
 

 

 De Wachtschepen-

commissie (WSC) is 

onderdeel van de 

Landelijke Technische 

Commissie, 

 Doel: zorgdragen voor de 

veiligheid van 

wachtschepen 

 11 leden 

 Circa15 keurmeesters 

 3 keuringsrayons 

 22 Admiraliteiten 

 Circa 65 wachtschepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan: 

 

 

 

 

 

 

 
CC: 

 

 
Datum: 

Betreft: 

Ref.: 

Contactpersonen van groepen met wachtschepen,  
Regionale Admiraliteiten, 
Regionale Nautisch Technische Commissies,  
Landelijke Steunpunten,  
Keurmeesters. 
 
 
Landelijke Admiraliteit, 
Wachtschepencommissie. 
 
2 oktober 2011 
Verslag Wachtschependag 2011 
‐ 
 
Beste mensen, 
 
Bij  deze  ontvangen  jullie  het  verslag  van  de Wachtschependag  2011,  welke 
plaats heeft gevonden op 2 oktober 2011 bij de JP Coengroep in Utrecht. 
 
De Wachtschependag 2011  trok 51 bezoekers, welke 22 wachtschepen en 12 
Admiraliteiten  vertegenwoordigden. Mede  dankzij  jullie  aanwezigheid  kan  de 
Wachtschependag 2011 een succes worden genoemd. Hartelijk dank voor jullie 
interesse en dat  jullie de moeite hebben genomen om op deze prachtige dag 
naar Utrecht te komen. Van enkelen hebben we ook complimenten ontvangen 
voor de goede organisatie, en zelfs al een aanbod voor een locatie voor volgend 
jaar, daarvoor ook dank! 
 
In het verslag zullen de besproken zaken chronologisch aan bod komen, zonodig 
aangevuld met wat achtergrondinformatie uit de regelgeving. Het verslag bevat 
als volgt:  

 Verslaggeving per onderwerp. 
 Ge‐update  presentaties  gehouden  door  de 

Wachtschepencommissie. 
 Presentatie gehouden door MaxPrevent. 

 
Als  er  vragen  of  opmerkingen  zijn,  schroom  dan  niet  om  de 
Wachtschepencommissie een berichtje te sturen. 
 
Tot de volgende keer! 
 
Namens de Wachtschepencommissie, 
 
Jules Verlinden 

 
 

 Secretariaat 

Wachtschepencommissie 

Lunet 1 

4941 GG Raamsdonksveer 

 E-mail  

teamwachtschepen@ 

scouting.nl  

 Website 

waterwerk.scouting.nl 

1‐15 



 

 

 De Wachtschepen-

commissie (WSC) is 

onderdeel van de 

Landelijke Technische 

Commissie, 

 Doel: zorgdragen voor de 

veiligheid van 

wachtschepen 

 11 leden 

 Circa15 keurmeesters 

 3 keuringsrayons 

 22 Admiraliteiten 

 Circa 65 wachtschepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Begin verslag - 
 
Leeswijzer: een Franse lelie in de bakboord kantlijn duidt op een belangrijk punt 
van aandacht in de betreffende alinea. 
 
10.00 uur  Ontvangst met koffie 
 
Naar schatting waren zo’n 50 mensen aanwezig in het wachtschip ‘Nieuwe Zorg’ 
van de JP Coengroep te Utrecht. De koffie stond klaar en het goede weer zorgde 
ervoor dat iedereen aan dek even kon bijpraten. 
 
10.30 uur  Opening en welkomstwoord (Jules Verlinden) (Bijlage 1) 
 
Voorzitter WSC Jules Verlinden nam het woord en luidde het thema ‘veiligheid’  
in met enkele beelden over ongelukken op het water (slide 3 & 4). De bedoeling 
van deze beelden  is te  laten zien dat een ongeluk  is een hoekje zit, en dat we 
met onze kleine bootjes en Wachtschepen niet kunnen veroorloven  risico’s  te 
nemen of in dergelijke situaties terecht te komen. En vooral niet als er kinderen 
bij betrokken zijn. Daarbij werden dit soort ongevallen met behulp van enkele 
krantenknipsels  dichterbij  gehaald  (slide  5).  Van  de  3  artikelen  waren  er  2 
scoutinggroepen  aanwezig,  zodat  een  korte  uitleg  bij  het  krantenartikel  kon 
worden gegeven.  
 
Daarna volgde een korte terugblik (slide 6):  

 NC  en  TC  aan  het  werk:  Zowel  de  Nautische  Commissie  als  de 
Technische  commissie  zijn  ingesteld,  deels  bemand,  en  aan  het 
werk. Elke commissie heeft een opdracht geformuleerd, waar men 
voor de komende  tijd aan gaat werken.  In de volgende  slide volgt 
meer uitleg. 

 Overgangsregeling  vaarbevoegdheid:  de  nieuwe  Binnenvaartwet 
schrijft  ook  nieuwe  nautische  diploma’s  voor  voor  het  varen met 
schepen  groter  dan  25  meter.  Tot  juli  2011  bestond  een 
overgangsregeling  om  van  de  bestaande  scoutingdiploma’s 
M3/CWO GMS over  te gaan naar een groot pleziervaartbewijs. Nu 
moet  men  examen  doen.  Zie  voor  meer  info: 
http://www.vamex.nl/grote‐pleziervaart.aspx  

 Collectieve  regeling  AIS:  de  Wachtschepencommissie  heeft  een 
collectieve  AIS  regeling  afgesloten  voor  scoutingschepen  met  2 
leveranciers: Autena en Alewijnse. Van groot belang was het lobby‐
werk wat  daaraan  voorafging met  IVW  en  Agentschap NL  om  de 
subsidieregeling  ook  voor  scoutingverenigingen  toepasbaar  te 
maken. 
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In  overleg  met  de  Technische  Commissie  heeft  de  Wachtschepencommissie 
heeft zich enkele doelen gesteld voor de nabije toekomst (slide 6):  

 Vergroten van het team: in de laatste jaren is er een licht verloop in 
de Wachtschepencommissie  en de  aangesloten  keurmeesters. Wij 
zoeken  daarom  enthousiaste  mensen  die  het  leuk  vinden  om 
groepen  te ondersteunen met hun kennis over schepen en wet‐ & 
regelgeving,  zowel  vanuit  de  Commissie  als  in  de  rol  van 
keurmeester. Vragen? Meer weten? Stuur een mailtje naar ons! 

