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Voorwoord
Het CBRB sloot 2019 af met een zeer feestelijk jaar,
waarbij wij het 90-jarige bestaan van de vereniging
uitgebreid hebben gevierd. 2020 is echter een
roerig jaar geworden voor de maatschappij, de
binnenvaart, de Ledengroep Personenvervoer die
keihard getroffen is in het bijzonder en dus ook
voor het CBRB. Sinds maart werken alle
medewerkers thuis, ligt de gehele passagiersvaart
nagenoeg stil, werd de cruciale rol van de
binnenvaart in de vitale processen van de logistieke
keten benadrukt en is de maatschappij ontwricht.
Oorzaak van dit alles: COVID-19. Deze pandemie
heeft het belang van een sterke branchevereniging
nog maar eens bewezen.
Het CBRB heeft ingezet op continuïteit van de
bedrijfsvoering van het binnenvaartbedrijfsleven
tijdens de coronacrisis. De binnenvaart is immers
van vitaal belang voor de voorziening van de
Europese samenleving en economie. Op alle
niveaus is, samen met andere nationale en
internationale binnenvaartorganisaties, flinke druk
uitgeoefend om het voor de binnenvaart zo
belangrijke vrije verkeer van vervoer goederen en
personen te garanderen. Wij kregen te maken met
een brede waaier aan problemen zoals afnemend
ladingaanbod, grote problemen bij
personenvervoer, geldigheidsduur van certificaten,
reisverklaringen, knelpunten van de
steunmaatregelen en het faciliteren en financieren
van vergroening en ruimte voor ondernemen in het
post-corona tijdperk.
Er is extra veel aandacht in deze crisis voor de
Ledengroep Personenvervoer. De coronapandemie
brak uit op een, voor de passagiersvaart, heel
ongelukkig moment. Alle bedrijven waren volop in
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nieuw
personeel was aangenomen en alle opstartkosten
waren al gemaakt voor levensmiddelen en
brandstof.
Door de gezondheidsmaatregelen van de overheid
zijn de bedrijfsactiviteiten voor de meeste leden
van deze sector volledig stil komen te liggen. Vele

ondernemers hebben nog wel geprobeerd om
bedrijfsactiviteiten uit te voeren, weliswaar met
aanpassingen voor het houden van 1,5 meter
afstand. De capaciteit werd zó klein en de
opbrengsten zó laag, dat het economisch niet
haalbaar bleek te zijn. Het CBRB heeft een actieve
lobby gevoerd voor eerlijkere steunmaatregelen en
extra financiële ondersteuning.
Naast het coronadossier is er ook een grote
hoeveelheid aan vraagstukken en dossiers opgepakt
op het gebied van sociale zaken, veiligheid,
gevaarlijke stoffen, nautische en technische zaken,
infrastructuur, logistiek, juridische zaken, milieu,
klimaat en economie. Het CBRB doet dit alles op
nationaal en internationaal niveau. Hierbij dienen
wij verschillende ledengroepen:
containeroperators, droge lading, duwvaart,
tankvaart, sleep- en bijzonder transporten,
havensleepdiensten, personenvervoer,
veerdiensten, zand- en grindschippers en de
varende ondernemers. Maar ook de
binnenvaartsector in zijn geheel.
Al deze inspanningen zijn alleen maar mogelijk
geweest met de steun van (geassocieerde) leden en
stakeholders. De lobby doen wij met elkaar, maar
wij hebben als branche nog meer support nodig.
Daarom is 2020 ook het jaar geweest van de
verdere fusiebesprekingen met Koninklijke BLNSchuttevaer (BLN). Het uitgangspunt van het
ingezette traject is dat de uitdagingen waar de
sector voor staat groot zijn en een integrale aanpak
behoeven. Daarom is het streven om samen de
krachten te bundelen en op één koers verder te
gaan. De verwachting is om in de eerste helft van
2021 tot een definitieve besluitvorming naar de
leden te kunnen komen.
Als afsluiting wil ik iedereen bedanken voor de
support die het CBRB afgelopen jaar heeft
gekregen.
Paul Goris
Voorzitter Centraal Bureau voor Rijn- en
Binnenvaart
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1. Coronadossier
Sinds maart ziet onze
wereld er door de
gevolgen van de
COVID-19 pandemie
heel anders uit. De
gevolgen ervan treft
iedereen in min of
meerdere mate. Het
CBRB heeft ingezet op continuïteit van de
bedrijfsvoering van het binnenvaartbedrijfsleven
tijdens de coronacrisis. Op alle niveaus is, samen
met andere nationale en internationale
binnenvaartorganisaties, flinke druk uitgeoefend
om het voor de binnenvaart zo belangrijke vrije
verkeer van vervoer goederen en personen te
garanderen. Het CBRB had en heeft nog steeds
intensief contact met verschillende ministeries,
European Barge Union (EBU), andere
binnenvaartorganisaties, VNO-NCW, CCR en de
Europese Commissie.
Wij kregen te maken met een brede waaier aan
problemen zoals afnemend ladingaanbod, grote
problemen bij personenvervoer, geldigheidsduur
van certificaten, reisverklaringen, knelpunten van
de steunmaatregelen en het faciliteren en
financieren van vergroening en ruimte voor
ondernemen in het post-corona tijdperk.
Het CBRB heeft de leden actief geïnformeerd en
ondersteund op de volgende onderwerpen:
• Economische schade, steunmaatregelen en
financiële problemen
o Lobby, overzicht en toelichting op
steunmaatregelen
o Contact met banken
o Liquiditeitsproblemen
• Logistiek
o Beperkingen bij de bediening van
kunstwerken, nationaal en internationaal.
o Verminderde bevaarbaarheid Europese
corridors.
o Beperkte toegang tot havens,
doorvaartmaatregelen andere landen en
overige administratieve belemmeringen.

