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Om de toezichtlast te verminderen, werken toezichthouders sinds 2008 samen in 
domeinen. In een domein bundelen de betrokken diensten hun krachten. Eén van de 
domeinen is Vervoer over Water, opgedeeld in een Frontoffice binnenvaart en een 
Samenwerkingsverband zeehavens. In totaal zijn er in Vervoer over Water 21 toezicht-
houders actief. Samen voeren zij 72 verschillende soorten inspecties uit. Niet alle 21 
toezichthouders zijn even actief. Veel van deze inspecties vinden slechts incidenteel 
plaats. Elf toezichthouders voeren op structurele basis inspecties uit binnen het 
domein Vervoer over Water.

Achter in deze brochure vindt u een beknopte beschrijving van de voornaamste  
taken en verantwoordelijkheden per toezichthouder.

Aanvullende informatie is beschikbaar op www.inspectieloket.nl. 

Toezichtplan Vervoer  
over Water 2011
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Het programma Vernieuwing Toezicht streeft naar toezicht met meer effect en minder last. 
Samenwerking tussen toezichthouders is daarbij een sleutelwoord. 

In 2010 is in het Frontoffice binnenvaart en het Samenwerkingsverband zeehavens het 
volgende bereikt.

Coördinatie inspecties
Om de logistieke processen zo min mogelijk te verstoren, is een betere coördinatie van de 
inspecties op lading nodig. In 2010 is daarvoor het Regenboogteam van start gegaan. Zeven 
toezichthouders (Douane, IVW, nVWA, VI, ZHP, KLPD/DWP en AI) beslissen op basis van 
gedeelde informatie welke lading gezamenlijk geïnspecteerd wordt. Het Regenboogteam is 
gevestigd in het maritieme Customs Control Centre in Rotterdam.

Stroomlijnen informatie-uitwisseling
Onderzoek wijst uit dat de vorming van één loket voor alle aan de overheid aan te leveren 
informatie (over schip, reder, lading, bemanning) een grote bijdrage levert aan de vermin-
dering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. In 2010 is met succes een pilot 
(Supd@x) afgerond in de veterinaire sector. Deze pilot wordt in 2011 uitgebreid naar onder 
meer gevaarlijke stoffen. Voorzichtige ramingen beloven een kostenbesparing van € 5 mln 
per jaar voor het bedrijfsleven na 2015.

Toezicht vooral op minder goede nalevers
Om toezichtlasten te concentreren bij minder goed presterende ondernemers, is in 2010 
een groot aantal initiatieven genomen. De IVW heeft met een goed presterende reder een 
convenant gesloten en hoopt dit aantal in 2011 te kunnen uitbreiden. De Douane ontziet 
ondernemers die AEO (Authorized Economic Operator) gecertificeerd zijn. Op basis van 
gezamenlijke risicoanalyses delen Havenbedrijf Rotterdam en de IVW de Nederlandse reders 
in, in goed en slecht nalevende reders. Zo kunnen zij goede nalevers ontzien en komt de 
toezichtlast terecht bij de minder goede nalevers.

Toezicht Vervoer  
over Water
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Deze brochure geeft een kort overzicht van het programma Vervoer over Water dat in 2011 
wordt uitgevoerd. Op sommige gebieden vinden al concrete veranderingen plaats. Op 
andere gebieden ligt de nadruk op het voorkomen van overlap en mogelijkheden voor 
samenwerking. 

Er is een overzicht opgenomen van de inspecties die voor 2011 zijn gepland.
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Samenwerking 
Bij het toezicht in de binnenvaart werken de volgende toezichthouders samen:

Rijkswaterstaat (RWS) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Korps Landelijke Politiediensten/Dienst 
Waterpolitie (KLPD/DWP)

Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond (ZHP)

Havenmeester Amsterdam (HA) Havenmeester Rotterdam (HR)

Arbeidsinspectie (AI) VROM-Inspectie (VI)

De verantwoordelijke toezichthouders hebben in 2008 een streefbeeld opgesteld voor de 
handhaving in de binnenvaart. Hieruit is een werkplan met onder meer een gezamenlijk 
inspectieprogramma opgesteld, dat de samenwerking verder invult. Het inspectieprogram-
ma is gebaseerd op een gemeenschappelijke risicoanalyse. 