 Schepenbestand  compleet  krijgen:  Naar  schatting  zijn  er  zo’n  65 
Wachtschepen  in  Nederland.  Daarvan  staat  ongeveer  30% 
geregistreerd  in SOL.  In het verleden zijn al verschillende pogingen 
gedaan om alle schepen te registreren in SOL. Ook nu doen we een 
oproep om uw schip te registreren in SOL. Zo krijgen we beter zicht 
op  de  status  van  de  schepen,  en  kunnen we  gerichter  informatie 
verstrekken over keuringen e.d. 

 Normen  en  eisen  bijwerken:  Naar  aanleiding  van  de  nieuwe 
Binnenvaartwet worden de eisen momenteel geupdate. Het is lastig 
om aan te geven wanneer de eerste conceptversie rond is, maar we 
hopen op eind dit jaar begin volgend jaar. 

 
In slide 7 wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen de Wachtschepen‐
commissie  en  de  LA.  De  Wachtschepencommissie  is  onderdeel  van  de 
Technische  Commissie  en  is  via  de  voorzitter  vertegenwoordigd.  Het  LSC  in 
Leusden biedt ondersteuning op juridisch, communicatie en personeelsvlak. Het 
projectenbureau verstrekt jaarlijks een opdracht aan de LA ten behoeve van het 
waterwerk. Ook  de Nautische  Commissie  is  vertegenwoordigd  in  de  LA. Voor 
alle  niveaus  geldt  dat  er  verschillende  vacatures  zijn  waarvoor mensen  zich 
kunnen aanmelden. 
 
10.50 uur  Status regelgeving (John Licher) (Bijlage 1) 
 
Slide 8 – John ligt toe hoe in de nieuwe Binnenvaartwet de vaarbevoegdheid  is 
geregeld  voor  ons  type  schepen.  De  slide  geeft  inzicht  in  de 
vaarbevoegdheidsbewijzen  die  men  nodig  heeft  om  met  een  bepaalde 
scheepslengte te mogen varen. 
 
Vraag: Waarom is MBL er alleen voor KWS en niet voor grote Wachtschepen? 
Antwoord: Voor  het  varen met  grote Wachtschepen  voorziet  de  regelgever  in 
een  theoretisch en praktisch examen. Voor een Klein WachtSchip voldoet men 
voor de wetgever met een Klein Vaarbewijs, welke enkel theorie betreft. Om te 
verzekeren dat de betreffende persoon kundig wordt geacht om met een Klein 
Wachtschip te kunnen varen in de praktijk, wordt een MBL verplicht gesteld. De 
Groepsschipper  van  de  betreffende  groep  kan  kenbaar  maken  dat MBL  kan 
worden  verstrekt  en  is  daarmee  dus  ook  verantwoordelijk  voor  een  juiste 
inschatting.  MBL  toepassing  voor  grote Wachtschepen  is  mogelijk  wenselijk, 
maar dit zal tijdens een KVR bespreekbaar moeten worden gemaakt. 
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Verder wordt opgemerkt dat het behalen van een Groot Vaarbewijs, benodigd 
voor  schepen van 40 meter en  langer,  in de  toekomst bijzonder moeilijk gaat 
worden doordat er meerdere jaren vaartijd moet worden aangetoond, wat in de 
praktijk  voor  scoutingleden  zeer moeilijk  te  halen  valt.  Een  inkorting  van  het 
schip beneden de 40 meter is daarom een realistische, maar kostbare, optie. Er 
zijn verschillende groepen die deze keuze al hebben gemaakt. 
 
Vraag:  Wat  is  het  maximum  aantal  passagiers  welke  je  met  GPB  mag 
vervoeren? 
Antwoord:  Passagiers  insinueert  dat we  varen met  betalende mensen.  In  zulk 
geval  zouden  de  schepen  volgens  wettelijke  normen  voor  het  varen  met 
passagiers  moeten  zijn  ingericht.  Dit  met  alle  keuringen  en 
veiligheidsmaatregelen  van  dien.  Scouting Nederland  heeft  een  overeenkomst 
met de overheid waarin wordt gesteld dat leden van een groep welke aan boord 
meevaren als bemanning worden aangemerkt (zie bijlage 4). Voor hen moet dan 
wel voldoende reddingsmiddelen (reddingsvesten) aanwezig zijn. 
 
Vraag: Wat  is nog geldig  van de  verschillende  regelingen na  invoering  van de 
nieuwe Binnenvaartwet? 
Antwoord: We hebben dit voorgelegd aan de juridische afdeling van het LSC. De 
communicatie met de overheid op dit gebied verloopt traag, maar we laten het 
u  weten  zodra  we  duidelijkheid  hebben.  De  regelingen  waarnaar  wordt 
gerefereerd  zijn:  varen  met  leden, Wet  vaartijden  en  bemanningssterkte,  en 
ontheffing voor het slepen van vletten. 
 
Slide 9 – Deze slide laat een overzicht zien van de documenten die benodigd zijn 
aan boord van de schepen:  

 Certificaat van Onderzoek, afgegeven door IV&W 
 Certificaat  voor wachtschepen,  afgegeven  door  Scouting met  een 

geldigheid van 5 jaar na de laatste droge keuring 
 Registratiebewijs  maritiem  mobiel,  afgegeven  door  Agentschap 

Telecom, en t.b.v. marifoongebruik. 
 Certificaten  t.a.v.  brandblusapparatuur  (via  erkende 

keuringsinstanties,  per  3  jaar),  gasinstallatie  (afgegeven  door  een 
door  IVW  erkend  installatiebedrijf  voor  schepen  vanaf  20 meter), 
reddingsvesten  (een  inflatable  reddingsvest  per  bemanningslid; 
deze zijn certificaatplichtig). 

