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IN MEMORIAM
Op 12 september 2016 overleed de heer François Severyns, ere-voorzitter van het Fonds der
Belgische Rijnvaart.
François Severyns was voorzitter van het Fonds van 1986 tot 1991.
Hij begon heel jong als scheepstrekker en op 18-jarige leeftijd had hij reeds zijn eerste schip. Dankzij
zijn vooruitstrevende ideeën groeide hij uit tot een belangrijk binnenvaartondernemer.
In de jaren ’70 richtte hij, samen met zijn broer Charles, het Sociaal Fonds Joseph Severyns op, ter
nagedachtenis van hun overleden broer en dit op een ogenblik dat binnen de Dienst voor Regeling
der Binnenvaart een bestaand sociaal fonds werd afgeschaft.
Het Fonds deed in de loop der jaren heel wat financiële tegemoetkomingen en werd vooral gespijsd
door giften van François, zijn familie en sympathisanten en het is dan ook terecht dat het Fonds
voortaan Fonds Familie Severyns wordt genoemd.
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I.

ERECOMITE

In het erecomité worden de personen opgenomen die, hetzij de functie van voorzitter, hetzij deze van
afgevaardigd bestuurder hebben uitgeoefend.
Huidige samenstelling van het Erecomité:
Erevoorzitters:
M. J. VAN CAENEGHEM ()
M. A. DELMER ()
M. A. BERTRAND()
M. F. SEVERYNS ()
M. M. VANDEN BOSCH
M. F. SUYKENS ()
M. H. PAELINCK
M. P. VAN DRIESSCHE ()

voorzitter van 1929 tot 1943
voorzitter van 1944 tot 1973
voorzitter van 1973 tot 1986
voorzitter van 1986 tot 1991
voorzitter van 1991 tot 1996
voorzitter van 1996 tot 2001
voorzitter van 2001 tot 2003
voorzitter van 2003 tot 2008

Ere afgevaardigd bestuurder:
M. H. WOESTYN ()
M. M. CHARBONNIER ()
M. P. DEBEN ()
M. M. VANDEN BOSCH

afgevaardigd bestuurder van 1929 tot 1947
afgevaardigd bestuurder van 1947 tot 1973
afgevaardigd bestuurder van 1973 tot 1982
afgevaardigd bestuurder van 1982 tot 1991
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II.

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling op 31 december 2016
Voorzitter:

G. VAN KEER

Bestuurders:

A. BAUWENS
E.-L. BERTRAND
E. BRUYNINCKX
J. CONINGS
L. DELPRAT
A. DEVOS
J. LYBEERT (voorlopig plaatsvervangend bestuurder)
L. MAERTENS
K. VAN DEN BORRE
C. VANLUCHENE
F. VELLEMAN
D. VERNAEVE
H. VERSCHUEREN

Secretaris:

J.-C. HOUTMEYERS (ere afgevaardigd bestuurder ITB)

Toezichthouder op de rekeningen: Y. PARMENTIER

Wijzigingen sedert de algemene vergadering van 17 juni 2016
Op de algemene vergadering van 17 juni 2016 te Brussel werden mevrouw C. VANLUCHENE en de
heren J. CONINGS en A. DEVOS, uittredend en herverkiesbaar, herverkozen als bestuurders voor een
ambtstermijn van 4 jaar.
De Raad van Bestuur stelt tevens voor om dhr. J. Lybeert aan te duiden als voorlopig
plaatsvervangend bestuurder tot de volgende gewone algemene vergadering om tegemoet te komen
aan de afwezigheid van dhr. A. Bauwens, omwille van ernstige gezondheidsproblemen.
De heer Y. PARMENTIER werd opnieuw verkozen als toezichthouder op de rekeningen voor de duur
van één jaar, in samenwerking met de heer A. BIESEMANS (adjunct-toezichthouder).
Verantwoordelijke voor de boekhouding: de heer O. CAUFRIEZ.
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III.

WERKING

1. Vergaderingen in 2016
a) Raad van Bestuur
22 januari, 4 maart, 29 april, 17 juni, 7 oktober en 17 november 2016.
b) Jaarlijkse statutaire algemene vergadering
17 juni 2016

2. Markante feiten










Op uitnodiging van de Havenautoriteiten van de Haven van Brussel, heeft de Algemene
vergadering plaatsgehad op 17 juni 2016, gevolgd door een rondvaart op het kanaal in
aanwezigheid van de Rijncommissarissen en de Ambassadeur B. Georges, toekomstig secretarisgeneraal van de C.C.R.
De studiedag van het Fonds ging door op 3 augustus 2016 in de streek van Dendermonde. Een
rondvaart op de Dender en de Schelde werd becommentarieerd door vertegenwoordigers van
Waterwegen en Zeekanaal NV en werd gevolgd door een diner met voordracht van Professor Luc
Lambrecht over « De gezondheid van de Vlaamse ondernemer: Hoe beter? ».
Deze activiteit kende een groot aantal deelnemers.
Een werkgroep heeft de website van het Fonds geherstructureerd. De finalisering is voorzien
voor 2017.
De raad van bestuur werd regelmatig geïnformeerd over de aan de gang zijnde werkzaamheden
in de schoot van de C.C.R. en de U.N.O./Genève in het bijzonder voor wat betreft het ADN.
Er werden contacten belegd met onze huurder, ITB vzw, teneinde de te ondernemen
werkzaamheden aan het maatschappelijk gebouw vast te leggen en de kostenverdeling tussen
de partijen te bepalen. Deze werken zijn voorzien voor 2017.
Een studententhesis werd ingediend in het kader van de Prijs van het Fonds (cf. Punt 3 hierna).
De traditionele reis van de Vrienden van het Fonds is doorgegaan in oktober 2016 in de regio van
Venetië.
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3. Prijzen van het Fonds
Prijs van het Fonds der Belgische Rijnvaart
In 2016 heeft Daisy Rycquart een thesis ingediend, met als titel: “Een kosten-batenanalyse van groene
alternatieven voor de binnenschipper van vandaag”.
De Raad van Bestuur heeft, in zijn vergadering van 19 januari 2017, beslist om haar een bedrag van
250 euro toe te kennen.
Hierna volgt het reglement:
JAARLIJKSE WEDSTRIJD VOOR STUDENTEN VAN HET HOGER ONDERWIJS
ingericht door het Fonds der Belgische Rijnvaart
(vereniging zonder winstoogmerk) - Drukpersstraat 19, 1000 Brussel

1. De deelnemers zijn volledig vrij bij de keuze van het onderwerp van hun proefschrift voor
zover het betrekking heeft op de Belgische binnen- en/of Rijnvaart.
2. Het proefschrift moet opgesteld zijn in één van de nationale talen. Het moet uiterlijk op 1
januari van elk jaar worden ingediend op de zetel van het Fonds.
3. Het Fonds stelt een bedrag van 750 euro ter beschikking. De Raad van Bestuur beslist over
de modaliteiten en het bedrag.
4. Het proefschrift dient in minimum 2 exemplaren te worden aangeboden en wordt
beoordeeld door de Raad van Bestuur. De exemplaren blijven eigendom van het Fonds. Het
proefschrift kan tevens worden aangeboden in bijlage van een elektronisch bericht (e-mail).
5. Indien een proefschrift geheel of gedeeltelijk nuttig wordt geacht voor publicatie, waarover
alleen de Raad van Bestuur beslist, kan dit door de zorgen van de vzw Fonds voor de Rijn- en
Binnenvaart en op haar kosten geschieden. In dat geval worden vijf exemplaren gratis ter
beschikking van de auteur gesteld. De auteur doet afstand van al zijn rechten op het werk
door zijn deelname en indien het werk de prijs krijgt toegewezen.
6. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur in geen verhaal mogelijk.

Fonds Familie Severyns
Het Fonds Familie Severyns dat berust onder de auspiciën van het Fonds der Belgische Rijnvaart vzw,
wordt beheerd door een Comité, dat als volgt is samengesteld:
Samenstelling: de heer F. SEVERYNS (†), voorzitter, mevrouw Ch. Vanluchene en de heren
A. Bauwens, A. Biesemans, J.-C. Houtmeyers, H. Paelinck, M. Vanden Bosch, P. Vandenbussche en
G. Van Keer.
De financiële middelen van het Fonds Familie Severyns werden in de loop van het voorbije jaar verder
uitgebreid zodat de rekening op 31 december 2016 een saldo van 25.649,52 euro vertoont.
In 2016 werd één uitkering gedaan.
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Hierna vindt u een financieel overzicht van de ontvangsten en uitgaven van 2016:
2016 Ontvangsten
Saldo op 31/12/2015
Intrest en stortingen in 2016
Totaal ontvangsten
SALDO OP 31/12/2016

25.154,13
995,39
26.149,52
25.649,52

2016 Uitkeringen
8-01-2016

500

Totaal uitkeringen

500

Reglement :
1. Het « FONDS FAMILIE SEVERYNS » werd opgericht door de Heren F. en Ch. Severyns ter
aanmoediging van door ongeval of ziekte getroffen Belgische schippers.
2. Kunnen van dit Fonds genieten :
- de schipper,
- de wettelijke partner,
- het kind,
getroffen door ongeval of ziekte.
3. Het bedrag van de totale financiële tegemoetkomingen is in principe beperkt tot maximum 10%
van het kapitaal op jaarbasis, vermeerderd met eventuele giften.
4. De aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan het Fonds Familie Severyns, per adres
“Fonds der Belgische Rijnvaart vzw” en moeten volgende gegevens bevatten:
a) identiteit van de aanvrager;
b) identiteit van de eventuele begunstigde en adres, geboortedatum en geboorteplaats,
beroep (indien zonder: uitgeoefend beroep gedurende de jongste 3 jaren);
c) reden van aanvraag;
d) omstandige omschrijving met bewijzen, waaruit blijkt dat de betrokken persoon
getroffen is door ongeval of ziekte.
De aanvragen worden onderzocht door het Comité “Fonds Familie Severyns”.
5. Het voorzitterschap van dit Comité wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van de
familie Severyns; momenteel is dit de heer F. Severyns (†). Bij ontstentenis van deze, zal het
Comité een dienstdoend voorzitter aanduiden.
6. Het Comité Fonds Familie Severyns is, naast de heer F. Severyns (†), samengesteld als volgt: de
Voorzitter, de secretaris, de erevoorzitters en de oudste twee bestuurders in dienstjaren van het
Fonds der Belgische Rijnvaart en een vertegenwoordiger van de familie Severyns.
Momenteel bestaat dit Comité uit volgende personen: de Heren F. Severyns(†) (Voorzitter),
G. Van Keer, A. Biesemans, M. Vanden Bosch, H. Paelinck, P. Vandenbussche, A. Bauwens,
J.-C. Houtmeyers en Mevr. Ch. Vanluchene.
7. Dit Comité werkt onafhankelijk van de Raad van Bestuur van het Fonds der Belgische Rijnvaart,
maar brengt verslag uit over zijn werking aan deze Raad en aan de Algemene Vergadering.
Het Comité heef beslissingsbevoegdheid op zijn zitting indien tenminste drie van zijn leden
hierop aanwezig zijn en een akkoord door de meerderheid van de aanwezige leden wordt
bereikt.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.
8. Dit Comité behoudt zich het recht voor alle informatie in te winnen die het nodig acht voor de
beoordeling van het betrokken geval, teneinde deze aanvraag te kunnen beoordelen.
9. Uitspraak en uitvoering van deze aanvraag zullen zo vlug mogelijk gebeuren.
Tegen de beslissing van het Comité is geen verhaal mogelijk.
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4. Strategische en operationele doelstellingen
Het Fonds der Belgische Rijnvaart wil zich profileren ten overstaan van andere overlegorganen met
betrekking tot de professionele binnenvaart. In het licht daarvan werden een aantal specifieke
doelstellingen geformuleerd die hierbij worden toegelicht.
Uitgangspunt hierbij is de samenstelling van de Raad van Bestuur van het FBR. Deze is immers
samengesteld uit enerzijds actoren (zowel van overheidswege als van het beroep) die nauw
betrokken zijn bij het tot stand komen van de regelgeving, anderzijds zijn er de vertegenwoordigers
van de havens. Het is dus bij uitstek het forum om reeds in een zeer vroeg stadium van de
besluitvorming de intenties van de regelgevende instanties praktisch af te toetsen aan de mogelijke
impact bij de realisatie op het terrein.
Vanuit deze waarneming kunnen we trachten om de doelstellingen te concretiseren. Deze worden
opgesplitst in enerzijds strategische, d.w.z. lange-termijn doelstellingen (die uiteraard zeer algemeen
worden geformuleerd) en anderzijds in de resulterende operationele doelstellingen die zich eerder op
korte termijn situeren en die derhalve ook meer concreet zijn.
Strategische doelstellingen
S1. Bijdragen tot de ontwikkeling van het reglementair kader voor de binnen- en Rijnvaart in functie
van de behoeften in de praktijk.
S2. Ondernemen of stimuleren van studies, analyses en onderzoeken op economisch, technisch en
sociaal vlak die bijdragen tot de ontwikkeling en de innovatie van de binnen- en Rijnvaart.
S3. Verspreiden door alle middelen van inlichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks het Belgisch
vervoer op de Rijn en de daarmee verbonden nijverheden aanbelangen.
S4. Ondersteunen van de verdediging van de Belgische belangen op het gebied van de Rijnvaart op
het internationaal vlak.
S5. Ondersteuning van initiatieven op het gebied van onderwijs, sociale begeleiding enz. ten voordele
van de binnenvaartsector.
Operationele recurrente doelstellingen 2016
O 1.1. Organiseren van overleg en dialoog tussen de verschillende actoren over de bestaande, nieuwe
en in voorbereiding zijnde regelgeving van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, o.a. in het kader
van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
O 2.1. Aanmoedigen van studies met betrekking tot de Belgische binnen- en Rijnvaart via de «Prijs van
het Fonds».
O 2.2. Organiseren van studiereizen.
O 2.3. Onderwerpen en informatie aanbieden m.b.t. eindwerken.
O 3.1. De relevante Rijnreglementering in beide landstalen ter kennis brengen van de
belanghebbenden o.a. via een nieuwsbrief.
O 3.2. Actuele informatie met betrekking tot de Rijnvaart kenbaar maken via de website.
O 4.1. Verstrekken van financiële steun aan de internationale beroepsorganisaties.
O 4.2. Vergoeden van kosten voor deelname aan bepaalde internationale vergaderingen binnen een
kader vastgesteld door de Raad van Bestuur.
O 5.1. Ondersteunen van sociale diensten voor de binnenvaart.
O 5.2. Contact met binnenvaartopleidingen optimaliseren.
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IV.

LEDENLIJST

Werkende leden
BAUWENS Amand, Indiëstraat 44, 2000 Antwerpen
BERTRAND Emile-Louis, Rue de la Drève 5, 4052 Beaufays, Haven van Luik
BIESEMANS Antonius, Berkenhof 7, 3290 Diest
BRUYNINCKX Eddy, Philippe Spethstraat 162, 2950 Kapellen, Haven van Antwerpen
CLAUS Wilfried, Jan Ympijnstraat 16, 2030 Antwerpen
CONINGS Johannes, Winterkoningstraat 11, 2170 Merksem
CORNELIS Philip, Landskoutersesteenweg 6, 9820 Merelbeke
DE BOCK Jos, Anton van de Veldelaan 15, 2900 Schoten
DE DECKER Marc, Eekhoorndreef 8, 2390 Malle
DELPRAT Luc, Landuyt 124, 1440 Kasteelbrakel, Haven van Brussel
DEVOS Alain, Napoleonkaai 7/4, 2000 Antwerpen
GASTEN Joseph, Staf Larochelaan 16, 2960 Brecht
GRYMONPREZ, Jennestraat 25, 2900 Schoten
HERMANS Patrick, Esmoreitlaan 53/42, 2050 Antwerpen
HOEYKENS Julien, Laar 95, 2180 Ekeren
HOFMAN François, Venstraat 161A, 2900 Schoten
HOUTMEYERS Jean-Claude, Avenue de la Heronnière 98/16, 1170 Brussel
HUYSMANS Willy, Esmoreitlaan 43 bus 32, 2050 Antwerpen
JOSEPH Michel, Herman Teirlincklaan 28, 3010 Kessel-Lo
LYBEERT Jan, Neerstraat 129, 9220 Hamme
MAERTENS Luc, Goudsbloemenlaan 18, 8300 Knokke-Heist, MBZ, Haven van Zeebrugge
MAES Leopold, Breeveldse Masten 9, 2970 Schilde
MAES William, Edgar Tinellaan 8, 2900 Schoten
MOREEL François., Rietschoorvelden 176, 2170 Merksem
OPDELOCHT Roger, Kattenhoflaan 75, 2960 Brecht
PAELINCK Honoré, Hof van Delftlaan 40, 2180 Ekeren
PARMENTIER Yves, Schemeringlaan 6, 3090 Overijse
PAUWELS François, Heidestraat 47, 2040 Zandvliet
PIUS Gaston, Lode Vleeshouwerslaan 58, 2900 Schoten
POLS Cornelis, Baron Delbekelaan 17, 2970 Schilde
POPPE Corina, Van De Reydtlaan 20, 2960 Brecht
RINGOOT Philippe, Durentijdlei 63, 2930 Brasschaat
ROLAND Pascal, Rue Bodegnée Village 14, 4537 Bodegnée Verlaine
SOMERS Anita, Esmoreitlaan 41/22, 2050 Antwerpen
SOMERS Hubert Noordheuvel 62, 2990 Wuustwezel
STEVENS Alfons, Meir 11, 2520 Ranst
ULLRICK John, Gerselarendries 3, 1850 Grimbergen
VANDEN BOSCH Marcel, Stationsstraat 58, bus 15, 1930 Zaventem
VAN DEN BORRE Koen, Koeweidestraat 4, 1785 Merchtem
VANDENBUSSCHE Leopold, J. Heirbautstraat 3, 9200 Dendermonde
VANDENBUSSCHE Pierre, rue Henri Daco 32, 4040 Herstal
VAN DE VEL Louis, Isabella Brantstraat 34, 2018 Antwerpen
VAN GOETHEM Gerald, Oude Galgenstraat 122, 2950 Kapellen
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VAN KEER Geert, Duinpad 7-9, app. 1.02, 8380 Zeebrugge
VANLUCHENE Christiane, rue Amedée Lynen 17/27, 1210 Bruxelles
VAN PRAET Jeanne, Pauwstraat 36 bus 5, 2170 Merksem
VELLEMAN Francis, Gladiolenlaan 49, 1770 Liedekerke
VENNEMAN Reginald, Durmeschipstraat 3, 9000 Gent
VERNAEVE Dirk, Pijkestraat 11, 9041 Oostakker, Haven van Gent
VERSCHUEREN Herman, Lintsesteenweg 32, 2550 Kontich
VRANCKX Charles, Driehoekstraat 282, 2180 Ekeren

Toegetreden leden
EUROPORTS TERMINALS ANTWERP NV DEVISION FLEET, Vosseschijnstraat 59, Haven 182 dd,
2030 Antwerpen
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V.

