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Voorwoord
Eind 2020 sloten we af met de hoop dat COVID-19
ons dagelijks leven en onze economie in 2021 niet
langer meer zou beïnvloeden. De harde
werkelijkheid heeft ons ingehaald en we hebben in
2021 te maken gehad met verschillende lockdowns
en veel beperkende maatregelen. We leven mee
met alle ondernemers en bedrijven die geraakt zijn
door alle maatregelen en die nu nog kampen met
de gevolgen hiervan. We steunen in het bijzonder
onze leden van de ledengroep personenvervoer die
al bijna 2 jaar geraakt worden door de maatregelen.
We durven geen voorspellingen meer te doen,
maar hoop blijven we houden dat we de COVID-19
pandemie achter ons kunnen laten in het jaar 2022.
Naast dat COVID-19 een grote rol heeft gespeeld in
de werkzaamheden van het CBRB, is er natuurlijk in
het afgelopen jaar ook een grote hoeveelheid aan
andere thema’s, vraagstukken en dossiers
opgepakt. Op het gebied van sociale zaken,
veiligheid, gevaarlijke stoffen, nautische en
technische zaken, infrastructuur, modal shift,
congestie, economie en vergroening hebben veel
ontwikkelingen plaatsgevonden. En ook al lijken
dossiers niet altijd snel genoeg te gaan: opgeven is
geen optie voor ons.
Het CBRB doet dit alles in nationaal en
internationaal verband, wat van groot belang is
voor onze verschillende ledengroepen en de
binnenvaart in het algemeen. Onze binnenvaartwereld kent immers een grote internationale
dimensie.

onderwerpen. Zeker nu de binnenvaart aan de
vooravond staat van een belangrijke transitie op
het gebied van vergroening en verduurzaming en er
eigenlijk al middenin zit.
Niet alleen de binnenvaart bevindt zich in een
belangrijke transitie, ook het CBRB: de
voorgenomen fusie met Koninklijke BLNSchuttevaer (BLN). Net voor het einde van het jaar
2021 hebben de besturen van beide verenigingen
het voorstel tot fusie naar de leden gestuurd. Na
een lang maar zorgvuldig proces gaan de leden in
het eerste kwartaal van 2022 gevraagd worden zich
uit te spreken over de fusie. Als de leden
instemmen, dan kan de fusievereniging begin april
2022 van start gaan.
In 2022, al dan niet onder een andere vlag, gaan wij
weer heel graag aan de slag voor onze leden en de
binnenvaart in het algemeen.
Als afsluiting wil ik iedereen bedanken voor de
support die het CBRB in het afgelopen jaar heeft
gekregen. Zonder de hulp, kritiek, samenwerking en
ondersteuning is het niet mogelijk om ons werk te
doen. Wij waarderen dan ook iedereen die zijn of
haar steentje bijdraagt aan onze doelstellingen.
Paul Goris
Voorzitter
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

De activiteiten van het CBRB zijn alleen maar
mogelijk met de steun van leden, geassocieerde
leden, binnenvaartorganisaties, overheid,
stakeholders en vele andere partijen in de keten.
Het is enorm van belang om bij alle ontwikkelingen
gezamenlijk op te trekken en invloed uit te oefenen
op de voor de binnenvaart belangrijke
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1. Milieu en Klimaat
Vergroening is de afgelopen jaren één van de
belangrijkste thema’s voor de binnenvaart
geworden. Het is nu ongeveer 2,5 jaar geleden dat
wij de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW) hebben getekend. Aan de hand van de
punten van de Green Deal schetsen wij de
voortgang van het thema vergroening:
Financiën
Voor de periode 2021 – 2023 is 12 miljoen subsidie
vrijgemaakt voor schonere motoren. Dat bedrag
voor 2021 was heel snel op. Voor de periode 2021 –
2025 is 63 miljoen subsidie beschikbaar specifiek
voor stikstof reducerende katalysatoren. Dit zijn
tijdelijke maatregelen in de overgang naar het
gereed komen van het Europese
verduurzamingsfonds. Het onderzoek van de
Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) naar dit
fonds is afgerond. De CCR moet haar standpunten
over dit onderzoek nog formuleren en voorleggen
aan de Europese Commissie, wat naar verwachting
op korte termijn zal gebeuren.
Voor de binnenvaart is het van groot belang wat de
bereidheid is van de Europese Commissie om
financieel bij te dragen aan dit fonds. Via de
European Barge Union (EBU) voeren wij actief lobby
in Brussel en Den Haag. Daarnaast is de
verwachting dat de lidstaten en de binnenvaart zelf
ook een bijdrage moeten gaan leveren aan dit
verduurzamingsfonds.