 Inbouwverklaring inland AIS (mogelijk per 1‐1‐2013) 
 Geldige Meetbrief 

 
 

 

 Secretariaat 

Wachtschepencommissie 

Lunet 1 

4941 GG Raamsdonksveer 

 E-mail  

teamwachtschepen@

 
 
 
 
 
   

scouting.nl  

 Website 

waterwerk.scouting.nl 

4‐15 

http://www.ivw.nl/Images/GasinstallateurserkenddoorIVW_tcm247-213043.PDF


 

 

 De Wachtschepen-

commissie (WSC) is 

onderdeel van de 

Landelijke Technische 

Commissie, 

 Doel: zorgdragen voor de 

veiligheid van 

wachtschepen 

 11 leden 

 Circa15 keurmeesters 

 3 keuringsrayons 

 22 Admiraliteiten 

 Circa 65 wachtschepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Van belang volgens de wet‐ &  regelgeving  zijn een 5‐jaarlijkse  scheepskeuring 
van  Scouting  Nederland  en  een  Certificaat  van  Onderzoek  (CvO).  Voor  het 
verkrijgen van een CvO  (10  jaar geldig, vanaf 2018 verplicht, tot die tijd wordt 
een  tijdelijk  certificaat  afgegeven) wordt  een droge  keuring  (vlakdiktekeuring, 
waarbij de  rapporten van bijv. verzekeraar EFM ook worden geaccepteerd) en 
een natte keuring (veiligheidskeuring) vereist. Ten aanzien van het CvO leert de 
ervaring met wetgeving  dat  het  verstandig  is  om  dit  zo  spoedig mogelijk  te 
verzorgen, aangezien het aannemelijk is dat de wetgeving strikter wordt. 
 
Inzake het CvO is er een deal gesloten met Register Holland. Register Holland is 
een  bureau  welke  namens  IVW  CvO’s  kan  afgeven.  De  deal  behelst  dat 
wachtschepen  gekeurd  kunnen  worden  tegen  een  vergoeding  van  de 
kilometers. Daarbij wordt enkel gekeurd wanneer er een andere keuring  in de 
buurt plaatsvindt; de kilometers vanaf deze keuring moeten worden vergoed. 
  
Frank van Nieuwburg  is de coördinator voor alle wachtschepen  inzake de deal 
met Register Holland. Via hem kan een afspraak worden gemaakt om voor een 
CvO  te  komen  keuren.  Alleen  dan  kan  men  in  aanmerking  komen  voor  de 
bijzondere vergoedingsafspraak. M.a.w., als men een afspraak maakt met CvO 
zonder tussenkomst van Frank of door een eigen datum te kiezen, dan zullen de 
volle kosten voor de keuring betaald moeten worden. 
 
Vraag: onze ervaring  is dat Register Holland naar eigen zeggen maar 1 keuring 
per dag kan doen. Daardoor moeten wij de volledige reiskosten vergoeden vanaf 
Alkmaar, wat toch al neer komt op minimaal € 75,‐. Hoe rijmt dit met de geest 
van de regeling die is getroffen en met ons gecommuniceerd? 
Antwoord: Dit is opmerkelijk, en we zullen dit nagaan bij Register Holland. 
 
Vraag: Is er voor een dergelijke keuring nu wel of geen meetbrief vereist? 
Antwoord: Dit zal nogmaals expliciet na worden gevraagd bij Register Holland. 
Daarnaast wordt de meetbrief zodadelijk nog uitgebreid toegelicht. 
 
Voor de CvO  keuring  is het  vereist om  een  kadasterregistratie  te overleggen. 
Hierin  staat  wie  de  rechtmatige  eigenaar  is  van  het  schip.  Dit  is  een  zeer 
belangrijk aandachtspunt voor de groepen met een Wachtschip. Men heeft pas 
zeggenschap  en  eigenaarschap  over  het  schip  als  deze  op  naam  van  de 
beheerstichting  staat  ingeschreven  in  het  kadaster.  Dit  is  ook  nodig  voor  de 
aanvraag van een CvO en AIS subsidie.  
 
Sommige  groepen  hebben  hun  schip  ooit  gekregen,  deze  groepen  moeten 
nagaan  of  de  overdracht  op  naam  wel  goed  geregeld  is.  Sommige  groepen 
moeten met  hulp  van  een notaris  (kosten!) de  reeds overgenomen  bedrijven 
welke  nog  te  boek  staan  als  eigenaar  het  schip  op  eigen  naam  proberen  te 
krijgen. In een enkel geval kan het schip op persoonlijke titel staan, waarbij het 
betreffende  vertrekkende  lid  eigenaarschap  kan  opeisen  waardoor  de  groep 
zonder schip komt te zitten. 
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Het varen met kinderen vraagt om extra aandacht waar het gaat om veiligheid. 
Deze aandacht gaat verder dan waar de wetgever om vraagt. Daartoe is dan ook 
de Wachtschepenkeuring  in  het  leven  geroepen  (dit  is  een Verenigingsregel). 
Deze  keuring,  uit  te  voeren  door  leden  van  een  van  de  3  regio`s  van  de 
Wachtschepencommissie is dan ook verplicht voor alle schepen die varen onder 
de  vlag  van  Scouting  Nederland.  Er  geldt  een  droge  keuring  en  een  natte 
keuring,  welke  binnen  3  jaar  na  de  droge  keuring  moet  plaatsvinden.  De 
geldigheid/cyclus is 5 jaar. Dus elke 5 jaar een droge keuring en binnen 3 jaar na 
de droge keuring dient een natte keuring plaats te vinden. 
 
Via de website van Agentschap Telecom kan frequentieruimte voor de marifoon 
en een MMSI‐nummer voor de AIS worden aangevraagd: 
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/scheepvaart/Pleziervaart 
 
Vraag:  Bij  de  digitale  aanvraag  van  frequentieruimte  of  een  MMSI‐nummer 
moet je  inloggen met je digi‐D. Dit  is echter een persoonlijke code waardoor de 
aanvraag enkel op persoonlijke noot kan worden gedaan. 
Antwoord:  mogelijk  kun  je  op  naam  van  de  groep  de  benodigde  gegevens 
aanvragen  via  een  papieren  formulier. Op  persoonlijke  noot  en met  de  juiste 
scheepsgegevens hoeft in principe geen probleem te zijn. 
 
Vraag: Wanneer  de meevarende  leden  van  een  Scoutinggroep  tot  bemanning 
worden  gerekend, moeten  zij  dan  volgens  de  letter  van  de wet  allemaal  een 
gecertificeerd automatisch reddingsvest dragen? 
Antwoord: Dit is een goede vraag, in onze beleving zijn de reddingsvesten enkel 
verplicht voor de vaste bemanning (ongeveer 3 stuks). Wij zullen dit nagaan en 
jullie daarover informeren. 
 
