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Inleiding	  
De Verenigde Rederijen Amsterdam (met ruim twintig leden de grootste vereniging van 
Amsterdamse Rederijen) heeft in dit document aanvullingen, correcties, afwegingen en 
nuances op het SEO onderzoek samengesteld. 
 
De VRA vraagt middels dit document uw aandacht voor de visie van de VRA. In bijlage 1 
treft u de bij de VRA aangesloten rederijen. 
 
www.VerenigdeRederijenAmsterdam.nl



Samenvatting	  en	  advies	  
Het openstellen van het algehele exploitatievergunningenbeleid wordt in het SEO-rapport aangedragen als de 
alomvattende oplossing voor uiteenlopende problemen binnen een sterk gesegmenteerde markt. De complexiteit 
van de situatie op de Amsterdamse grachten wordt niet onderkend. Dit schreeuwt om nuance: er is een groot 
verschil tussen de economische theorie en de realiteit op- en om de grachten. Het is van belang onderscheid te 
maken tussen de verschillende segmenten binnen het passagiersvervoer te water. Dit is cruciaal bij het succesvol 
oplossen van de in het SEO-rapport gestelde problemen: 
 

1. Een beperkt aantal partijen en dus een vermeend tekort aan concurrentie 
2. Een langdurige periode zonder uitgifte van exploitatievergunningen en dus geen nieuwe toetreders 
3. Het bezet houden van openbare steigers en de bouw van kaartverkooploketten op de openbare steigers 
4. Een langzame vergroening van de vloot 
5. Weinig variatie in het aanbod 

 
Het vrij beschikbaar stellen van exploitatievergunningen is niet de oplossing voor bovenstaande problemen, noch 
het antwoord op de doelstellingen van de Gemeente: 
 

1. Verlagen van overlast voor de omwonenden / woonboten (m.n. geluidshinder, stank) 
2. Beheersen van de grote drukte op het water (die zorgen voor onveilige situaties) 
3. Versnellen van de vergroening van de vloot 

 
Het is van groot belang te onderkennen dat er evenveel (zo niet meer) illegale vaartuigen door de gracht varen dan 
vaartuigen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning. Dit roept niet om het openstellen van het 
exploitaitevergunningenbeleid, maar om beter beleid op handhaving(!). 
 
Oplossingen liggen in de volgende onderwerpen: 
 

1. Handhaving: Marktordening start met effectieve handhaving (SEO, pag. 67). Effectieve handhaving start 
met heldere wetten en regels, voldoende handhavingscapaciteit, stevige en uitvoerbare sancties 
afgestemd op rechterlijke toetsing. Een praktische benadering is essentieel. De inzet van één medewerker 
van Waternet is ruim onvoldoende. 

2. Categorisering: Om problemen te bestrijden is het noodzakelijk om het beleid af te stemmen op de 
specifieke veroorzakers en per probleem te kijken welke categorie binnen de branche verantwoordelijk is. 
Het voorgestelde beleid is te algemeen en niet toereikend voor de zeer diverse markt. 

 
Verder gaat dit rapport in op de volgende onderwerpen: 
- Exploitatievergunningen: Volumebeleid is een belangrijk instrument ten behoeve van het meetbaar 

verwezenlijken van de doelen van de Gemeente: vergroening, veiligheid en overlast (SEO pag. 2). Het 
openstellen van het vergunningstelsel is geen antwoord op de beperking van de drukte op het water en de 
daarmee samenhangende problematiek. 

- Marktordening: Wat betreft concurrentie (doelstelling: prijs- kwaliteitverhouding) is het wederom van belang 
de situatie per categorie te beoordelen. 

- Informatie: Het is van het grootste belang dat er wordt gewerkt met juiste en deugdelijk verkregen 
(controleerbare) informatie. Thans bestaat er onvoldoende vertrouwen in de volledigheid van de 
voorhanden informatie. Het ontbreken van een compleet overzicht van de geregistreerde rederijen en hun 
boten onderschrijft dit. 

 
Het openstellen van het algehele exploitatievergunningenbeleid is geen oplossing voor de huidige 
problematiek op de Amsterdamse grachten. Wij adviseren dan ook met klem om de branche actief te 
betrekken bij het vormen en effectueren van nieuw beleid. Een uitbreiding van het vergunningensysteem rijmt 
niet met de gestelde problemen. Handhaving is de basis voor succesvol beleid.
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1. De markt 
Het SEO rapport maakt het onderscheid tussen verschillende categorieën rederijen binnen 
de markt. Wij onderschrijven deze categorisering. 
 
