals wind en zonne-energie.  

Omvang schepen
Schepen nemen continue toe in omvang. In het licht van verbetering van de 
milieuprestaties is dit een goede ontwikkeling. Nu al is de zeevaartsector de 
schoonste per tonkilometer en de verdere groei van de scheepsgrootte zal dat 
verder verbeteren. Hoeveel groter de schepen kunnen worden, hangt onder  
andere samen met de capaciteit van de havens. Meer lading betekent een  

Mondiale politieke tendensen
De wereldhandel groeit voor het eerst sinds circa 30 jaar trager dan de wereld-
economie. Daarbij groeien de economieën van Azië en Zuid-Amerika sterker dan 
die van de Verenigde Staten en Europa, waardoor een multipolair systeem  
ontstaat. Dit heeft een groot effect op de handelsstromen. Het groeiend  
protectionisme, veroorzaakt door de scherpe economische crisis van de afgelo-
pen jaren, zet de wereldhandel onder druk. In de VS leidt het ‘America First’ van 
president Donald Trump al direct na zijn aantreden tot het door de VS opschor-
ten van de onderhandelingen over handelsverdragen. China zorgt op zijn beurt 
voor spanningen in de Zuid-Chinese Zee met mogelijk consequenties voor het 
principe van de vrije vaart op zee, het zogenaamde Mare Liberum. Het effect van 
de forse economische groei van China op de wereldhandel verzwakt. China  
verandert van een exporteconomie naar een economie die voor de economische 
groei veel meer afhankelijk wordt van de binnenlandse consumptie.  
Tevens investeert China intensief in de ontwikkeling van de nieuwe Zijderoute 
over land, die in 2016 deels in gebruik is genomen. Het betekent een afname 
van het zeevervoer vanuit Azië, maar biedt ook kansen. Vanaf Rotterdam, het 
eindpunt van de Zijderoute, kunnen de goederen verder over zee naar  
Scandinavië, Groot Brittannië en andere Europese landen worden vervoerd.  
Dicht bij Nederland vormt het vertrek van Groot Brittannië uit de EU een zorg-
wekkende ontwikkeling voor met name het shortsea-vervoer. 

Verplaatsing van markten 
De afgelopen jaren wordt een tweede tendens zichtbaar, die de groei van de 
wereldhandel doet afnemen. Steeds meer bedrijven willen lange, mondiale  
productieketens voorkomen vanwege de kwetsbaarheid ervan. Productieketens, 
waarbij losse onderdelen en halffabricaten worden getransporteerd tussen ont-
wikkelde en ontwikkelingslanden, worden steeds vaker gecentreerd op de plaats 

Hoe ziet de zeescheepvaartsector er bij het 50-jarig jubileum van de KVNR 
in 2042 uit? Deze vraag wordt sterk beïnvloed door mondiale politieke 
ontwikkelingen, economische groei en de wereldhandel. De wereld zit in 
een transitiefase, die zich vertaalt in een verzwakkende groei van de wereld-
handel, een groeiend protectionisme en een verschuiving in geopolitieke 
machtsblokken. De noodzaak tot decarbonisatie van het transport, 
optimalisatie van de logistieke ketens en nieuwe productiemethoden maken 
onderdeel uit van deze transitie. Dit alles zal ook ingrijpende gevolgen 
hebben voor de werkgelegenheid van zeevarenden. In de komende periode 
moet er, vanuit grensoverschrijdende samenwerkingen, op inventieve wijze 
worden geanticipeerd op deze ontwikkelingen. Alleen dan kan de toekomst 
voor de Nederlandse zeescheepvaart veilig worden gesteld. 
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GLOSSARIUM

CSO

CV

     

DGG   

DGSM

       

EC

EER   

EP 

       

I&M 

ICS    

ILT 

IMa-S

IMO  

ISM

ISO     

ISPS

IVW      

IVW DS

KIWA

KNRV

KVNR

NML

SI     

SOLAS 

SSP

STCW 

  

V&W  

VBKO    

VNRK  

Company Security Officer
Commanditaire vennootschap

Directoraat-Generaal Goederenvervoer
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken

Europese Commissie 
Europese Economische Ruimte
Europees Parlement

Infrastructuur en Milieu
International Chamber of Shipping
Inspectie Leefomgeving en Transport
Integraal Managementsysteem Scheepvaart 
International Maritime Organization
International Safety Management
International Standardisation Organisation
International Ship and Port Facility Security Code
Inspectie Verkeer en Waterstaat
Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Scheepvaart

Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen
Koninklijke Nederlandse Redersvereniging 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
 
Nederland Maritiem Land

Scheepvaartinspectie 
Safety of Life at Sea 
Ship Security Plan 
Standards of Training, Certification and Watchkeeping

Verkeer en Waterstaat
Vereniging van Waterbouwers in de Bagger-, Kust- en Oeverwerken
Vereniging van Nederlandse Reders in de Kleine Handelsvaart

grotere piekbelasting van de haveninfrastructuur en de verbindingen met het 
achterland. Hoewel niemand in de jaren zeventig zal hebben bedacht dat  
schepen de huidige omvang zouden krijgen, levert de grootte van de schepen 
nu ook geen grote problemen op. Inventiviteit en aanpassingsvermogen van de 
reders, scheepsbouwers, havenbedrijven en logistieke bedrijven zullen ook in de 
toekomst antwoorden geven op deze nieuwe uitdagingen. 

Digitalisering
De ontwikkeling van autonoom varende schepen is een ontwikkeling die ver-
gaande gevolgen kan hebben voor de sector. De digitalisering van schepen 
heeft in de afgelopen decennia al een grote vlucht genomen. Hierdoor zijn de 
schepen efficiënter en veiliger geworden en is gedurende de vaart nauwkeurige 
controle vanaf de wal mogelijk. Met de verdere verbetering van de digitalise-
ring zal autonoom varen mogelijk worden. Dit zal een groot effect hebben op 
de werkgelegenheid. In de ontwikkelingsfase zal het aantal bemanningsleden 
steeds verder afnemen, waardoor het beroep van zeevarenden in die fase  
minder aantrekkelijk en eenzamer zal worden. Het werk van de zeevarenden zal 
zich steeds meer naar de wal verplaatsen. Een ontwikkeling waar het nautisch 
onderwijs tijdig op moet anticiperen. Om het autonoom varen überhaupt  
mogelijk te maken zal zowel de nationale als de internationale wetgeving, zoals 
die voor de veilige bemanning van een zeeschip, moeten worden aangepast. 
In een tijd waarin cyberaanvallen en aanslagen onderdeel zijn geworden van de 
dagelijkse realiteit, worden schepen kwetsbaar door digitalisering. Het vraagt 
om waterdichte beveiligingssystemen die digitale kaping van schepen voor  
criminele en terroristische doeleinden voorkomen. Hiervoor is samenwerking, 
medewerking en kennis van verschillende partijen, zoals de overheid en  
IT-professionals, hard nodig. 

Toekomst
De zeescheepvaartsector is vol in beweging. Hoe de verschillende tendensen 
zich precies gaan ontwikkelingen, zal zich uit moeten gaan wijzen in de komende 
jaren. Vervoer over zee zal niet verdwijnen. Wel zal het zich ingrijpend gaan  
wijzigen op alle kenmerken, dus de scheepstypes, het soort lading, de voort- 
stuwing en de bemanning. De gehele logistieke keten en de maritieme cluster 
zal mee moeten in deze ontwikkeling en ook zelf bijdragen aan het mogelijk  
maken van de veranderingen. Het ideealbeeld van emissieloze en autonoom 
varende schepen en hoogwaardige banen aan de wal lijkt ver weg, maar kan wel 
eens verrassend snel realiteit gaan worden. Net als in de jaren negentig van de 
vorige eeuw kan Nederland, door de aanwezigheid van een uniek maritiem  
cluster en de eeuwenoude traditie van samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
de overheid, weer een belangrijke rol spelen. Ook in het mede vormgeven van 
de toekomst van de zeescheepvaart.
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