Bijmenging biobrandstoffen
Het reduceren van de CO2 uitstoot van de
binnenvaart via de brandstof bestaat uit twee
Europese regelgevingen: de Europese Richtlijn
brandstofkwaliteit (FQD) en de Europese Richtlijn
hernieuwbare energie (RED II).
Over het bijmengen is veel te doen geweest in
2021. We hebben met als uitgangspunt ‘veilig,
haalbaar en betaalbaar’ uitgebreid gesproken met
het ministerie van IenW. Het ministerie heeft
vervolgens opdracht gegeven aan de NEN voor een
onderzoek naar de verplichte bijmenging. Tijdens
het onderzoek is besloten de RED II op te schorten.
Naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek van de NEN heeft het CBRB samen met
BLN en Internationale Vereniging het
Rijnschepenregister (IVR) aangegeven bij het
ministerie dat dit onderzoek nog onvoldoende
duidelijkheid geeft of biobrandstoffen verplicht
bijgemengd kunnen worden zonder risico’s voor de
veiligheid op het water. Het ministerie heeft, ook na
Kamervragen, besloten de verplichte bijmenging
van biobrandstoffen uit te stellen naar 1 januari
2023, in plaats van 2022. Er is toegezegd dat
vervolg onderzoek zal worden gedaan, in
voortdurende samenspraak met de sector.
Labelsysteem
Sinds 15 november kan op vrijwillige basis bij het
SAB een emissielabel worden aangevraagd. De
zoektocht naar een labelsysteem is een lastig
proces gebleken. Het nu gelanceerde labelsysteem
is ook meer een motorlabel dan een scheepslabel.
Het CBRB ziet dit dan ook uitdrukkelijk als een
eerste stap. Het ministerie heeft aangegeven
binnen 2 jaar de resultaten van het label te zullen
evalueren. Daar zullen we op moeten wachten.
CBRB blijft er boven op zitten.
In de havenverordening van Rotterdam is nog
steeds de achterhaalde bepaling opgenomen dat
schepen vanaf 2025 ten minste over een CCR 2
motor moeten beschikken. De gesprekken hierover
tussen Rotterdam en het ministerie zijn na 2,5 jaar
nog steeds gaande. Het labelsysteem zou volgens
het ministerie op korte termijn in deze kwestie de
oplossing kunnen zijn.
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Fit for 55
Dit Europese pakket heeft als doel 55% CO2
reductie in 2030. Het belangrijkste punt voor de
binnenvaart is de Energy Taxation Directive.
Relevant is een afschaffing van de accijnsvrijheid op
brandstof in de binnenvaart. De akte van
Mannheim staat vooralsnog heffing op de akte
wateren in de weg. Het CBRB heeft aandacht
gevraagd voor de buitenproportionele
kostenverhoging voor de sector, die toch al een
groot deel van de vergroeningkosten zelf moet gaan
dragen.
CDNI
Vanuit het European Inland
Waterway Transport Platform (IWT)
is het CBRB actief voor het CDNI
verdrag, dat over afval gaat. Voor
Deel A, het olie- en vethoudend
scheepsbedrijfsafval, werd met ingang van 1 januari
2021 de verwijderingsbijdrage verhoogd naar €8,50
per 1000L gasolie. Deze verhoging, de eerste in 10
jaar, is noodzakelijk gebleken omdat in de
afgelopen jaren de eerder opgebouwde reserves
door het systeem zijn opgebruikt. De reeds voor
2020 geplande, maar in verband met COVID-19
uitgestelde Ronde tafel over de toekomst van Deel
A is alsnog in het voorjaar van 2021 georganiseerd.
Dit overleg heeft geleid tot een concreet
werkdocument dat is gebaseerd op twee pijlers:
• Het netwerk van ontvangstinrichtingen voor
de inzameling en verwijdering van het olieen vethoudend scheepsbedrijfsafval.
• Het financieringssysteem
Deelvragen die hieruit zijn voortgekomen hebben
onder andere betrekking op het huidige netwerk en
haar efficiency, het zoeken naar synergiën zoals
return to supplier of bijvoorbeeld combinaties met
afvalstoffen uit Deel C. Maar ook de huidige basis
voor de betaling van de verwijderingsbijdrage, de
impact van nieuwe voortstuwingswijzen en het
verhogen van de transparantie over de kosten van
het systeem. Een aantal concrete taken uit dit
document zullen worden opgenomen in het CDNI
werkprogramma voor het volgende jaar.