De markt is helaas onvoldoende in kaart gebracht in het SEO rapport. De basis van het 
rapport is daarmee wankel en kan bij verdere analyse zorgen voor fouten, misinterpretaties, 
onjuiste / onvolledige conclusies en op onjuiste presumpties gebaseerd advies. De volgende 
aanvullingen zijn van belang. 
 
In bijlage 1 treft u een -juist- overzicht passagiersvervoer te water. Hieruit blijkt dat er 34 
rederijen actief zijn (i.p.v. 33 – SEO pag. 23) die gezamenlijk 71 vergunde vaartuigen 
exploiteren (i.p.v. 66 – SEO pag. 23). Ook is bijlage 1 actueel wat betreft de exploitanten 
(juiste benamingen en samenvoegingen verwerkt). 
 
Er ontbreekt bovendien een overzicht dat inzage geeft in hoe elk segment zich verhoudt 
t.a.v. het aantal passagiers dat zijn per jaar vervoert en daarmee voor welk gedeelte van het 
totaal aantal vaarbewegingen elke categorie verantwoordelijk is (schatting): 
 
Rondvaart    =  ± 3.100.000 passagiers 
Bemande groepen verhuur  =  ± 150.000 passagiers 
Onbemande verhuur   =  ± 25.000 passagiers 
Waterfietsen    =  ± 75.000 passagiers 

2. De problematiek 
In het SEO rapport worden verschillende -branche specifieke- problemen aan de orde 
gesteld samenhangend met de huidige situatie commercieel passagiersvervoer te water. Het 
wordt wenselijk geacht oplossingen te bieden voor deze problemen. Het SEO rapport maakt 
de volgende opsomming: 
 

1. Een beperkt aantal partijen en aldus een vermeend tekort aan concurrentie. 
2. Een langdurige periode zonder uitgifte van exploitatievergunningen en aldus geen 

nieuwe toetreders. 
3. Het bezet houden van openbare steigers en bouw van kaartverkoop loketten op de 

openbare steigers. 
4. Een langzame vergroening van de vloot. 
5. Weinig variatie in het aanbod. 

 
Verder wordt een aantal problemen omschreven dat meer van algemene aard is, te weten: 
 

- Overlast voor de omwonenden / woonboten (m.n. geluidshinder, stank) 
- Grote drukte op het water met ten gevolge onveilige situaties 
- Schade aan wal en kades 
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3. Onderscheid typen passagiersvervoer te water 
Kijkend naar het passagiersvervoer te water zijn er, de categorisering van het SEO 
aanhoudend, een viertal categorieën passagiersvervoer te water te onderscheiden: 
 

1. Rondvaart (inclusief lijndienst) 
2. Bemande groepen verhuur (charter) 
3. Onbemande verhuur 
4. Waterfietsen 

 
Wat opvalt aan deze categorieën (ookwel segmenten) is dat deze zowel qua type vaartuig 
als qua doelgroep die deze categorieën bedienen onderling sterk van elkaar verschillen. Dit 
zowel op het gebied van product (van rondvaartboot met vaste ronde tot klassiek varend 
monument met toneelvoorstelling aan boord, van stoomboot tot 100% elektrisch), prijs (van 
€8,-- p.p tot en met €550,-- p.u.), plaats (vaste opstaplocaties nabij kaartverkooploket tot 
opstap bij elke gewenste steiger) en passagiers (van toerist tot Koningin). Dit duidt op 
zichzelf op een reeds bestaande diversiteit in het algehele aanbod. Het ontbreken van 
diversiteit wordt in het SEO rapport desalniettemin aangekaart als een probleem. 
 
Deze constatering terzijde valt op dat wanneer je de verschillende typen passagiersvervoer 
afzet tegen de bovenvermelde problemen er een opvallend beeld ontstaat. 
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4.	   Categorieën	  versus	  problemen 

4.1 Categorieën versus branche specifieke problemen 
Hieronder zijn de verschillende problemen afgezet tegen de situatie per segment. 
 