•

•

•

Beperkingen operationele processen in
havens.
Bemanning
o De gezondheid van mensen aan boord.
o Wisselen van en reizen door bemanning, in
het bijzonder bij buitenlands personeel.
o Tijdige keuringen, verlopen vaarbewijzen en
dienstboekjes, examens.
Schip
o Problemen bij geldigheid van certificaten,
veiligheidsinspecties, tijdige keuringen en
andere aanverwanten onderwerpen.
Juridische vraagstukken
o Privaatrechtelijke aandachtspunten

Personenvervoer
Voor de ondernemers uit de Ledengroep
Personenvervoer heeft deze crisis een enorme
impact op de bedrijfsvoering. Het CBRB heeft een
actieve lobby gevoerd voor eerlijkere
steunmaatregelen en extra financiële
ondersteuning. De uitbraak kwam op het meest
ongelukkige moment voor de sector, namelijk op
het moment dat het seizoen weer zou beginnen.
Tijdens de wintermaanden heeft men geïnvesteerd
in de reparatie en onderhoud van de vloot. Door de
COVID-maatregelen van de overheid, liggen de
schepen sinds maart nagenoeg stil. Het vaarseizoen
2020 kan als verloren beschouwd worden. De
gevolgen van het verloren vaarseizoen, de
beperkende maatregelen en de onzekerheid over
het verloop van het virus zorgt ervoor dat de
prognose voor het nieuwe vaarseizoen lastig te
maken is. Wat het CBRB wel kan vaststellen, is dat
de generieke maatregelen op korte termijn
ondersteuning bieden maar niet toereikend zullen
zijn op de langere termijn. Met name de TVL
regeling vraagt om een aanpassing van de
voorwaarden.
Steunmaatregelen
Het signaal, dat de
generieke
maatregelen niet toereikend zijn, heeft het CBRB
afgegeven middels het steunverzoek dat is
ingediend bij staatssecretaris Mona Keijzer van
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De
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overheid lijkt tot op heden niet erg gemotiveerd om
tot extra steunmaatregelen over te gaan.
Desondanks blijven wij aandacht vragen voor het
ingediende steunverzoek en blijven wij de
problemen van de seizoen gerelateerde
ondernemingen onder de aandacht brengen.
SBI-codes
In het begin van de crisis trof de overheid
maatregelen om de ondernemers financieel te
ondersteunen. Voor de toekenning maakt men
gebruik van de SBI-codes. Al snel bleek dat de SBIcodes 50.10 en 50.30 ontbraken waardoor onze
ondernemers er geen gebruik van konden maken.
Door de inzet en de lobby van het CBRB zijn deze
SBI-codes toegevoegd waardoor het financiële
steunpakket van de overheid toegankelijk is
gemaakt.
Noodverordening
Na iedere persconferentie in 2020 volgde een
landelijk model van de noodverordening waarin
staat beschreven wat wel en niet is toegestaan. Het
dient als richtlijn voor de handhaving door de 25
veiligheidsregio’s. Na publicatie van iedere nieuwe
noodverordening informeerden wij de leden over
wat dit betekent voor de passagiersvaartsector. De
waarde hiervan is gebleken uit het feit dat naar
aanleiding van onze zienswijze een veiligheidsregio
heeft besloten het vaarverbod weer op te heffen.
Protocol
Om de verspreiding van COVID-19 te beperken
moet men maatregelen aan boord van schepen
treffen. Om een praktische invulling van de RIVM
regels voor ondernemers, medewerkers en
passagiers te kunnen geven heeft het CBRB een
protocol voor de (dag)passagiersvaart geschreven
en beschikbaar gesteld aan de leden. Alhoewel het
ministerie heeft aangegeven dat aan een protocol
geen juridische status kan worden verleend en zij
ook geen ‘goedkeuring’ zullen geven, hebben wij
het protocol namens de passagiersvaartsector
aangeleverd bij het ministerie. Dit protocol is tot
stand gekomen met de betrokkenheid van onze
leden en in samenwerking met gerelateerde
brancheorganisaties.