CDNI - Ontgassen
Voor Deel B, het afval van de lading, heeft 2021 met
name in het teken gestaan van het
ontgassingsverbod. Het ratificatieproces is
inmiddels door drie van de zes landen afgerond.
België, Frankrijk en Zwitserland staan helaas op dit
moment nog open. De eerste twee verwachten op
dit moment medio 2022 gereed te zijn. Zwitserland
heeft voor de zomer van 2021 aangegeven niet
eerder dan 2023 te kunnen ratificeren. European
Barge Union (EBU) en European
Skippers' Organisation (ESO) hebben dan ook breed
hun zorgen geuit over de vertraging van het proces
en de negatieve ontwikkelingen die dit met zich
meebrengt voor de sector.
In de schaduw van het ratificatieproces wordt ook
gewerkt aan een aanpassing van de losverklaring
voor de tankvaart. Dit document zal onder andere
uitgebreid gaan worden met een extra deel voor de
afgifte en inname van de dampen bij de
ontvangstinrichting.

2. Nautiek en Techniek
Proactieve betrokkenheid CESNI
Net als de voorgaande jaren was het CBRB
internationaal betrokken bij de totstandkoming van
technische voorschriften voor binnenschepen en de
politievoorschriften. Dat doen wij binnen het
Europees Comité voor de opstelling van
standaarden voor de binnenvaart (CESNI) en de CCR
en vaak onder de vlag van het Europese IWT
Platform. Het belang hiervan neemt toe, innovatie
mag niet worden belemmerd, regelgeving moet dit
faciliteren. Nu de binnenvaart aan de vooravond
van een majeure transitie staat is dat zeker nodig.
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We merken steeds weer hoe belangrijk het is om
niet alleen aan de tafels te zitten waar de
regelgeving wordt gemaakt, maar ook proactief
deel te nemen aan het proces. Een groot deel van
ons werk is informeren, consulteren en
participeren. Met de juiste informatie kunnen
binnenvaartbedrijven de juiste beslissingen nemen.
Afgelopen jaar hebben we complexe regelgeving
inzichtelijk gemaakt. Ook informeren we onze leden
over de belangrijkste wijzigingen in de technische
voorschriften voor binnenschepen. Om goed
voorbereid deel te nemen aan internationale
discussies zetten we bijvoorbeeld enquêtes uit of
laten we onderzoek doen om in de internationale
discussies nog beter beslagen ten ijs te komen.

belangrijkste resultaten uit het rapport van dit
onderzoek dat in oktober 2021 is opgeleverd. In een
parallel onderzoek wat begin 2022 wordt afgerond
gaat het meer over organisatorische zaken en is de
focus op communicatie, vermoeidheid en stress,
specifieke waterwegensituaties en de kwalificatie
van de bemanningsleden.
Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek.
CBRB in COV actief op dossier natte infrastructuur
Het CBRB, BLN, de Vereniging van Waterbouwers,
evofenedex en de Nederlandse Vereniging van
Binnenhavens, samenwerkend in het Centraal
Overleg Vaarwegen (COV), hebben in 2021 weer
actief gelobbyd voor een robuuste en goed
onderhouden infrastructuur.

Special Nieuwsbrief – Technische voorschriften
Het laatste nieuws van het CBRB wordt elke week naar
de leden verstuurd. In 2021 zijn er ook meerdere
speciale nieuwsbrieven verstuurd over de technische
voorschriften naar aanleiding van een vergadering van
CESNI.
• CESNI/PT Technische voorschriften - 1
• CESNI/PT Technische voorschriften - 2
• CESNI/PT Technische voorschriften - 3
• CESNI/PT Technische voorschriften - 4

Menselijke factor bij ongevallen
Het aantal ongevallen in de binnenvaart stijgt ieder
jaar. Eind 2020 werd een data- en expertanalyse
afgerond. In 2021 is een onderzoek gestart, in
opdracht van het IWT Platform en in samenwerking
met IVR en het ministerie van IenW, met de nadruk
op de mens/machine-interface in de stuurhut, en
met aandacht voor de huidige en de toekomstige
niveaus van informatieverstrekking en
automatisering. Er staat veel te gebeuren op het
gebied van duurzaamheid en digitalisering. Dit
vereist verdere ontwikkeling van normen en
standaarden. De interactie tussen mens en techniek
wordt steeds belangrijker.

Het COV heeft het nieuwe kabinet opgeroepen om
zo snel mogelijk budget vrij te maken om de
achterstanden in onderhoud aan vaarwegen weg te
werken. Het ministerie van IenW heeft namelijk in
november 2021 bekend gemaakt dat de staat van
de Nederlandse infrastructuur slechter is dan
eerder aangenomen werd. De huidige budgetten
zijn onvoldoende om de problemen aan te
pakken. Het COV luidt al jaren de noodklok als het
gaat om de staat van onderhoud van de
infrastructuur (bruggen en sluizen). De toekomst
van de binnenvaart staat onder druk door de
slechte staat van de vaarwegen. Het COV roept het
kabinet op om de juiste keuzes te maken, het
achterstallig onderhoud aan te pakken en meer te
investeren in de Nederlandse vaarwegen. Door te
investeren in vaarwegen, krijgt modal shift meer
kans en dat is winst voor iedereen.