1. Een beperkt aantal partijen en aldus een vermeend tekort aan concurrentie1: 
 

a. Reguliere rondvaart: 5 aanbieders – 96 vaartuigen 
b. Bemande groepen verhuur: 39 aanbieders – 78 vaartuigen 
c. Onbemande groepen verhuur: 4 aanbieders – 60 vaartuigen 
d. Waterfietsen: 1 aanbieder – 100 vaartuigen 

 

 
2. Een langdurige periode zonder uitgifte van exploitatievergunningen en aldus geen 

nieuwe toetreders: 
 

a. Reguliere rondvaart: Geen uitgifte sinds 1996. M.u.v. 1 Floating Dutchman en 
10 Canal Hoppers. Opvallend is dat laatstgenoemde boten niet in het SEO 
rapport zijn vermeld. 

b. Bemande groepen verhuur: 21 uitgiftes sinds 1996 waarvan de laatste uitgifte 
ronde heeft plaatsgevonden in 2012. Opvallend is dat van de 25 voor 
bemande groepen verhuur bedoelde exploitatievergunningen er 10 zijn 
toegewezen aan de categorie reguliere rondvaart (Canal Hoppers). 

c. Onbemande verhuur: 60 uitgiftes sinds 1996 waarvan 50 in 2006 en 10 in 
2012. 

d. Waterfietsen: Geen uitgifte sinds 1996. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Op pagina 22 blijkt dat er in alle categorieën buiten de bemande verhuur (rondvaart, lijndienst, onbemande 
verhuur en waterfietsen) sprake is van te weinig concurrentie. 

Rondvaart	  

Bemand	  

Onbemand	   Water5ietsen	  

Diversiteit	  aanbieders	  
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Er zijn -wel degelijk- nieuwe toetreders. Met name in het segment voor 
bemande groepen verhuur worden regelmatig nieuwe vergunningen 
uitgegeven. Een periodieke uitgifteronde leent zich uitstekend voor het 
gecontroleerd laten toetreden van nieuwe aanbieders of het uitbreiden van de 
vloot. 
 

3. Het bezet houden van openbare steigers en bouw van kaartverkoop loketten op de 
openbare steigers in het Centrum. 
 

a. Reguliere rondvaart: 100% van de gevallen. 
b. Bemande groepen verhuur: 0% van de gevallen. 
c. Onbemande verhuur: 0% van de gevallen. 
d. Waterfietsen: 100% van de gevallen. 

 

 
Dit specifieke probleem wordt dus door slechts 1 van de segmenten 
veroorzaakt. 
 
 

84	   84	  
94	   94	   94	  

40	  
57	  

71	   75	   78	  

0	   0	  

50	  
60	   60	  

100	   100	   100	   100	   100	  

<1996	   1996	   2006	   RPA	   N/O	  

Uitgifte	  vergunningen	  sinds	  1996	  
Rondvaart	   Bemand	   Onbemand	   Water5ietsen	  

50%	  

0%	  0%	  

50%	  

Bezet	  houden	  openbare	  steigers	  
Centrum	  

Rondvaart	   Bemand	   Onbemand	   Water5ietsen	  
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4. Een langzame vergroening van de vloot. In tegenstelling tot het SEO rapport achten 
wij boten alleen ‘groen’ als er sprake is van een 100% uitstootvrije aandrijving. 
 

a. Reguliere rondvaart: ±15% van de exploitatievergunningen. 
b. Bemande groepen verhuur: ±31% van de exploitatievergunningen. 
c. Onbemande verhuur: 100% van de exploitatievergunningen. 
d. Waterfietsen: 100% van de exploitatievergunningen. 

 

 
Er is -wel degelijk- sprake van vergroening van de vloot. De vergroening blijft 
achter in het segment rondvaart. 
 

5. Weinig variatie in het aanbod. 
 

a. Reguliere rondvaart: Type arrangementen en technische specificaties (hier 
wordt later uitvoerig op ingegaan) buiten beschouwing gelaten bestaan er 3 
type rondvaartboten, te weten: 1 amfibibus, 8 Canal Hoppers, 1 XXL sloep en 
85 rondvaartboten. 

b. Bemande groepen verhuur: Sloepen, salonboten, trekschuiten, city tenders en 
salontjalken zijn enkele voorbeelden uit het legio voorhanden aanbod van 
klassiek / historische varende monumenten tot hypermoderne schepen. 

c. Onbemande verhuur: Type arrangementen en technische specificaties buiten 
beschouwing gelaten bestaat er 1 type boot in deze categorie. 

d. Waterfietsen: 1 type. 
 
Er is dus wel degelijk variatie in het aanbod. Met name in het segment voor 
bemande groepen verhuur. 