Riviercruisevaart
Nadat de riviercruisevaart maanden volledig stil
gelegen heeft vanwege de coronacrisis kon er rond
juni-juli 2020 weer voorzichtig opgestart worden.
Daarbij werd de sector geconfronteerd met een
veelheid aan verschillende regels in verschillende
Europese landen of zelfs deelstaten: social distance
van 1 m, 1,5 m of zelfs 2 m, schermen tussen tafels
die toegestaan of juist verboden waren,
mondkapjes wel of niet. Voor een internationale
bedrijfstak als de riviercruisevaart bleek dit
onwerkbaar. Bij gebrek aan Europese harmonisatie
hebben de EBU en de IG Rivercruise gezamenlijk
zélf een Europese standaard opgesteld. Deze
Outbreak Prevention & Management Guidelines
vormen een samenhangende set
coronamaatregelen waarmee cruises op veilige en
verantwoorde manier hervat konden worden. Deze
guidelines zijn vervolgens aan de CCR, de Europese
Commissie, lidstaten en deelstaten aangeboden.
Hoewel de guidelines met waardering werden
ontvangen, was het bijzonder frustrerend dat
verschillende landen c.q. lidstaten bleven
vasthouden aan hun eigen regels.

Veerdiensten
Ook de sector veerdiensten is zwaar geraakt door
coronacrisis. Veerdiensten zijn immers
kortsluitschakels in de secundaire
wegeninfrastructuur, “varende bruggen”, en
hebben als zodanig een belangrijke rol in de
mobiliteit. Waar andere rederijen in het
personenvervoer hun schepen stil hebben (moeten)
leggen, moesten veerdiensten juist in de vaart
blijven, zodat mensen met vitale beroepen van en
naar hun werk konden blijven reizen. Zowel
financieel als beleidsmatig vallen veerdiensten
echter tussen wal en schip: noch OV, noch
binnenvaart. Het CBRB blijft het belang van
veerdiensten benadrukken en blijft erop hameren
dat de beschikbaarheidsvergoedingen voor het
‘reguliere’ OV
ook voor
veerdiensten
toegankelijk
moeten zijn.
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2. Nautiek en Techniek
Menselijke factor bij ongevallen
De afgelopen jaren hebben wij gezien dat na
incidenten vaak een reflex van regelgeving volgt.
Ons inziens moet een goede analyse van de
oorzaken van incidenten de basis vormen voor de
te nemen maatregelen. Samen met andere partijen
is een opdracht verstrekt voor een data- en
expertanalyse. Gelet op de resultaten van dit
onderzoek, maar ook en vooral de behoeften
binnen het werkveld, is ons inziens een
diepgaander onderzoek nodig naar de mensmachine-interface in het stuurhuis. Deze behoefte
moet ook worden gezien in het licht van de huidige
en toekomstige niveaus van informatievoorziening
en automatisering in het stuurhuis. Als CBRB vinden
wij dit een belangrijk onderwerp voor onze leden,
hun directe veiligheid maar ook het imago van de
binnenvaart als veilige vervoersmodaliteit.
Klik hier voor de resultaten uit fase 1 van dit
onderzoek.
Proactieve betrokkenheid CESNI
In 2020 heeft het CBRB, onder de
vlag van het IWT Platform, veel
tijd besteed aan het dossier technische
voorschriften voor binnenschepen. Dat doet het
CBRB niet voor niets, nieuwe regelgeving kan
immers een grote kostenpost voor bedrijven zijn.
Nut en noodzaak moeten dan duidelijk zijn.
CESNI neemt besluiten over verschillende
standaarden, waaronder de Europese standaard
met technische voorschriften voor binnenschepen:
ES-TRIN.

Special Nieuwsbrief – Technische voorschriften
Het laatste nieuws van het CBRB wordt elke week naar
de leden verstuurd. In 2020 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