PERSONALITEITEN

Nationale Regering
François BELLOT,

Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale
Maatschappij der Belgische spoorwegen
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel : +32 (0)2-238.28.00
E-mail : info@bellot.fed.be
Website : www.belgium.be

Vlaamse Regering
Ben Weyts, Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme
En Dierenwelzijn
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel
Tel. + 32 (0)2-552.66.00
E-mail : kabinet.weyts@vlaanderen.be
Website : www.vlaanderen.be

Waalse Regering
Carlo DI ANTONIO, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la
Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal
Chaussée de Louvain 2, 5000 Namur
Tel. : +32(0)81-71.03.10
E-mail : carlo.diantonio@gov.wallonie.be
Website : www. diantonio.wallonie.be
Maxime PREVOT, Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale
et du Patrimoine
Place des Célestines 1, 5000 Namur
Tel : +32 (0)81-32.18.70
Website : www.prevot.wallonie.be

Regering Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Mobiliteit en Openbare Werken
Koning Albert II-laan 37, 1030 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2 517 12 00
E-mail: info.smet@gov.brussels
Web: www.100procentbrussels.be
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Nationale Administratie
Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer
www.mobilit.belgium.be
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Scheepvaart
E. VAN CRAEYVELT, Directeur-generaal
“City Atrium”, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
Tel. +32(0)2-277.35.00
H. VERSCHUEREN, Adviseur-generaal
“City Atrium”, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
Tel. +32(0)2-277.36.47
E-mail: herman.verschueren@mobilit.fgov.be
K. VAN DEN BORRE, Adviseur-generaal
“City Atrium”, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
Tel. +32(0)2-277.34.05
E-mail: koen.vandenborre@mobilit.fgov.be

Administratie Vlaams Gewest
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
F. BOELAERT, Secretaris-generaal
Graaf de Ferrarisgebouw
Albert-II-laan 20 Bus 2, 1000 Brussel
Tel. +32(0)2-553.71.24
E-mai : mobiliteit.openbarewerken@vlaanderen.be
Website: www.vlaanderen.be
Waterwegen en Zeekanaal NV
Ch. Danckaerts a.i., gedelegeerd bestuurder
Oostdijk 110, 2830 Willebroek
Tel. +32(0)3-860.62.74
E-mail: info@wenz.be
Website: www.wenz.be
D. VAN HECKE, algemeen directeur
Oostdijk 110, 2830 Willebroek
Tel. +32(0)3-860.62.79
E-mail: info@wenz.be
Website: www.wenz.be
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Haven- en Waterbeleid MOW
I. HOET, afdelingshoofd
Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 5, 1000 Brussel
Tel.: +32(0)2-553 77 36
E-mail: haven.waterbeleid@vlaanderen.be
NV De Scheepvaart
Ch. DANCKAERTS, gedelegeerd bestuurder
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Tel.: +32(0)11-29.84.00
E-mail: info@descheepvaart.be
Website: http://www.descheepvaart.be

Administratie Waals Gewest
Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques
Direction générale
Y. LOYAERTS, Directeur général
Boulevard du Nord 8, 5000 NAMUR
Tel: +32(0)81-77.20.00 - 02
Website: www.wallonie.be

Administratie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gewestelijke overheidsdienst Brussel Mobiliteit
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 204 21 11
E-mail: info@gob.irisnet.be
Website: www.be.brussels
Haven van de Brussel
A. MOENS, Directeur-generaal
Redersplein 6, 1000 Brussel
Tel. +32(0)2-420.67.00
E-mail: havenvanbrussel@haven.irisnet.be
Website: www.havenvanbrussel.be
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VI.

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

Bron: Centrale Commissie voor de Rijnvaart (http://www.ccr-zkr.org)

1. Belgische delegatie bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Samenstelling van de delegatie op 01/01/2017
Buitenlandse Zaken:

- de heer C. LECHAT, commissaris, hoofd van de delegatie

FOD Mobiliteit en Vervoer:

- de heer H. VERSCHUEREN, commissaris
- de heer K. VAN DEN BORRE, toegevoegd commissaris

Waals Gewest :

- de heer T. LEDENT, commissaris

Vlaams Gewest :

- mevrouw I. HOET, commissaris
- mevrouw M. COENEN, toegevoegd commissaris

2. Besluiten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
A. Algemene en juridische vragen
Besluit 2016-I-20 van 2 juni 2016 – Kwesties betreffende het secretariaat – Samenstelling van het
secretariaat – secretaris-generaal
De Centrale Commissie komt overeen de heer Bruno GEORGES per 1 november 2016 als secretaris-generaal van
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te benoemen voor een periode van vier jaar.

Besluit 2016-I-21 van 2 juni 2016 – Benoeming van de secretaris-generaal van het Administratief
Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden
De Centrale Commissie,
gezien het Verdrag betreffende de Sociale Zekerheid van Rijnvarenden en met name artikel 71 daarvan;
gezien het voorstel van de Secretaris-Generaal om mevrouw Bente BRAAT, juridische adviseur bij het
secretariaat van de Centrale Commissie, te benoemen tot secretaris van het Administratief Centrum voor de
Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden;
gezien de instemming van het Administratief Centrum met deze benoeming;
besluit:
mevrouw Bente BRAAT te benoemen tot secretaris van het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid
voor de Rijnvarenden.

Besluit 2016-II-23 van 8 december 2016 – Verlenging van het mandaat van de plaatsvervangend
secretaris-generaal
De Centrale Commissie besluit, met ingang van 21 januari 2017 de arbeidsovereenkomst van de mevrouw Katrin
MOOSBRUGGER als plaatsvervangend secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor een periode van vier
jaar te verlengen.
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B.

Economische vragen

Besluit 2016-I-5 van 2 juni 2016 – Economische situatie in de Rijnvaart
De Centrale Commissie,
gelet op het mondelinge verslag van de voorzitter van haar Economisch Comité,
neemt kennis van het verslag over de economische situatie in de Rijnvaart voor 2015.
Bijlage: Verslag over de economische situatie in de Rijnvaart voor 2016
1. Vervoer per waterweg en vervoerscorridor
Over de hele Rijn van Zwitserland tot aan de monding in de Noordzee wordt jaarlijks circa 330 mln. ton vervoerd.
Op de Rijn vindt ongeveer 2/3 van het Europese binnenvaartvervoer plaats. De traditionele Rijn van Zwitserland
tot aan de Duits-Nederlandse grens is goed voor bijna 200 mln. ton.
De positieve trend van de voorgaande jaren zette zich in het eerste halfjaar van 2015 door. Het vervoersvolume
steeg met 3% en de vervoersprestatie met 7%. In het tweede semester brak in augustus een laagwaterfase aan
die aanhield tot november, hetgeen het vervoer van grote hoeveelheden beperkte. Daardoor liep het
vervoersvolume terug.
Afb. 1: Goederenvervoer over de traditionele Rijn per kwartaal (K1/2011 – K4/2015), in mln. ton
52
50
48

46
44

42
40
Q4/2015

Q3/2015

Q2/2015

Q1/2015

Q4/2014

Q3/2014

Q2/2014

Q1/2014

Q4/2013

Q3/2013

Q2/2013

Q1/2013

Q4/2012

Q3/2012

Q2/2012

Q1/2012

Q4/2011

Q3/2011

Q2/2011

Q1/2011

38

Bron: berekening CCR op basis van gegevens van destatis

Vanwege die terugval in de laatste zes maanden van het jaar lag het vervoersvolume in 2015 4% lager dan in
2014. De vervoersprestatie daalde met 5% tot 38,3 miljard tkm. Onderstaande tabel geeft naast de ontwikkeling
per goederensegment de algehele trend weer.
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Tabel 1: Vervoersvolume in de Rijnvaart (traditionele Rijn) en verandering ten opzichte van het jaar ervoor*
mln. ton

%

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

12,7

12,1

11,5

-4,7

-5,2

7

7,5

7

7,4

-7,5

Erts

24,4

25,5

26

6,3

1,8

Metaal

10,6

11,4

11,2

7,4

-2

Zand, aarde en bouwmaterialen

25,3

25,6

24

1,3

-1,3

Steenkool

33,7

31,8

30,4

-5,6

-4,3

Aardolieproducten

30,9

29,4

28,7

-5

2,4

Chemische producten

20,8

21,2

19,9

2

-6,4

Containers

15,3

15,8

15,4

3,8

-2,5

Totaal

193,4

193,3

185,6

0

-4

Land- en bosbouwproducten
Levensmiddelen en veevoeders

Bron: berekening CCR op basis van gegevens van destatis

Een prognose voor middellange tot lange termijn stoelt op de eerste plaats op een analyse van de huidige trends
per goederensegment. Er tekenen zich bepaalde trends af die voortvloeien uit economische factoren. Ook in het
hoofdstuk ‘Vooruitzichten’ wordt nader ingegaan op de prognose.
Afbeeldingen 2–9: meerjarige trends per goederensegment in de traditionele Rijnvaart (in mln. ton)
Vaste brandstoffen (steenkool)
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1

Vaste brandstoffen: In het verleden groeide dit segment nog, vooral omdat Duitsland meer steenkool
invoerde. In de periode 2013-2015 zette er echter een daling in, die met het toenemende belang van
hernieuwbare energiebronnen te maken heeft.
Ertsen: De neerwaartse trend is een gevolg van de gestegen grondstoffenefficiëntie in de staalindustrie. Dat
leidt ertoe dat voor de productie van een ton staal vandaag de dag beduidend minder ijzererts nodig is dan
vroeger.1 Voor de Europese staalproductie valt voor de toekomst geen sterke groei meer te verwachten. Het
vervoer van erts zal derhalve een dalende trend blijven vertonen.
Metaal en Metaalproducten:
Dit segment is van nature cyclisch van aard, het houdt dus gelijke tred met de conjuncturele schommelingen
in de staalindustrie. De langetermijntrend wijst echter op een constante ontwikkeling, net als de
meerjarentrend in de staalproductie zelf (zie ‘Ertsen’).
Landbouwproducten, levensmiddelen en veevoeders:
Hier is de trend licht positief. In dit segment kan de binnenvaart haar logistieke troeven (schaalvoordelen,
laagdrempelige beschikbaarheid) steeds meer uitspelen waardoor de grote landbouw- en voedingsconcerns
de binnenvaart als belangrijke vervoersdrager weten te waarderen.
Zand, aarde en bouwmaterialen:
Voor de Rijn is de trend afnemend, omdat het moeilijk is nieuwe winningsgebieden te ontsluiten en omdat
de vraag van de bouwsector systematisch daalt.
Containers:
Hoewel het containervervoer onverminderd een groeisegment in de binnenvaart blijft, kan worden
vastgesteld dat de ontwikkeling van de hoeveelheid vervoerde goederen al enkele jaren geen gelijke tred
houdt met de vervoerde TEU’s. De terugkerende laagwaterperiodes spelen hierbij een rol, aangezien de
vrachtprijzen dan verhoogd worden met een laagwatertoeslag, waardoor een concurrentieel nadeel ten

Zie: Stahlinstitut VDEh / Wirtschaftsvereinigung Stahl
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opzichte van het spoor ontstaat. Het gevolg is dat de binnenvaart tijdelijk een stuk marktaandeel aan het
spoor verliest. 2




Aardolieproducten:
Particuliere huishoudens die minder stookolie verbruiken en een autosector die erin slaagt het
brandstofverbruik steeds verder te reduceren, zijn de belangrijkste redenen voor de licht teruglopende
trend, die bovendien gedeeltelijk samenvalt met kortstondige invloeden van de olieprijs.
Chemische producten:
Enerzijds is het vervoer hier conjunctuurgevoelig, maar anderzijds wordt de ontwikkeling overlapt door een
positieve trend. De oorzaken hiervoor kunnen mede gezocht worden in de investeringen die in de WestEuropese tankvaart gedurende een lange periode zijn gedaan om de veiligheidsgraad te verhogen en die tot
een positieve perceptie bij de bevrachters geleid hebben.

2.

Ontwikkeling van de vrachtprijzen

2.1

Drogeladingvaart

In de eerste helft van het jaar lagen de vrachttarieven in de internationale Rijnvaart en in Duitsland relatief laag
en vertoonden ze weinig beweging naar boven.3 Bij het afsluiten van nieuwe contracten stegen de
overeengekomen vrachtprijzen volgens de marktdeelnemers meestal maar mondjesmaat. 4
Door de lage waterstanden zijn de dagvrachtprijzen in de laatste zes maanden duidelijk gaan aantrekken. Bij
contractueel vastgelegde vrachtprijzen moesten de afgesproken laagwatertoeslagen betaald worden.
Zoals het eerste halfjaar van 2015 al liet zien, is de concurrentie in het Rijngebied zeer intensief, hetgeen een
sterke rem op de prijsontwikkeling zette, zelfs toen de volumes aantrokken. Alleen de fase met laag water in de
tweede helft van het jaar heeft uiteindelijk tot merkbare prijsstijgingen geleid.
Ook de Franse binnenvaartcijfers wijzen voor het tweede semester op een toename. Voor landbouwproducten
tekent zich hier een meerjarige groeitrend af, terwijl voor zand, aarde en bouwmaterialen deze prijssprong alleen
aan de lage waterstanden te danken was. Dit strookt met de algemene trends in het goederenvervoer, waarbij
landbouwproducten een positievere ontwikkeling kenden dan zand, aarde en bouwmaterialen.
Afb. 10: Index van de vrachtprijzen in de Franse goederenvaart (2010 = 100)
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Bron: Ministere de l’Ecologie, du Developpement durable et de l‘Energie

2
3
4

Zie: CCR/EU marktobservatie in de Europese binnenvaart, rapport 2012-1.
Vgl. het tijdschrift Schuttevaer, verschillende edities in 2015
Zie: Bundesamt für Güterverkehr (2015), marktobservatie goederenvervoer, rapport najaar 2015
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2.2

Tankvaart

De ontwikkeling van de vrachttarieven werd over de hele lijn sterker beïnvloed door de schommelingen van de
waterstanden dan door de hoeveelheden. Verder zien we dat de chemie- en aardoliesector elk hun eigen
ontwikkeling doormaken.
Hoewel de hoeveelheid vervoerde aardolieproducten al in de eerste helft van het jaar merkbaar was toegenomen,
had dit slechts een beperkt positief effect op de dagvrachtprijzen. Bij de nieuwe contracten die werden afgesloten
met een looptijd van 1 tot 2 jaar, steeg de basisvrachtprijs niet.
De tweede helft van het jaar werd vervolgens gekenmerkt door een sterke stijging van de dagvrachtprijzen
vanwege de lage waterstanden. Deze stijging hield aan tot november, toen de waterstanden hun laagste peil
bereikten. Daarna vielen de prijzen weer sterk terug. In de eerste maanden van 2016 lagen de vrachtprijzen weer
op het niveau van een jaar eerder.
Afbeelding 11: Gemiddelde vrachtprijzen in de tankvaart vanaf Rotterdam voor het gasolievervoer * (€/metrische
ton)
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Bron: berekening van het CCR-secretariaat met gegevens van PJK International
* Gemiddelde tarieven voor vervoer naar Duisburg, Dortmund, Keulen, Frankfurt a.M., Karlsruhe, Bazel.

In de chemische sector kwamen de dagvrachtprijzen en contractueel vastgelegde vrachtprijzen vanwege de
overwegend ongunstige volumetrend (zie paragraaf over de Rijnvaart) in de eerste zes maanden van het jaar
onder druk te staan. Het laagwater in het tweede semester loste die situatie tijdelijk op.
3.

Exploitatieomstandigheden

3.1 Omzetontwikkeling
In 2015 werd er zowel in de Nederlandse als in de Duitse goederenvaart 4% meer omzet gedraaid dan in 2014. 5
Deze positieve omzetontwikkeling is vooral te danken aan de lage waterstanden in het tweede semester,
waardoor de vrachtprijzen en daardoor ook de omzetcijfers stegen.

