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Het Europese binnenvaartrapport van parlementslid Caroline Nagtegaal-Van 
Doorn (VVD) werd onlangs met grote meerderheid aangenomen door het 
Europarlement in Straatsburg. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de 
binnenvaart? En wat moet er volgens Nagtegaal nog meer gebeuren? 
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Europarlementariër Caroline Nagtegaal was te gast bij Studio Schuttevaer. (Beeld uit uitzending) 

Wat verandert er voor de binnenvaart door het rapport? 

‘Het binnenvaartrapport is een routekaart om de binnenvaartsector groener en 
digitaler te maken. Om de sector toekomstbestendig te maken. Het is een sector 
die mij nauw aan het hart gaat. Maar de binnenvaart sneeuwde de laatste tijd 
onder in het Europese transportdebat. Ik ben er dan ook blij mee, dat met het 
aannemen van dit rapport, de binnenvaart meer op de kaart is gezet.’ 



Wat merkt een schipper hiervan? 

‘Het meest concrete dat de schipper gaat merken is het Europese 
Binnenvaartfonds. Via dat fonds komt geld beschikbaar voor de schippers om 
de vergroenings- en digitaliseringsslag echt te slaan. Daar zijn de schippers nu 
al wel mee bezig, maar dan krijgen ze dat extra duwtje in de rug. Wat hard nodig 
is. 

‘Het probleem is wel, dat het aanspreken van dit soort fondsen een drama is. 
Schipper hebben geen tijd om deze administratieve jungle te doorgronden. Ik 
hoop dan ook dat het een soort “one-stop shop” wordt waar de schipper wordt 
geholpen en de subsidie-aanvraag makkelijk wordt gemaakt. 

‘Het kopen en installeren van een nieuwe schonere motor kost namelijk veel 
geld, heel veel geld. Dat beseffen mensen vaak niet. Daarom is die subsidie hard 
nodig.’ 

Hoe kijkt u naar de vaarweginfrastructuur in Nederland? 

‘De infrastructuur van de vaarwegen is cruciaal voor de verduurzaming van de 
Europese economie. Die moet gewoon op orde zijn. Jaren geleden al, in 2015, 
heeft de rekenkamer onderzocht en aangetoond dat miljoenen nodig zijn voor 
achterstallig onderhoud. Stremmingen zijn funest voor de binnenvaart. 

‘Belangrijk is ook om buiten Nederland te kijken, want een schip stopt niet bij de 
grens. Het is essentieel dat er internationaal wordt samengewerkt op het gebied 
van vaarwegen. Dat geldt vooral voor nieuwe infrastructuur. Er wordt steeds 
meer elektrisch gevaren, maar die schepen moeten ook ergens kunnen laden. 
Dat moet Europees worden geregeld. Daar ga ik mij dan ook hard voor maken in 
Brussel.’ 

Hoe probeert Europa de modal shift te bewerkstelligen? 

‘De ambitie voor een modal shift is er, maar het is een traag proces. Er liggen 
allemaal plannen, maar die mogen wat mij betreft wel wat harder zijn. Er is 
ruimte genoeg op het water. Hoewel ik als liberaal voor de vrije markt ben, 
kunnen wij dit als Europa ook wel sturen. Wij hebben de taak om de 
binnenvaart een grote rol te geven, omdat een klein binnenvaartschip 14 
vrachtwagens van de weg haalt en een groot binnenvaartschip zelfs 600. 

‘Het wegvervoer is nog altijd nodig voor het voor- en natransport. En het 
wegvervoer loopt technisch nog voor op de binnenvaart. Maar de binnenvaart 
heeft meer potentie en die moet worden benut.’ 



Denkt u dat er een brandstofbelasting komt voor de binnenvaart? 

‘Dat de binnenvaart geen accijns betaalt over gasolie is afgesproken in de Akte 
van Mannheim, maar ergens denk ik ook: hier klopt iets niet. Het is natuurlijk 
wel een vervuilende brandstof en daar moet wellicht wat aan worden gedaan. 

‘Maar waar mijn punt van aandacht ligt is, hoe die accijns daadwerkelijk 
bijdraagt aan de CO2-reductie. Ik ben voorstander van het stimuleren van 
schonere brandstoffen boven het straffen door belastingen. 

‘Ik ben benieuwd waar die opbrengsten van een mogelijke accijns heengaan. Ik 
wil graag dat het geld dan teruggaat richting van vergroening van de 
binnenvaart.’ 

Waar komt uw belangstelling voor de binnenvaart vandaan? 

‘Ik was altijd al gefascineerd door twee dingen: transport en politiek. Ik heb bij 
het Havenbedrijf Rotterdam gewerkt en was betrokken bij de aanleg van 
Maasvlakte 2. Als je daar staat, op een nieuw stukje Nederland, en al die 
schepen ziet komen en gaan is prachtig. Dat ik dat nu mag koppelen aan mijn 
politieke werk en mij daarvoor mag inzetten. Dat zijn twee grote liefdes in één.’ 

Hoe zien u persoonlijke ambities er verder uit: blijft u in Brussel of gaat u 
naar Den Haag? 

‘Meestal draaien politici om een vraag heen, maar hier kan ik duidelijk 
antwoord op geven. Ik ga niet naar Den Haag en wordt niet de nieuwe minister 
van Infrastructuur en Waterstaat. Ik blijf de komende jaren nog gewoon in 
Brussel. Ik heb nog genoeg te doen en blijf mij inzetten voor de binnenvaart.’ 

Lees ook: 

Binnenvaartrapport met ruime meerderheid aangenomen door Europees Parlement 
‘Binnenvaart heeft Europees fonds nodig voor financiering’ 
 