Vanwege de economische gevolgen van de COVID19 pandemie voor veel binnenvaartondernemers,
hebben wij onder de vlag van EBU verzocht om een
evaluatie van de prioriteiten van het CESNIwerkprogramma. Voor deze evaluatie hebben wij
uitgebreid input geleverd. Kern van onze inbreng
was dat nadrukkelijk rekening moet worden
gehouden met de gevolgen van nieuwe regelgeving
voor bestaande schepen.
Geluidshinder
Op verzoek hebben wij een mededeling ingediend
over de door het binnenvaartbedrijfsleven
gehanteerde vrijwillige maatregelen waarmee de
geluidshinder - zowel aan boord van het schip als
naar de omgeving - kan worden teruggedrongen.
Wij danken onze leden voor het delen van hun
ervaringen.
ES-TRIN
Tijdens de najaarsvergadering heeft het CESNI
comité een nieuwe standaard voor technische
voorschriften ES-TRIN 2021 aangenomen. Ter
herinnering, ES-TRIN is als zodanig niet bindend. De
EU en de CCR zijn voornemens om de nieuwe
standaard op 1 januari 2022 tegelijkertijd in hun
lidstaten van kracht te laten worden.
CBRB in COV actief op dossier natte
infrastructuur
Het CBRB, BLN, de Vereniging van
Waterbouwers en evofenedex,
samenwerkend in het Centraal
Overleg Vaarwegen (COV), hebben in 2020
succesvol gelobbyd voor investeringen in de
vaarweginfrastructuur. Deze infrastructuur is
verouderd en dient op veel plaatsen gerenoveerd of
vernieuwd te worden. Het COV heeft in 2020 stevig
gelobbyd om te voorkomen dat de nieuwe
Merwedebruggen in de A27 1,5 m lager zouden
worden, en met succes. In november 2020 werd
bekend dat op basis van de belangen voor de
scheepvaart en de geldende CCR-eisen besloten is
om de nieuwe brug op gelijke hoogte komt met de
huidige Merwedebrug. Het COV is blij en opgelucht
dat de omissie nu hersteld wordt.
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3. Veiligheid en gevaarlijke stoffen
ADN
In het ADN staan alle eisen waaraan het transport
van gevaarlijke stoffen 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 (European Skippers' Organisation) waar
wijzigingen aan het ADN worden besproken, zo ook
in januari 2020. Weliswaar zonder stemrecht, maar
wel met inbreng van en ter verdediging van de
belangen van onze leden en de binnenvaart.
Vanwege de COVID-19 pandemie is de augustus
bijeenkomst 2020 geannuleerd en hebben de
meeste ADN-werkgroepen niet vergaderd. Helaas
zijn voor ons belangrijke onderwerpen
doorgeschoven, zoals niet-meetbare stoffen met
toximeters.
Het ADN wordt internationaal vastgesteld en wordt
elke twee jaar gewijzigd. In 2020 is de laatste hand
gelegd aan ADN-2021. Op basis van de reeds
beschikbare documenten op de website van het
UNECE en tijdens de vergaderingen in Genève
genoteerde context is er door het CBRB een
document gemaakt waarin een selectie
weergegeven is van de relevante inhoudelijke
wijzigingen voor het ADN-2021.
Branche RI&E
In juni 2020 heeft de binnenvaart opnieuw
erkenning gekregen van het Steunpunt RI&E
voor de geactualiseerde Branche RI&E
Binnenscheepvaart. Branches kunnen
centraal een generieke RI&E op stellen. De
binnenvaart heeft zo’n branche RI&E, die door het
CBRB, BLN en Nautilus geactualiseerd is, bijgewerkt
voor alle wettelijke wijzigingen. Ook de digitale
branche RI&E tool voor de leden van het CBRB en
BLN sluit weer aan bij de nieuwe wetgeving.
Nieuwe Arbo-binnenvaart website:
Er is een nieuwe website gelanceerd door het CBRB,
BLN en Nautilus: www.arbo-binnenvaart.nl waar alle
informatie te vinden is over de Branche RI&E en
arbocatalogus voor de binnenvaartsector.