5

Bron: CBS / destatis.
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Tabel 2: Omzetontwikkeling in de Nederlandse binnenvaart (in % tegenover het jaar ervoor)
Periode

Q1/2013

Q2/2013

Q3/2013

Q4/2013

Q1/2014

Q2/2014

Q3/2014

-4,7

-0,7

+2,0

+2,2

+4,6

+2,8

-0,9

Q4/2014

Q1/2015

Q2/2015

Q3/2015

Q4/2015

-1,2

-2,6

-0,1

+10,0

+8,0

Verandering (%)
Periode
Verandering (%)
Bron: CBS

Het is ook interessant om de jaarlijkse omzetontwikkeling van meerdere landen met elkaar te vergelijken.
Daarvoor zijn gegevens beschikbaar voor Nederland, Duitsland en Frankrijk, waaruit een index werd berekend. Zo
wordt voor elk land de ontwikkeling in de tijd weergegeven, terwijl aan de hand van de indexwaarden geen
uitspraak kan worden gedaan over de verschillen in omzetniveaus tussen deze landen.
Afbeelding 12: Jaarlijkse omzetontwikkeling in de Duitse, Franse en Nederlandse binnenvaartsector (Index 2010 =
100)
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Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), destatis, INSEE en berekening van het CCR

Uit een vergelijking tussen de omzetontwikkeling van de verschillende transportmodi in Nederland blijkt dat het
spoor en de weg in 2015 weer een hoger omzetpeil hebben bereikt dan in 2008. Voor de verschillende
scheepvaartensectoren (binnenvaart, zee- en kustvaart) is dit niet het geval.
3.2 Kostenontwikkeling
Brandstofkosten
De inkoopprijs per 100 liter gasolie die het Nederlandse CBRB in een marktonderzoek heeft vastgesteld, kan
gehanteerd worden als maatstaf voor de ontwikkeling van de brandstofprijzen. Van nature schommelen de
daadwerkelijke brandstofkosten van een bedrijf, afhankelijk van het gebied waar het opereert, de exploitatievorm
(continuvaart of bedrijfsvorm B / A1-vaart tot 14 uur / A2-vaart tot 18 uur)6, de beladingsgraad van de schepen
en overige bedrijfsmatige en technische factoren. De door het CBRB opgegeven brandstofprijzen lagen in 2015
gemiddeld 20% onder het niveau van 2014.

6

Zie hiervoor: CCR (2015), Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn, versie 1 december 2015
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Afbeelding 13: Ontwikkeling van de gasolieprijzen *
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Bron: CBRB * in euro per 100 liter, zonder BTW of CDNI-heffing

Personeelskosten
In de eerste zes maanden van 2015 zijn de lonen en salarissen in Nederland en Duitsland volgens informatie van
de Duitse en Nederlandse brancheorganisaties (respectievelijk BDB en CBRB) slechts gering gestegen. In Duitsland
werden de salarissen in het vrachtvervoer en de passagiersvaart per 1 juli 2015 met 1,1% opgetrokken. Een jaar
eerder waren de lonen op 1 juli nog met 2,3% verhoogd. Uit de salaristabellen van het CBRB blijkt dat in Nederland
de lonen en salarissen per 1 juli 2015 met gemiddeld 0,5% (ten opzichte van een jaar eerder) gestegen zijn.
Het minimumloon van €8,50 per uur dat in Duitsland op 1 januari 2015 werd ingevoerd, heeft volgens onderzoek
van het Bundesamt für Güterverkehr (Duits federaal bureau voor goederenvervoer) 7, geen noemenswaardig
effect gehad op het daadwerkelijke salarispeil. Want zowel voor aan een cao gebonden werknemers als voor niet
aan een cao gebonden werknemers in de Duitse binnenvaart ligt het salarisniveau boven het wettelijk vastgelegde
minimumloon.
Kapitaalkosten
Aangezien de aanschaf van nieuwe schepen goedkoper is geworden omdat het rentepeil onverminderd laag is,
liggen de financieringskosten voor nieuwe schepen structureel lager dan voor de economische crisis. Als
voorwaarde voor financieringskredieten wordt echter een hoger aandeel eigen vermogen geëist dan voor de
crisis. Zo streven de Duitse banken die actief zijn in scheepsfinanciering, naar een richtpercentage van 25 à 30%
eigen vermogen.8
Vooral voor kanaaltankers tot 110 meter lang zijn de randvoorwaarden voor nieuwbouwfinanciering gunstig. De
gunstige ontwikkeling van de vrachtprijzen genereerde in de tweede helft van 2015 aanzienlijke inkomsten voor
dit vlootsegment.9 Nu de vraag naar krediet in de tankvaart terugloopt, komt de drogeladingvaart weer meer op
de voorgrond. In totaal blijven niet-kwantitatieve kapitaalkosten, zoals een sluitend en goed vastgelegd
bevrachtingsconcept, afdoende garanties (preferente scheepshypotheek) en voldoende beroepservaring
belangrijke voorwaarden voor een nieuwbouwkrediet.

7
8

9

Zie: Bundesamt für Güterverkehr (2015), Marktobservatie goederenvervoer, rapport najaar 2015
Zie: Europees Binnenvaartforum in Keulen, 25 september 2014. Lezingen van UniCredit Leasing GmbH en van de
Ostfriesische Volksbank.
Zie: Artikel ‘Ostfriesische Volksbank groeit in de crisis.’ in: Die Binnenschifffahrt, nr. 1/2016
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Verzekeringskosten
Vanwege de scherpe concurrentie tussen de verzekeringsmaatschappijen ontwikkelen de verzekeringspremies
zich vrij constant. Verder geeft het dalende ongevallenpercentage in de binnenvaart geen aanleiding om de
premies op te trekken.
Onderhouds- en reparatiekosten
Hierbij zijn vooral de staal- en energieprijzen van belang. De staalprijzen in West-Europa zijn in de loop van 2015
en ook nog begin 2016 verder gedaald. Vanaf januari 2016 zijn de prijzen voor ijzererts echter gaan stijgen met
gevolg dat ook de staalprijzen in Europa aantrokken.10 Zodoende is deze kostenfactor in 2015 lager uitgevallen,
terwijl er voor 2016 naar verwachting weer met een toename gerekend moet worden.
Samenvatting exploitatieomstandigheden
In 2015 is de omzet in het goederenvervoer in Nederland en Duitsland met 4% gegroeid. Dalende kosten waren
typerend voor de kostenontwikkeling in 2015, vooral omdat de brandstofkosten een minder grote last vormden.
Ook de onderhouds- en repartiekosten vielen enigszins goedkoper uit. Bijgevolg zijn de
exploitatieomstandigheden in 2015 al bij al licht verbeterd. Een soortgelijke ontwikkeling valt ook voor 2016 te
verwachten.
4.

Waterstanden

De laatste zes maanden van 2015 stonden in het teken van een omvangrijke laagwaterperiode die lang aanhield
en de scheepvaart beperkte. Deze situatie leidde met name tot een geringere beladingsgraad van de schepen en
een vermindering van het vervoersvolume, vooral bij droge bulkgoederen. Er moesten meer schepen ingezet
worden, zoals bleek uit het toenemend aantal schepen in tal van havens.
Voor de Rijn wordt in onderstaande tabellen per kwartaal de gemiddelde maximale beladingsgraad weergegeven
voor Kaub (Mittelrhein), Maxau (Oberrhein) en Ruhrort (Niederrhein).
Tabellen 3-5: Gemiddelde beladingsgraad voor schepen met een verschillende diepgang bij plaatsen aan de Rijn (in
%)*

10

Kaub

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

Maxau

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

K1

100

99

90

83

K1

100

97

89

78

K2

100

100

97

89

K2

100

100

100

95

K3

81

68

58

51

K3

91

79

67

59

K4

76

63

54

47

K4

81

68

58

51

Ruhrort

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

K1

100

100

100

100

K2

100

100

100

100

K3

100

91

79

69

K4

98

89

81

73

Bron: Berekening van het CCR met gegevens van de
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV,
Duitse water- en scheepvaartautoriteit), beschikbaar
gesteld door het Bundesanstalt für Gewässerkunde
(BfG, Duits instituut voor waterkunde)

Zie: http://www.stahlpreise.eu/
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Dit lage waterpeil deed zich natuurlijk niet alleen op de Rijn voor, ook de Moezel, de Donau en de Elbe hadden
ermee te kampen. Voor de Moezel wordt hier de peilschaal bij Koblenz als referentie gebruikt. Als het waterpeil
in de Rijn bij de peilschaal van Koblenz onder de 1,30 metergrens valt (wat hier neerkomt op een mogelijke
diepgang van 3 meter voor schepen), is de Moezel niet meer bruikbaar voor economisch scheepvaartverkeer. Die
beperking gold in totaal 135 dagen, dus een derde van het jaar.11
In vergelijking met de Rijn zijn de omstandigheden qua waterstanden op de Elbe en Donau hoe dan ook enigszins
problematischer. De laagwaterperiode in 2015 bracht op beide rivieren soms grote uitdagingen voor de
binnenvaart met zich mee.
In Maagdenburg aan de Elbe werd het laagste Elbepeil sinds meer dan 50 jaar gemeten. Het goederenvervoer op
de Elbe moest tijdelijk stilgelegd worden. Ook de passagiersvaart bleef niet van de consequenties verschoond. Zo
liep er bij Lutherstadt Wittenberg een cruiseschip aan de grond en annuleerde een deel van de Amerikaanse
passagiers hun riviercruise.
Afb. 14: Maximaal mogelijke beladingsgraad bij Maagdenburg aan de Elbe voor schepen met verschillende
diepgang (2,5 m – 3 m)

100%

Beladingsgraad
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2.5 Meter
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jan-13

jul-12
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jul-11

jan-11

0%

3 Meter

Bron: Berekening van het CCR met gegevens van de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV, Duitse
water- en scheepvaartautoriteit), beschikbaar gesteld door het Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG, Duits instituut
voor waterkunde)

Uit een analyse van de waterstanden voor Hofkirchen aan de Donau, ten noorden van Passau, komen de
laagwaterperiodes van 2014 en 2015 zeer duidelijk naar voren. In augustus stond het water zo laag dat een met
staal geladen goederenschip bij Niederalteich aan de grond liep.12 De scheepvaart tussen Regensburg en Passau
moest enkele dagen stilgelegd worden. Veel schepen werden als gevolg daarvan in de havens van deze steden
gelost. De goederen werden vervolgens overgeladen op vrachtauto’s of goederenwagons.
Naast het scheepvaartverbod dat vanwege het vastgelopen binnenschip werd opgelegd, blijkt uit de analyse van
de waterstanden van augustus dat schepen in die periode in principe nog nauwelijks beladen konden worden.
Net als op andere rivieren, zoals de Rijn en de Elbe, klom het waterpeil tegen het einde van 2015 weer flink, zodat
de situatie voor de scheepvaart normaliseerde.

11
12

Bron: Moezelcommissie, Marktobservatie 2016
Zie: persbericht van het Wasser- und Schifffahrtsamt (water- en scheepvaartbureau) Regensburg van 12 augustus 2015.
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Afb. 15: Maximaal mogelijke beladingsgraad bij Hofkirchen aan de Donau voor schepen met verschillende diepgang
(2,5 m – 3 m)
100%
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Bron: Berekening van het CCR met gegevens van de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV, Duitse
water- en scheepvaartautoriteit), beschikbaar gesteld door het Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG, Duits instituut
voor waterkunde)

5.

Ontwikkeling van de laadcapaciteiten

In Europa zijn er momenteel 11.500 scheepseenheden actief in de drogeladingvaart (motorvrachtschepen,
duwbakken). Circa twee derde van die eenheden is geregistreerd in landen van het Rijngebied (België, Duitsland,
Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Zwitserland).
In de tankvaart, die in Europa ongeveer 2000 scheepseenheden telt, ligt het zwaartepunt nog sterker in het
Rijngebied. Zo staat 86% van alle Europese tankers geregistreerd in West-Europa.
De duw- en sleepvaart is vooral sterk vertegenwoordigd in de Donaulanden en ook in Polen. Zo komt het dat de
Donaulanden en de derde landengroep (Polen, Groot-Brittannië, Tsjechië en Italië) toch een aanzienlijk deel van
de in totaal circa 2.600 sleep- en duwboten in Europa voor hun rekening nemen.
Tabel 6: Marktaandeel van de vloten van de Rijnlanden, de Donaulanden en de overige landen in Europa (in %, op
basis van het aantal schepen)
drogeladingvaart

tankvaart

duwboten en
sleepboten

Rijnlanden

64

86

58

Donaulanden

25

14

26

derde landengroep

11

0

16

Heel Europa

100

100

100

Bron: CCR op basis van nationale autoriteiten
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5.1 Drogeladingvaart
In West-Europa is het aantal scheepseenheden (motorvrachtschepen, duwbakken) tussen 2005 en 2014 met 12%
teruggelopen, maar de tonnage is met 14% gestegen. Dat is vooral toe te schrijven aan het uit de vaart nemen
van kleinere schepen (door sloop of verkoop aan het buitenland) en aan de nieuwbouw van eenheden met een
hogere laadcapaciteit. Dit laatste kon met name in de periode voor 2009 worden vastgesteld.
Afbeelding 16: Vloot in de drogeladingvaart in West-Europa*
12.000
11.000
10.000
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Tonnage
(1.000t)t)
tonnage (1000
Anzahl
Schiffe
aantal schepen
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6.000
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2009

2008
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2005

Bron: CCR op basis van nationale autoriteiten. *Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland. Hiertoe worden
motorvrachtschepen en duwbakken gerekend.

In de West-Europese drogeladingvaart zijn de Nederlandse schepen goed voor bijna de helft (49%) van het aantal
schepen en voor meer dan de helft (56%) van de tonnage. Die aandelen zijn sinds 2005 licht omhooggegaan.
Vanaf 2012 kunnen we vaststellen dat de Nederlandse drogeladingvloot krimpt, waardoor ook de totaal WestEuropese tonnage licht is teruggelopen. In het genoemde jaar 2012 steeg het aantal faillissementen, waardoor er
schepen gesloopt of aan het buitenland verkocht werden.
In 2015 is het nieuwbouwvolume in West-Europa in vergelijking met 2014 licht toegenomen tot 37.000 ton. De
totale tonnage die in 2013, 2014 en 2015 op de markt gekomen is, vertegenwoordigt echter nauwelijks 1% van
de huidige vlootcapaciteit van circa 10,5 mln. ton.
Tegenover de 37.000 ton die in de vaart is genomen, staat echter de 60.000 ton (65 schepen) die gesloopt is.
Sommige duwbakken en oudere vrachtschepen werden aan het Donaugebied verkocht. Daarmee heeft de
dalende tendens in de vlootomvang zich in 2015 doorgezet.
Afbeelding 17: Nieuwbouwvolume in de drogeladingvaart in West-Europa (in 1000 t)
600
500
400
300
200
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bron: IVR
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Iets minder dan de helft van de vloot bestond in 2014 uit eenheden met een laadcapaciteit van maximaal 1000
ton. In 2007 lag dat aandeel nog op 54%.
Afbeelding 18: Aandeel van de verschillende tonnageklassen in drogeladingvloot in West-Europa
(in %)
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Bron: Berekening van het CCR

Recentelijk gaven enkele banken signalen dat de investeringen in kleine drogeladingschepen (tot maximaal 86
meter lang en tot 1200 ton laadvermogen) een bescheiden comeback aan het maken zijn.13 Bij deze projecten
wordt zowel nieuwbouw als renovatie gefinancierd – het laatste om de schepen van de sloop te redden.
5.2 Tankvaart
Hoewel het aantal schepen sinds 2010 terugloopt, blijft de totale laadcapaciteit constant. Ook in 2015 zette die
trend zich door. Volgens het Europees Binnenvaart Inspectie Systeem (EBIS) zijn er in 2015 27 nieuwe
dubbelwandige tankers op de markt gekomen.14
Tegelijkertijd werden er echter 21 enkelwandige tankers gesloopt en werden er 8 aan het buitenland verkocht
(Afrika, Oost-Europa). Zo verdwenen er in totaal 29 tankers met een totale laadcapaciteit van 46.500 ton (het jaar
ervoor: 65.00 ton).15 Zo blijft er per saldo een kleine netto groei van het totale laadvolume over.
Afbeelding 19: Aantal nieuwe tankers dat op de markt is gekomen in de tankvaart in West-Europa
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13
14
15

Zie: artikel ‘Ostfriesische Volksbank groeit in de crisis’, in Die Binnenschifffahrt, nr. 1/2016
EBIS inspecteert momenteel 1244 tankers met een totale tonnage van 3,1 mln. ton.
Bron: artikel ‘Overzicht van de nieuwbouw in de binnenvaart 2015’, in tijdschrift Schifffahrt, Hafen, Bahn und Technik, maart
2016.
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De huidige nulgroei in de tonnage houdt derhalve aan. De totale vloot in de West-Europese tankvaart bestaat
momenteel uit circa 1.500 eenheden.

Afbeelding 20: Vloot in de tankvaart in West-Europa*
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Bron: CCR op basis van nationale autoriteiten.
*Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland

Tussen eind 2016 en medio 2018 zullen er ongeveer 15 met vloeibaar aardgas (LNG) aangedreven tankers op de
Europese markt komen om in het ARA-gebied en op de Rijn ingezet te worden. Deze investering van een groot
aardolieconcern beoogt meerdere doelen. Het vergroot de kans aanzienlijk dat de vraag naar LNG een kritieke
massa bereikt, hetgeen de aanleg van LNG-infrastructuur in West-Europa zal bevorderen.16
De investeringen zullen het nieuwbouwvolume in 2016, 2017 en 2018 naar verwachting licht verhogen. Van een
negatieve weerslag op de verhouding tussen vraag en aanbod en op het niveau van de vrachtprijzen kan echter
geen sprake zijn, gelet op het relatief kleine aantal schepen. Deze investering moet eerder beschouwd worden
als een nieuw technologisch paradigma dat zich begint door te zetten en dat gepaard gaat met economische
(minder brandstofkosten) en ecologische (lagere uitstoot) voordelen. Deze ontwikkeling is dan ook van zeer grote
waarde voor de attractiviteit en concurrentiekracht van de Europese binnenvaart in de toekomst.
5.3

Passagiersvaart

In 2016 zijn er op de Europese rivieren circa 340 cruiseschepen actief, 20 meer dan in 2015. De beddencapaciteit
nam toe van 46.661 (2015) tot 49.812 (2016), wat neerkomt op een stijging met 7 %. Daarmee is de
beddencapaciteit iets sterker toegenomen dan het aantal schepen.
De nieuwbouw bleef in 2016 licht achter bij de twee voorafgaande jaren. Ook voor 2017 wijzen de
orderportefeuilles op een zwakkere vraag, hetgeen te wijten is aan een nieuwbouwpauze bij de Amerikaanse
touroperators, die verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de nieuwbouw.