 
De typen arrangementen die aan boord worden aangeboden zijn bewust buiten beschouwing 
gelaten omdat binnen elk segment een invulling kan worden gegeven (en wordt gegeven) 
aan de uitvoering van een specifieke vaartocht. Dit biedt daarom onvoldoende 
onderscheidend vermogen. Ditzelfde geldt voor de technische specificaties (w.o. 
aandrijving). Deze zijn beïnvloedbaar, o.a. door te voeren beleid en zal, zeker op termijn 
(vergroening), onvoldoende onderscheidend vermogen bieden ten aanzien van de afnemer. 

15%	  

31%	  

100%	  

100%	  

Rondvaart	  

Bemand	  

Onbemand	  

Water5ietsen	  

Vergroeningststatus	  2012	  
Niet	  uitstootvij	   Uitstootvij	  
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Dit gezien wij verwachten dat door het vergroeningsbeleid het aantal 100% uitstootvrij 
aangedreven commerciële vaartuigen de komende 5 tot 10 jaar zal toenemen naar 
(verwachting) ±90%. 

5. Effect op de prijs bij nieuwe toetreders tot het segment bemande 
groepen verhuur 
Er zijn op dit moment 71 vaartuigen in het segment bemande groepen verhuur. Deze boten 
behoren tot 34 verschillende rederijen. Dit biedt ruim voldoende concurrentie. 
 
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de huidige prijzen in onvoldoende mate het 
gevolg zijn van gezonde concurrentie. 
 
Binnen het segment bemande groepen verhuur vallen de sloepen. Bij vrije toegang tot de 
markt zullen hier de meeste vaartuigen bijkomen. Er zijn momenteel slechts 8 vergunde 
sloepen actief. De reden hiervoor is dat dit subsegment zwaar beconcurreerd wordt door de 
illegale verhuur. Voor veel reders loont het nauwelijks zich in dit segment te begeven. 
 
De legale sloepen exploitanten hebben al zeer scherpe tarieven om toch enigszins het hoofd 
te bieden tegen de oneerlijke concurrentie van de illegale verhuurders. 
 
Het effect van nieuwe toetreders op de prijs is daarom nihil. Betere handhaving op illegaal 
varen met dit scheepstype is hard nodig. 

6. Conclusie bemande groepen verhuur 
De bemande groepen verhuur is evident anders dan de andere categorieën en wel om de 
volgende redenen:  
 

1. Zij kent 34 aanbieders; voldoende om een gezonde concurrentie te bieden. 
2. Er is, hoewel er sprake is van een gecontroleerd volumebeleid, geen sprake van een 

langdurige periode zonder uitgifte. In de categorie bemande groepen verhuur vinden -
stelselmatig- de meeste uitgiften plaats. 

3. Er is geen sprake van het bezet houden van de openbare steigers en hebben de 
verschillende boten een door een der stadsdelen toegekende ligplaats. 

4. Er is wel degelijk sprake van vergroening van de vloot. De bereidheid van de 
ondernemers in dit segment biedt alle mogelijkheid tot het behalen van, hopelijk 
samen met de beleidsmakers vast te stellen, ambitieuze doelen. Het vergroenen van 
de vloot is een breed gedragen thema onder de ondernemers in het segment 
bemande groepen verhuur. 

5. Er is sprake van een breed aanbod binnen het segment bemande groepen verhuur. 
De diversiteit is intersegmentair gezien zelfs zeer divers. 

6. In het segment bemande groepen verhuur is er geen reden aan de te nemen dat 
nieuwe toetreders zullen leiden tot lagere prijzen. 

  
De bemande groepen verhuur draagt in vergelijking tot de overige categorieën een andere 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de gestelde -branche specifieke- problematiek. 
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Verzoek: Het verzoek aan u is het onderscheid te maken tussen de verschillende 
categorieën. Bepaal waar de afzonderlijke problemen hun oorzaak vinden en pak de 
veroorzaker van het probleem aan. Verval niet in algemeen beleid terwijl er geen sprake is 
van een algemene situatie. 

7.	   Categorieën	  en	  problemen	  van	  algemene	  aard	  
Wat betreft de gestelde problemen van algemene aard, (overlast voor de omwonenden / 
woonboten door geluidshinder en stank en de grote drukte op het water met onveilige 
situaties ten gevolg, het volgende: 
 

7.1	   Grote	  drukte	  
Sinds 1996 zijn er 96 vergunde passagiersvaartuigen bijgekomen. In dezelfde periode is het 
aantal particuliere vaartuigen (w.o. de 100 tot 300 voor illegale verhuur bestemde vaartuigen) 
toegenomen met grofweg 14.000. Het is dan ook duidelijk dat de grote drukte grotendeels 
het gevolg is van de explosieve groei van particuliere vaartuigen en de illegale verhuur. 
 