In  de  opvolgende  slides  10  &  11  wordt  meer  informatie  verstrekt  over  de 
meetbrief. Er zijn 2 typen meetbrief, waarbij scoutingschepen mogelijk de ‘Regel 
II meetbrief’  in  bezit moeten  hebben.  Dit  is  afhankelijk  van  de  hoeveelheid 
waterverplaatsing; de grens  ligt bij 10 m3. Daarboven  is een meetbrief nodig. 
Iedere groep zou voor zichzelf moeten nagaan of een meetbrief  in hun geval  is 
vereist.  De  Wachtschepencommissie  ontvangt  daar  dan  graag  een 
terugkoppeling over. Een rekenmodel daartoe is niet heel moeilijk, maar vraagt 
wel  wat  aandacht.  Zie  ook  de  slides  waarin  enkele  artikelen  uit  de  nieuwe 
Binnenschepenwet worden behandeld. 
 
Slides  12  –  14  gaan  in  op  de  status  van  de  AIS  installaties  aan  boord  van 
Wachtschepen.  Verschillende  groepen  hebben  al  een  AIS  aangevraagd  en  de 
collectieve regeling met Autena en Alewijnse is nog steeds geldig zolang er nog 
subsidiegelden beschikbaar zijn. 

 
 

 Secretariaat 

Wachtschepencommissie 

Lunet 1 

4941 GG Raamsdonksveer 

 E-mail  

teamwachtschepen@

 
 
 
   

scouting.nl  

 Website 

waterwerk.scouting.nl 

6‐15 

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/scheepvaart/Pleziervaart


 

 

 De Wachtschepen-

commissie (WSC) is 

onderdeel van de 

Landelijke Technische 

Commissie, 

 Doel: zorgdragen voor de 

veiligheid van 

wachtschepen 

 11 leden 

 Circa15 keurmeesters 

 3 keuringsrayons 

 22 Admiraliteiten 

 Circa 65 wachtschepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
11.05 uur   “Veiligheid aan boord van schepen” (MaxPrevent) (Bijlage 2) 
 
Dhr.  Patrick  de  Wit  introduceert  MaxPrevent  (http://www.maxprevent.nl/). 
MaxPrevent  geeft  veiligheidscursussen  aan  bedrijven,  zoals  BHV,  EHBO, 
gezondheidsvoorlichting, enz. 
 
Dhr.  de Wit  neemt  het woord  voor  de  presentatie  (zie  bijlage  2) welke  zich 
voornamelijk  zal  richten  op  brandbestrijding  aan  boord.  De  belangrijkste 
conclusies uit deze presentatie zijn: 

 Zorg dat je een ontruimingsplan hebt, 
 Oefen  regelmatig  ontruimingen,  zo mogelijk met  hulp  van  locale 

hulpdiensten, 
 Overweeg de (gesponserde) aanschaf van een AED. 

 
12.15 uur  Lunchpauze (verzorgd door de Wachtschepencommissie) 
 
In de  lunchpauze werd voorzien  in een kop  soep en werd  rondgekeken op de 
locatie van de JP Coengroep. 
 
13.00 uur  “Een  aanvaring  en  de  gevolgen  ervan”  (Maarten Moerman, 

Maasgroep 18) 
 
De Maasgroep  18  heeft  een  afvaardiging  gestuurd  om  te  vertellen  over  hun 
ervaringen voor hun zomerkamp van 2011. Zij voeren met hun wachtschip met 
een  sleep  van  3  vletten/schouwen  en werden  van  achteren  aangevaren door 
een binnenschip, waardoor het roerwerk zodanig beschadigd werd dat het schip 
stuurloos werd. Zij gaven een  zeer  interessante presentatie, ondersteund met 
foto’s en uitleg op verschillende vragen.  
 
Het  volgende  kan  in  het  algemeen  worden  geconcludeerd,  zo  blijkt  uit  de 
discussie met de verschillende groepen die aanwezig zijn, en dit reflecteert dan 
ook niet perse de exacte ervaring van de Maasgroep zelf. 
 
T.a.v. beslissingen net na een gebeurtenis: 

 Timing  is  van  belang,  wanneer  zoiets  gebeurt  net  voor  een 
zomerkamp dan  is de neiging groot om de eerste de beste werf op 
te  zoeken. Wanneer  het  schip  dan  op  de werf  ligt  en men  is  in 
onderhandeling met de verzekering of in afwachting van het proces 
verbaal,  bedenk  dat  dat  er  vaak wachtgeld moet worden  betaald 
aan de werf. 
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 Sinds dat veel groepen zijn overgegaan op een stichting‐vereniging 
verhouding,  zal  bij  het  maken  van  investeringsbeslissingen  de 
stichting  de  leiding  moeten  nemen.  Hun  belang  is  de  financiële 
gezondheid  van  de  groep,  terwijl  de  vereniging  graag  hun  schip 
varende wilt houden. Dit kan leiden tot spanningen. Betrek in ieder 
geval (bevriende) experts en laat deze meekijken in de verschillende 
fasen van het proces, zoals bij de werf en  tijdens de verschillende 
beoordelingen voor het al dan niet laten repareren.  
Dit  soort  beslissingen  moeten  dus  in  goed  overleg  tussen  alle 
partijen genomen worden (meestal zijn zowel in de vereniging als in 
de stichting dezelfde mensen vertegenwoordigd). Een goed contact 
tussen  stichting  en  vereniging  is  helaas  niet  voor  elke  groep 
weggelegd. 

 Het kan  lang duren voordat de schuldvraag duidelijk  is, ook al  lijkt 
het  op  het  moment  van  de  gebeurtenis  helder.  Het  is  aan  de 
autoriteiten  om  de  schuldvraag  te  bepalen,  en  de  ondersteuning 
hierin  of  hierna  van  de  verzekering  zou  nog  wel  eens  kunnen 
tegenvallen.  Verzamel  zoveel  mogelijk  bewijs,  maak  notities  en 
foto’s van de situatie en de opvolgende gebeurtenissen, zorg voor 
getuigen, enz.  
En vooral, zorg dat je papierwerk in orde en aan boord is. Bovendien 
maakt  een  opgeruimd  en  veilig  schip  een  betere  indruk  aan  de 
betrokken autoriteiten, dan wanneer de  rommel door de  stuurhut 
ligt en de reddingsboeien niet op hun plek liggen (tenzij je ze nodig 
had natuurlijk). 