16

Deze LNG-tankers zullen naar verwachting varen vanaf de LNG Breakbulkterminal aan de Gate-terminal in Rotterdam, een
terminal die een belangrijke bouwsteen vormt voor de LNG-infrastructuur in Europa. De aardoliemaatschappij zou bijgevolg
de eerste grote klant van deze terminal zijn.
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Afbeelding 21: Aantal nieuwe riviercruiseschepen dat op de markt in gekomen in Europa
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De capaciteit van de nieuwe schepen ligt tussen de 80 en 190 bedden. Het 80-beddenschip is bestemd voor
cruises op de Elbe en de Moldau tussen Berlijn, Dresden en Praag en wordt aangedreven met behulp van een
schoepenrad. Daardoor kan met dit schip het gehele jaar door de relatief moeilijke vaaromstandigheden op beide
rivieren het hoofd worden geboden. De op een na kleinste nieuwe schepen (met respectievelijk 96 en 106
bedden) zijn ontworpen voor de Douro in Portugal. De schepen met de hoogste beddencapaciteit (190 bedden)
varen op de Rijn, de Main, de Donau en de Seine.
Bijna driekwart van alle riviercruisescheden die in Europa actief zijn, zijn bestemd voor de Rijn en de Donau. Gelet
op hun afmetingen kunnen ze wisselen van het ene naar het andere stroomgebied. Het resterende kwart van de
vloot opereert op de Franse rivieren de Seine, Rhône, Loire, op de Douro in Portugal of uitsluitend op de Donau.
Afbeelding 22: Werkterrein van de riviercruiseschepen die in 2016 op de Europese markt komen
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Bron: Hader & Hader
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6.

Vraag in de passagiersvaart

In 2015 is de vraag naar riviercruises in Europa opnieuw sterk gestegen. Het aantal personen dat een cruise
maakte op een Europese rivier steeg van 1,13 miljoen naar 1,33 miljoen. Dit komt overeen met een
groeipercentage van 17 in slechts één jaar.
De vraag van overzeese toeristen (VS, Canada) nam daarbij veel sterker toe dan de vraag van Europese toeristen.
Dit heeft ertoe geleid dat in 2015 voor het eerst meer Amerikanen en Canadezen dan Duitsers een riviercruise in
Europa maakten.
Het aandeel van Amerikanen en Canadezen is daarmee opgeklommen van 32% (2014) naar 38% (2015), terwijl
het aandeel van Duitsers is teruggevallen van 36% (2014) naar 29% (2015). Deze verschuivingen zijn het resultaat
van de buitengewone toename van de vraag bij overzeese klanten.17
Onder Duitse toeristen genoot de Rijn in 2015 een sterk toenemende populariteit. Het marktaandeel van de
Rijncruises steeg van 30% (2014) naar 38% (2015), terwijl het marktaandeel van de Donaucruises slonk van 41%
naar 38%.18 De Rijn en de Donau hebben dus momenteel een even groot aandeel op de markt als het gaat om
Duitse toeristen. Alles bij elkaar maken de Duitsers in totaal driekwart van hun riviercruises op die twee Europese
rivieren.
Amsterdam is een belangrijke vertrekplaats voor riviercruises op de Rijn, Main en Donau. Ongeveer tachtig
procent van de scheepsreizen is een turnaround call, wat inhoudt dat Amsterdam zowel begin- als eindpunt van
de reis is.19
De passagiers komen vooral uit de VS, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië en Australië. De stad Amsterdam
profiteert enorm van deze rivierreizen, omdat de toeristen ook in de stad veel bijdragen aan het verhogen van de
omzet in de horecasector. Zo brengen toeristen voordat ze aan boord gaan meestal een paar dagen door in een
hotel in Amsterdam om de stad en de regio te verkennen. Indien Amsterdam het eindpunt van de reis is, vindt
deze vakantie op het vasteland plaats nà de riviercruise.
7.

Vooruitzichten

De prognoses voor het toekomstige vervoersvolume in de binnenvaart kunnen worden uitgesplitst in
kortetermijnprognoses en middellange- tot langetermijnprognoses. Voor de kortetermijnprognoses zijn enerzijds
conjuncturele ontwikkelingen op macro-economisch en sectorniveau van belang, maar anderzijds ook trends op
de middellange tot lange termijn. Voor de tendensen op middellange tot lange termijn zijn de conjuncturele
effecten in principe uitgevlakt, omdat men ervan uit mag gaan dat hoog- en laagconjuncturen elkaar opheffen op
de middellange en lange termijn. Naast conjuncturele factoren en factoren op middellange en lange termijn
spelen in de binnenvaart ook factoren als waterstanden een rol. In 2015 is gebleken dat deze het vervoersvolume
sterk kunnen beïnvloeden.
In het kader van haar activiteiten volgt de CCR de ontwikkelingen in de Rijnvaart regelmatig en daarbij worden
ook prognoses op de korte tot middellange termijn uitgewerkt. De vooruitzichten op middellange en lange termijn
stoelen op de trends en toelichtingen per goederensegment uit het hoofdstuk over de Rijnvaart (hfdst. 2.1). De
kortetermijnprognoses zijn gebaseerd op de huidige macro-economische ramingen in samenhang met
kortetermijnontwikkelingen in verschillende bedrijfstakken.
Het onderzoeks- en adviesbureau PANTEIA heeft onlangs een studie gepubliceerd over de binnenvaart in
Nederland20 waarin middellangetermijnprognoses (2014-2020) voor de verschillende goederensegmenten zijn
opgenomen. Het accent ligt daarbij op de transportvraag in Nederland. De resultaten dekken zich natuurlijk deels
met de Rijnvaart, maar er zitten ook verschillen in de trends.
17
18
19
20

Bron: Deutscher Reiseverband DRV, persbericht van 10 maart 2016 ‘Riviercruisevaart in Europa weer op recordniveau’
Bron: artikel ‘Meer buitenlandse gasten op riviercruises’, in Die Binnenschifffahrt, nr. 3 / 2016
Bron: artikel ‘Goed voor (bijna) honderd miljoen per jaar’, in Havenmagazine van de haven van Amsterdam, februari 2016
PANTEIA (2016), Middellangetermijnprognoses voor het ladingvolume in de binnenvaart – Voorspellingen voor 2016-2020.
Maart 2016
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Als voorbeeld kunnen zand, aarde en bouwmaterialen aangehaald worden. Voor dit segment is de prognose in
Nederland gunstiger dan in de Rijnvaart.21 Hetzelfde geldt voor aardolieproducten. Gelet op de lage olieprijzen
valt in dit segment op korte termijn zelfs progressie te verwachten op de Rijn. Op de lange termijn vertoont deze
goederengroep in de Rijnvaart echter een neerwaartse trend, die samenhangt met particuliere huishoudens die
minder stookolie verbruiken (zie hfdst. 2.1). In Nederland vervult het transport van aardolieproducten nog andere
functies, die verband houden met de handel en met schommelingen in de olieprijs. De perspectieven voor
Nederland zijn wat dit betreft positiever.
Onderstaande tabellen bevatten derhalve prognoses voor de korte en middellange termijn, waarbij de
kortetermijnprognoses betrekking hebben op 2016 en de middellangetermijnprognoses zich uitstrekken tot 2020.
Tabel 7: Prognoses op de korte en middellange termijn voor de Rijnvaart
korte termijn

middellange
termijn

stijgend

stijgend

Steenkool

gelijkblijvend

gelijkblijvend

Erts

gelijkblijvend

dalend

Metaal

gelijkblijvend

gelijkblijvend

Zand, aarde en bouwmaterialen

gelijkblijvend

dalend

Containers

stijgend

stijgend

Aardolieproducten

stijgend

dalend

Chemische producten

stijgend

stijgend

leicht stijgend

leicht stijgend

Landbouw & levensmiddelen en veevoeders

Totaal
Bron: CCR

Tabel 8: Prognoses op de korte en middellange termijn voor de transportvraag in Nederland
korte termijn

middellange
termijn

stijgend

stijgend

Steenkool

gelijkblijvend

stijgend

Erts

gelijkblijvend

dalend

Metaal

stijgend

gelijkblijvend

Zand, aarde en bouwmaterialen

stijgend

stijgend

Containers

stijgend

stijgend

Aardolieproducten

stijgend

stijgend

Chemische producten

stijgend

stijgend

Totaal

stijgend

stijgend

Landbouw & levensmiddelen en veevoeders

Bron: PANTEIA

In totaal wordt verwacht dat de Rijnvaart er in 2016 zo’n 2 à 3% op vooruit zal gaan. PANTEIA verwacht voor
Nederland een toename van de vervoersvraag van 3,2% in 2016 en 1% in 2017.

21

PANTEIA (2016), blz. 110.
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Voor de Donauvaart verwacht de Donaucommissie dat de vervoersvolumes in de landbouwsector en in de
chemische industrie22 in 2016 aan zullen trekken. Het vervoer van grondstoffen voor de metaalverwerkende
industrie (erts, pellets, steenkool) zal grotendeels afhangen van de algemene situatie op de wereldwijde en de
Europese metaalmarkt en van de scheepvaartcondities in de tweede helft van 2016. Op middellange termijn moet
in Europa rekening gehouden worden met een stagnerende tot licht dalende staalproductie. 23 Deze prognose
heeft betrekking op het vervoer van erts en metaalproducten.

Besluit 2016-II-7 van 8 december 2016 – Economische situatie in de Rijnvaart
De Centrale Commissie,
gelet op het mondelinge verslag van de voorzitter van haar Economisch Comité,
neemt kennis van het verslag over de economische situatie in de Europese binnenvaart in het eerste semester
van 2016.
Bijlage: Verslag over de economische situatie in de Europese binnenvaart in het eerste semester van 2016
1.

Vervoersvraag

In de eerste helft van het jaar werden in heel Europa iets minder goederen over de binnenwateren vervoerd dan
in de eerste helft van het jaar ervoor.
Voor de Rijn, waarover twee derde van het Europese binnenvaartvervoer plaatsvindt, hebben de vervoerde
volumes een lichte daling van rond 2% laten aantekenen. De vervoersprestatie heeft een iets sterkere daling
vertoond (-5%).
In andere gebieden van Europa, zoals het Donaubekken, hebben uitzonderlijke factoren (afname van het vervoer
van landbouwproducten als gevolg van tegenvallende oogsten) tot een aanmerkelijk sterkere daling geleid.
Afb. 1: Goederenvervoer over de traditionele Rijn per kwartaal (Q1/2005 – Q2/2016, in mln. t)

Bron: destatis

22

Bron : Donaucommissie

23

Bron: Unicredit Bank Austria (2014), sectorrapport metaalsector
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De evolutie van het vervoer over de Rijn verliep niet voor alle goederensegmenten gelijk. Droge bulkgoederen,
die met 57% goed zijn voor het grootste deel van het goederenvervoer, hadden te kampen met een krimp van
3%. Het vervoer van vloeibare bulkgoederen nam dankzij de lage olieprijs met circa 3% toe. Het containervervoer
nam licht af, het vervoer van stukgoederen echter sterk.
Tabel 1: Procentuele verandering van het goederenvervoer (in ton) in de Rijnvaart per semester

Totaal

Droge
bulkgoederen

Vloeibare
bulkgoederen

Containers

Stukgoederen

% 16/15

-2,1

-3,0

3,3

-0,7

-11,9

% 15/14

3,1

1,4

3,8

4,3

13,1

% 14/13

-0,5

1,0

-6,5

3,3

0,7

Bron: berekening CCR

In vergelijking met de cijfers van eerdere jaren kunnen voor de Rijn de volgende structurele trends worden
vastgesteld:
Het aandeel


droge bulkgoederen kent sinds enkele jaren een achteruitgang en deze trend heeft zich ook in de eerste
helft van 2016 voortgezet.24



vloeibare bulkgoederen neemt door de jaren heen licht toe.



van het containervervoer zit al jaren in de lift.25



stukgoederen (niet in containers vervoerde installaties, machines enz.) is door de jaren heen relatief
constant gebleven.

2.

Ontwikkeling van de vrachtprijzen en de beladingsgraad van de schepen

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de vrachtprijzen in Nederland, volgens nieuw onderzoek van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.26

24

25

26

In de eerste helft van 2005 bedroeg het aandeel droge bulkgoederen in het vervoersvolume voor de Rijn nog 61%, in
tegenstelling tot 57% in de eerste helft van 2016.
In de eerste helft van 2005 lag het aandeel van het containervervoer in het totale vervoersvolume net op 2%, in vergelijking
met de kleine 11% in de eerste helft van 2016 (gemeten aan de hand van het goederengewicht in de containers).
Bij dit onderzoek werd op basis van steekproeven gekeken naar de vrachtprijzen in de drogeladingvaart, evenals in de
tankvaart en het containervervoer.
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Afb. 2: vrachtprijzen in de Nederlandse binnenvaart (2015 = 100)
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Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek



In Q1 2016 lagen de vrachtprijzen iets hoger dan in Q1 2015, in Q2 2016 juist iets lager. Al met al kan voor
de eerste helft van het jaar worden uitgegaan van een stagnatie ten opzichte van het jaar ervoor.



Vergeleken met de tweede helft van 2015 waren de vrachtprijzen in de eerste helft van 2016 aanmerkelijk
lager, als gevolg van het laagwater in de herfst van 2015: gedurende de eerste helft van 2016 was de
waterstand overwegend relatief hoog, zodat de schepen op de meeste plekken een hoge beladingsgraad
hadden.


Afb. 3: Ontwikkeling van de maximale beladingsgraad van scheepseenheden bij Kaub aan de Rijn en de ontwikkeling van
de vrachtprijzen *

*Scheepstypen met een diepgang van 2,5 m/3,0 m. Vrachtprijzen in de tankvaart
Bron: berekening CCR op basis van gegevens van de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), ter
beschikking gesteld door de Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
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3.

Omzetontwikkeling

In Nederland was de omzet in de eerste helft van 2016 net 3% lager dan het jaar ervoor. Dit is vooral te wijten
aan de negatieve trend in het tweede kwartaal van 2016 (-6 % ten opzichte van Q2 2015), terwijl het eerste
kwartaal van 2016 een lichte groei kende.
Afb. 4: Omzetontwikkeling in de Nederlandse binnenvaart (2010=100)

Bron: CBS

De oorzaak voor de zwakke omzetontwikkeling is te vinden in de overcapaciteit op de markt, die leidt tot
stagnerende prijzen. Tegelijkertijd zijn de volumes licht gedaald. Ook het uitblijven van laagwater had effect op
de omzetontwikkeling (zie punt 2).

4. Kostenontwikkeling
Dankzij de dalende olieprijzen bereikten de gasolieprijzen in Q2 het laagste peil sinds jaren. In het derde kwartaal
van 2016 stegen de prijzen licht, hetgeen zich voortzette in oktober en november.
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Afb. 5: Ontwikkeling van de gasolieprijzen *
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Bron: CBRB * in euro per 100 liter, excl. Btw en CDNI-heffing

5. Vooruitzichten
Tabel 2: Verwachte ontwikkeling van de vervoersvraag in 2017

Factoren van invloed

Trends in 2017

Oogst

Stijging

IJzerertsen

Staalproductie

Stagnatie

Metalen

Staalproductie

Stagnatie

Weersinvloeden,
energiebeleid, staalproductie

Daling

Bouwactiviteiten

Stagnatie

Wereldhandel

Stijging

Olieprijs

Stijging

Chemische productie

Stijging

Landbouwproducten

Kolen
Zand, aarde & bouwstoffen
Containers
Aardolieproducten
Chemicaliën
Bron: CCR

6.

Conclusie






Ook de Rijnvaart heeft zich nog niet volledig hersteld van de daling van de vervoersvolumes als gevolg
van het laagwater in de tweede helft van het jaar.
De Donauvaart werd geconfronteerd met een aanmerkelijke daling van het vervoersvolume als gevolg
van uitzonderlijke factoren (oogstresultaten)
De ontwikkeling van de prijzen en omzet zwakte iets af.
De kosten zijn dankzij de lage brandstofprijzen nog steeds lager dan enkele jaren geleden.
Al met al is er nauwelijks sprake van verandering in vraag en aanbod op de markt.
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C. Schipperspatenten en bemanning
Besluit 2016-I-6 van 2 juni 2016 – Elektronische publicatie van de afgevende autoriteiten – Wijziging van
de bijlagen A5, D5 en D6 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn
De Centrale Commissie,
gezien de Besluiten 2010-I-8 (II) en 2015-I-11,
op voorstel van haar Comité Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Beroepsopleiding,
belast haar Comité Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Beroepsopleiding met de goedkeuring en het
doorvoeren van redactionele wijzigingen in de Bijlagen A5, D5 en D6 van het Reglement betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP), die achteraf voor kennisneming aan de plenaire vergadering worden
voorgelegd. Indien het Comité geen overeenstemming bereikt, worden de voorstellen aan de plenaire
vergadering voorgelegd. neemt de wijzigingen van de Bijlagen A5, D5 en D6 van het Reglement betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn aan overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
De bijgevoegde wijzigingen zullen op 1 augustus 2016 in werking treden.
Bijlage: wijziging van het reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn
1.