 
Wat betreft de illegale verhuur: er varen op de kop af evenveel illegale vaartuigen door de 
gracht als vaartuigen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning. Dit schreeuwt om 
nieuwe beleid op handhaving(!). 
 
Het is bekend dat het aantal particuliere / illegale vaartuigen niet onderhevig is aan beleid 
t.a.v. vergroening. De stank van motoren en muziek aan boord zorgt voor overlast.  
 
Daarnaast is er een veiligheidsrisico: schepen zijn niet gekeurd, kapiteins niet opgeleid, en 
het schip en de opvarenden onverzekerd. Met 100 tot 300 vaartuigen die actief passagiers 
vervoeren is het is een kwestie van tijd voordat er een ernstig ongeluk plaatsvindt. Het 
aanscherpen van beleid en handhaving moet -nu- plaatsvinden, voordat het te laat is. 
 

Particulier,	  
14000	  

Illegaal,	  200	   Commercieel,	  96	  

Ontwikkeling	  nieuwe	  vaartuigen	  
sinds	  1996	  
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Opmerking ten aanzien van handhaving. De handhaving die plaatsvindt en gericht is op 
bestrijding van de overlast veroorzaakt door de illegale verhuur, schiet momenteel ernstig 
tekort. Slechts 1 handhaver, (dhr. B Sprenkeling), is belast met de aanpak van illegale 
verhuur. Controle op zaken als geluidsoverlast zijn miniem en de pakkans dermate laag dat, 
recente verordeningen ten spijt, geen enkel effect hebben en de discoboten nog daags door 
de grachten denderen. Gelet op de omvang van het probleem en de hinder die de 
stadsgenoten ondervinden zijn de handhavende werkzaamheden die momenteel worden 
verricht te beperkt om de problematiek het hoofd te bieden. 
 
Opmerking ten aanzien van de stankoverlast. De stankoverlast is sinds 1996 slechts 
toegenomen met een beperkt percentage van de 96 extra vaartuigen. Immers, de meeste 
nieuwe commerciële vaartuigen zijn groen. Het beleid ten aanzien van de vergroening is 
(zoals reeds eerder aangegeven) een breed gedragen thema binnen het segment bemande 
groepen verhuur. De verschillende ondernemers / rederijen zijn graag bereid te werken aan 
bedoelde vergroening. Dit uit zich in het feit dat er elk jaar meerdere geheel elektrisch 
aangedreven (100% uitstootvrij aangedreven) boten bijkomen, de dieselmotoren 
vervangend. Omvangrijke investeringen die ondanks de economische tijd worden gedaan. 
Van een dergelijke vergroening bij de particuliere vaartuigen is geen sprake. 
 
Betreffende de doelstellingen t.a.v. vergroening en stankoverlast ligt de het segment 
bemande groepen verhuur (71 boten) op koers, terwijl er de particuliere vaartuigen (14.000 
boten) amper zijn begonnen met vergroening. Er is immers ook geen beleid t.a.v. 
vergroening van de particuliere vaartuigen. Ook het segment rondvaart loopt achter op het 
gebied van vergroening naar 100% uitstootvrij varen. 
 
Verzoek: Het verzoek aan u is de problematiek van algemene aard te bestrijden vanuit de 
veroorzakers die het meeste debet zijn aan deze overlast. Dit door goed te kijken naar waar 
de grootste oorzaak ligt, waar de meeste winst te behalen is en welke maatregelen het 
grootste effect hebben op het bieden van oplossingen van deze problemen. 

8. Illegale verhuur en de roep om toetreding tot de legale markt 
De roep om uitgifte van exploitatievergunningen komt primair uit de hoek van de illegale 
verhuurders. Het moge duidelijk zijn dat het niet zo hoort te zijn dat er zoveel aandacht aan 
illegaliteit wordt gegeven als nu het geval is. Wij verzoeken met klem samen te werken met 
de legale branche. Illegale activiteiten legaliseren is -niet- de oplossing voor een 
handhavingsprobleem. 
 
De illegale verhuur bestaat uit een 100 tot 300 tal vaartuigen; bestaande uit overwegend 
bemande sloepen (categorie bemande groepen verhuur). Hiernaast zijn er enkele overdekte 
bemande groepen verhuurders die zonder exploitatievergunning varen. Dit betreffen 
hoofdzakelijk stichtingen en soortgelijke veelal als ‘grijze verhuur’ betitelde constructies.  
 