Arbocatalogus
In 2019 is er gestart door de werkgroep Arbo
aan het actueel maken van de arbocatalogus,
aangezien de vorige editie dateert uit 2012.
Ondanks grote inspanningen van de werkgroep en
twee indienpogingen tot erkenning is dit tot op
heden nog niet gelukt. SZW toetst nauwelijks de
inhoud en lijkt ver van de praktijk af te staan. Zij
bekijken vooral de toetsbaarheid voor hen, waarbij
de doelvoorschriften centraal staan. De werkgroep
treedt in nader overleg met SZW en hoopt in 2021
de Arbocatalogus goedgekeurd te krijgen.
Gegaste ladingen (geen ADN)
Op 4 december 2019 heeft er een ernstig incident
plaatsgevonden door een lading agribulk, die was
overgeslagen vanuit een zeeschip in een
binnenvaartschip. Tijdens het vervoer door het
binnenvaartschip is de bemanning zeer ernstig
onwel geworden als gevolg van een te hoge
concentratie fosfine dat nog aanwezig was in de
lading. Deze lading was aan boord van het zeeschip
in origine behandeld met losse tabletten fosfine.
In 2020 heeft het CBRB intensief contact gehad met
de Havens Amsterdam, Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) en Inspectie SZW over dit incident
en in samenwerking met het Comité van
Graanhandelaren en andere ketenpartijen
overleggen gehad rond het vervoer, op- en overslag
van diervoeders. Bij deze overleggen hebben de
ketenpartijen de ervaringen gedeeld en wordt
gekeken naar oplossingsrichtingen ter verbetering
van de veiligheid in de agribulkketen. Er wordt
ingezet op de volgende (deel)oplossingsrichtingen:
• In de keten zorgdragen voor het meeleveren
van informatie over gegaste ladingen;
• Verhogen van het kennisniveau in de keten;
• Uitbreiding van de Arbocatalogus;
• Een internationale aanpak om de risico’s van
losse tabletten te minimaliseren.
Het Comité en het CBRB zetten in op veiligheid van
gegaste ladingen en hebben daarover in november
2020 een uitgebreid artikel geschreven. Inmiddels
heeft het ministerie van IenW aangegeven zich in te
willen zetten om hiervoor internationaal aandacht
te vragen en een wijzigingsvoorstel voor de IMSBCcode.
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4. Sociale Zaken
Representativiteitstoets pensioen
De sociale partners hadden in 2020 de opdracht de
representativiteit te meten. Het CBRB en BLN
hebben het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid laten weten dat wij 45% van de
werknemers vertegenwoordigen. Dit is te weinig
om een pensioenregeling voor de hele sector
verplicht te houden. Wij verwachten dat de
minister in de eerste maanden van 2021 een besluit
neemt en hebben laten weten dat wij
zwaarwegende redenen zien om de verplichtstelling
voorlopig te laten bestaan.
Mogelijk vrijwillige pensioenregeling
Dit jaar is met Nautilus verder
gesproken over een mogelijk
vrijwillige pensioenregeling.
Onze uitgangspunten spelen
hierbij een belangrijke rol en
ook de eisen die vanuit het
pensioenakkoord worden gesteld. De contouren
voor een nieuwe regeling tekenen zich inmiddels af.
Samen met het bestuur van het pensioenfonds zijn
we nu in gesprek hoe een overgang er uit zou
kunnen zien.
Modelregeling arbeidsvoorwaarden
Met ingang van 1 januari 2021 is een
geactualiseerde modelregeling arbeidsvoorwaarden
beschikbaar. Wettelijke veranderingen in het
arbeidsrecht zijn verwerkt. Ook worden een aantal
wettelijke verplichtingen als informatie verstrekt en
is de modelregeling uitgebreid met een instrument
om een arbeidsovereenkomst op te stellen.
Special Nieuwsbrief – Sociale zaken, veiligheid en
gevaarlijke stoffen
In 2020 jaar zijn er meerdere speciale nieuwsbrieven
verschenen op het gebied van sociale zaken, veiligheid en
gevaarlijke stoffen:
• Special ADN Gevaarlijke Stoffen
• Branche RI&E goedgekeurd
• Special Europese bemanningsregeling
• Special Week van de Werkstress