Nauwelijks uniformiteit in stuurhuizen, locatie van
bedieningselementen niet volgens ergonomische
normen en vals gevolg van veiligheid van informatie
van geautomatiseerde hulpmiddelen zijn de
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3. Logistiek
Nextlogic
2021 is voor Nextlogic vooral het jaar geweest van
voorbereidingen op en het opstarten van de
livepilot. In deze livepilot wordt daadwerkelijk
gewerkt met de terugkoppeling die het systeem
levert aan de deelnemers. Een eerste start van deze
livepilot, net voor de zomer, met vrijwel alle
deelnemers gelijktijdig, moest helaas kort daarop
weer afgebroken worden.
Inmiddels is de pilot opnieuw opgestart, waarbij nu
is gekozen voor een opschalingsmodel. Hierbij
wordt er steeds pas een nieuwe groep deelnemers
aangehaakt op het moment dat het voorafgaande
proces voldoende stabiel en zonder grote
problemen draait.
Wij hopen dat deze pilotfase medio kwartaal 1 van
2022 is afgerond, zodat de volgende stappen op
weg naar de daadwerkelijke livegang van Nextlogic
in de Rotterdamse haven gezet kunnen worden.
Congestie
Congestie betekent de afhandeling van de
containerbinnenvaart in de brede zin. Dit is een
onderwerp waar het CBRB zich al jaren mee bezig
houdt. Er is sprake van een structurele weeffout in
de wereldwijde containerlogistiek en daarbovenop
komen in 2021 de effecten van COVID-19 en de
blokkade in het Suezkanaal, wat heeft geleid tot
een infarct. Op dit moment staan de zee- en
inlandterminals helemaal vol met containers.

de Europese Commissie. Dat hebben we gedaan
met de EBU in samenwerking met andere Europese
organisaties in de logistiek, om gezamenlijk de
Europese Commissie te wijzen op haar
verantwoordelijkheid om de Deepsea rederijen op
hun gedrag aan te spreken. Inmiddels hebben
diverse bijeenkomsten plaatsgevonden en is er veel
onderling gecommuniceerd om samen te werken
aan structurele oplossingen. Het CBRB blijft zich ook
de komende jaren inzetten om dit
congestieprobleem structureel op te lossen.
Modal shift
Na vele gesprekken door onder andere het CBRB
met een aantal andere organisaties, waaronder
evofenedex, het ministerie van IenW, Topsector
Logistiek, is vanaf 1 april 2021 de regeling Modal
Shift formeel rond. In totaal is voor Modal Shift
voor de jaren 2021 – 2024 een bedrag uitgetrokken
van 40 miljoen voor de binnenvaart en 9 miljoen
voor spoorvervoer.
Het ministerie van IenW zet de komende jaren
samen met de provincies, de Topsector Logistiek en
de Logistieke Alliantie in op een Modal Shift. Meer
vervoer van goederen via water en spoor in plaats
van de weg, wat goed is voor de afname van de
verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en
terugdringen van CO2. Het is ook belangrijk, omdat
door de grootschalige vervangings- en
renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het
wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt
of renoveert de komende jaren meer dan 100
bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de
periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op
de corridors Rotterdam-Venlo en RotterdamArnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van
de weg ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent
dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg.
Voor meer informatie kijk op
www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl

In 2021 heeft het CBRB een nieuwe stap gezet in
het zoeken naar een oplossing voor het
congestieprobleem. Er zijn stappen gezet richting
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Riviercruisevaart
CBRB is via EBU als expert namens de sector
betrokken geweest bij de totstandkoming van de
EU-richtlijn “Healthy Gateways”. Deze richtlijn moet
als blauwdruk gaan fungeren voor het coronabeleid
in heel Europa. Vervolgens hebben we samen met
RIVM en GGD een aanvullend kader voor de
riviercruisevaart uitgewerkt. Dit levende document
wordt regelmatig besproken, bijgesteld en aan
leden beschikbaar gesteld.