Het vrijgeven van de exploitatievergunningen komt, wanneer aan dit geluid tegemoet wordt 
gekomen, ten laste van de categorie bemande groepen verhuur. 
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8.1 Taxi taferelen 
Onjuist is de stelling van prof. Baarsma dat de vergelijking met de taxi branche mank gaat. 
Zij gebruikte als voornaamste argument dat: “Er grotere investeringen nodig zijn en deze 
slechts middels financiering op de kapitaalmarkt realiseerbaar zijn. De verstrekkers van 
dergelijke kredieten zullen slechts financieren wanneer er voldoende vertrouwen bestaat in 
de terugverdiencapaciteit. De banken werken dus als regulerende instantie ten aanzien van 
het passagiersvervoer te water”. 
 
Dit is pertinent onjuist, en wel om de volgende redenen: 
 

1. Gelet op het feit dat de roep om exploitatievergunningen komt van de -illegale- 
bemande sloep verhuurders moet worden gekeken naar de investeringen ten aanzien 
een sloep. Deze kosten zijn beperkt en juist veel lager dan de kosten van de 
gemiddelde auto waar een taxichauffeur zijn klanten mee vervoert. Wanneer de 
vergelijking met een rondvaartboot zou worden gemaakt, dan zou deze wellicht stand 
kunnen houden, maar de vergelijking wordt in algemene zin gemaakt. 
 

2. De stelling van prof. Baarsma strookt niet met de gegevens van de laatste keer dat 
Amsterdam vergunningen verlootte. In 2006 waren er meer dan 1.000 aanvragen 
voor 75 vergunningen (nu 71 in gebruik) (vele speculanten inbegrepen). 
 

3. Op de Oudezijds Voorburgwal vinden momenteel al chaotische ronsel- en taxi 
taferelen plaats. Dit inclusief aanbod van extreem goedkope Oost-Europese 
aanbieders. Het vrijgeven van de vergunningen werkt eerder meer ronselpraktijken in 
de hand dan minder. In dit kader is het verstandig rekening te houden met 
aanbieders van buiten Amsterdam. 
 

Wij vrezen dat het vrijgeven van de exploitatievergunningen, in tegenstelling tot de 
doelstellingen van de Gemeente, juist zal leiden tot meer onveilige situaties, overlast,  
handhavingsproblematiek en chaotische situaties. 
 
Wij benadrukken dat het verlenen van toegang tot de markt door middel van een 
uitgifteronde in lijn ligt met beheersbaar beleid. Bij vrijgeven van de markt zijn de gevolgen 
niet te overzien. Bovendien komt je in een onomkeerbare situatie terecht. 
 

8.2	   Tussentijdse	  conclusie	  
Samenvattend kan worden gesteld dat de problematiek in de minste mate wordt veroorzaakt 
door de bemande groepen verhuur terwijl aanpassingen in het beleid van het 
exploitatievergunningsstelsel tegelijkertijd de grootste gevolgen heeft juist deze specifieke 
categorie. 
 
Het legaliseren van illegale vaartuigen is geen antwoord op de drukte op het water. Het zal 
alleen maar drukker worden. Zeker als er geen sprake is van handhaving. Er ontstaat dan 
opnieuw een markt voor illegale vaartuigen.  
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Verzoek: Het verzoek aan u is te zorgen dat de VRA actief wordt betrokken in een eventueel 
veranderproces. Luister naar de branche. De VRA is, in tegenstelling tot de andere 
verenigingen die verschillende categorieën vertegenwoordigen, de enige vertegenwoordiger 
van bemande groepen verhuur. Ook hierin is het verzoek wederom het beleid te nuanceren 
aan de hand van de eerder vermelde categorisering. 
 

8.3 Verplichtingen vergunde exploitanten bemande groepen verhuur 
Het is goed om kenbaar te maken welke zaken er voor een vergunde exploitanten bemande 
groepen verhuur gelden en die niet gelden voor een onvergunde verhuurders van bemande 
vaartuigen, hetgeen zorgt voor oneerlijke concurrentie. 
 
Zonder volledig te zijn de volgende punten: 

1. Verkrijgen van het SI-keurmerk / Certificaat van Onderzoek. Dus alle kosten die 
samenhangend met het voldoen aan alle (veiligheids-)voorschriften.  

