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De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft geen vertrouwen in 
het onderzoek van de Nederlandse overheid naar de consequenties 
van de toepassing van de biobrandstof FAME. Het zou vooral 
bureauwerk zijn, zonder veldwerk. Het gevolg is volgens de ASV dat 
de schippers straks worden opgezadeld met ‘de troep die men in die 
brandstof doet.’ 

De ASV-leden waren zaterdag 2 oktober in Zwijndrecht bijeen voor 
de najaarsvergadering. Er klonk felle kritiek op de vanaf 1 januari 
2022 verplichte bijmenging in fossiele gasolie van biobrandstof 
gemaakt uit afgewerkte plantaardige olieën en vetten (FAME). 

Aan die Europese verplichting van 6% bijmenging valt niet te 
ontkomen, zo kregen de leden van het bestuur te horen. Die 
bijmening kan fysiek plaatsvinden, maar de Europese verplichting 
kan door de brandstofleveranciers ook worden afgekocht. De 
gasolie wordt dan eenvoudig duurder, maar verandert niet van 
samenstelling. 

ASV en ingewijden in de markt verwachten wel uitstel voor de extra 
bijmengverplichting (tot 16%). Dit na aangenomen moties van de 
Tweede Kamerleden Alkaya (SP) en Bisschop (SGP). Die moties 
droegen de regering op onderzoek te doen naar motorproblemen 
door FAME. En verder voorwaarden te stellen aan biobrandstof, op 
het gebied van beschikbaarheid, kwaliteit en prijs. 

Verwijt 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf vervolgens een 
onderzoeksopdracht aan de Stichting Koninklijk Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN). Nog voor het rapport officieel is 
gepresenteerd, verwijt de ASV het instituut echter al van een 



onjuiste opzet en onvoldoende betrokkenheid van varenden. Dat 
rapport zou op 4 oktober uitkomen, maar is er nog niet. 

De resultaten zouden voornamelijk zijn voortgekomen uit 
bureauwerk en niet uit praktijkonderzoek. ‘Dat is absoluut 
onvoldoende. Fieldresearch is onmisbaar om de complicaties van 
alle typen biobrandstoffen op alle typen schepen precies in beeld te 
krijgen, zoals wij regelmatig hebben aangegeven’, aldus de ASV. 
‘Tijdsdruk of geld mag geen rol spelen, aangezien de veiligheid hier 
centraal staat. En zowel tijdsdruk (veroorzaakt door het ministerie 
dat lang te wachtte met onderzoek) en de kosten worden 
aangevoerd als reden om het op deze wijze uit te voeren.’ 

Afgewenteld 
Volgens de ASV worden de mogelijk kwalijke gevolgen van het 
gebruik van FAME afgewenteld op de schippers. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor de consequenties van bijmenging. Het 
ministerie noemt dit een kwestie van ‘good housekeeping’. 

De ASV-schippers twijfelen ook aan het milieuvoordeel. FAME zou 
op papier schoner zijn dan in werkelijkheid. ‘Wanneer dan bij 
meten aan de pijp wordt vastgesteld dat de schepen die op FAME 
varen juist vervuilender zijn, dan worden die schepen daarop 
afgerekend.’ 

De ASV is niet betrokken geweest bij het NEN-onderzoek, maar 
kreeg later de onderzoeksvragen toegestuurd. Die zijn besproken 
tijdens de vergadering. De leden gaven aan niets te kunnen met de 
vragen. ‘Er worden zaken voorgesteld die onmogelijk zijn, die wij 
nooit zouden kunnen uitvoeren om verschillende redenen. En de 
vragen gaan allemaal richting “good housekeeping”.’ 

Lees ook: 

Schippers en bunkerbranche ingeschakeld bij onderzoek biobrandstoffen 
Lidstaten zetten in op steviger toezicht biobrandstoffen 
 

 