 Goede  communicatie  is  van  zeer  groot belang  in  de  aanloop  van, 
tijdens en na de gebeurtenis.  In de aanloop moet  je alle middelen 
gebruiken  die  je  tot  je  beschikking  hebt  om  het  gevaar  af  te 
wenden: marifoon,  scheepshoorn  (ken  je  geluidsseinen!),  vlaggen, 
armbewegingen, enz.  
Net voor en tijdens de gebeurtenis communiceer je duidelijk met de 
mensen aan boord wat de te volgen stappen zijn. Blijf rustig, en zorg 
dat  het  van  tevoren  duidelijk  is  wie  het  gezag  waarover  is.  De 
schipper over het schip en de communicatie, de troepschipper over 
de kinderen aan boord, de motordrijver over de machinekamer en 
brandblus‐activiteiten of iets dergelijks.  
Na  de  gebeurtenis  moet  je  rustig  en  kalm  communiceren  met 
hulpdiensten,  maar  ook  je  groepsbestuur  en  de  ouders  van  de 
betrokkenen.  Bij  deze  laatste  is  timing,  uitleg  en  methode  van 
communiceren belangrijk. Een communicatie‐protocol schrijven kan 
in dit soort gevallen snel duidelijkheid geven en een hoop discussie 
besparen. 
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 Het  schadebedrag  hoeft  niet  alleen  maar  de  fysieke  schade  te 
vertegenwoordigen. Het kan aardig oplopen: reparatie, werfkosten, 
wachtgeld, materialen, sleepkosten, enz. enz. Je zou verwachten dat 
er  deuren  opengaan  voor waterscouts, maar  dat  kan  nogal  eens 
tegenvallen.  Zodra  de  betrokken  partijen  waarvan  jij  afhankelijk 
bent  het woordje  ‘verzekering’  horen,  dan  kunnen  ze  alles  uit  de 
kast  trekken  omdat  ze  denken  dat  de  verzekering  toch  alles 
vergoedt.  Tenzij  je  verzekerd  bedrag  lager  is  dan  de  werkelijke 
schade…  
Maak  van  tevoren  goede  afspraken met  bergingsmaatschappijen, 
slepers,  particulieren,  werven  en  alle  andere  mogelijke 
betrokkenen. In sommige gevallen kan het met een vlaai en een krat 
bier worden  opgelost.  Kijk  ook  rond  naar  andere werven  dan  de 
dichtstbijzijnde,  de  een  staat  meer  open  voor  onderhandelingen 
dan de andere. Neem de tijd hiervoor, als je deze hebt. 

 
T.a.v. het leerproces: 

 Denk eens goed na over je zichtbaarheid: het kaliber wachtschepen 
waar  wij  mee  varen  vallen  vaak  in  het  niet  bij  de  grotere 
beroepsvaart.  Je zichtbaarheid  is van  levensbelang. Enkele  tips die 
misschien voor zich spreken, maar waar veel groepen uit gemak of 
onwetendheid niet bij stil staan: houd je masten omhoog, zowel van 
het wachtschip als van de vletten die  je sleept. Hang vlaggen  in de 
mast van je vletten, in ieder geval de laatste. Installeer en gebruik je 
AIS,  overweeg  om  als  lading  aan  te  geven  dat  je  een  sleep  van 
enkele vletten hebt,  incluus de totale  lengte van het ‘convoi’. Meld 
je  via  de marifoon  en  roep  bij  twijfel  of  je wel  gezien  bent,  het 
kruisende schip op. Beter te veel communicatie voor de zekerheid, 
dan te weinig met een aanvaring tot gevolg. En tot slot, plaats een 
radarreflector op  je schip. Voor rond de € 25,‐ ben  je klaar en een 
stuk beter zichtbaar voor andere schepen en verkeersposten. 

 Een  bepaalde  samenloop  van  omstandigheden  heeft  er  voor 
gezorgd dat er geen kinderen  in de vletten zaten  tijdens de sleep; 
iets wat bij veel groepen wel gebruikelijk is (baks‐binding, instructie‐
doel,  enz.).  Denk  er  goed  over  na,  en  neem  in  ieder  geval 
veiligheidsmaatregelen  zoals  zwemvesten,  reddingsboeien,  enz. 
Overweeg om op groot water en grote rivieren geen kinderen in de 
vletten  te  laten zitten. Dan maar wat meer moeite met het  in het 
gareel houden van de sleep. 
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13.30 uur  “Algemene zaken” (Frank van Nieuwburg, Richard  

Schouten) (Bijlage 3) 
 
Cursus motordrijver 
Richard  Schouten,  vz  Technische  Commissie,  gaf  een  status  update  van  de 
technische  opleidingen.  Zoals  bekend  moet  er  tijdens  elke  vaart  een 
motordrijver aan boord zijn,  iemand anders dan de schipper van het schip. De 
cursus Motordrijver wordt verzorgd via de Technische Commissie, daar het een 
technische opleiding betreft. Het houdt  in dat  je enkele avonden  les hebt, en 
een theorie en praktijk‐examen aan boord van je eigen schip moet doen. RA6 De 
Maze heeft deze cursus jarenlang gegeven. 
 
Deze  cursus  heeft  de  prioriteit  bij  de  TC, waarbij  vooral wordt  gekeken  naar 
continuïteit en landelijke spreiding. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de 
Fam.  Bos  en  de  Zeekadetten  om  een  gezamenlijke  en  duurzame  aanpak  te 
bedenken. Namens de Wachtschepencommissie is Frank van Nieuwburg hierbij 
vertegenwoordigd. 
 
Zodra  hier  meer  over  bekend  is  wordt  het  e.e.a.  gecommuniceerd  met  de 
groepen.  Overigens  zijn  enthousiaste  vrijwilligers  met  een  technische 
achtergrond  van  harte  welkom  om  zich  aan  te  melden  om  instructeur  of 
examinator te worden. 
 