2. Periodieke keuring inzake CvO scheepvaartinspectie en het meegroeien met nieuwe 
(Europese) voorschriften 

3. Elektrisch varen 
4. Verkrijgen van een legitieme ligplaats voor commercieel passagiersvervoer 
5. Onderhoud van bedoelde ligplaats 
6. Marifoons (2x) en registratie bij Agentschap Telecom 
7. AIS systeem en registratie (MMSI) bij Agentschap Telecom 
8. Vlakdiktemeting en periodieke rapportage 
9. Inzet gediplomeerde schippers 
10. Verzekeringen commercieel passagiersvervoer (veel duurder dan verzekeringen voor 

de pleziervaart) 
11. Werkzaamheden voor het verkrijgen van een vergunning 
12. Leges 
13. Afdracht vermakelijkheidsretributie 
14. Betalen van omzetbelasting, vennootschapsbelasting, etc. 
15. Arbeidskosten inzake het zorgen voor de bovenstaande posten 

 
Belangrijk hierbij is te vermelden dat de vergunde exploitanten regelmatig worden 
geconfronteerd met controles die erop toezien dat zij aan alle voorwaarden, wetten en regels 
voldoen. Dit zorgt voor vervelende situaties, juist met gasten aan boord. Illegale verhuurders 
krijgen deze controles niet. Dat wringt binnen de branche en zorgt voor irritatie jegens de 
toezichthoudende instanties. 
  
Er dient een procedure ontwikkeld te worden in samenwerking met alle categorieën 
rederijen, waarin eventuele controle en handhaving wordt uitgevoerd op een tijdstip waarop 
geen gasten aan boord zijn. De vergunde schepen hebben een vaste ligplaats, hun 
gegevens zijn bekend, dus zij zijn eenvoudig te controleren tijdens afmeren.  
 

8.4 Toetreding op legale wijze 
Zoals aangegeven zijn er 34 rederijen actief binnen de branche voor bemande verhuur. Dit 
brengt met zich mee dat er veel activiteit is. De ene rederij houd ermee op, een ander neemt 
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over. De ene rederij stoot boten af. De ander wil een boot erbij. Het is een levendige markt 
waar op elk willekeurig moment voldoende kansen zijn om middels een overname van een 
boot met vergunning of gehele rederij toe te treden op de markt. Toetreden door overname is 
een geen ongebruikelijke manier om toe te treden tot een markt. Denk aan bijvoorbeeld een 
nachtcafé of een UMTS frequentie. 
 
Ter illustratie zijn de heren J. Schippers en B. Peters van Amsterdam Boats B.V. een mooi 
voorbeeld. Beide 29 jaar oud, ondernemen nu slechts enkele jaren, zijn zonder boten 
begonnen en varen momenteel met 7 eigen boten met exploitatievergunning door de 
grachten. Voor hen die willen is er dus zeker mogelijkheid om toe te treden op legale wijze. 
 
Het argument dat de markt op slot zit is -onjuist-. Zowel door periodieke uitgifteronden 
(bijvoorbeeld om de 5 tot 10 jaar) als de mogelijkheid toe te treden door middel van 
overname, is er voldoende mogelijkheid toe te treden. Dit zorgt nu al voor een levendige, 
innovatieve en gemotiveerde branche. 

9. Handhaving als basis voor succes 
Het is evident dat een succesvol beleid valt of staat met helderheid en handhaafbare regels. 
Er is momenteel nagenoeg geen handhaving op illegale verhuur en de handhaving is niet 
effectief. 
 
Iedereen is het erover eens dat succesvol beleid valt of staat met succesvolle handhaving. 
 
Ons inziens wordt het effectief ten uitvoer brengen van het beleid slechts bereikt wanneer 
bestuurd wordt aan de hand van de beginselen van de Trias Politica: Scheiding van de 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Deze wordt in de volgende volgorde bereikt: 
 

1. Wetgevend: Op orde brengen / houden van de interne gemeentelijke organisatie 
waarbij wordt gezorgd voor een heldere structuur, duidelijke aanspreekpunten, een 
helder beleid en een krachtig mandaat. 

2. Uitvoerend: Het op orde brengen van daadkrachtige handhaving die de juiste 
handvaten heeft om de overtreders passend te bestraffen. Dit zou door middel van 
het aanstellen van een derde partij kunnen worden bewerkstelligd (naar voorbeeld 
van Cition 2010). Wij benadrukken dat het handhavingsbeleid meetbaar (kwantitatief 
en kwalitatief) -moet- zijn. 