In 2010 zijn de volgende stappen gezet:

•	 Het optimaliseren van het toezicht door het samen en eenduidig aanpakken van de risico’s. 
•	 De digitale uitwisseling van informatie zodat meer inzicht in goed en slecht nalevende 

bedrijven ontstaat. 
•	 Het opzetten van horizontaal toezicht door het afsluiten van convenanten met goed 

presterende bedrijven.
•	 Het efficiënter en effectiever maken van het toezicht en het communiceren over deze 

gezamenlijke aanpak.

Belangrijk in 2011 zijn de implementatie van het Scheepsafvalstoffenbesluit (SAB) deel A en 
de Binnenvaartwet. Vanaf 2011 nemen de IVW, RWS en de havens van Rotterdam en 
Amsterdam de handhaving volledig op zich. Het KLPD en de ZHP richten zich op de 
opsporing van strafbare feiten van deze wetgeving. 

Toezicht op de 
binnenvaart 
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Speerpunten in 2011
De toezichthouders hanteren in 2011 de volgende gezamenlijke speerpunten:

Passagiersvaart

Het toezicht in de passagiersvaart richt zich op hotelschepen en dan vooral op het voorbe-
reid zijn op calamiteiten van het schip en het personeel. Daarnaast wordt op partyschepen 
vooral naar het maximale aantal toegestane opvarenden (bemanning en passagiers) 
gekeken.

Verkeerde belading (stabiliteit en stuwage)

De stabiliteit van containerschepen vormt een risico bij het ontbreken van (juiste) ladingin-
formatie en van kennis daarover bij bemanningen. Bij inspecties is er aandacht voor het 
gebruik van handleidingen en programma’s om de stabiliteit te berekenen en de bewust-
wording van de scheepsbemanning. Dit is een voortzetting van de actie van 2010.

Risicovol vaargedrag

Risicovol vaargedrag zoals te snel varen veroorzaakt incidenten en klachten. Buiten het 
geven van voorlichting pakken RWS en het KLPD misstanden direct aan. 
Snelheidsovertredingen en alcoholgebruik zijn speerpunten.

Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) deel A

In 2010 is de handhaving op het SAB gestart met bepalingen uit deel B over de losverklaring 
en de verklaring van eenheidstransport. In 2011 wordt de handhaving uitgebreid met 
bepalingen uit deel A over de betaling van de verwijderingsbijdrage.

Terwijl de diensten de eigen verantwoordelijkheid houden, worden inspecties waar 
mogelijk gezamenlijk uitgevoerd. Bij inspecties op de Binnenvaartwet en het 
Scheepsafvalstoffenverdrag wordt gestreefd naar eenheid van handelen bij  
zowel de inspecties als de afhandeling hiervan. 

Verschillende soorten inspecties worden onderscheiden zoals operationele controles door 
bijvoorbeeld de havens, varende inspecties door bijvoorbeeld RWS, de IVW en het KLPD, 
basisinspecties en eventuele verdiepingsinspecties. De toezichthouders stemmen af wie 
naar welk schip gaat en wat de resultaten van de controles zijn. 
In de onderstaande tabel is het aantal geplande inspecties per dienst weergegeven. 
Afhankelijk van hun verantwoordelijkheid voeren de diensten verschillende soorten 
inspecties met wisselende diepgang uit. 
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Tabel 1 Binnenvaart

Verdeling van het aantal geplande inspecties in 2011 per groep van wet- en regelgeving over 
de betrokken toezichthouders in het aspect Binnenvaart

IVW HR HA RWS KLPD/
DWP

ZHP totaal

ADN/ADNR X X X X X

Scheepvaart-
verkeerswet

X X X X X X

Scheepsafvalstoffen 
verdrag

X X X

Binnenvaartwet X  X*  X*  X*

Havenbeheers-
verordening

X X

Aantal inspecties 500 4.100 450 2.600 1.000 750 9.400

* niet alle onderdelen van de Binnenvaartwet worden gecontroleerd.