Bijlage A5 komt als volgt te luiden:
"A5

In het buitenland opgestelde als gelijkwaardig erkende dienstboekjes

De lijst van de in het buitenland opgestelde als gelijkwaardig erkende dienstboekjes en de bijbehorende
informatie inzake de afgevende autoriteiten worden door de CCR gepubliceerd op haar website www.ccrzkr.org.”
2.

Bijlage D5 komt als volgt te luiden:
"D5

Als gelijkwaardig erkende vaarbevoegdheidsbewijzen

De lijst van de als gelijkwaardig erkende vaarbevoegdheidsbewijzen en de bijbehorende informatie inzake
de afgevende autoriteiten en de modellen worden door de CCR gepubliceerd op haar website www.ccrzkr.org.”
3.

Bijlage D6 komt als volgt te luiden:
"D6

Als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen voor de radarvaart

De lijst van de als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen voor de radarvaart en de bijbehorende
informatie inzake de afgevende autoriteiten en de modellen worden door de CCR gepubliceerd op haar
website www.ccr-zkr.org.”

Besluit 2016-II-8 van 8 december 2016 – Wijziging van het Reglement betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn – Wijziging van het model van het Rijnpatent in Nederland (Bijlage D1
van het RSP)
De Centrale Commissie neemt kennis van het besluit inzake de wijzigingen van het Reglement betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn dat op 13 juli 2016 is aangenomen door middel van de schriftelijke procedure:
"Besluit van 13 juli 2016
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Wijziging van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn - Wijziging van het model van het
Rijnpatent in Nederland (Bijlage D1 van het RSP)
De Centrale Commissie,
op voorstel van haar Comité Sociale zaken, arbeidsomstandigheden en beroepsopleiding,
na kennis te hebben genomen van het nieuwe Nederlandse model van het Rijnpatent,
neemt de in de bijlage bij dit besluit gevoegde wijziging van Bijlage D1 van het Reglement betreffende het
scheepvaartpersoneel op de Rijn aan.
Deze wijzigingen gelden vanaf 15 juli 2016.
Bijlage
1.

Bijlage D1 komt als volgt te luiden (De wijziging van het model betreft uitsluitend de Nederlandse versie):
„Bijlage D1
(Model)
Rijnpatent*
(85 mm x 54 mm - Grondkleur blauw)
(Voorzijde)

(Achterzijde)

* Van kracht vanaf 15.7.2016 bij de afgifte/verlenging van Rijnpatenten. Bestaande partijen met het oude logo
kunnen worden gebruikt tot de voorraden zijn uitgeput.”

2.

In de lijst van de voor afgifte en verlenging van de Rijnpatenten bevoegde autoriteiten in bijlage 4 bij
Dienstinstructie nr. 2 overeenkomstig artikel 1.03 van het RSP voor de bevoegde autoriteiten wordt voor
Nederland de vermelding „CCV afdeling binnenvaart“ vervangen door „CBR, divisie CCV“.”

Besluit 2016-II-9 van 8 december 2016 – Wijziging van het Reglement betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn – Aanpassing van de bemanningsvoorschriften, artikelen 3.01, 3.02,
vierde t/m achtste lid, 3.15, derde lid, 3.16, eerste, derde en (nieuw) vierde lid, 3.17, eerste t/m derde lid,
zesde t/m (nieuw) negende lid en (nieuw) tiende lid, 3.18, tweede lid, 7.01 vierde lid, 7.02 vierde lid, 7.06
eerste lid alsmede bijlage A1
Motivering
De bemanningsvoorschriften voor de Rijn zijn 30 jaar zo goed als ongewijzigd gebleven. Bij een aanpassing in 2002
werden enkele kleine wijzigingen aangebracht, bestaande uit de eerste stappen om in de bemanningstabellen
rekening te houden met leerlingen.
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In 2014 heeft het Nederlandse voorzitterschap van de Centrale Commissie de herziening van de
bemanningsvoorschriften als prioriteit van de werkzaamheden aangewezen en de sociale partners van de
Europese Binnenvaart Unie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de European Transport Workers
Federation (ETF), en ook de handhavingsautoriteiten (vertegenwoordigd door AQUAPOL) verzocht voorstellen te
doen waarbij rekening wordt gehouden met de technische vooruitgang op het gebied van scheepstechniek,
informatietechnologie, en de economische en wettelijke veranderingen in de binnenvaart. Vanuit hun
respectievelijke invalshoek hebben vakbonden en vakorganisaties op een workshop op 5 november 2014 talrijke
voorstellen gedaan voor een aanpassing van de bemanningsvoorschriften en verbetering van de
controlemogelijkheden.
Alhoewel tijdens de workshop duidelijk werd dat er diepgaand onderzoek zou moeten worden verricht naar de
zeer fundamentele veranderingen die zich in de afgelopen dertig jaar in de arbeidsbelasting van de
bemanningsleden hebben voltrokken, zijn de sociale partners het eens geworden over zes voorstellen ter wijziging
van de bemanningsvoorschriften die op korte termijn kunnen worden ingevoerd en geen fundamentele
verandering van de controlemechanismen vereisen. Er is een consensus bereikt over de voorstellen met
betrekking tot
1.

de schrapping van de functie van matroos-motordrijver,

2.

het sterker laten meewegen van de opleiding in de bemanningstabellen,

3.

verlichtingen voor het varen met grote samenstellen en hechte samenstellen

4.

een aanpassing van de minimumbemanning bij chartervaarten van dagtochtschepen in functie van het
aantal passagiers dat zich aan boord bevindt.

Deze voorstellen hebben de delegaties in gewijzigde vorm de laatste keer op 6 september 2016 met de sociale
partners besproken en goedgekeurd, waarbij er echter nog geen overeenstemming kon worden bereikt over de
vereenvoudigingen bij een wisseling en herhaling van de exploitatiewijze. Afgezien hiervan hebben de delegaties
hun steun uitgesproken voor het bij de Europese Commissie door de sociale partners ingediende voorstel om een
diepgaand wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gevolgen van de veranderde randvoorwaarden voor de
arbeidsbelasting van bemanningsleden.
Het Comité Sociale Zaken, arbeidsomstandigheden en beroepsopleiding heeft de voorstellen waarover afgelopen
september een consensus bereikt werd, tijdens de vergadering op 12 oktober jongstleden goedgekeurd.
Behoeften waaraan de voorgestelde wijzigingen geacht zijn te beantwoorden
De voorgestelde wijzigingen zijn gebaseerd op voorstellen uit de praktijk en kunnen ertoe bijdragen het
economisch rendement in de binnenvaart te verhogen, zonder echter aan veiligheid in te boeten. De vier
gezamenlijk overeengekomen voorstellen kunnen als volgt worden gemotiveerd:
1. Het voorstel om in de bemanningstabellen af te zien van de matroos-motordrijver en door een bijkomende
volmatroos te vervangen, respectievelijk als er al een volmatroos voorgeschreven is, door een bijkomende
matroos te vervangen, komt overeen met de huidige vereisten voor het onderhoud aan de motor tijdens de
vaart en het feit dat de matrozen tijdens de opleiding leren om met motoren om te gaan. De functie van
matroos-motordrijver stamt uit de tijd dat motoren tijdens de vaart nog regelmatig doorgesmeerd moesten
worden en de bedrijfstoestand gecontroleerd moest worden. Dit is sinds decennia in veel gevallen niet meer
nodig. De sociale partners en delegaties zijn daarom van mening dat de functie van matroos-motordrijver
niet meer van deze tijd is, omdat de opleiding van matrozen de voor een matroos-motordrijver vereiste
kennis van motoren al omvat en matrozen die ooit in de sleepvaart op schepen zonder eigen aandrijving
werden opgeleid, nu niet meer de functie van matroos-motordrijver bekleden, maar door hun vaartijd al zijn
opgeklommen tot stuurman. De kwalificatie voor matroos-motordrijver kan bovendien door elke matroos
door vaartijd van een jaar op een gemotoriseerd schip en basiskennis van motoren worden verworven,
zonder dat hiervoor een specifiek examen moet worden afgelegd. In het licht van het voorstel van de sociale
partners is in het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn ter erkenning van de
beroepskwalificaties in de Europese binnenvaart van 18 februari 2016 de functie van matroos-motordrijver
als lid van de dekbemanning niet meer voorzien. Ook dit effent de weg voor vervanging door een volmatroos,
respectievelijk door een matroos.
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2.

Om in de bemanningstabellen meer rekening te kunnen houden met leerlingen, wilden de sociale partners
de beroepsopleiding in de binnenvaart in vergelijking met het verkrijgen van kwalificaties door vaartijd
alleen, bevorderen en wel zo dat, afgezien van de regelingen tot nu toe, alle leerlingen tijdens een
ononderbroken duur van maximaal drie maanden per kalenderjaar, voor de tijd dat zij aantoonbaar een
schippersschool bezoeken, niet vervangen hoeven te worden. Dit is sinds 2003 met name op grote
vaartuigen in de praktijk gebracht en heeft ertoe geleid dat het aantal leerlingen in de binnenvaart is
toegenomen, zonder dat dit aantoonbaar de veiligheid van het scheepsverkeer in het geding heeft gebracht.
De delegaties hebben dit voorstel licht gewijzigd, namelijk dat een leerling afgezien van de nu reeds
bestaande mogelijkheden, niet vervangen hoeft te worden wanneer hij aantoonbaar voor een maximale
duur van drie maanden per kalenderjaar een schippersschool bezoekt, wanneer er op zijn minst een leerling
daadwerkelijk aan boord is in die gevallen dat er volgens de bemanningstabellen een tweede leerling is
voorgeschreven. Hierdoor willen zij enerzijds de ondernemers tegemoetkomen die bijzonder veel doen voor
de opleiding van leerlingen en anderzijds een te sterke inkrimping van het aantal bemanningsleden
vermijden, aangezien dit met name bij een klein aantal nautische personeelsleden de veiligheid van het
scheepsverkeer merkbaar nadelig zou kunnen beïnvloeden. Voor de nieuwe constellaties die hierdoor
ontstaan, is bovendien – op het moment dat de nieuwe voorschriften van kracht worden - altijd de
exploitatiewijze S2 voorgeschreven, wat eveneens bijdraagt aan het behoud van een hoog veiligheidsniveau
als van vervanging wordt afgezien.

3.

Het voorstel van de sociale partners om in artikel 3.16 de bemanningstabel in de sleepvaart en bij hechte
samenstellingen af te zien van de bovenste groep, hangt samen met de inschatting dat bij gekoppelde
vaartuigen door het gebruik van motoren voor het bedienen van ankers en lieren de lichamelijke belasting
van de bemanningsleden aanzienlijk minder is geworden. Bovendien worden de afgelopen jaren in de
zesbaksvaart op de Niederrhein steeds betere inrichtingen voor het spannen van de kabels ingezet,
waardoor een zevende persoon om veilig met het schip te kunnen varen, overbodig lijkt. De delegaties
konden in principe instemmen met dit voorstel. Vanwege de bijzonder hoge verkeersdichtheid op de
Niederrhein en het de laatste jaren toegenomen aantal duwstellen met zes bakken, willen zij de afschaffing
van de bovenste bemanningsgroep na bepaalde tijd evalueren.

4.

Het voorstel om de minimumbemanning op dagtochtschepen in de chartervaart af te laten hangen van het
aantal passagiers dat daadwerkelijk op het schip aanwezig is, vloeit voort uit een situatie die in Nederland in
de praktijk getest werd, waarbij bleek dat de vaststelling van het aantal passagiers dat zich aan boord bevindt
geen extra belasting voor de controlerende autoriteiten vormt, hoewel dat op zich denkbaar zou zijn
geweest. In het RSP wordt uitgegaan van het principe dat de vereiste minimumbemanning wordt
samengesteld in functie van het aantal maximaal aan boord toegelaten aantal passagiers. Tot nu toe geldt
ook bij een chartervaart waarbij minder passagiers vervoerd worden dan maximaal zijn toegelaten, dat zich
altijd aan boord de minimumbemanning moet bevinden die voor het theoretisch mogelijke geval van een
reis met een volledig bezet schip is voorgeschreven. In bepaalde gevallen wordt dit als niet evenredig
beschouwd, zodat het adequaat wordt geacht om onder bepaalde, in het RSP nu in artikel 3.17 negende lid
nader omschreven omstandigheden, uit te gaan van het aantal passagiers dat zich daadwerkelijk aan boord
bevindt.
Sinds de invoering van veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen, hetgeen de laatste wijziging
van het RSP was op dit gebied, wordt het aantal vereiste deskundigen voor de passagiersvaart,
eerstehulpverleners en persluchtmaskerdragers bepaald in functie van het aantal passagiers dat zich
daadwerkelijk aan boord bevindt. Ook bij het nautische personeel biedt het RSP nu al de mogelijkheid de
omvang van de vereiste minimumbemanning te reduceren, en wel zo dat op passagiersschepen die zonder
passagiers aan boord varen de voorschriften voor vrachtschepen van toepassing zijn.
De door de sociale partners voorgestelde aanpassing van de minimumbemanning aan boord van
dagtochtschepen werd op voorstel van de delegaties beperkt tot de volgende, lagere groep in de
bemanningstabel, om te voorkomen dat dagtochtschepen met een groot aantal toegelaten passagiers bij
een chartervaart met slechts zeer weinig passagiers alleen varen met een sterk gereduceerde
minimumbemanning, in functie van het aantal passagiers dat zich daadwerkelijk aan boord bevindt. De
delegaties willen op deze wijze rekening houden met het feit dat in het licht van de veiligheid van de
passagiers, niet alleen rekening gehouden dient te worden met hun aantal, maar ook met de afmetingen
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van het schip en de veiligheidsuitrustingen aan boord van het schip. Bij de wijziging van het voorschrift met
betrekking tot de minimumbemanning in de chartervaart, wijst de regelgever er uitdrukkelijk op dat de
voorschriften ten aanzien van het veiligheidspersoneel in de passagiersvaart en ook ten aanzien van de
veiligheidsrol allemaal ongewijzigd van toepassing blijven zodat ook hier de veiligheid niet in het geding kan
komen. Bovendien wordt een grotere omvang van de controle, waarbij uit moet worden gegaan van de
vaststelling van het aantal passagiers dat zich daadwerkelijk aan boord bevindt, door deze beperking
gedeeltelijk voorkomen.
Besluit
De Centrale Commissie,
opnieuw bevestigend te willen bijdragen aan de integratie en versterking van de Europese binnenvaartmarkt,
ernaar verwijzend dat „de Rijnvaart onverminderd onder zo eenvoudig, duidelijk en geharmoniseerd mogelijke
juridische randvoorwaarden zou moeten opereren“, zoals de lidstaten dit in de Verklaring van Bazel van 16 mei
2006 tot uitdrukking hebben gebracht,
in de overtuiging dat de aanpassing van de bemanningsvoorschriften een maatregel is die tot doel heeft, de
verplichtingen van de ondernemers en bemanningsleden te verlichten en significant bij te dragen aan de
economische dynamiek van de sector,
onder verwijzing naar de voorstellen van de sociale partners,
op voorstel van haar Comité Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Beroepsopleiding,
I
besluit de bijgevoegde wijziging van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn.
II
Deze wijzigingen worden van kracht op 1 december 2017.
Bijlage: wijziging van het reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

1.

Artikel 3.01, tweede zin, wordt als volgt gewijzigd:
a)

2.

de woorden "matroos-motordrijver" komen te vervallen.

Artikel 3.02 wordt als volgt gewijzigd:
a)

Het vierde lid komt te vervallen.

b)

De huidige leden 5, 6 en 7 krijgen de nummers 4, 5 en 6.

c)

Na het zesde lid wordt een zevende lid toegevoegd:
„7.

voor de machinist
a)

een minimumleeftijd van 18 jaar en een met goed gevolg afgelegd eindexamen van een
vakopleiding op het gebied van motoren of werktuigbouwkunde;

of
b)

een minimumleeftijd van 19 jaar en een vaartijd van ten minste 2 jaar als volmatroos op een
gemotoriseerd binnenschip.
Houders van een groot patent, een overeenkomstig Richtlijn 96/50/EG afgegeven vaarbewijs, een
vaarbewijs als bedoeld in bijlage 1 van Richtlijn 91/672/EEG of een aan het grote patent als
gelijkwaardig erkende vaarbevoegdheidsbewijs mogen naast de functie van stuurman ook de
functies van lichtmatroos, matroos en volmatroos uitoefenen.“
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3.

Artikel 3.15, derde lid, komt als volgt te luiden:
„3. De voorgeschreven minimumbemanning overeenkomstig de onder 1 genoemde tabel, kan
a) in groep 1, exploitatiewijze B, Standaard S2,
b) in groep 2, exploitatiewijze A1, Standaard S2, en
c) in groep 3, exploitatiewijze A1, Standaard S1 en exploitatiewijze A2, Standaard S2
voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar met een lichtmatroos
worden verminderd, als deze lichtmatroos gedurende deze tijd een schippersschool bezoekt.
Opeenvolgende periodes met een gereduceerde bemanning moeten door een periode van minimaal
één maand worden onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool moet worden aangetoond met
een verklaring van de schippersschool, die zich aan boord moet bevinden en waarin de tijden van het
schoolbezoek zijn aangegeven. De eerste zin, onderdeel a en het tweede alternatief van onderdeel c
zijn slechts van toepassing wanneer gedurende de tijd dat de ene lichtmatroos een schippersschool
bezoekt, de tweede lichtmatroos aan boord is. Deze bepalingen gelden niet voor de lichtmatroos zoals
bedoeld in het tweede lid.“

4.