4. Personenvervoer
COVID-19
Net als in 2020 is er in 2021 veel tijd besteed aan
het dossier COVID-19. De gevolgen van de
pandemie voor ondernemers met
passagiersschepen zijn groot. Op nationaal en
internationaal niveau wordt intensief
samengewerkt om ervoor te zorgen dat
ondernemers kunnen blijven ondernemen en dat
ondernemers met passagiersschepen
gecompenseerd worden door overheidssteun.
Dat laatste vergde veel lobbywerk en een stevig
netwerk bij het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat. Om die reden heeft het CBRB de
samenwerking geïntensiveerd met platform Gastvrij
Nederland, een samenwerkingsverband tussen
MKB Nederland en VNO-NCW. Een concreet
resultaat van deze samenwerking is de brief
‘Noodkreet ondernemers voor behoud toeristische
sector- en congresinfrastructuur’ die door de CBRB
ledengroep Personenvervoer mede is ondertekend.
Via platform Gastvrij Nederland heeft het CBRB
toegang tot relevante informatie en kunnen we de
stem laten horen van de ledengroep
Personenvervoer.
Een ander concreet voorbeeld van samenwerking
op het dossier COVID-19 is de position paper die
door nationale- en internationale
belangenbehartigers van de riviercruisesector werd
geschreven, waarmee de quarantaineplicht voor
reizigers uit hoog risicogebieden, zoals de
Verenigde Staten is komen te vervallen.

Ook zijn we betrokken geweest bij ontwikkeling
rondom het Digital COVID Certificate (DDC). Onze
betrokkenheid op Europees niveau is van groot
belang om de riviercruisesector zo goed en zo
onbelemmerd mogelijk te kunnen laten
functioneren. Deze internationale bedrijfstak heeft
bij uitstek behoefte aan een eenduidig Europees
beleid. Het CBRB blijft zich hiervoor inzetten.
Veilige scheepvaart op de Westerschelde
Naar aanleiding van de aanvaring op de
Westerschelde tussen een riviercruiseschip en een
chemicaliëntanker in april 2019 heeft de
Onderzoeksraad voor Veiligheid een
onderzoeksrapport geschreven. Daarin werd aan
het CBRB de aanbeveling gedaan om de
bevindingen en lessen uit dit onderzoek binnen het
nationale- en internationale netwerk te delen. Daar
is gehoor aangegeven.
Daarnaast heeft het CBRB een proactieve bijdrage
geleverd aan de opvolging van de aanbeveling van
de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit met
als resultaat: de vernieuwde folder met veel
aandacht voor de communicatie en voertaal en
lokale bekendheid van het vaargebied. Naast het
onderzoek is de vernieuwde folder gedeeld binnen
het nationale- en internationale netwerk.
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Praktijk examen voor veerdienst schippers
Na een lobby van een aantal jaren hebben we
uiteindelijk van het ministerie IenW juridisch en
beleidsmatig groen licht gekregen voor een
vaarbewijs voor veerdienstschippers. Het CBRB is
voortvarend aan de slag gegaan met het
ontwikkelen van dit praktijkexamen en
veerdienstvaarbewijs. We zijn erg positief over dit
traject, omdat dit de veerdiensten de mogelijkheid
geeft om via zij-instroom nieuw personeel aan te
boren. De opleiding houdt specifiek rekening met
de karakteristieke eigenschappen van de
veerdienstsector. We waren dan ook erg verbaasd
dat medio 2021 het ministerie het groene licht
weer introk, omdat zij bij nader inzien dit
vaarbewijs niet compatibel vinden aan de nieuwe
Richtlijn Erkenning van Europese
Beroepskwalificaties, die in januari 2022 van kracht
is geworden. Het zou betekenen dat het
veerdienstvaarbewijs beperkter toepasbaar is dan
we zouden willen en dat is voor ons niet
acceptabel. Daarover zijn we volop in discussie met
het ministerie, omdat innovatie en maatwerk voor
bepaalde binnenvaartsegmenten door deze richtlijn
onmogelijk wordt.
Open rondvaartboten en boten van het
Amsterdamse grachtentype
De Richtlijn Erkenning van Europese
Beroepskwalificaties heeft ook gevolgen voor de
vaarbevoegdheid van schippers met open
rondvaartboten en boten van het Amsterdamse
grachtentype. De gesprekken met het ministerie
om tot een oplossing te komen of tenminste goede
uitleg te krijgen hoe en op welke wijze de nieuwe
wetgeving geïmplementeerd zou moeten worden
blijven uit. Het CBRB heeft meermaals een verzoek
tot overleg dan wel uitleg aan het ministerie
gedaan.