3. Rechterlijk: Zorgen voor een beleid dat is afgestemd op rechterlijke toetsing zodat de 
uitvoerende instanties geen bakzeil halen. 

4. Wijzigingen: Pas nadat e.e.a. organisatorisch op orde is kunnen wijzigingen in het 
beleid worden doorgevoerd. 

 
Samenvattend moet eerst de handhaving op orde zijn en pas dan eventuele 
beleidsverandering worden doorgevoerd. De handhaving schiet momenteel ernstig tekort. 
 
Zonder volledig te zijn geven wij een aantal suggesties die de handhaving kunnen 
verbeteren. 
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1. Illegale activiteiten adverteren is illegaal. Op dit moment is het al zo dat het 
adverteren van illegale activiteiten op zichtzelf al verboden is. Het adverteren van 
boten zonder exploitatievergunning met als doel deze te verhuren (binnen het 
vaargebied dat onderhevig is aan het vergunningenstelsel) is strafbaar. Handhaving 
op dit adverteren pakt het probleem in de kern aan. Er zijn momenteel tientallen 
websites waar illegale boten open en bloot worden geadverteerd. Dit biedt uitgelezen 
handhaafkansen die niet worden benut. 

2. Gebruik van illegale diensten is strafbaar. Ook het gebruik van illegale diensten is 
strafbaar. Net als het gebruik van snorders in de taxi. Op het moment dat bekend 
wordt dat er gecontroleerd wordt op het gebruik van illegale vaartuigen en de 
consequenties die dit heeft voor de huurder, dan zal de vraag naar boten zonder 
exploitatievergunningen afnemen. 

3. Belastingontduiking is strafbaar. Op het moment dat illegale verhuur wordt 
geconstateerd, dan moet er direct worden gehandhaafd op de afdracht van zowel 
BTW als belasting op inkomsten. Handhaving moet hand in hand gaan met de 
inspecteur van de Belastingdienst. 

 
Prof. Baarsma oppert dat controle met behulp van AIS systemen een goed hulpmiddel is bij 
de handhaving. Dit is onjuist. Op basis van landelijke wetgeving is het gebruik van deze 
transponders voor handhavingsdoeleinden simpelweg verboden (privacy wetgeving). 

10.	   Financiële	  consequenties	  
De (financiële) planning van de ondernemers is gebaseerd op het beleid van de stad. De 
financiële planning is met de op handen zijnde plannen ernstig in het geding. Net als het 
voortbestaan van verschillende rederijen in het segment voor bemande groepen verhuur. 
Zeker in deze zware economische tijden moet de branche kunnen vertrouwen op een 
stabiele overheid. 
 
Ondernemers in het segment bemande groepen verhuur hebben op basis van het beleid van 
de gemeente grote investeringen gedaan. Zonder volledig te zijn noemen wij de volgende 
punten. 
 

1. Toetreding tot de markt door overname van andere rederijen of boten van andere 
rederijen. 

2. Uitbreiding van de vloot door overname van andere rederijen of boten van andere 
rederijen. 

3. Ingebruikname van exploitatievergunningen door de bouw of overname van boten. 
4. Het vervangen van dieselmotoren door elektromotoren. 
5. Het verkrijgen, bouwen en onderhouden van steigers. 

 
Bij volledige vrijgave van het vergunningenstelsel lijdt de branche (plan)schade. Voor alleen 
het segment bemande groepen verhuur gaat dit al over miljoenen Euro’s. 
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Bijlage 1 – Ledenlijst Verenigde Rederijen Amsterdam 
 
Admiraal Heijn 
Amsterdam Boats BV (exploitant van: Rederij Amsterdam en Classic Canal Charters) 
Amsterdam Boat Center (exploitant Rederij Griffioen) 
Amsterdamse Salonboot Rederij BV (en Aemstelland) 
Amsterdamse Salonboot Rederij BV (en Aemstelland) 
Avontuur 
Classic Boat Dinners 
Classic Boat Tours 
Classic Ship Service 
Halman / van der Wal 
Hollandse Vaartochten Maatschappij BV 
Hannekes Boot 
Mokum Bootverhuur 
Paradis Private Boat Tours 
Rederij Aemstelland 
Rederij Belle 
Rederij Cruise With Us 
Rederij De Stern 
Rederij Lieve 
Rederij Paping 
Rederij Vlaun 
Rederij Welvaren 
Salonboot Hilda 
T&T boten
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Bijlage 2 – Register Passagiersvervoer Amsterdam (bemande groepen verhuur) 
 

 