Artikel 3.16 wordt als volgt gewijzigd:
a)

Het eerste lid komt als volgt te luiden:
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„1. De minimumbemanning van hechte samenstellen en andere hechte samenstellingen bestaat uit:
Groep

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze
A1, A2 of B en voor de uitrustingsstandaard S1 of S2

Bemanningsleden
A1
S1

1

2

3

4

5

afmeting van het
samenstel
L  37 m
B  15 m

afmeting van het
samenstel
37 m < L  86m
B  15 m
duwboot +
1 duwbak
met L > 86 m of
afmeting van het
samenstel
86 m < L  116,5 m
B  15 m
duwboot
+ 2 duwbakken*)
motorschip
+ 1 bak*)

duwboot + 3 of
meer duwbakken*)
motorschip
+ 2 of meer
duwbakken*)

A2
S2

schipper ..................
stuurman ................
volmatroos .............
matroos ..................
lichtmatroos ...........
machinist
schipper ..................
stuurman ................
volmatroos .............
matroos ..................
lichtmatroos ...........
machinist
schipper ..................
stuurman ................
volmatroos .............
matroos ..................
lichtmatroos ...........
machinist

1
1
1 of
1
1 of
1
1
-

schipper ..................
stuurman ................
volmatroos .............
matroos ..................
lichtmatroos ...........
machinist
schipper ..................
stuurman ................
volmatroos .............
matroos ..................
lichtmatroos ...........
machinist

1
1
1
11)
1 of 1
1
1
2
1
2
1
1

1
1
1
1
1
2
-

S1

B
S2

S1

S2

1
1
1
1
1
1
-

2
2
11)
2
1
11)
-

2
21)
-

2
1
11)
2
2
2 of 2
1
12)
2
1
-

1
1
21)
1
1
1
1
1

2
2
11)
2
2
11)
1

2
1
21)
2
1
21)
1

2 of
1
2
1
2 of
1
2
11)
1

1)

De lichtmatroos of één van de lichtmatrozen mag worden vervangen door een deksman.

2)

De stuurman moet in het bezit zijn van het overeenkomstig dit reglement vereiste schipperspatent.

3)

Eén van de lichtmatrozen moet ouder zijn dan 18 jaar.

2
12)
2
2
12)
2
1

2
21)3)
2
1
1
2
1
1
1
2 of
1
1
1
1
2 of
1
1
2
1

2
12)
1
1
2
12)
1
1
1

*) In dit artikel omvat het begrip “duwbak” ook motorschepen zonder eigen in werking gestelde voortstuwingswerktuigen en sleepschepen.
Bovendien is de volgende gelijkwaardigheid van toepassing: 1 duwbak = meerdere bakken met een totale lengte van niet meer dan 76,50
m en een totale breedte van niet meer dan 15 m.
„

b)

Het derde lid komt als volgt te luiden:
„3. De voorgeschreven minimumbemanning overeenkomstig de in het eerste lid genoemde tabel,
kan
a)
b)
c)
d)
e)

in de groep 1, exploitatiewijze B, Standaard S2,
in de groep 2, exploitatiewijze A1, Standaard S2,
in de groep 3, exploitatiewijze A1, Standaard S1 en exploitatiewijze A2, Standaard S2,
in de groep 4, exploitatiewijze A1, Standaard S2 en exploitatiewijze A2, Standaard S2, en
in de groep 5, exploitatiewijze A1, Standaard S1, exploitatiewijze A2, Standaard S2, en
exploitatiewijze B, Standaard S2
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voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar met een
lichtmatroos worden verminderd, als deze lichtmatroos gedurende deze tijd een schippersschool
bezoekt. Opeenvolgende periodes met een gereduceerde bemanning moeten door een periode
van minimaal één maand worden onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool moet worden
aangetoond met een verklaring van de schippersschool, die zich aan boord moet bevinden en
waarin de tijden van het schoolbezoek zijn aangegeven. De eerste zin, onderdeel a en het tweede
alternatief van onderdeel c, d en het tweede alternatief van onderdeel e zijn slechts van
toepassing wanneer gedurende de tijd dat de ene lichtmatroos een schippersschool bezoekt, de
tweede lichtmatroos aan boord is. Deze bepalingen gelden niet voor de lichtmatroos zoals
bedoeld in het tweede lid.

c)

Na het derde lid wordt het volgende, nieuwe lid vier toegevoegd:
„4. De voorgeschreven machinisten overeenkomstig de in het eerste lid genoemde tabel mogen door
bijkomende volmatrozen worden vervangen. Zij mogen ook door bijkomende matrozen worden
vervangen, wanneer in de tabel in het eerste lid al een volmatroos is voorgeschreven.“

5.

Artikel 3.17 wordt als volgt gewijzigd:
a) Het eerste lid komt als volgt te luiden:
„1. De minimumbemanning van schepen voor dagtochten bestaat uit:
Groep

1

2

3

4

5

6

1)

Bemanningsleden

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze
A1, A2 of B en voor de uitrustingsstandaard S1 of S2
A1
A2
B
S1
S2
S1
S2
S1
schipper ..........................
1
2
2
Toegestaan
stuurman ........................
aantal
volmatroos ......................
passagiers tot matroos ...........................
1
1
2
en met 75
lichtmatroos ...................
machinist
schipper ..........................
1 of 1
1
2
2
Toegestaan
stuurman ........................
aantal
volmatroos ......................
passagiers van matroos ...........................
1
1
1
76 tot en met lichtmatroos ...................
1
1
11)
11)
250
machinist
1
1
1
schipper ..........................
1 of 1
1
2
2
3
Toegestaan
stuurman ........................
aantal
volmatroos ......................
1
1
1
passagiers van matroos ...........................
1
1
251 tot en met lichtmatroos ...................
2
1
1
600
machinist
1
1
1
1
schipper ..........................
1
1
2
2
3
Toegestaan
stuurman ........................
1
1
aantal
volmatroos ......................
1
passagiers van matroos ...........................
1
2
2
601 tot en met lichtmatroos ...................
11)
21)
1
1000
machinist
1
1
1
1
1
schipper ..........................
2 of 2
2
2
2
3
Toegestaan
stuurman ........................
aantal
volmatroos ......................
1
1
passagiers van matroos ...........................
3
2
1
3
1
3
1001 tot en met lichtmatroos ...................
2
1
11)
21)
11)
2000
machinist .........................
1
1
1
1
1
1
schipper ..........................
2
2
2
2
3
Toegestaan
stuurman ........................
aantal
volmatroos ......................
1
1
passagiers meer matroos ...........................
3
1
4
2
4
dan 2000
lichtmatroos ...................
11)
21)
1
11)
machinist .........................
1
1
1
1
1
De lichtmatroos of één van de lichtmatrozen mag worden vervangen door een deksman.
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S2
2
1
1
-

3
1
1
3
1
1
1
3
1
1
21)
1
3
1
2
21)
1

“

b)

Het tweede lid komt als volgt te luiden:
„2. De minimumbemanning van stoomschepen voor dagtochten bestaat uit:
Groep

Bemanningsleden

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze
A1, A2 of B en voor de uitrustingsstandaard S1 of S2
A1
A2
B
S1
S2
S1
S2
S1
schipper ..........................
1
1
2
2
3
Toegestaan
stuurman ........................
1
1
aantal
volmatroos ......................
1
1
1
1
1
1
passagiers van matroos ...........................
1
1
1
501
lichtmatroos ...................
1
1
tot en met 1000 machinist 2)
2
2
2
2
3
schipper ..........................
2 of 2
2
2
2
3
Toegestaan
stuurman ........................
aantal
volmatroos ......................
1
1
2
passagiers van matroos ...........................
3
2
1
3
1
3
1001
lichtmatroos ...................
2
1
11)
21)
11)
tot en met 2000 machinist 2)
3
3
3
3
3
3
1) De lichtmatroos of één van de lichtmatrozen mag worden vervangen door een deksman.
2) De Commissie van Deskundigen bepaalt of machinisten vereist zijn en vult dit onder nummer 52 van
binnenvaartcertificaat in.

S2
3
1
1
3
3
1
1
21)
3

“

c)

Het derde lid komt als volgt te luiden:
„3. De minimumbemanning van hotelschepen bestaat uit:
Groep

1

2

3

Toegestaan
aantal bedden:
tot en met 50

Toegestaan
aantal bedden:
van 51 tot 100

Toegestaan
aantal bedden
meer dan 100

Bemanningsleden

schipper .......................
stuurman .....................
volmatroos ...................
matroos ........................
lichtmatroos ................
machinist

S1
1
1
1

schipper .......................
stuurman .....................
volmatroos ...................
matroos ........................
lichtmatroos ................
machinist
schipper .......................
stuurman .....................
volmatroos ...................
matroos ........................
lichtmatroos ................
machinist

1
1
1
1
1 of
1
2
1

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze
A1, A2 of B en voor de uitrustingsstandaard S1 of S2
A1
A2
B
S2
S1
S2
S1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
3
1

2
1
1
2
1
1
1
1

3
1
1
3
3
1

S2
3
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1

“

d)

Het zesde lid komt als volgt te luiden:
„6. De minimumbemanning overeenkomstig de in het eerste lid genoemde tabel (schepen voor
dagtochten), kan
a) in de groep 2, exploitatiewijze A1, Standaard S2,
b) in de groep 3, exploitatiewijze A1, Standaard S1,
c) in de groep 4, exploitatiewijze A1, Standaard S2,
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d)
e)

in de groep 5, exploitatiewijze A1, Standaard S1, exploitatiewijze A2, Standaard S2 en
exploitatiewijze B, Standaard S2 en
in de groep 6, exploitatiewijze A1, Standaard S2 en exploitatiewijze B, Standaard S2

voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar met een
lichtmatroos worden verminderd, als deze lichtmatroos gedurende deze tijd een schippersschool
bezoekt. Opeenvolgende periodes met een gereduceerde bemanning moeten door een periode
van minimaal één maand worden onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool moet worden
aangetoond met een verklaring van de schippersschool, die zich aan boord moet bevinden en
waarin de tijden van het schoolbezoek zijn aangegeven. De eerste zin, onderdeel c, d en het
tweede en derde alternatief van onderdeel e zijn slechts van toepassing wanneer gedurende de
tijd dat de ene lichtmatroos een schippersschool bezoekt, de tweede lichtmatroos aan boord is.
Deze bepalingen gelden niet voor de lichtmatroos zoals bedoeld in het vijfde lid.“

e)

Het zevende lid komt als volgt te luiden:
„7. De minimumbemanning overeenkomstig de in het eerste lid genoemde tabel (stoomschepen
voor dagtochten), kan
a) in de groep 2, exploitatiewijze A1, Standaard S1,
b) in de groep 2, exploitatiewijze A2, Standaard S2, en
c) in de groep 2, exploitatiewijze B, Standaard S2
voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar met een
lichtmatroos worden verminderd, als deze lichtmatroos gedurende deze tijd een schippersschool
bezoekt. Opeenvolgende periodes met een gereduceerde bemanning moeten door een periode
van minimaal één maand worden onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool moet worden
aangetoond met een verklaring van de schippersschool, die zich aan boord moet bevinden en
waarin de tijden van het schoolbezoek zijn aangegeven. De eerste zin, onderdeel b en c zijn slechts
van toepassing wanneer gedurende de tijd dat de ene lichtmatroos een schippersschool bezoekt,
de tweede lichtmatroos aan boord is. Deze bepalingen gelden niet voor de lichtmatroos zoals
bedoeld in het vijfde lid.“

f)

Het achtste lid komt als volgt te luiden:
„8. De minimumbemanning overeenkomstig de in het eerste lid genoemde tabel (hotelschepen)
a)
b)

in de groep 1, exploitatiewijze A1, Standaard S2 en
in de groep 3, exploitatiewijze A1, Standaard S1

voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar met een
lichtmatroos worden verminderd, als deze lichtmatroos gedurende deze tijd een schippersschool
bezoekt. Opeenvolgende periodes met een gereduceerde bemanning moeten door een periode
van minimaal één maand worden onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool moet worden
aangetoond met een verklaring van de schippersschool, die zich aan boord moet bevinden en
waarin de tijden van het schoolbezoek zijn aangegeven.“

g)

Na het achtste lid wordt een nieuw lid 9 toegevoegd:
„9. Bij dagtochtschepen met passagiers waarvan het aantal voor vertrek vaststaat en tijdens de vaart
niet wijzigt (chartervaart), kan de overeenkomstig de groepen 2 tot en met 6 voorgeschreven
minimumbemanning worden gereduceerd tot de eerst lagere groep, op voorwaarde dat het
overeenkomstig de groepen 1 tot en met 6 toegelaten aantal passagiers tijdens de vaart lager is
dan dit toegestane aantal. De eisen van hoofdstuk 5, alsmede de eisen die gelden voor de
bemanning en het boordpersoneel uit hoofde van de veiligheidsrol gelden onverminderd.”
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h)

Na het negende lid wordt een nieuw lid 10 toegevoegd:
„10. De machinisten die zijn voorgeschreven overeenkomstig de in het eerste tot derde lid genoemde
tabellen mogen door bijkomende volmatrozen worden vervangen. Deze volmatrozen mogen door
bijkomende matrozen worden vervangen, wanneer het aantal volmatrozen dat als
minimumbemanning overeenkomstig de in het eerste tot derde lid genoemde tabellen is
voorgeschreven, overeenstemt met het aantal te vervangen machinisten.“

6.

Artikel 3.18 tweede lid komt als volgt te luiden:
„2. Voldoet de uitrusting van een schip slechts gedeeltelijk aan de Standaard S1 zoals deze is bepaald in
artikel 3.14 van dit Reglement, en niet aan één of meer van de in artikel 3.14, lid 1.1, onderdelen a tot
en met c, van dit Reglement gestelde eisen wordt voldaan, dan
a) moet in de exploitatiewijzen A1 en A2 de matroos, zoals voorgeschreven in het eerste lid,
onderdeel a, door een volmatroos, en;
b) moeten de twee matrozen in de exploitatiewijze B, zoals voorgeschreven in het eerste lid,
onderdeel b door twee volmatrozen
worden vervangen.
In het in de eerste zin bedoelde geval kunnen de volmatrozen door matrozen worden vervangen, indien
de volmatrozen reeds deel uitmaken van de in artikel 3.15, artikel 3.16 of artikel 3.17 voorgeschreven
minimumbemanning.“

7.

In artikel 7.01, vierde lid, eerste zin, komen na het woord „matroos“ de woorden „of matroos-motordrijver“
te vervallen.

8.

In artikel 7.02, vierde lid, eerste zin, komen na het woord „matroos“ de woorden „of matroos-motordrijver“
te vervallen.

9.

In artikel 7.06, eerste lid, onderdeel a komen na het woord „matroos“ de woorden „of matroos-motordrijver“
te vervallen.

10. Bijlage A1, Nummer 2 (vaartijdenboek) komt als volgt te luiden:
„2. Aantekeningen in het vaartijdenboek
De aantekeningen die de schipper in dit vaartijdenboek moet aanbrengen, dienen te voldoen aan de
bepalingen van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn. Om te voldoen aan
de voorschriften van artikel 2.02, derde lid, moeten ook de vaar- en rusttijden worden aangetekend
die 48 uur voor het binnenvaren van het toepassingsgebied van het genoemde Reglement buiten het
toepassingsgebied van dit Reglement (Rijn) gemaakt zijn.
De functies van de bemanningsleden kunnen als volgt worden aangeduid:
Sch – Cd
=
Schiffsführer - Schipper – Conducteur
St - T =
Steuermann – Stuurman – Timonier
Bm – vMt – mMt
=
Bootsmann – Volmatroos – Maître-matelot
Mt
=
Matrose – Matroos - Matelot
Dm - Hp
=
Decksmann – Deksman – Homme de pont
Lm - Ml
=
Leichtmatrose – Lichtmatroos – Matelot léger
Mc
=
Maschinist – Machinist – Mécanicien
Op iedere bladzijde dient de schipper het volgende aan te tekenen:
-

de exploitatiewijze (aantekeningen in verband met een wijziging van exploitatiewijze dienen
steeds op een nieuwe bladzijde te worden aangebracht)
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-

het jaar

-

zodra het schip de vaart begint:
1e kolom - de datum (dag en maand)
2e kolom - de tijd (uur en minuten)
3e kolom - de plaats waar de vaart begint
4e kolom - de kilometerraai van die plaats
- zodra het schip de vaart onderbreekt:
1e kolom - de datum (dag en maand) indien deze afwijkt van de begindatum waarop het schip
de reis begonnen is
5e kolom - de tijd (uur en minuten)
6e kolom - de plaats waar het schip stilligt
7e kolom - de kilometerraai van die plaats

-

zodra het schip de vaart voortzet: dezelfde aantekeningen als bij het begin van de vaart

-

zodra het schip de vaart beëindigt: dezelfde aantekeningen als bij een onderbreking van de
vaart

-

De 8e kolom moet worden ingevuld (naam, voornaam, nummer van het dienstboekje of
vaarbevoegdheidsbewijs) wanneer de bemanning voor de eerste keer aan boord komt en
vervolgens telkens wanneer deze van samenstelling verandert.

-

In de kolommen 9 t/m 11 moeten het begin en het einde van de rusttijd van elk bemanningslid
worden aangetekend. Deze aantekeningen dienen uiterlijk om 8 uur de volgende ochtend in het
vaartijdenboek te worden aangebracht. Ingeval de bemanningsleden hun rust nemen volgens een
regelmatig rooster, kan per reis met één schema worden volstaan.

-

In de kolommen 12 en 13 moet bij wisseling van de bemanning telkens het tijdstip van aan boord
komen of van boord gaan worden vermeld.