5. Sociale Zaken
Arbeidsvoorwaarden
Nieuwe pensioenregeling
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft de verplichtstelling van ons pensioen per 1
januari 2025 ingetrokken. Dit stelt ons in de
gelegenheid om met Nautilus nieuwe
pensioenafspraken te maken. We verwachten
eerste helft van 2022 een nieuwe vrijwillige
pensioenregeling te kunnen overeenkomen, die ook
aan de eisen van de nieuwe pensioenwet voldoet.
Arbeidsmarkt
Op basis van de strategische arbeidsmarktagenda
‘Alle hens aan dek’ is voorjaar 2021 een promotie
campagne voor het VMBO gestart. Samen met de
website wereldvandebinnenvaart.nl stimuleert dit
de instroom in de sector. Daarnaast hebben we bij
het thema ‘goed werkgeverschap’ het werkboek
Instappen in de binnenvaart gemaakt. Het
werkboek bevat handige informatie over zaken die
voor de werknemers spelen in het begin van hun
carrière.
Ook was dit het laatste jaar vóór de Europa brede
invoering van de nieuwe Richtlijn Erkenning
Beroepskwalificaties in de binnenvaart (EU)
2017/2397. Europa breed geharmoniseerde
opleidingseisen zijn een belangrijke opstap voor
een Europese arbeidsmarkt, maar vragen ook om
Europa brede examinering, registratie en
handhaving. In CESNI zijn veel zaken uitgewerkt en
vastgesteld. De nodige overgangsregels voor
typisch Nederlandse situaties vragen nog steeds
onze aandacht.
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Europese sociale dossiers

ARBO

Nieuwe bemanningsregeling
In CESNI werken we samen met Europese partners
aan nieuwe uniforme bemanningsregels in Europa.
In de concept routekaart staan een aantal
belangrijke uitgangspunten om een basis bezetting
vast te kunnen stellen en worden de onderwerpen
benoemd die verder uitgewerkt moeten worden.
CESNI en sociale partners organiseerden in
december een webinar om leden te consulteren
over de concept routekaart.

Arbo handreiking en Arbo
catalogus
In afgelopen jaren is
gestaag doorgewerkt aan
de Arbocatalogus. Helaas
ontbreekt de goedkeuring
van het ministerie van SZW nog. Om de informatie
te ontsluiten voor onze leden hebben we zomer
2021 de Arbo handreiking gepubliceerd.
In de Arbo handreiking worden verschillende veel
voorkomende gevaarlijke situaties op een
praktische wijze beschreven. De kern van onze
handreiking vormt de Arbocatalogus, de
beschrijving hoe aan de wettelijke voorschriften
(Arbowet) kan worden voldaan.

Coördinatie sociale zekerheid
We staan aan de vooravond van de Fitness check op
de regelgeving coördinatie sociale zekerheid. EBU,
ESO en ETF hebben deze zomer samen een paper
geschreven over de aanleiding en voordelen van de
huidige situatie. Op basis van deze paper willen zij
samen een statement inbrengen om deze
zienswijze over het voetlicht te brengen.
Platina 3; denktank toekomst van de binnenvaart
Binnen Platina 3 worden dit en volgend jaar op
Europees niveau vier werkpakketten/thema’s
uitgewerkt. EBU en ESO hebben samen de
leiding/coördinatie op het werkpakket: Markt.
Vanuit Nederland participeren we als taakleider bij
het thema banen en vaardigheden: anders
geformuleerd onderwijs actueel.

Special Nieuwsbrief – Sociale zaken
In 2021 jaar zijn er meerdere speciale nieuwsbrieven
verschenen op het gebied van sociale zaken, pensioen,
beroepskwalificaties en bemanningsregeling:
•
•
•
•
•
•

PLATINA 3 van start met Europese denktank
Een toekomstbestendige arbeidsmarkt
Onze pensioenregeling wordt in 2025 vrijwillig
Routekaart voor nieuwe Europese bemanningsregeling
Arbeidsmarkt; medewerkers vinden en boeien
Hetzelfde kennen en kunnen in Europa

