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De bijmengverplichting van biobrandstoffen in de binnenvaart per 1 januari lijkt te wankelen. 
Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat hield woensdag 24 november in debat met 
de Tweede Kamer toch de mogelijkheid van uitstel open. Nederland moet er namelijk liefst niet als 
enige van de ons omringende landen toe overgaan. 

 

Het debat van de commissie Maritiem op 24 november. (Beeld van Debat Gemist) 

Minister Visser ging tijdens het debat in op de zorgen rondom ‘bunkertoerisme’. ‘Wij hebben een tik 
op de vingers gehad van de Europese Commissie, omdat we niet voldeden aan de Europese CO2-
reductieverplichting. Duitsland en België hebben die tik ook gehad, dus zij moeten dat ook gaan 
doen. Ik ga contact opnemen met mijn ambtsgenoten, want het is van belang dat deze richtlijn 
functioneert.’ 

Uitstel 
Visser is het met de critici eens dat, als Duitsland en België de Europese richtlijn (nog) niet 
uitvoeren, er een situatie ontstaat waarin Nederland als enige de CO2-reductieverplichting 
handhaaft. Als dat gebeurt, ‘gaan we voor- en nadelen afwegen’, aldus de minister. ‘Misschien dat 
we dan tijdelijk afzien van handhaving, maar dat betekent ook wel wat.’ 

Duitsland en België hebben echter niet bekendgemaakt tot bijmenging in de binnenvaart over te 
gaan. Op het Vlaamse ministerie van Mobiliteit is hiervan niets bekend en ook diverse bronnen in 
Duitsland zeggen dat de kwestie daar niet speelt. 

‘Gaat om levens’ 



Woordvoerder Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) vindt dat de 
minister er het beste aan doet eerst af te wachten of de brandstofmix veilig is. ‘Je kunt de 
buurlanden toch ook overtuigen het niet te doen? Ik volgde het debat en dacht: je weet nog niet eens 
of het veilig is. Dus waarom moeten we dan nu wel allemaal gaan meedoen? Leuk, zo’n level playing 
field, maar dat gaat om euro’s. Bij ons gaat het om levens.’ 

Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP), die oppositie voert tegen de bijmengverplichting, meent ook 
dat de minister de deur op een kier heeft gezet. ‘Daar leek het op, als de buurlanden het niet 
doorvoeren of handhaven. Dat zou een mooie overwinning zijn.’ 

Nove hoopt op meer 
Directeur Erik de Vries van bunkerbrancheorganisatie Nove zegt dat een kier niet genoeg is. ‘De 
minister erkent onze zorgen en gaat praten met de buurlanden. Maar dat geeft ons nog onvoldoende 
zekerheid over wat er gaat gebeuren na 1 januari. We sturen dan ook deze week een brief aan de 
minister.’ 

Dat er onzekerheid bestaat of onze buurlanden de CO2-reductieverplichting via de bijmenging van 
biobrandstoffen doorvoeren, en op welke manier, vindt De Vries merkwaardig. ‘Het kan eigenlijk 
niet dat zij niet meedoen. Het is een Europese regel.’ 

Er bestaat volgens De Vries een kans dat de buurlanden de 6% reductieverplichting op een andere 
manier aanpakken. ‘België kent bijvoorbeeld niet het systeem dat wij kennen, met de onderlinge 
inwisselbaarheid. Elk land vult deze regelgeving anders in. Daarom suggereren wij om tijdelijk alle 
brandstofleveranciers voor zowel het wegverkeer als de binnenvaart, als één groep te zien. Dan 
voldoen we gewoon nu al aan de reductieverplichting.’ 

De Vries hoopt dat de minister besluit de bijmengverplichting uit te stellen. ‘Tot er concrete 
afspraken zijn en het onderzoek naar de veiligheid is afgerond.’ 

NEN-onderzoek 
Het onderzoek naar de technische gevolgen van biobrandstoffen, dat wordt uitgevoerd door het 
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), moet voor de kerst worden gepresenteerd. Verschillende 
binnenvaartorganisaties hebben het concept-rapport al mogen inzien. Volgens de minister is 
uitgebreid gesproken met de sector over de onderzoeksvragen. ‘In het rapport komen brede 
aanbevelingen naar voren, niet alleen voor de sector, ook voor de overheid. Maar ik snap de vragen 
vanuit bijvoorbeeld de ASV over wat deze antwoorden nu betekenen in de praktijk.’ 

Volgens de minister kunnen sommige vragen pas in een mogelijk vervolgonderzoek worden 
beantwoord. 

Praktijk en theorie 
Kamerlid Rudmer Heerema van de VVD stelde dat in deze kwestie praktijk en theorie uiteen lopen. 
‘Hoeveel ruimte is er, als de praktijk anders blijkt dan de theorie? Is de minister dan bereid naar de 
praktijk toe te bewegen?’ 

De minister: ‘Het is een continue zoektocht in een sector met internationale regels. Ik ken de 
zorgen, en ik wil kijken wat deze betekenen. Maar soms kun je als Nederland geen meerderheid 
krijgen op een internationaal speelveld.’ 

Visser liet weten ook graag in gesprek te willen met de ASV, na afronding van het NEN-onderzoek. 
‘Meer praktijkonderzoek is nodig, bijvoorbeeld pilots.’ Wel stelt de minister dat het onderzoek 
genoeg aanknopingspunten biedt om op door te borduren. 



Geen uitkomst 
De ASV verwacht binnenkort om tafel te gaan met Visser. ‘We hebben laatst ook met haar 
gesproken. Dat was een prima gesprek’, zegt Fluitsma. De ASV heeft het onderzoek mogen inzien en 
concludeert dat wat nu op tafel ligt geen uitkomst biedt. ‘Voor de ervaringen met bioblends is 
gekeken naar de meldingen bij het Meldpunt. Daarvan is niet bekend met welke brandstof is 
gevaren. In het begin wisten we niet eens dat we met biobrandstoffen voeren.’ 

Ook hekelt Fluitsma de vragenlijst in het NEN-onderzoek. ‘De vragen die ons zijn voorgelegd, 
hebben we besproken met onze leden op de vergadering en op Facebook. Niemand kan die vragen 
beantwoorden. Maar het NEN stelt 22 reacties te hebben ontvangen, met vier verschillende 
vragenlijsten. 

‘De minister zegt dat we vanuit Europese regelgeving verplicht zijn aan die 6% reductieverplichting 
te voldoen. Maar Europa zegt ook dat wij zeker moeten zijn van kwalitatief goede brandstof. Daar 
moet de minister zich dan toch ook aan houden?’ 

 
 