Overtredingen / strafbare handelingen
Overtreding van de bemanningsvoorschriften van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de
Rijn is strafbaar. Hetzelfde geldt voor het niet bijhouden, dan wel het niet volgens de voorschriften bijhouden van
het vaartijdenboek.
(Gevolgd door de van kracht zijnde tekst van deel II van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op
de Rijn in het Frans, Duits en Nederlands.)

B-00734“
Besluit 2016-II-10 van 8 december 2016 – Erkenning van de geldigheid van nationale
vaarbevoegdheidsbewijzen van afzonderlijke lidstaten op de Rijn
De Centrale Commissie,
onder hernieuwde bevestiging van haar wil om een bijdrage te leveren aan de integratie en ontwikkeling van de
Europese binnenvaartmarkt,
verwijzend naar het feit dat "de Rijnvaart met zo eenvoudig, duidelijk en geharmoniseerd mogelijke juridische
randvoorwaarden dient te opereren", zoals de lidstaten hebben uitgedrukt in de Verklaring van Bazel van 16 mei
2006,
beseffende dat de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen een maatregel vormt teneinde de verplichtingen van
de scheepsexploitanten te vereenvoudigen en in aanzienlijke mate bij te dragen aan de economische dynamiek
van de sector,
rekening houdend met aanvullend Protocol nr. 7 van de Akte van Mannheim,
op voorstel van haar Comité Sociale zaken, arbeidsomstandigheden en beroepsopleiding,
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I
erkent de geldigheid van de Hochrheinpatenten op de Rijn die door de bevoegde Zwitserse autoriteiten zijn
afgegeven overeenkomstig de verordening van 19 april 2002 inzake de afgifte van patenten voor de Hochrhein
(SR 747.224.221; https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020892/index.html), mits aan de
volgende aanvullende voorwaarde wordt voldaan:
Het Hochrheinpatent is op het gedeelte tussen de sluizen bij Iffezheim (Rijn-km 335,92) en het Spijksche Veer
(Rijn-km 857,40) uitsluitend geldig in combinatie met een bewijs voor riviergedeelten conform model D3 van het
RSP.
II
wijzigt Bijlage D5 bij het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn als volgt:
1.
“

De tabel van de vaarbevoegdheidsbewijzen van de lidstaten wordt als volgt aangevuld:

Land

Naam van het
gelijkwaardig
erkende bewijs

CH

Hochrheinpatent

2.

Aanvullende voorwaarden
- voor de geldigheid van dit
vaarbewijs op het riviergedeelte
tussen Iffezheim (km 335,92) en
het Spijksche Veer (km 857,40)
moet tevens een bewijs voor
riviergedeelten overeenkomstig
het in bijlage D3 bij het Reglement
betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn
vermelde model worden
voorgelegd.

Voor de afgifte
bevoegde nationale
autoriteit(en)

Model van het
gelijkwaardig
erkende bewijs

Schweizerische
Rheinhäfen
Direktion
Postfach
CH-4019 Basel
Model
info@portof.ch

”
Het model van het Hochrheinpatent wordt overeenkomstig de afbeelding ingevoegd in Bijlage D5 bij het
Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn.
“Zwitsers model
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”
III
Deze wijzigingen treden met ingang van 1 april 2017 in werking.
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D. Technische voorschriften voor schepen
Besluit 2016-I-10 van 2 juni 2016 – Definitieve wijziging van het Reglement Onderzoek schepen
op de Rijn - Model van het certificaat voor zeeschepen die de Rijn bevaren-(Bijlage G)
De Centrale Commissie,
op voorstel van haar Comité Reglement van onderzoek,
ter harmonisatie van bepaalde voorschriften van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) met die
van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP),
neemt de als bijlage bij dit besluit gevoegde wijziging van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn aan.
De in de bijlage vermelde wijziging treedt op 1 december 2017 in werking.
Bijlage: Wijziging van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn
Bijlage G wordt als volgt gewijzigd:
”Bijlage G - (Model)
Certificaat voor zeeschepen die de Rijn bevaren
Nr. ........................
De Commissie van Deskundigen te ................................................................. verklaart hiermee dat het zeeschip
Naam:
......................................................................................................................................................................................
Internationaal
naamsein:
......................................................................................................................................................................................
(Nummer of letters)
Thuishaven:
......................................................................................................................................................................................
Bouwjaar:
......................................................................................................................................................................................
Scheepslengte:
......................................................................................................................................................................................
na gehouden onderzoek op ............................................... geschikt is bevonden voor de vaart op de Rijn en onder
de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden tot die vaart is toegelaten.
Bijzondere voorwaarden:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dit certificaat is alleen geldig indien het schip is voorzien van geldige certificaten voor de zee- of kustvaart en ten
hoogste tot
............................................................................................................................................................................................
.......................................................... , de
(plaats)
Stempel

(datum)
(Commissie van Deskundigen)

***
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(Handtekening)”

E. Vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren
Besluit 2016-II-13 van 8 december 2016 – Toepassing van het ADN op de Rijn – Aanpassing van
de overgangsbepalingen van bijlage 1 van Besluit 2009-II-20
De Centrale Commissie,
wetende dat de vloot van de Rijnvaart een constante verandering ondergaat,
ernaar strevend haar reglementen en besluiten aan deze veranderingen aan te passen,
besluit het bij Besluit 2009-II-20 in bijlage 1 gevoegde aanhangsel door het bij dit besluit gevoegde aanhangsel
met ingang van 1 januari 2017 te vervangen.
Bijlage bij resolutie 2016-II-13
Vervanging van het aanhangsel aan de bijlage 1 van resolutie 2009-II-20
De volgende overgangsbepalingen gelden bij het vervoer van de onderstaande gevaarlijke goederen:
De volgende stoffen mogen in Type N gesloten met een insteldruk van het snelafblaasventiel van ten minste 6 kPa
(0,06 bar) (Beproevingsdruk van de ladingtank 10 kPa (0,10 bar) ) worden vervoerd:
-

alle stoffen waarvoor in 3.2, Tabel C ADN ten minste een type N open, een type N open met vlamkerende
inrichtingen of een type N gesloten met een insteldruk van het snelafblaasventiel van 10 kPa (0,10 bar) wordt
vereist;

-

het hierna vermelde schip was op 31.12.1986 in het bezit van een Bijzondere Machtiging voor bepaalde
stoffen en zijn op grond van de bouwwijze daarvan, d.w.z. met dubbele bodem en zijtanks, toegelaten voor
het vervoer van de in de aparte lijst opgenomen stoffen.
Scheepsnaam

ENI - Nummer

Nummer Stoffenlijst

m.t.s. PIZ EVEREST

0232 6324

1

De volgende stoffen mogen in Type N gesloten met een insteldruk van het snelafblaasventiel van ten minste
10 kPa (0,10 bar) (Beproevingsdruk van de ladingtank 65 kPa (0,65 bar) ) worden vervoerd:
-

alle stoffen waarvoor in 3.2, Tabel C ten minste een type N open, een type N open met vlamkerende
inrichtingen of een type N gesloten met een insteldruk van het snelafblaasventiel van 10 kPa (0,10 bar)
wordt vereist.
Indien het snelafblaasventiel omgebouwd wordt naar 50 kPa (0,50 bar) mogen alle stoffen waarvoor in 3.2,
Tabel C een insteldruk van het snelafblaasventiel van 50 kPa (0,50 bar) wordt vereist, worden vervoerd;

-

het hierna vermelde schip was op 31.12.1986 in het bezit van een Bijzondere Machtiging voor bepaalde
stoffen en is op grond van de bouwwijze daarvan, d.w.z. met dubbele bodem en zijtanks, toegelaten voor
het vervoer van de in de aparte lijst opgenomen stoffen.
Scheepsnaam

ENI - Nummer

Nummer Stoffenlijst

m.t.s. EILTANK 9

0430 4830

5

De volgende stoffen mogen in Type C met een insteldruk van het snelafblaasventiel van ten minste 9 kPa (0,09
bar) worden vervoerd:
-

alle stoffen waarvoor in 3.2, Tabel C ten minste een type N of een type C met een insteldruk van het
snelafblaasventiel van 10 kPa (0,10 bar) wordt vereist;

De volgende stoffen mogen in Type C met een insteldruk van het snelafblaasventiel van ten minste 35 kPa (0,35
bar) worden vervoerd:
-

alle stoffen waarvoor in 3.2, Tabel C ten minste een type N of een type C met een insteldruk van het
snelafblaasventiel van 35 kPa (0,35 bar) wordt vereist.
Fonds der Belgische Rijnvaart – jaarverslag 2016
56 / 73

Indien het snelafblaasventiel omgebouwd wordt naar 50 kPa (0,50 bar) mogen alle stoffen waarvoor in 3.2,
Tabel C een insteldruk van het snelafblaasventiel van 50 kPa (0,50 bar) wordt vereist, worden vervoerd.
Nummer Stoffenlijst 1:
UNnummer
1114
1134
1143
1203
1218
1247
1267
1267
1268

Klasse en
Classificatie-code
3, F1
3, F1
6.1, TF1
3, F1
3, F1
3, F1
3, F1
3, F1
3, F1

Verpakkingsgroep
II
III
I
II
I
II
I
II
I

1268

3, F1

II

1277
1278
1296
1578

3, FC
3, F1
3, FC
6.1, T2

II
II
II
II

1591
1593
1605
1710
1750
1831
1846
1863

6.1, T1
6.1, T1
6.1, T1
6.1, T1
6.1, TC1
8, CT1
6.1, T1
3, F1

III
III
I
III
II
I
II
I

1863

3, F1

II

1888
1897
1993

6.1, T1
6.1, T1
3, F1

III
III
I

1993

3, F1

II

2205
2238
2263

6.1, T1
3, F1
3, F1

III
III
II

2263

3, F1

II

2266
2312
2333
2733

3, FC
6.1, T1
3, FT1
3, FC

II
II
II
II

2810

6.1, T1

III

2874
3295

6.1, T1
3, F1

III
I

3295

3, F1

II

3455

6.1,TC2

II

Benaming en beschrijving
BENZEEN
CHLOORBENZEEN (fenylchloride)
CROTONALDEHYDE, GESTABILISEERD
BENZINE MET MEER DAN 10% BENZEEN
ISOPREEN, GESTABILISEERD
METHYLMETHACRYLAAT, MONOMEER, GESTABILISEERD
RUWE AARDOLIE, MET MEER DAN 10% BENZEEN
RUWE AARDOLIE, MET MEER DAN 10% BENZEEN
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. MET MEER DAN 10% BENZEEN of
AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.
MET MEER DAN 10% BENZEEN
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. MET MEER DAN
10% BENZEEN of AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.
MET MEER DAN 10% BENZEEN
PROPYLAMINE (1-Aminopropaan)
1-CHLOORPROPAAN (Propylchloride)
TRIETHYLAMINE
CHLOORNITROBENZENEN, VAST, GESMOLTEN
(p-CHLOORBENZEEN)
o-DICHLOORBENZEEN
DICHLOORMETHAAN (Methyleenchloride)
1,2-DIBROMETHAAN
TRICHLOORETHYLEEN
CHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING
ZWAVELZUUR, ROKEND
TETRACHLOORKOOLSTOF
BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN
MET MEER DAN 10% BENZEEN
BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN
MET MEER DAN 10% BENZEEN
CHLOROFORM
TETRACHLOORETHYLEEN
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.
MET MEER DAN 10% BENZEEN
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.
MET MEER DAN 10% BENZEEN
ADIPONITRIL
CHLOORTOLUENEN (m-, o- of p-CHLOORTOLUEEN)
DIMETHYLCYCLOHEXANEN
(cis-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAAN)
DIMETHYLCYCLOHEXANEN
(trans-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAAN)
DIMETHYL-N-PROPYLAMINE
FENOL, GESMOLTEN
ALLYLACETAAT
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
(2-AMINOBUTAAN)
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
(1,1,2 -Trichloorethaan)
FURFURYLALCOHOL
KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
MET MEER DAN 10% BENZEEN
KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
MET MEER DAN 10% BENZEEN
CRESOLEN, VAST, GESMOLTEN
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Stoffenlijsten nummer 2 t/m 4: komen te vervallen
Stoffenlijst nummer 5:
UNNummer
1134
1218
1247
1277
1278
1296
1547
1750
1831
2238
2263

Klasse en
Classificatie-code
3, F1
3, F1
3, F1
3, FC
3, F1
3, FC
6.1, T1
6.1, TC1
8, CT1
3, F1
3, F1

Verpakkingsgroep
III
I
II
II
II
II
II
II
I
III
II

2263

3, F1

II

2266
2333
2733

3, FC
3, FT1
3, FC

II
II
II

3446

6.1, T2

II

Benaming en beschrijving
CHLOORBENZEEN (fenylchloride)
ISOPREEN, GESTABILISEERD
METHYLMETHACRYLAAT, MONOMEER, GESTABILISEERD
PROPYLAMINE (1-Aminopropaan)
1-CHLOORPROPAAN (Propylchloride)
TRIETHYLAMINE
ANILINE
CHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING
ZWAVELZUUR, ROKEND
CHLOORTOLUENEN (m-, o- of p-CHLOORTOLUEEN)
DIMETHYLCYCLOHEXANEN
(cis-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAAN)
DIMETHYLCYCLOHEXANEN
(trans-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAAN)
DIMETHYL-N-PROPYLAMINE
ALLYLACETAAT
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
(2-AMINOBUTAAN)
NITROTOLUENEN, VAST, GESMOLTEN
(o-NITROTOLUEEN)

Besluit 2016-II-14 van 8 december 2016 – Toepassing van het ADN op de Rijn – Intrekking van
de uitvoeringsregeling bij 1.16.2.1 van het ADN inzake de afgifte en erkenning van certificaten
van goedkeuring in de zin van Besluit 2009-II-20
De Centrale Commissie,
wetende dat de vloot van de Rijnvaart een constante verandering ondergaat,
ernaar strevend haar reglementen en besluiten aan deze veranderingen aan te passen,
besluit,
de regel betreffende randnummer 1.16.2.1 in bijlage 1 van Besluit 2009-II-20 met ingang van 1 januari
2017 te schrappen,
de geldigheidsduur van de op grond van de bepaling van Besluit 2009-II-20 betreffende randnummer
1.16.2.1 van het ADN afgegeven certificaten van goedkeuring tot het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan
te handhaven.

F. Diversen
Besluit 2016-II-26 van 8 december 2016 – Onderbreking van het sluisbedrijf in Nederland op de
Neder-Rijn en de Lek gedurende het weekeinde
De Centrale Commissie stelt vast dat er geen bezwaar is tegen de onderbreking van het sluisbedrijf in Nederland
op de Neder-Rijn en de Lek gedurende het weekeinde, en wel van zaterdag 20 uur tot zondag 8 uur en van
zondag 20 uur tot maandag 6 uur, in de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.
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VII.
Bron :

BELGISCHE EN EUROPESE WETGEVING

website van het I.T.B. : http://www.itb-info.be/nl/gp_regelgeving_198.aspx

Wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van
inbreuken op de scheepvaartwetten (B.S. 19-01-2016)
Besluit van 13 september 2016 tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter
van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie
Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele
diensten (B.S. 10-10-2016)
Koninklijk besluit van 29 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende
het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. (B.S. 23-09-2016)
Ministerieel besluit van 1 juli 2016 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de centrale
examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het verkrijgen van de
bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart. (B.S. 25-07-2016) – Erratum (B.S. 20-09-2016)
Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot
vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn
2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG (Pb.E.U. 16.9.2016)
Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake
voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en
typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne
verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en
tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (Voor de EER relevante tekst)
(Pb.E.U. 16.9.2016)
Wet van 19 juni 2016 houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en
inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV
en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 (B.S. 30-08-2016)
Koninklijk besluit van 15 juli 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve
arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf,
betreffende het kort verzuim (werknemers binnenvaart) (B.S. 09-08-2016)
Koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende de aanstelling van een directeur bij de Federale
Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen (B.S. 04-08-2016)
Koninklijk besluit van 12 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2003 waarbij
aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart (PC 139)
de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te
stellen (B.S. 27-06-2016)
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2016 tot benoeming van de voorzitter en leden van de
Centrale Examencommissie die belast is met de organisatie van de examens met het oog op het
behalen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart (B.S. 02-05-2016)
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Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van regelgeving met betrekking tot
de regels van politie over het verkeer op waterwegen, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in
het kader van de zesde staatshervorming (B.S. 25-04-2016)
Koninklijk Besluit van 24 februari 2016 houdende vaststelling van de modaliteiten van de kennisgeving
inzake het in gebruik nemen van nieuw gebouwde of ingevoerde binnenschepen (B.S. 05-04-2016)
Vlaamse overheid: Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) 1995. - Stand 1 april 2016
(B.S. 21-03-2016)
Vlaamse overheid: Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
(B.S. 21-03-2016)
Ministerieel besluit van 4 december 2015 betreffende de benoeming van de leden van de Commissie
voor onderzoek van de Rijnschepen wat het Waalse Gewest betreft (B.S. 2-03-2016)
Wet van 8 mei 2014 betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking
tot aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling. (B.S. 11-022016)
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VIII.