Communicatie + In gesprek over veilig werken
Op de www.arbo-binnenvaart.nl is alle informatie
op een gemakkelijke manier terug te vinden.
Daarnaast worden regelmatig nieuws en nieuwe
ontwikkelingen met de leden gedeeld. Dit najaar is
het hulpmiddel ‘In gesprek over veilig werken’
gerealiseerd. Dit instrument is een steuntje in de
rug om met elkaar te spreken over risico’s en
veiligheid in het werk.
Praktijkinventarisatie duwvaart en valbeveiliging
De werkgroep Arbo heeft samen met deskundigen
uit de duwvaart deze praktijkinventarisatie
uitgewerkt en gebundeld in een rapport. Het
rapport opent met de wijze waarop de sector
omgaat met de risico’s en deze op structurele wijze
terug brengt. Vervolgens wordt de praktijk in de
duwvaart beschreven aan de hand van de stappen
uit de arbeid hygiënische strategie. Het rapport
biedt ondersteuning bij de gesprekken met het
ministerie.
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6. Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen
ADN
Het ADN Safety Committee is de rode draad in de
werkzaamheden omtrent vervoer van gevaarlijke
stoffen. In het ADN staan alle eisen waaraan het
transport van gevaarlijke stoffen per binnenvaart
moet voldoen. Het is belangrijk om het verdrag te
blijven actualiseren. Onder de vlag van het IWT
Platform zit het CBRB in Genève namens EBU aan
tafel, met de collega’s van ESO, waar wijzigingen
aan het ADN worden besproken, zo ook in januari
en augustus in 2021. Dit jaar niet in Genève, maar
op afstand door COVID-19. Weliswaar zonder
stemrecht, maar wel met inbreng van en ter
verdediging van de belangen van onze leden en de
binnenvaart. Het is van zeer groot belang dat wij
daar aanwezig zijn, dat we de lobby daar voeren en
dat we de stem laten horen van de ondernemers uit
de binnenvaart.
Special Nieuwsbrief – Gevaarlijke Stoffen
Ook in 2021 zijn er weer twee speciale nieuwsbrieven
uitgegeven met de terugkoppeling over de ADN Safety
Committee
• ADN Gevaarlijke Stoffen - 1
• ADN Gevaarlijke Stoffen - 2

Werkgroepen en commissies
Het CBRB is actief in verschillende werkgroepen en
commissies op het gebied van veiligheid en vervoer
van gevaarlijke stoffen, zoals de werkgroep “het
openen van openingen” in Duitsland waar we op
verzoek van de BTB aangehaakt zijn als expert.
Binnen Nederland zijn we actief in de werkgroep
“werkzaamheden aan boord”. Deze werkgroep is
gestart op initiatief van VT-Group, lid van het CBRB.

Ook zijn we actief in de werkgroep “juist
aangesloten bunkeren”. Tijdens het bunkeren van
brandstof vinden regelmatig overvullingen van
smeerolietanks plaats. De vulaansluitingen voor
smeerolie en brandstof zijn van hetzelfde technisch
ontwerp. Een menselijke vergissing is snel gemaakt.
Om de kans op verkeerd aansluiten van de
brandstofslang te verkleinen, zal de aansluiting van
de smeerolievulaansluiting van een ander type
worden dan die van de brandstofaansluiting. De
aanpassing aan de smeerolievulleidingen zijn
eenvoudig uit te voeren en brengen geringe kosten
met zich mee ten opzichte van het risico op een
incident. De invoerdatum was op 1 december 2021.
Naast deze werkgroep is het CBRB ook actief in de
EBU Tankvaartcommissie en de Commissie
Transport Gevaarlijke Stoffen, een samenwerking
met andere modaliteiten in het vervoer gevaarlijke
stoffen.
Gegaste agribulkladingen
In de binnenvaart vervoeren we alle mogelijke
soorten lading en iedere lading brengt zijn eigen
risico’s met zich mee. Door (bijna) ongevallen met
gegaste agribulkladingen is er extra aandacht in de
pers en de politiek voor deze vorm van vervoer. Er
zijn verschillende Kamervragen gesteld en het
dossier is door Duitsland in het ADN Safety
Committee ingebracht. Voor het CBRB staat de
veiligheid van de bemanning voorop en daarom zijn
wij al 1,5 jaar intensief betrokken bij dit dossier.
Samen met het Comité van Graanhandelaren en de
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie, zullen
wij dit op een opbouwende wijze onder de
aandacht blijven brengen bij de stakeholders,
waaronder het ministerie van IenW, en ons blijven
inzetten tot het veilig transport van deze ladingen
goed is verankerd.
Het CBRB, BLN en vakbond Nautilus hebben een
nieuw hoofdstuk voor de Arbocatalogus opgesteld
omtrent het ontwerpen van gegaste
agribulkladingen. In dit hoofdstuk beschrijven we
hoe je veilig met gegaste bulklading kunt werken.
Daarbij komen ook enkele wettelijke regels aan de
orde.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logistieke Alliantie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Nautilus
Rijkswaterstraat
Verschillende havens
Vereniging van Waterbouwers
VNO-NCW
En nog veel andere partijen.