Daarnaast wordt bekeken of de cursus Werfbaas een nieuw  leven kan worden 
ingeblazen. 
 
Klein WachtSchip (KWS) 
Frank  van  Nieuwburg,  vz  Commissie  KWS,  gaf  een  status  update  van  de 
Commissie Kleine Wachtschepen. Zoals men mogelijk weet worden er andere 
nautische en technische eisen gesteld aan schepen tussen de 15‐25 meter. Qua 
opleiding  voldoet  een  Klein  Vaarbewijs  (enkel  theorie,  zie  ook  eerder  in  dit 
verslag). Qua technische staat moet met vanaf 20 meter de beschikking hebben 
over  een  CvO. De Wachtschepenkeuring  geldt  in  ieder  geval  ook  voor  kleine 
wachtschepen. De Commissie is verder nog in oprichting. 
 
Intermezzo 
Vervolgens was het tijd om een bijzonder man te bedanken voor zijn  inzet voor 
de Wachtschepencommissie in de afgelopen jaren. John Licher bracht de historie 
van  de  Wachtschepencommissie  aan  het  licht  en  vertelde  over  de 
ontwikkelingen van destijds. Een man die veel werk heeft verricht is Piet van der 
Zee. Tot op de (Wachtschepen)dag van vandaag heeft hij zich ingespannen voor 
de  scouting  en  was  vaak  te  zien  op  scoutingevenementen met  het  zeilschip 
‘Lichtstraal’.  Hij  heeft  besloten  te  stoppen  als  lid  van  de 
Wachtschepencommissie  en  als  keurmeester.  Hij  werd  door  John  uitgebreid 
bedankt en kreeg een hard applaus van de aanwezigen. 
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13.45 uur  “Vragen” (Aanwezigen) 
 
De vragen van de aanwezigen zijn verwerkt  in dit verslag. Daarnaast wil Frank 
van Nieuwburg graag nog een tip meegeven als het gaat om gasinstallaties aan 
boord: 
 
Gasinstallaties aan boord moeten  in het  systeem een mogelijkheid hebben om 
zonder de installatie te ontkoppelen de voor de keuring noodzakelijke drukken te 
meten. Dit meetpunt mag zich  in de bun/bak of bij de gebruikers bevinden en 
bestaat uit een T‐stuk met daarin een meetstift van 8 mm met einddop of T‐stuk 
met kraan en einddop. 
 
14.00 uur  “Sluiting” (Jules Verlinden) 
 
Jules dankt eenieder hartelijk voor hun aanwezigheid en vragen, en de sprekers 
en de gastgroep in het bijzonder. 
 
 

- Einde verslag – 
 
 

 
 

 Secretariaat 

Wachtschepencommissie 

Lunet 1 

4941 GG Raamsdonksveer 

 E-mail  

teamwachtschepen@ 

scouting.nl  

 Website 

waterwerk.scouting.nl 

11‐15 



 

 

 De Wachtschepen-

commissie (WSC) is 

onderdeel van de 

Landelijke Technische 

Commissie, 

 Doel: zorgdragen voor de 

veiligheid van 

wachtschepen 

 11 leden 

 Circa15 keurmeesters 

 3 keuringsrayons 

 22 Admiraliteiten 

 Circa 65 wachtschepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Wachtschependag 2011 
 
Bijlage 1 
 
Presentatie 1 Wachtschepencommissie 
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Jules Verlinden 07-Jan-2010
Utrecht, 2 oktober 2011

WACHTSCHEPENDAG
2011

Welkom!
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Jules Verlinden 07-Jan-2010

► ONTVANGST

 

10.00u

► OPENING & WELKOMSTWOORD

 

10.30u

► LA & DE WSC

 

10.35u

► STATUS REGELGEVING

 

10.50u

► “VEILIGHEID AAN BOORD”

 

11.05u

► LUNCHPAUZE

 

12.00u

► “EEN AANVARING & DE GEVOLGEN ERVAN”

 

12.45u

► ALGEMENE ZAKEN

 

13.30u

► VRAGEN

 

13.45u

► SLUITING

 

14.00u

AGENDA

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011
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TERUGBLIK

► NC en TC aan het werk

► Overgangsregeling vaarbevoegdheid

► Collectieve regeling AIS

VOORUITBLIK

► Vergroten van het team >> Leden WSC & Keurmeesters gezocht!

► Schepenbestand compleet krijgen >> check je schip op SOL!

► Normen en eisen bijwerken >> Ongoing

WELKOM

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: Jules Verlinden
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LA & DE WACHTSCHEPENCOMMISSIE

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: Jules Verlinden

Status september

 

2011
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VAARBEVOEGDHEDEN SCOUTING WACHTSCHEPEN

► 15 tot 25 meter Klein vaarbewijs

► 15 tot 25 meter MBL KWS (Klein WachtSchip)

► 25 tot 40 meter Groot Pleziervaartbewijs

► 40 meter en langer Groot Pleziervaartbewijs 40+ (tijdelijke regeling)

overgangsregeling van 1 juli 2009 tot 1 juli 2011

► 40 meter en langer Groot Vaarbewijs

WET‐

 

& REGELGEVING (Algemeen

 

)

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: John Licher
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BENODIGDE DOCUMENTEN VOOR WACHTSCHEPEN > 20 m

► Certificaat van onderzoek, afgegeven door IV&W (overgangregeling

 

tot 2018)

► Certificaat voor wachtschepen, afgegeven door Scouting (geldigheid 5 jaar)

► Registratiebewijs maritiem mobiel, afgegeven Agentschap Telecom.

► Certificaten brandblusapparatuur, gasinstallatie, reddingsvesten.

► Inbouwverklaring inland

 

AIS (mogelijk per 1‐1‐2013) 

► Geldige Meetbrief, afgegeven door IV&W (geldigheid 15 jaar)????

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: John Licher

WET‐

 

& REGELGEVING (Algemeen

 

)
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Binnenvaartwet
§ 2. Scheepsmeting

Artikel 20
Deze paragraaf is van toepassing op:
a. een binnenschip dat ingevolge artikel 785, eerste lid, met inachtneming van het tweede 

 
lid, onderdeel a, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek te boek is gesteld;
b. een zeeschip waarmee, op grond van een certificaat van onderzoek, op de binnenwateren 

 
met een grotere diepgang mag worden gevaren dan op zee of in de kustwateren.