STATISTIEKEN

Rijntrafiek van en naar de Belgische havens
A. ANTWERPEN (2016)

TON

AANVOER
AFVOER
ScheldeScheldeTotaal
Rijn-kanaal
Totaal
Rijn-kanaal
Alle produkten
45.816.609 28.428.830 51.496.216 31.088.865
landbouwprodukten en levende dieren
377.850
175.873
517.817
158.878
voedingsprodukten en veevoeder
599.646
241.290
555.065
302.632
vaste brandstoffen
304.012
279.320 1.828.190 1.518.831
aardolie en distillatieprodukten
9.294.950 5.901.173 20.209.156 12.856.977
ertsen en metaalresiduen
637.529
356.147
826.236
536.317
metaalprodukten
2.079.269 1.514.898 2.177.718 1.348.065
ruwe mineralen en bouwmaterialen
2.731.123 1.350.066 1.937.009
616.438
meststoffen
1.243.012
264.709 1.757.587
681.724
chemische produkten
12.011.232 8.667.829 12.740.789 8.264.163
machines, voertuigen, …+ general
874.481
650.866
437.779
280.588
containers
15.663.505 9.026.660 8.508.871 4.524.252

AANTAL BINNENSCHEPEN
Aangekomen
Vertrokken

ScheldeTotaal
Rijn-kanaal
57.943
28.851
57.875
29.053

Noot :
Alle cijfers zijn gebaseerd op de opgaven van de binnenschippers
Per schip wordt over het algemeen slechts één herkomst/bestemming opgegeven.
Hierdoor worden bepaalde herkomsten/bestemmingen systematisch overschat en ander onderschat.
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alle produkten

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

AANVOER
Schelde-RijnTotaal
kanaal
29.609.705
21.928.088
31.201.274
22.806.849
34.017.954
23.310.711
35.976.187
24.303.049
37.255.668
25.862.879
37.957.479
26.768.275
39.855.802
27.754.734
39.830.004
26.640.562
36.331.048
23.767.379
39.208.950
25.390.663
41.160.850
26.508.527
40.420.789
26.205.267
44.122.541
27.963.130
48.427.167
30.003.605
44.974.907
28.431.468
45.816.609
28.428.830

Bron: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
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AFVOER
Schelde-RijnTotaal
kanaal
42.685.651
23.660.497
42.742.756
23.664.672
42.639.659
23.550.666
45.986.765
25.213.505
45.394.124
25.285.218
47.803.792
26.448.377
49.520.464
27.956.825
51.405.774
29.900.066
42.346.859
24.847.256
46.868.158
27.720.257
46.077.229
28.097.859
47.453.917
29.139.975
50.177.623
30.712.099
48.031.160
28.971.265
46.529.644
27.041.581
51.496.216
31.088.865

B. BRUSSEL (2016)
Tabel 1 : Waterwegtrafieken 2016 (in duizenden ton)
2016

2015

Δ16-15

Eigen trafieken

4 480

4 464

+2,7 %

Transit

2 020

2 184

-7,5 %

Totaal

6 500

6 548

-0,7 %

Grafiek 1 : Herverdeling eigen trafiek

Tabel 2 : Containertrafiek
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Bron : www.havenvanbrussel.be
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C. GENT (2016)
in ton
Goederen hoofdgroep
G0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
Totaal

AT

CH
8.080
3.434
3.342
4.057

1.366
1.335
5.561

37.559
1.150
4.906

8.262

62.528

Laden
DE
20.134
558.247
297.038
909.181
20.462
269.970
34.401
110.939
30.475
8.039
2.258.886

G0: Landbouwproducten
G1: Voedingswaren
G2: Vaste brandstoffen
G3: Petroleumproducten
G4: Mineralen en metaalresiduen
G5: Producten van de metaalindustrie
G6: Ruwe mineralen en bouwmaterialen
G7: Meststoffen
G8: Chemische producten
G9: Voertuigen, machines, andere

FR
10.395
7.430
13.745
9.015
14.094
39.002
6.978
24.945
727
126.330

HU

LU

6.139
1.850
22.102

23.952

6.139

Totaal
Laden
38.609
569.111
314.125
922.253
40.695
349.747
43.864
168.453
31.202
8.039
2.486.097

AT
4.664

CH
750

2.507
29.365
2.610
3.210
1.465

11.846

32.725

AT: Oostenrijk
CH: Zwitserland
DE: Duitsland
FR: Frankrijk
HU: Hongarije
LU: Luxemburg
PL: Polen

Bron: Havenbedrijf Gent agh
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Lossen
DE
62.002
20.056
124.160
91.138
381.316
17.567
254.167
131.696
156.673
3.121
1.241.896

FR
10.731
8.506
3.723
1.762
14.352
12.965
78.915
25.707

HU
1.625
1.062

156.662

2.687

LU

839
3.100

3.939

Totaal
Lossen
79.772
29.624
130.390
92.900
425.033
33.142
336.292
158.868
156.673
3.121
1.445.816

TOTAAL
118.381
598.735
444.515
1.015.153
465.728
382.889
380.156
327.321
187.875
11.160
3.931.913

D. LUIK (2016)
Trafiek van Duitsland naar de haven van Luik: 473 schepen voor een tonnage van 787.585 ton.
Trafiek van de haven van Luik naar Duitsland: 228 schepen voor een tonnage van 355.767 ton.
Bron: Port autonome de Liège, dienst statistiek

E. ZEEBRUGGE (2016)
Via de Rijn bestaande trafieken uit volgende goederen:
TONNAGE IN
Granen
Andere stukgoederen
Zaden en peulvruchten
Veevoeder
Andere voedingsproducten
Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen
Zand & grint
Bouwmaterialen
Containers
Andere fabrikaten
TOTAAL

TONNAGE
OUT

6.835
1.520
5.463
38.366
0
20.827
0
4.217
1.459
0
2.081
80.768

Bron : M.B.Z. – Economische studiedienst
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0
544
0
0
1.050
0
0
0
0
0
750
2.344

TOTAAL
6.835
2.084
5.463
38.366
1.050
20.827
0
4.217
1.459
0
2.831
83.112

IX.

Bijlage: Gecoördineerde statuten

Ondernemingsnummer: 0409 601 207
Gecoördineerde tekst van de statuten zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene
vergadering van het Fonds der Belgische Rijnvaart, gehouden op 29 juni 2004 in het Havenhuis,
Entrepotkaai 1 te 2000 Antwerpen;

Tussen ondergetekenden,
M. Van Caenegem, J., lid der Kamer van volksvertegenwoordigers, voorzitter van het
Scheepvaartambt, te Hasselt.
M. Boel, F., voorzitter van het Nationaal Komiteit tot verdediging der binnenscheepvaart, te Temse.
M. Braeckmans, L., algemeen secretaris van de Vereniging van Eigenschippers, te Antwerpen.
M. Blonde, P., secretaris van de Administratieve kommissie der Rijnschippersschool van Antwerpen, te
Antwerpen.
M. Charbonnier, L., algemeen secretaris van het Uitvoerend komiteit van het Nationaal Kongres der
binnenscheepvaart, te Brussel.
M. Deben, P., afgevaardigde van de Nationale Schippersbond, te Antwerpen.
M. Goffin, H., beheerder der “Association des Maîtres bateliers des régions de Liège, Namur, Limbourg
et Charleroi”, te Luik.

M. Peeters, L., oud-opziener van het stedelijk beroepsonderwijs, te Antwerpen.
M. Woestyn, H., leraar aan het Hoger Handelsinstituut, te Antwerpen,
allen overleden,
werd te Brussel op 26 april 1924 een vereniging zonder winstoogmerk opgericht op grond van de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, thans gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16
januari 2003, op basis waarvan de aanpassingen van de statuten hierna volgen.
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I. – BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR
Art. 1. De vereniging draagt de naam :” Fonds der Belgische Rijnvaart”, afgekort : “het Fonds”, in het
Frans : “Fonds de la Batellerie rhénane belge”, en abrégé: “le Fonds”.

Art. 2. De zetel van het Fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat nr. 19, in het Gerechtelijk
Arrondissement Brussel; hij zal naar een andere plaats in België kunnen verlegd worden, bij beslissing
van de algemene vergadering.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:
a) Het verspreiden door alle middelen van inlichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks het Belgisch vervoer op de Rijn en de daarmee verbonden nijverheden
aanbelangen;
b) Het bestuderen van de Rijnvaart;
c) De ondersteuning van het schippersonderwijs onder al zijn vormen;
En meer algemeen, alles wat kan bijdragen tot de uitbreiding, ondersteuning en
bevordering van de Belgische Rijnvaart, nationaal en internationaal;
d) Bijkomend kan de vereniging alle verrichtingen doen of eraan meewerken, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van
aard zijn om de verwezenlijking of de ontwikkeling ervan te bevorderen.

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 5. De aanstelling als lid van de bestuurder geeft geen recht op vergoeding. Evenwel zullen de
werkelijk gemaakte onkosten in het uitoefenen van dit ambt op aanvraag vergoed worden.

Art. 6. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

II – LEDEN, AANNEMING, ONTSLAG, UITSLUITING.
Art. 7. De vereniging is samengesteld uit werkende en toegetreden leden.
Het minimum aantal werkende leden mag niet lager zijn dan drie.
De werkende leden zijn natuurlijke personen die op het vlak van de Rijnvaart verdienstelijk zijn of
geweest zijn en die de vereniging en/of haar activiteiten steunen. De toegetreden leden zijn
natuurlijke of rechtspersonen die belangstelling hebben voor de activiteiten van de vereniging.
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Art. 8. Om als werkend of als toegetreden lid van de vereniging aangenomen te worden, moet de
aanvrager :
a) een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur;
b) aangenomen worden door de raad van bestuur met een tweederde meerderheid der
stemmen der aanwezige of vertegenwoordigende leden.
Deze beslist op soevereine wijze. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend. Deze dient niet
gemotiveerd te worden.

Art. 9. Ontslag en uitsluiting van zowel werkende als toegetreden leden, geschieden in de
voorwaarden voorzien bij de wet. Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden.

Art. 10. De maximumbijdrage is bepaald op € 125 per jaar voor de werkende leden en op € 500 voor
de toegetreden leden. De bijdragen worden jaarlijks vastgelegd door de algemene vergadering.

Art. 11. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art. 12. Werkende leden hebben alle rechten en plichten die in de wet en in de statuten worden
beschreven.
Zij hebben stemrecht.
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en de plichten die in deze statuten worden omschreven.
Zij hebben geen stemrecht.

III – BEHEER EN DAGELIJKS BESTUUR.
Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en
ten hoogste dertien leden, benoemd onder de werkende leden.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De normale duurtijd van hun mandaat
is vier jaar.
Uittredende leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar.
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden of afzetting.
Ingeval één of meer plaatsen van bestuurder, ten gevolge van ontslag, overlijden of andere oorzaak,
onbezet zijn, kunnen de overige bestuurders voorlopig plaatsvervangers benoemen tot er door de
eerstvolgende algemene vergadering tot een regelmatige benoeming wordt overgegaan.
Elke bestuurder aangeduid om te voorzien in een tijdens het mandaat vrijgekomen plaats, is slechts
benoemd voor de tijd dat het mandaat nog duurt.
Een werkend lid kan slechts bestuurder worden indien hij voorgedragen wordt door de raad van
bestuur of door ten minste tien werkende leden.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de
vereniging aangaat. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen opdracht.
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Art. 14. De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel een afgevaardigd
bestuurder, deze laatste bij voorkeur tussen de leden die regelmatig de vergaderingen van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart bijwonen.
De raad van bestuur benoemt eventueel binnen of buiten de raad een secretaris-generaal en een
penningmeester of een secretaris-penningmeester.
Eenzelfde persoon kan ten hoogste twee functies bekleden.
Deze mandaten vervallen op het ogenblik dat het mandaat van bestuurder vervalt.

Art. 15. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders.
De Voorzitter zit de vergaderingen voor. Ingeval hij verhinderd is wordt zijn functie waargenomen
door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur beraadslaagt altijd geldig, welke ook het getal aanwezige of vertegenwoordigde
leden is. Hij kan slechts uitspraak doen indien de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Zijn beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Iedere bestuurder beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van
zijn plaatsvervanger beslissend.
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder, mits deze laatste
drager is van een geschreven volmacht hiertoe. Geen enkel bestuurder mag drager zijn van meer dan
twee volmachten.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in processen-verbaal, ondertekend door
de voorzitter en de secretaris-generaal, en in een bijzonder register ingeschreven.
Door de werkende leden kan kennis worden genomen van alle notulen en beslissingen van de raad
van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor
rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging,
overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Art. 16. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer,
beschikking en vertegenwoordiging te stellen die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

ART. 17. De raad van bestuur kan bij eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks beheer der
vereniging in opdracht geven, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit beheer
verbonden, aan de voorzitter, een bestuurder of aan derden, van wie hij de bevoegdheden vaststelt,
die ofwel alleen ofwel gezamenlijk of als college optreden. Deze opdracht kan door de raad van
bestuur bij eenvoudige meerderheid herroepen worden.
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Art. 18. Voor al de andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks beheer of waarvoor
bijzondere opdracht werd gegeven, volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd is
tegenover derden, de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter en een ander bestuurder,
zonder dat deze van enige beraadslagingen, machtiging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.

Art. 19. De rechtsvorderingen, én als eiser én als verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam
van de vereniging door de raad van bestuur.

Art. 20. De boekhouding van de vereniging wordt nagezien door een toezichthouder op de
rekeningen, die ieder jaar benoemd wordt op voordracht van de raad van bestuur door de algemene
vergadering. Zijn mandaat kan worden herroepen door de algemene vergadering bij eenvoudige
meerderheid van stemmen.

Art. 21. De rekeningen opgemaakt door de raad van bestuur zullen aan de toezichthouder op de
rekeningen onderworpen worden ten minste een maand voor de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering waarvoor hij verslag moet uitbrengen.
De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het
volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, die kwijting geeft aan de
bestuurders en aan de toezichthouder op de rekeningen.

IV- ALGEMENE VERGADERING.
Art. 22. De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Haar bevoegdheid wordt
bepaald door de wet en door de statuten.
De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende en de toegetreden leden van de
vereniging.
Tot haar bevoegdheid is voornamelijk voorbehouden:
a. de wijziging van de statuten van de vereniging;
b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
c. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
d. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
e. de benoeming en de afzetting van de toezichthouders op de rekeningen en het bepalen van
hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend;
f. de kwijting aan de bestuurders en de toezichthouders op de rekeningen;
g. de uitsluiting van een werkend lid;
h. de vaststelling van de lidmaatschapsbijdragen;
i. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
en in alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
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Art. 23. Er moet ten minste elk jaar een algemene vergadering gehouden worden in de loop van het
tweede trimester van het maatschappelijk jaar.
Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden telkens als het belang der vereniging
het eist, ingevolge beslissing van de raad van bestuur. Zij moet gehouden worden wanneer ten minste
een vijfde van de werkende leden het aanvraagt.
Al de leden, zowel werkende als toegetreden leden, worden opgeroepen.

Art. 24. De leden worden persoonlijk voor de algemene vergaderingen opgeroepen door de raad van
bestuur, per brief, ondertekend door de voorzitter of een bestuurder in naam van de raad van bestuur
en gericht aan elk lid, ten minste acht dagen vóór de vergadering.
De oproepingsbrief maakt melding van de dagorde, de datum, het uur en de plaats van de
vergadering.
Elk door één twintigste van de werkende leden ondertekend voorstel moet op de dagorde gebracht
worden.
Behalve in de gevallen voorzien in de wet kan de algemene vergadering geldig beslissen over punten
die niet op de dagorde werden ingeschreven.

Art. 25. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
bij diens afwezigheid, door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de
secretaris aan.

Art. 26. Elk lid heeft het recht aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de algemene vergadering,
hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst bij schriftelijke volmacht van gelijk welke door hem gekozen
mandataris die zelf lid is. Geen mandataris mag echter drager zijn van meer dan twee volmachten.
Alleen de werkende leden hebben stemrecht en beschikken ieder over één stem. De toegetreden
leden hebben geen stemrecht. Zij kunnen nochtans deelnemen aan de algemene vergaderingen met
raadgevende stem.

Art. 27. In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, welk ook het getal der aanwezige of
vertegenwoordigde leden zij, en haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der
uitgebrachte stemmen, behalve in geval van andersluidende beslissing door de wet of de statuten. Bij
staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Art. 28. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in processen-verbaal
getekend door de voorzitter en de secretaris.
Deze processen-verbaal worden bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle werkende en
toegetreden leden er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing.
Zij kunnen ervan uittreksels of kopie bekomen die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris-generaal.
Beslissingen ten aanzien van personen kunnen eventueel ter kennis van derden gebracht worden die
hiervan het belang verrechtvaardigen, bij middel van een brief getekend door de voorzitter.
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V – BEGROTINGEN EN REKENINGEN.
Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar, op 31 december, worden de
rekeningen van het verlopen dienstjaar afgesloten en wordt door de raad van bestuur de begroting
opgemaakt voor het volgende maatschappelijk jaar, die met de rekeningen ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering in eerstvolgende zitting.

Art. 30. De vereniging is gemachtigd giften en schenkingen van haar leden of van derden te
aanvaarden ten titel van ondersteuning of toelage of met bijzondere bestemming, onder de
voorwaarden zoals voorzien door de wet.

VI – ONTBINDING EN VEREFFENING.
Art. 31. In elk geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars
aan en bepaalt hun bevoegdheid.

Art. 32. In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillige of gerechtelijke, op welk ogenblik en voor welke
oorzaak zij zich ook voordoet, wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na het vereffenen
der schulden en het aanzuiveren der lasten, besteed aan een werk met een gelijkaardig doel of aan
een gelijkaardige instelling, aan te duiden
door de algemene vergadering en, zo deze binnen de drie maanden van haar ontbinding geen besluit
genomen heeft, door de voorzitter der rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Art. 33. Al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten zal geregeld worden door de bepalingen van
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002
en van 16 januari 2003.
Onderhavige statuten vervangen de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober
1929.
Gedaan te Antwerpen, 29 juni 2004 in drie originele exemplaren.
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