•

Special Man overboord – risico’s binnenvaart

Nieuwe bemanningsregeling
In CESNI werken we samen met Europese partners
aan een routekaart voor nieuwe uniforme
bemanningsregels in Europa. Inmiddels delen we
een aantal belangrijke uitgangspunten om een basis
bezetting vast te kunnen stellen. Nu ligt de focus op
het benoemen van onderwerpen die verder
uitgewerkt moeten worden. In het voorjaar van
2021 wordt de routekaart verwacht.
De sociale dimensie van automatisering
Nederland loopt voorop in onderwerpen als
automatisering en digitalisering. Dit jaar is
geïnvesteerd in het op gang brengen van het
gesprek op Europees niveau bij sociale partners.
Hierbij ligt het accent op de sociale dimensie en de
vraag welke rol sociale partners kunnen spelen.
Coördinatie sociale zekerheid
Afgelopen jaar is binnen EBU opnieuw gesproken
over ambitie en uitgangspunten over de coördinatie
sociale zekerheid. Deze discussie werpt de vraag op
of de binnenvaart baat heeft bij één Europese
regeling. EBU zal met een nieuw standpunt 2021 in
gaan en dit inzicht met ESO en ETF gaan delen.
Platina 3; denktank toekomst van de binnenvaart
Binnen Platina 3 worden in komende twee jaar op
Europees niveau vier werkpakketten/thema’s
uitgewerkt. EBU en ESO hebben samen onder de
vlag van het IWT Platform de leiding/coördinatie op
het werkpakket: Markt verworven. Vanuit
Nederland gaan het CBRB en BLN het thema Banen
en Vaardigheden: anders geformuleerd onderwijs
actueel, trekken. In januari 2021 is Platina officieel
van start gegaan.
Arbeidsmarkt
In 2019 is de visie uit ‘alle Hens aan dek’ vertaald in
een actieprogramma. Samen met diverse partijen in
de branche worden verschillende onderdelen van
dit actieprogramma opgepakt en uitgevoerd om
meer gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te
krijgen voor de binnenvaart. Zo wordt er nieuwe
lesstof ontwikkeld en is er een landelijke
promotiecampagne gestart om meer instroom op
binnenvaartopleidingen te werven.
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5. Containerlogistiek
Congestieberaad
Het congestieberaad bestaat inmiddels enkele
jaren. In die tijd zijn diverse oplossingsrichtingen
voor de congestie in de containerbinnenvaart
opgepakt, onderzocht, uitgewerkt, en er zijn een
aantal succesvolle stappen gezet. Soms bleek een
project helaas niet haalbaar te zijn. Zo is eind 2020
besloten de ontwikkeling van het zogeheten KPIdashboard stop te zetten. Ondanks alle inzet en
goede wil van de betrokken partijen was de
conclusie dat dit helaas niet tot succes zou gaan
leiden.
Al met al hebben de verschillende initiatieven, ook
genomen vanuit de markt zelf, het afgelopen jaar
geleid tot operationele verbeteringen. Maar wij zijn
er nog niet!
In de loop van 2020 bleek opnieuw het effect van
de ontwikkelingen in de internationale zeevaart:
Nóg grotere deepseaschepen, met nóg grotere
aantallen containers, leidend tot nóg grotere
piekvorming. Dit leidde opnieuw tot zeer langdurige
vertraging, oplopend tot meer dan 7 dagen, en dit
maakte opnieuw duidelijk dat wij maximaal moeten
blíjven inzetten op de reeds ingezette maatregelen,
zoals de overflowhub en Nextlogic. Daartoe hebben
wij ook de nadrukkelijke steun van het ministerie
gevraagd.
Naast deze concrete maatregelen op
zeehavenniveau is ook steeds meer duidelijk
geworden dat er fundamenteel naar de oorzaken
van de ‘weeffout’ in de internationale
containerlogistiek gekeken moet worden. Dat
vereist een structurele aanpak op internationaal
niveau, en daar gaan wij in 2021 mee aan de slag.

Nextlogic
In 2020 zijn binnen Nextlogic weer
de nodige stappen gezet in de
richting van de daadwerkelijke
livegang van het platform. In het
voorjaar van 2020 is er een eerste pilot uitgevoerd,
waarin met behulp van realtime operationele data
van operators en terminals de werking van de
integrale planningstool in een schaduwsetting is
getest.
Een tweede pilot, om aan te tonen dat Nextlogic als
volledig systeem daadwerkelijk klaar is voor de
livegang zou oorspronkelijk nog in 2020 uitgevoerd
worden, maar doordat enkele kritieke onderdelen
binnen het proces nog niet volledig zijn afgerond, is
deze stap voor nu doorschoven naar het eerste
kwartaal van 2021. Wij hopen dan ook dat 2021 het
jaar wordt waarin we live Nextlogic in de
Rotterdamse haven actief hebben draaien.
Digitale Transport Strategie
Eind 2018 heeft de minister van Infrastructuur en
Waterstaat de Digitale Transport Strategie aan de
Tweede Kamer overhandigd. De doelstelling van
deze strategie is kort maar krachtig; het realiseren
van een volledige digitalisering van multimodaal
goederenvervoer en een toekomstbestendige
digitale infrastructuur.
Binnen deze doelstelling vormen volledig papierloos
transport (digital by default) en het opzetten van
een Basis Datadelen Infrastructuur belangrijke
mijlpalen. Deze infrastructuur moet het mogelijk
maken dat bedrijven en overheid op een veilige en
gecertificeerde manier data met elkaar kunnen
uitwisselen. Een belangrijke accelerator in het
proces is de deze zomer aangenomen Europese
eFTI verordening, welke overheden vanaf 2025
verplicht om digitaal aangeleverde en/of
gepresenteerde informatie te accepteren.
Het CBRB is via de Logistieke Alliantie betrokken in
het Consultatiepanel Digitalisering, een orgaan
bestaande uit publieke en private organisaties, met
als doel de gezamenlijke lijn te bewaken in deze
digitaliseringsslag.
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6. Milieu en Klimaat
Vergroening
Anderhalf jaar geleden is
de Green Deal: Zeevaart,
Binnenvaart en Havens
ondertekend. Een
overeenkomst met als
doel een emissieloze en
klimaatneutrale binnenvaart in 2050. Er is in de
afgelopen 1,5 jaar op diverse punten van de Green
Deal vooruitgang geboekt:
• Begin 2021 kunnen er subsidieaanvragen
worden ingediend voor schonere motoren. De
subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de
totale investeringskosten tot een maximum van
€200.000,- per schip. De toezegging voor een
meerjarige regeling na de afloop van deze
regeling is tot dusverre nog niet waargemaakt.
• Wij zijn erin geslaagd om in het kader van de
aanpak van de stikstofproblematiek € 79
miljoen beschikbaar gesteld te krijgen. Specifiek
voor het plaatsen van katalysatoren op
bestaande motoren.
• De afschaffing van belasting op van walstroom
is inmiddels opgenomen in het Belastingplan
2021.
• Het is de bedoeling om in 2021 te starten met
een eenvoudig labelsysteem, zodat wij
praktijkervaring op kunnen doen en het
systeem op basis daarvan verder door kunnen
ontwikkelen.
• In de Green Deal is afgesproken de
achterhaalde CCR2 regeling af te schaffen. De
gesprekken tussen de gemeente Rotterdam en
het Rijk zijn na 1,5 jaar nog gaande.
Meldpunt Biobrandstoffen
In de Green Deal is een CO2 reductie van 35-50 %
afgesproken. Tot 2035 moet dit met name worden
bereikt door het bijmengen van biobrandstof in lijn
met de Europese bijmengverplichting RED 2. Het is
bekend dat gebruikers van dieselolie met
bijmenging, problemen kunnen ervaren
bijvoorbeeld met het vroegtijdig dichtslibben van
o.a. brandstoffilters. Om zicht te krijgen in
ervaringen en te werken aan oplossingen, hebben