Convenanten
Naar het voorbeeld van de douane gaan inspectiediensten meer naar horizontaal 
toezicht. In de binnenvaart wordt dit ingevuld door het afsluiten van convenanten 
met reders, exploitanten en of barge-operators. ‘We zouden graag zien dat door 
het afsluiten van een convenant minder toezichtlast ontstaat en dat zo veel 
mogelijk overheidsdiensten hierbij betrokken worden zodat éénduidig optreden 
wordt gestimuleerd. Daarnaast besteden we al aardig wat tijd aan audits en 
assessments voor onder andere verzekeraars en verladers. Het meenemen van de 
resultaten van deze private en publieke systemen in de convenanten van de 
inspectiediensten, betekent voor de binnenvaartbedrijven nog meer rendement uit 
de inspanningen’, aldus een verwachtingsvolle binnenvaartondernemer.
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KLPD/DWP controleert stabiliteit binnenvaartschip

Stabiliteit
In het handhavingsoverleg voor de binnenvaart, het PCHB, doet de Zeehavenpolitie 
verslag van de voortgang van de gezamenlijke actie stabiliteit binnenvaart. Stabiliteit 
van binnenvaartschepen wordt gezien als één van de grootste risico’s voor de 
veiligheid van binnenvaartschepen. Het gezamenlijk aanpakken van dit risico door 
gerichte controles uit te voeren met speciaal hiervoor opgeleide inspecteurs begint 
zijn vruchten af te werpen. ‘Er is een zichtbare verbetering te zien na het uitvoeren 
van 60 inspecties door de IVW en de Zeehavenpolitie. Het onderwerp gaat nu echt 
landen’ aldus de Zeehavenpolitie. Een verbreding van de controles naar andere 
diensten gaat in 2011 nog meer resultaat opleveren. Inspecteurs van andere 
diensten zoals het havenbedrijf Rotterdam volgen de opleiding die de IVW 
verzorgt. 
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Samenwerking
In het toezicht op de lading werken de volgende toezichthouders samen:

Douane (coördinerend toezichthouder) nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA)

Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) VROM-Inspectie (VI)

Arbeidsinspectie (AI) Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond (ZHP)

Korps Landelijke Politiediensten/Dienst 
Waterpolitie (KLPD/DWP)

Op basis van een in 2008 gesloten convenant trekken zij samen op onder regie van de 
Douane. Iedere controlerende dienst heeft haar eigen taken en verantwoordelijkheden.  
De  samenwerking heeft de volgende resultaten opgeleverd:

•	 vermindering van de verstoring van logistieke processen; 
•	 vermindering van de administratieve lasten;
•	 vermindering van de ervaren toezichtlast; 
•	 verhoging van de professionaliteit. 

In 2010 zijn de volgende stappen gezet:

Douane Customs Control Centre en Regenboogteam

In 2010 is het Douane Customs Control Centre (CCC) operationeel geworden. Het CCC 
fungeert als het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven voor de dagelijkse gang van zaken en er 
is een gezamenlijk selectie- en regiecentrum ondergebracht. Onder regie van de Douane 
stemmen de verschillende handhavingspartners daar de selectie en uitvoering van controles 
met elkaar af. 

Toezicht op lading 
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In 2010 is ook het zogenoemde Regenboogteam van start gegaan. Dit leidt tot verbetering van 
het risicomanagement. Selecties van verschillende diensten op dezelfde lading worden 
gecombineerd. Het resultaat is een verdere verfijning van het selectie- en toezichtsproces en 
slechts één controlemoment. Door deze centrale regie ontstaat een totaaloverzicht over de 
lading en wordt duidelijk of een lading is vrijgegeven door alle diensten. In 2011 wordt dit 
verder geprofessionaliseerd.  

Professionalisering

In 2011 besteden de diensten aandacht aan een verdere professionalisering van hun 
medewerkers: naast vakkennis wordt ook gewerkt aan houding en gedrag. Hiertoe worden 
gezamenlijk activiteiten ondernomen door de IVW, de nVWA, de VI, de HR en de Douane.

Vereenvoudiging informatie-uitwisseling

Het Kabinet Rutte/Verhagen heeft als doel de administratieve lasten voor het bedrijfsleven 
te verminderen en de efficiëntie van het toezicht te vergroten. Hiervoor is het programma 
Slim Geregeld, Goed Verbonden (SGGV) opgesteld. Het programma geeft een aanpak voor 
vereenvoudiging van de informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheden. De 
aanlevering van dubbele gegevens wordt daarmee voorkomen. Er is ervaring opgedaan met 
import van containers met veterinaire zendingen in Rotterdam, met behulp van het 
Single-Windowsysteem Supd@x. Vanwege de goede resultaten, is besloten hiervoor een 
productieversie in te voeren. Onder leiding van de Douane wordt in 2011 de samenwerking 
met Supd@x uitgebreid naar gevaarlijke stoffen en fytosanitair goederenvervoer. Daarnaast 
werken de handhavingsdiensten zowel op europees als op nationaal niveau samen aan een 
(maritieme) Single Window. Dit is een traject met een doorlooptijd van enkele jaren.