Artikel 21
1. Het is verboden een schip te gebruiken zonder geldige meetbrief, afgegeven op grond van 

 
de op 15 februari 1966 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst nopens de meting van 

 
binnenvaartuigen (Trb.1967, 43).
2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de meting en de 

 
meetbrieven.

REGELGEVING INZAKE MEETBRIEF

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: John Licher
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Schepen die goederen vervoeren (bijv. tank‐

 

en vrachtschepen, duwbakken, enz.) moeten 

 
voorzien zijn van een z.g. Regel I meetbrief.
Het schip moet gemeten en van een meetbrief voorzien worden wanneer het laadvermogen 

 
meer dan 15 ton bedraagt.

Schepen die geen goederen vervoeren (bijv. passagiersschepen, sleep‐

 

en duwboten, 

 
pleziervaartuigen, enz.) moeten voorzien zijn van een z.g. Regel

 

II meetbrief.
Het schip moet gemeten en van een meetbrief voorzien worden wanneer de verplaatsing 

 
tussen de ledige waterlijn en maximale inzinking van het schip 

 

meer dan 10 m3 bedraagt.
M.a.w. als er meer dan 15 ton lading of meer dan 10 m3 aan voorraden, enz. aan boord 

 
ingenomen kan worden moet er dus een geldige meetbrief aan boord

 

aanwezig zijn.

Lading is lading zoals droge lading, vloeibare lading, enz. in geval van tonnen laadvermogen, 

 
z.g. Regel I meetbrief.

In geval van kubieke meters waterverplaatsing, z.g. Regel II meetbrief, worden o.a. 

 
bemanning, voorraden zoals brandstoffen, drinkwater, waterballast, enz. maar ook 

 
passagiers en hun bagage en proviand voor deze passagiers bij de

 

verplaatsing meegerekend.

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: John Licher

REGELGEVING INZAKE MEETBRIEF
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►AIS 

De actie opgezet door de werkgroep is een succes geworden. Meer dan 

 50% van de Wachtschepen

 

zijn reeds uitgerust met een AIS systeem. 

De mogelijkheid is nog steeds aanwezig om deel te nemen aan de 

 collectieve regeling via Alewijnse

 

of Autena. 

De totale kosten voor plaatsing van een AIS systeem bedraagt 250,‐

 

incl. 

 btw. (plaatsing via Alewijnse)

STATUS REGELGEVING

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: John Licher
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►AIS 

De 1000e

 

AIS werd in Terneuzen

 

geïnstalleerd op het ms

 

Santana

 

van de 

 familie Hekman. Ook concurrerende installateurs hebben de afgelopen 

 periode een groot aantal met subsidie aangeschafte AIS transponders 

 geplaatst op Nederlandse en Belgische binnenschepen. 

Alle binnenvaartschepen moeten in 2013 een AIS transponder aan boord 

 hebben om te voldoen aan de nieuwe identificatiewetgeving voor de 

 Europese wateren.

STATUS REGELGEVING

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: John Licher

Bron: schuttevaer.nl
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Veiligheid aan boord van 
 schepen

Patrick

 
de Wit



Sterk BHV Maatwerk! 



0 Sterk BHV Maatwerk! 



De Onderzoeksraad voor Veiligheid 

• Onderzoek naar brandveiligheid aan boord 
 van (passagiers‐)schepen in 2008.



Conclusie Onderzoeksraad voor 
 Veiligheid (1)

• Branden op (passagiers‐)schepen blijken 
 nauwelijks beheersbaar te zijn door 

 bemanning zonder hulp van buitenaf;

• Brand op een schip blijft, door de specifieke 
 constructie, lange tijd onopgemerkt waardoor 

 rook en vuur snel kunnen verspreiden. 
 Evacuatie van opvarenden noodzakelijk;



Conclusie Onderzoeksraad voor 
 Veiligheid (2)

• Risico is het grootst op ruime wateren en/of 
 op door de brandweer slecht bereikbare 

 plaatsen;

• De bemanning en passagiers zijn bij brand 
 geruime tijd of zelfs volledig op zichzelf 

 aangewezen;

• Bij een evacuatie ligt het accent op 
 zelfredzaamheid.



• Branden zijn door de bemanningsleden 
 nauwelijks beheersbaar zonder hulp van 
 buitenaf

– Brand wordt in later stadium ontdekt waardoor 

 blussen onmogelijk is.

– Evacuatie kost mankracht



• Een brand op een schip kan door de specifieke 
 constructie langere tijd onopgemerkt blijven 

 waardoor rook en vuur zich snel verspreiden.

– Loze ruimtes

– Hoeveelheid brandbare materialen

– Geringe hoogte van ruimtes

– Ontbreken brandcompartimentering



• De risico’s bij brand zijn het grootst op ruime 
 wateren en op voor de brandweer moeilijk 

 bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld grote 
 rivieren of natuurgebied). 

– Nauwelijks tijdig bereikbaar voor hulpdiensten

– Evacuatie noodzakelijk

– Opvarenden geruime tijd of zelfs volledig op 

 zichzelf aangewezen

– Accent ligt op zelfredzaamheid



• In Nederland zijn er 3 brandblusboten;

Gestationeerd in Dordrecht, Tiel
 

en Nijmegen

Afhankelijk van positie 

3 uur vaartijd



• Patrouillevaartuigen van Havendiensten zijn 
 ook uitgerust met bluscapaciteit

• Een aantal brandweerkorpsen hebben kleine 
 vaartuigen, bluscapaciteit is zeer beperkt.