wij samen met BLN, IVR, NOVE en VOS een
meldpunt opgezet.
Meld u ervaringen met biobrandstoffen
Om zicht te krijgen in eventuele problemen en te
werken aan oplossingen is de website:
www.meldpunt-binnenvaart.nl gelanceerd. U kunt uw
ervaringen met de
alternatieve brandstof
melden, negatief en
positief.

Europees verduurzamingsfonds
Het internationale onderzoek naar het Europees
verduurzamingsfonds voor de binnenvaart is
grotendeels afgerond. Zodra het onderzoek
compleet is, zal de CCR de aanbevelingen
presenteren aan de Europese Commissie. Er wordt
nu lobby gevoerd richting de Europese Commissie
voor het beschikbaar stellen van fondsen.
CDNI verdrag
Vanuit het IWT Platform is het CBRB actief voor het
CDNI verdrag, dat over afval gaat. De belangrijkste
wijziging die binnen het CDNI in 2020 is
aangenomen, is de verhoging van de
verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend
scheepsbedrijfsafval (deel A) per 1 januari 2021 tot
€8,50 / 1000L gebunkerde gasolie. Deze verhoging
is noodzakelijk gebleken, omdat in de afgelopen
jaren de eerder opgebouwde reserves
door het systeem zijn opgebruikt.
De voor 2020 geplande conferentie
over de toekomst van deel A heeft i.v.m. COVID-19
niet plaats kunnen vinden. Deze conferentie staat
nu gepland voor het voorjaar van 2021. Binnen het
platform vinden de nodige voorbereidingen plaats.
Een voorstel dat op dit moment verder uitgewerkt
wordt in het kader van deel B, afval van de lading, is
het toestaan van het gebruik van digitale informatie
in plaats van papieren documenten waaronder bijv.
de losverklaringen voor de tankvaart en de droge
lading. Hiermee sluit men ook aan op de eerder
genoemde digitaliseringsstrategie.
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7. Juridische Zaken
Hygiënecode
De herziene Hygiënecode
binnenvaart Levensmiddelen en
Diervoeders, zoals door het
CBRB is opgesteld en
voorgelegd aan de minister voor
Medische Zorg, is goedgekeurd.
Vanaf 1 januari 2006 zijn een aantal Europese
Verordeningen van kracht. In deze Verordeningen
zijn onder meer de eisen opgenomen waaraan
bedrijven moeten voldoen bij het vervoer van
levensmiddelen en diervoeders. De genoemde
verordeningen bepalen dat vertegenwoordigers van
levensmiddelen- en diervoederbedrijven een
Hygiënecode mogen opstellen. Het CBRB is
beheerder van de ‘Hygiënecode Binnenvaart’. Het
doel van Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen
en Diervoeders is: ‘Een product vervoeren zonder
de voeder- en voedselveiligheid in gevaar te
brengen'. Door de Hygiënecode toe te passen laten
bedrijven zien dat zij voldoen aan de eisen van
Europese Verordeningen.
Met de publicatie van de herziene Hygiënecode
binnenvaart, vervalt de oude versie. Om de grote
groep gebruikers de kans te geven kennis te nemen
van deze herziene versie en deze te
implementeren, zullen beide versies gedurende een
overgangstermijn naast elkaar gebruikt mogen
worden. De herziene Hygiënecode binnenvaart is
geldig geworden op 1 juli 2020. De bestaande versie
van de Hygiënecode binnenvaart is vervallen op 1
januari 2021.
CLNI verdrag
Het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking
van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van
2012 is sinds 1 juli 2019 van kracht. Dit verdrag is
tot stand gekomen na jarenlange intensieve
onderhandelingen. IVR heeft, mede namens het
CBRB, aan de onderhandelingen deelgenomen en
zich met succes ingezet voor het behoud van de
beperking van de aansprakelijkheid in de
binnenvaart, met name op het gebied van het
personenvervoer. In het CLNI-verdrag zijn de
algemene beperkingslimieten, de limieten voor

claims bij letsel in de personenvervoer en de
aansprakelijkheidslimieten verhoogd. In oktober
2020 is het besluit tot wijziging in het Burgerlijk
Wetboek gepubliceerd waarin de consultatie van
IVR, CBRB en andere partijen is opgenomen.

