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JAARVERGADERING INTERNATIONALE AFDELING LEDENGROEP KONINKLIJKE SCHUTTEVAER 

Datum : 15 december 2018 

Locatie : Van der Valk Hotel Ridderkerk | Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk 

 
1.  Opening & Mededelingen 

Voorzitter Erik Schultz opent de vergadering en heet de aanwezige (ere)leden, sprekers en andere 

genodigden van harte welkom. Hij verzoekt de aanwezigen de mobiele telefoons op stil te zetten.  

 

Bestuursleden Riemer Kingma en Francis Schapers zijn verhinderd.  

Daarnaast heeft het bestuur bericht van verhindering ontvangen van o.a. Ivo ten Broeke,  Dick van Doorn 

en het Havenbedrijf Antwerpen. 

 

2.  Jaarrede door voorzitter 

De voorzitter spreekt zijn jaarrede uit en geeft aan separaat nog stil te staan bij het thema laagwater. 

 

3.  Rondvraag 

Daar er altijd te weinig ruimte lijkt voor de rondvraag, is deze naar voren gehaald. Met deze 

volgordelijkheid is goede ervaring binnen de kadervergaderingen. 

 

Naar aanleiding van een opmerking van Johnny van Eijk wordt gesproken over de richtlijn, die de 

Europese lidstaten verplicht om per 2025 walstroom aan te bieden in (zee- en) binnenhavens voor 

(zowel de zee- als) de binnenvaart. Overigens heeft dit alleen betrekking op de aanbodzijde (overheden). 

Daarnaast zijn er diverse aandachtspunten opgesteld in gezamenlijkheid met het CBRB/Nederlandse 

Vereniging van Binnenhavens (NVB) omtrent dit onderwerp. 

 

Er komt een kwestie voorbij t.a.v. de kwaliteit van de gasolie; dit is niet specifiek voor de 

bracheorganisatie, dan wel een onderwerp van gesprek tussen de ondernemer en de leverancier. 

 

Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken in Bingen. De voorzitter geeft aan dat Bingen is geopend. 

Het is niet perfect, maar de voorzitter is blij met wat we daar hebben gekregen.  

 

Er wordt een oproep gedaan proactief te blijven acteren richting projecten. De voorzitter geeft aan, dat er 

voor aanleg of herinrichting een gestandaardiseerd uitvoeringslijstje is, waarop wordt aangegeven waar 

rekening mee te houden (richting de projectleider/ingenieur/aannemer). Over het algemeen verneemt de 

organisatie het als er iets op de planning gaat komen, maar daar zal nog meer/sterker op in gezet 

worden. Dit heeft altijd de absolute aandacht. 

 

Er zijn vragen omtrent de ontwikkeling van nieuwe motoren; echter hoort dit niet thuis in deze 

jaarvergadering. Evenals een vraag omtrent GMP. (Verwijzing beleidsmedewerker Erwin Tijssen.) 

 

Ronald Versloot informeert naar een bijeenkomst over een meerjarenplan Mittelrhein van de Duitse 

regering; deze vindt begin januari 2019 plaats en zal worden bijgewoond door de voorzitter. 

 

Er zijn vragen omtrent het Waalpatent. De naam 'Waalpatent’ dekt niet helemaal de lading. Eigenlijk 

wordt ermee bedoeld dat voor het Nederlandse deel van de Rijn een Rijnpatent wordt aangevraagd, als er 

nog geen ander Rijnpatent in bezit is.  
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Het zogenaamde 'Waalpatent’ kan namelijk gebruikt worden als 3e patenthouder op de Rijn om zo de 

exploitatie van het schip te verhogen. Eén en ander is alleen van toepassing in de continue vaart voor 

motorschepen en hechte samenstellen. Een en ander zal binnenkort ter verduidelijking worden 

opgenomen in (o.a.) de nieuwsbrief. 

 

Nico Stam informeert of er in een potentiële intensivering van de samenwerking met het CBRB, ook 

toegevoegde waarde zou kunnen zijn op het internationale werkgebied. De voorzitter geeft aan dat daar 

al veel samen wordt ondernomen (IWT). 

 

4.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken m.u.v. de afmeldingen, als eerder benoemd.  

 

5.  Verslag van de vorige vergadering d.d. 16 december 2017 

Het verslag is bijgevoegd bij de uitnodiging. De voorzitter loopt het verslag tekstueel en inhoudelijk door 

op eventuele op- en/of aanmerkingen. Met een tekstuele correctie worden de notulen aangenomen en 

vastgesteld.  

 

6.  Verslag van de penningmeester 

Zoals eerder aangegeven is bestuurslid en penningmeester Riemer Kingma niet aanwezig.  

Leny van Toorenburg geeft een korte toelichting op de financiën. 

 

Binnen BLN-Schuttevaer bleek niet of onvoldoende gebudgetteerd voor de IA werkzaamheden door de 

ontwikkelingen in het kader van het IWT platform. Er werd aangenomen dat alle IA uitgaven hieruit 

konden worden betaald.  

 

Effectieve kosten van de Internationale Afdeling 2018, bedragen €14.830,14. De afgelopen jaren is geen 

interne budgetaanvraag gedaan, maar gebruik gemaakt van de middelen in het eigen vermogen van de 

afdeling. Kosten kunnen gedeeltelijk gedeclareerd worden bij IWT. 

 

7.  Kascontrole  

Een kascontrole heeft sinds het samengaan van BLN en Schuttevaer in formele zin niet meer 

plaatsgevonden. Alles wordt in principe door/via BLN(-Schuttevaer) betaald. 

 

8.  Verkiezing bestuursleden 

Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend. Door wat verschuivingen in het verleden is het niet meer zo 

dat elke drie jaar een derde aftredend is. Hier wordt door het bestuur naar gekeken. 

 

9.  Ontwikkelingen EBU/ESO IWT 

De voorzitter vertelt over de gezamenlijke inspanningen binnen het Europese IWT platform; het Europese 

platform in relatie tot diverse domeinen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

10.  Activiteiten in Europa 

De belangrijkste zaken zijn in de jaarrede door de voorzitter benoemd.  

 

Daarnaast worden nog een aantal zaken genoemd, waaronder: 

 

 Keulen: in ontwikkeling. Als het goed is wordt de tweede helft van 2019 begonnen met de bouw van 

de ligplaatsen. 

 Mainz: volgend jaar organisatie van een bijeenkomst met bewoners om goodwill te kweken. Anders 

inzet op alternatieven. 

 Bingen: prachtig, gaan nog proberen om het aantrekkelijker te maken voor koppelverbanden. I n de 

avond, in de afvaart, kunnen zij mogelijk niet altijd gebruik maken van deze locatie.  

 Wesel Datteln Kanaal: begin volgend jaar evalueren hoe het werkt met de festmacherdiensten. 

 Ligplaatsen algemeen: bijeenkomst georganiseerd door ViaDonau en geëntameerd door de CCR over 

ligplaatsen. Goede zaak, opvallend aandacht voor walstroom.  

 

11.  Sluiting 

De voorzitter sluit formeel de vergadering en gaat over tot het themaprogramma. 

 

Thema | “Laagwater en gevolgen” 

 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage. Aansluitend wordt er een lunch 

geserveerd.  