Brandoorzaken aan boord van 
 schepen

• 80% van de branden ontstaat in de 
 machinekamer door:

– Kortsluiting

– Brandstoflekkage

– Hittestraling



Brandoorzaken aan boord van 
 schepen

• Overige brandoorzaken:

– Falen apparatuur
• Kortsluiting

– Menselijk handelen

• Onvoorzichtigheid (lassen, slijpen, gasflessen, koken, 

 roken)



Kenmerkend voor scheepsbranden

• Snelle uitbreiding van de brand door de 
 specifieke constructie van een schip

– Loze ruimtes achter beplating, vloeren en 

 plafonds

– Beperkte hoogte van ruimtes

• Brand wordt in een later stadium ontdekt als 
 gevolg van de loze ruimtes



0 Sterk BHV Maatwerk! 



Preventieve maatregelen



Wat te doen als er brand uitbreekt

• Als de brand niet is te blussen sluit het 
 compartiment waar brand is 

– SOS kleppen
– Deuren

• Alarmeren hulpdiensten 
– GSM, marifoon kanaal 16

– Exacte positie
– Aantal opvarenden



Wat te doen als er brand uitbreekt

• Start evacuatie
– Als u vaart probeer af te meren

• Hulpdiensten makkelijker aan boord
• Evacuatie verloopt minder problematisch

• Houdt rekening met de situatie
– Nacht, weersomstandigheden, veel scheepvaart, is iedereen 

 
aan boord zelfredzaam, mogelijkheden tot evacuatie?

• Hulpdiensten zijn langer onderweg
– In het slechtste geval kan deze (aanrijd‐)tijd tot 3 uur oplopen 



Calamiteitenplan

• Belangrijke telefoonnummers

• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

• Procedures
– Brandbestrijding

– Eerste Hulp

– Ontruiming



Calamiteitenplan

• Iedereen aan boord moet op de hoogte zijn 
 van het calamiteitenplan. 

– Interne noodorganisatie

– Overige bemanning / passagiers



Voorbereiding

• Risico Inventarisatie
– Risico’s aan boord in kaart brengen

– Maatregelen nemen om de risico’s weg te nemen 

 of te beperken.

• Calamiteitenplan

– Maatwerk

– Risico Inventarisatie dient als basis



Voorbereiding

• Oefenen van het calamiteitenplan

– Mensen raken vertrouwd met hun taak tijdens 

 een calamiteit

– Beschikbare redmiddelen worden sneller ingezet

– Toetsing voor het calamiteitenplan



Voorbereiding

• Opleiden
– Mensen kunnen beschikbare redmiddelen 

 toepassen

– Verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden

– Verschil tussen leven en dood in stressvolle 
 situaties

– Uw heeft die verantwoordelijkheid!



Voorbereiding

• Zorg dat de beschikbare redmiddelen 
 inzetbaar zijn

– EHBO koffer compleet en binnen de 

 houdbaarheidsdatum

– Werkt uw ontruimingsinstallatie naar behoren

– Voldoende reddingsvesten en in goede staat

– Blusmiddelen gekeurd

– Vluchtwegen bruikbaar



Voorbereiding

• Orde en netheid
– Situatie overzichtelijker in geval van calamiteit

– Minder brandgevaar



Heeft u nog vragen
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► Cursus

 

Motordrijver

► Klein WachtSchip

►Wachtschepencommissie

AGENDA

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011
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Algemeen

►MD certificaat benodigd aan boord

► Theorie + Praktijk examen

► Laatste cursus door RA6 De Maze

Initiatieven

► Hoge prioriteit Technische Commissie (continuïteit + landelijke spreiding)

► Gesprekken gaande (waaronder Fam. Bos, F. van Nieuwburg, 

 
mogelijk Zeekadetcorps)

► Examinators & Instructeurs gezocht!

Cursus

 

Motordrijver

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: Richard Schouten



4

Jules Verlinden 07-Jan-2010

Stand van zaken

Klein WachtSchip

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: Frank van Nieuwburg

Bron: kustvaartforum.com
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Wachtschepencommissie

▼AGENDA

 

► INTRODUCTION ► TRACK RECORD ► NEEDS ASSESSMENT

 
Wachtschependag 2011

Door: John Licher

► Afscheid

 

vertrekkend

 

commissielid

 

Piet van der

 

Zee

Bron: maritiemdigitaal.nl
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A an 

Scouting Nederland 
t.a.v-. de heer drs P.N.J. Nieuwstraten 
Postbus 210 
3830 AE LEUSDEN 

Contactpersoon 

ir E.J.H. Mulder 
Datum 

8 november 2001 
Ons kenmerk 

DGGIV /VM-01007291 
Onderwerp 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Doorkiesnummer 

070-3511530 
Bijlage(n) 

Uw kenmerk 

SN/bestuur/2001-06-20 

Ontheffingen voor wachtschepen i.h.k.v. Binnenschepenwet. 

Geachte heer Nieuwstraten, 

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief is uitgebreid gediscussieerd over de door 
u gevraagde ontheffingen. Uw verzoek komt voort uit de veronderstelling dat uw 
varende activiteiten als bedrijfsmatig zouden worden aangemerkt en derhalve onder de 
Binnenschepenwet vallen. Het aanmerken als bedrijfsmatig komt voort uit het feit dat 
de contributie die door uw (eden wordt betaald gezien wordt als een vorm van vergoe
ding voor de varende activiteiten. De (eden zouden derhalve worden gezien als betalen
de passagiers. 

Naar mijn mening is bedrijfsmatigheid in uw geval niet aan de orde. In een recent geval 
heeft ook de rechter zich hierover uitgesproken door te stellen "dat slechts dan sprake is 
van bedrijfsmatig vervoer tegen een (al dan niet kostendekkende) vergoeding, indien 
deze vergoeding rechtstreeks en uitsluitend betrekking heeft op de diensten verleend 
door middel van het gebruik maken van het schip." In uw geval kunnen leden die mee
varen op de wachtschepen van Scouting niet worden gezien als "gewone" passagiers in 
de zin van de Binnenschepenwet, maar zijn zij !eden van een vereniging die als zodanig 
al aan bepaalde regels moeten voldoen. 

Postbus 20901, 2500 EX DEN HAAG 

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, Den Haag 

Telefoon (070) 351 6171 

Telefax (070} 351 7895 



DGGN/VM-01007291 

Wellicht ten overvloede wil ik u er op wijzen dat uw vereniging een eigen verantwoor
delijkheid heeft op het gebied van de veiligheid van schip en opvarenden. Het dient ook 
voor de deelnemende leden duidelijk te zijn dat op schepen wordt gevaren waarvoor 
interne verenigingsregels gelden die niet op aile punten overeenkomen met de eisen die 
in het Binnenschepenbesluit aan passagiersschepen worden gesteld. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

~! • 
,, 

2 

'-. { ~ 
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