8. Nieuwe website
Vanwege veiligheidsoverwegingen en het
voorkomen van datalekken was het noodzakelijk
om de website van het CBRB in 2020 te updaten.
Door deze noodzakelijk update is er gelijk gekeken
naar de inhoud en vormgeving van de website. Er is
afscheid genomen van oude en achterhaalde
informatie en de webwinkel. Daarnaast is ingezet
op de inhoud, kennis en kunde van het CBRB. Een
logische indeling met het laatste nieuws en de
informatie verdeelt in dossiers, waarbij door middel
van tags de vele informatie die het CBRB
beschikbaar heeft te vinden en te doorzoeken is.
Veiligheid en informatievoorziening voor onze
leden en de binnenvaart in het algemeen staat
voorop bij onze website en daarom kon, met zicht
op de fusie met BLN, deze update niet langer
wachten. Tot aan de fusie moet het CBRB een
goede en betrouwbare website hebben.
Er is gekozen om de url: www.binnenvaart.nl
te gaan gebruiken, omdat de medewerkers van
CBRB dit domein ook gebruiken in de emailadressen. Een consistente uitstraling van
website en e-mailadressen. De informatie over onze
vereniging is ook nog steeds te bereiken via
www.cbrb.nl. www.binnenvaart.nl en www.cbrb.nl
komen uit op één en dezelfde website.
Deze nieuwe website is ook volledig responsive. De
website past zich aan de schermgrootte aan
waarmee de bezoeker de website bekijkt. Of dit nu
een desktop monitor,
een tablet of een
smartphone is. De
website en alle
informatie is zo nog
makkelijker te
benaderen en te
lezen.
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9. Van verkenning naar fusie
Zoals algemeen bekend is, loopt er een intensief
traject van samenwerkingsverkenning tussen
Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB. In
praktijk blijkt dat er op veel dossiers al samen wordt
gewerkt tussen beide organisaties, wat
bijvoorbeeld de lobby ten goede komt. Het
uitgangspunt van het ingezette traject is dat de
uitdagingen waar de sector voor staat groot zijn en
een integrale aanpak behoeven. Vraagstukken
rondom verduurzaming, veiligheid, sociale zaken,
regelgeving, digitalisering, vaarwegbeheer en het
versterken van de binnenvaartpositie in het
algemeen verdienen de maximale aandacht en
inzet. Door de expertise, ervaring en het netwerk
van beide verenigingen te combineren, ontstaat
onder aan de streep een zeer solide resultaat.
Daarom is het noodzakelijk om samen de krachten
te bundelen en op één koers verder te gaan. De
besturen verwachten de werkzaamheden om tot
een fusie te komen op korte termijn af te ronden,
om in 2021 tot een definitieve besluitvorming met
de leden te kunnen komen.

• Logistieke Alliantie
• Mobiliteitsalliantie
• Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
En meer: kijk op onze website voor een compleet
overzicht van ons uitgebreide netwerk.
Werkbezoeken

•
•
•
•

Op uitnodiging van Bureau Voorlichting Binnenvaart en
in samenwerking met BLN en het CBRB brachten
verschillende personen een bezoek aan de
binnenvaart:
Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit bij
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Erica Slump, hoofdingenieur-directeur Verkeer- en
Watermanagement bij Rijkswaterstaat
Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer- en
Watermanagement bij Rijkswaterstaat
Wytske Postma, Tweede Kamerlid voor het CDA
Tijdens deze bezoeken werd uitgebreid gesproken over
modal shift, containercongestie, verduurzaming, onderhoud
van infrastructuur en afstemmen tussen bedrijfsleven en
overheid.

10. 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ook bracht minister Cora van Nieuwenhuizen in 2020
een bezoek aan de binnenvaart. De minister waardeert
de inzet van de binnenvaart als belangrijk onderdeel
van de vitale processen. Ze werd bijgepraat over de
ontwikkelingen in de binnenvaart en met name
problemen waar de sector tegen aanloopt tijdens deze
coronacrisis.

Centraal Overleg Vaarwegen
CCR
European Barge Union
Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart
IVR
IWT Platform
Koninklijke BLN-Schuttevaer
Landelijke Veren Platform
LINc
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