7. Ketenpositie
Er is in de markt, en ook bij CBRB-leden, behoefte
aan samenwerking in de logistieke keten.
Netwerken tussen leden onderling, maar ook met
andere ketenpartners, marktpartijen en
verenigingen, wordt door het CBRB maximaal benut
en uitgebreid.
Het CBRB trekt op met nationale en internationale
partijen om samen wederzijdse kansen en win-win
situaties te signaleren en te creëren. Maar ook om
gezamenlijk op te trekken in de lobby om meer
slagkracht richting nationale en internationale
overheden te hebben.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADN Safety Committee
Centraal Overleg Vaarwegen
Centrale Commissie voor de Rijnvaart
CESNI
Commissie Transport Gevaarlijke Goederen
European Barge Union
Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart
Europese Commissie
evofenedex
Inspectie voor Leefomgeving en Transport
IVR
IWT Platform
Koninklijke BLN-Schuttevaer
Landelijk Veren Platform
LINc

8. Organisatie
Vertrek Robert Kasteel
Op 1 april 2021 heeft Robert Kasteel zijn taken als
directeur van het CBRB neergelegd. Het werd tijd
om van zijn welverdiende pensioen te gaan
genieten. Echter is Robert in 2021 actief gebleven
als adviseur voor twee belangrijke thema’s:
• Verkenning/fusie met BLN
• Milieu- en vergroeningsdossier inclusief de
Green Deal.
Voor de continuïteit bij het CBRB zijn de
directiewerkzaamheden waargenomen door de
voorzitter, adjunct-directeur en enkele
medewerkers.
Peter Wagemakers
Op woensdag 9 juni 2021 bereikte ons, het CBRB,
het verdrietige bericht dat bestuurslid en voorzitter
van de Ledengroep Personenvervoer, Peter
Wagemakers plotseling is overleden. Peter was een
zeer betrokken voorzitter en bestuurslid.
Zijn functies zijn later in 2021 ingevuld door
Alexander Oost (bestuurslid) en John Vierhouten
(voorzitter ledengroep Personenvervoer).
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december de laatste punten op de i gezet en het
fusievoorstel met de leden kunnen delen.
Het fusievoorstel ligt ook ter inzage op de kantoren
van BLN en CBRB.
De nieuwe vereniging zal het predicaat “Koninklijk”
voeren en gaat heten: Koninklijke Binnenvaart
Nederland (KBN).

9. Fusie met Koninklijk BLNSchuttevaer
De besturen van het CBRB en BLN hebben eind
december 2021 het voorstel tot fusie naar hun
leden gestuurd. In het fusievoorstel is uitgewerkt
hoe de fusievereniging wordt ingericht en onder
welke naam de beide verenigingen samen verder
willen gaan. In het eerste kwartaal van 2022
worden de leden van beide verenigingen gevraagd
om zich uit te spreken over de fusie. Als de leden
instemmen, kan de fusievereniging begin april 2022
van start gaan.
De hoge ambities op het gebied van vergroening,
digitalisering en veiligheid, en uitdagingen ten
aanzien van de arbeidsmarkt, ladingstromen en
infrastructuur waar de binnenvaartsector voor
staat, vereisen een integrale aanpak. Om de
toekomstige kansen voor de sector maximaal te
kunnen verzilveren is het noodzakelijk om de kennis
en kunde van de bestaande verenigingen te
bundelen.
Een krachtenbundeling komt ten goede aan de
effectiviteit van het lobbywerk, meer invloed
nationaal en internationaal, een krachtiger stem
naar buiten, een groter netwerk, het borgen van
kennis en knowhow en meer ondersteuning voor
leden. Ook het beeld van de sector naar de
buitenwereld vraagt om een robuuste vereniging
met eenduidige standpunten, vergelijkbaar met de
brancheorganisaties van andere sectoren.

KBN heeft de ambitie dé toonaangevende
branchevereniging van en voor de binnenvaart te
worden. Ontstaan uit de overtuiging dat ze de
uitdagingen waar de sector voor staat alleen met
een integrale aanpak kunnen overwinnen.
Gebouwd op de kennis, kunde en historie van BLN
en het CBRB. Naast sector brede inzet zal er ook
voldoende aandacht zijn voor het
binnenvaartfamiliebedrijf en betrokkenheid op de
brede sociale context waarbinnen de binnenvaart
wezenlijke toegevoegde waarde levert.
Door de fusie en door samenvoeging van de
bestaande kantoren ontstaat een nieuw slagvaardig
KBN-kantoor dat als motor van de vereniging
uitvoering zal geven aan het verenigingsbeleid. De
samenvoeging maakt het mogelijk om bestaande
capaciteit te versterken en ook nieuwe uitdagingen
en onderwerpen voor de sector aan te gaan. De
meerwaarde van een nieuwe organisatie zal met
name worden gerealiseerd door synergie- en
efficiencyvoordelen te behalen. Zo wordt het ook
mogelijk om de capaciteit beter aan te passen aan
de doelstellingen. Taken en overkoepelende
beleidsonderwerpen, ledengroep ondersteuning en
individuele ledenservice kunnen zo beter worden
ingevuld.

Daarom zijn in juli 2018 de verenigingen gestart
met het verkennen van de mogelijkheden om
samen één vereniging te worden. Na een lang,
maar zorgvuldig proces hebben de besturen in
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