Modernisering toezicht

Bij de Douane is modernisering van het toezicht in ontwikkeling, dat in 2011 een sterke 
impuls krijgt. Dit toezicht gaat uit van vertrouwen en sluit aan bij de bedrijfseigen controle-
mechanismen, certificeringen, kwaliteits- en veiligheidssystemen. Het bedrijfsleven en de 
Douane zijn samen verantwoordelijk voor veilige en integere buitengrensoverschrijdende 
goederenstromen. Bedrijven die deelnemen aan dit traject ervaren een verminderde 
toezichtlast. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn binnen dit programma zullen een 
stijgende toezichtlast ervaren. 
De mogelijkheden om hierin samen te werken met de IVW en de nVWA worden onderzocht. 
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Douane scant containerlading
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Controledagen afvalstoffen

Onder leiding van de VI als hoofdtoezichthouder op het gebied van de Europese 
Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) worden met de Douane, de IVW en de 
politiediensten vijf gezamenlijke controledagen ingepland in 2011 met naar schatting 200 
controles per dag. De prioriteit ligt bij de afvalstromen elektronisch afval, kunststofafval, 
afvalolie en gipsafval.

Controles veterinaire aspecten en diervoeders

De Douane voert namens de nVWA de selectie- en documentencontrole uit op veterinaire 
aspecten en diervoeders. Samen met de VI en de nVWA worden in 2011 gezamenlijke 
risicoanalyses uitgevoerd. 

Speerpunten in 2011

Toezichtgebied Toezichthouder

Afvalstromen: elektronisch afval, kunststofaf-
val, afvalolie en gipsafval

VI, ZHP, KLPD, Douane, IVW

Multimodale aanpak vervoer gevaarlijke 
stoffen: classificatie en vuurwerk 

IVW, ZHP, KLPD, VI

Plantenziekten: invoerverboden nVWA, Douane

Plantenziekten: verificatiecontroles import/
export

nVWA, Douane

Aanrijdgevaar en valgevaar op haventerreinen AI

Toezicht gevaarlijke gassen en dampen in 
containers

AI, IVW, Douane, VI, nVWA

Visserijcontroles KMar, ZHP, Douane

Toezicht op de pleziervaart KMar, ZHP, Douane, KLPD

Falsificaten (controles echtheid documenten) KMar, ZHP, Douane, KLPD

Zeevaartcontroles Zwaveluitstoot KLPD, VI
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Tabel 2 Ladingregie

Verdeling van het aantal geplande inspecties in 2011 per groep van wet- en regelgeving over 
de betrokken toezichthouders in het aspect Ladingregie

IVW Douane nVWA ZHP / 
KLPD

VI AI totaal

Gevaarlijke stoffen 1.900 x x 5.270

Veterinair 42.000 42.000

EVOA: 
•  normale 

aangiftestroom
• actiedagen

x x x 555

1.000

Aanrijdgevaar en 
valgevaar

90 90

Levensmiddelen en 
productveiligheid

10.000 10.000

VGEM* en accijnzen, 
Scan steekproef 
risicogestuurd

50.530
14.950
36.850

102.330

* VGEM: Veiligheid, Gezondheid, Economie, Milieu
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Heeft u nog iets aan te geven?
Met het beantwoorden van deze vraag heeft menigeen zijn periodiek contact met 
de Douane weer achter de rug. Maar er is meer,…véél meer.
Wie in de keuken kijkt bij onze fiscale vrienden ziet al snel dat er meer op het menu 
staat.

Goederen die óns land en dat van onze Eurobroeders binnenkomen of verlaten 
worden grondig gecontroleerd. Kapotte televisies en koelkasten, of doen ze het 
nog? Afval of handel?
Medicijnen waaraan voor de productie (bedreigde) diersoorten ten prooi zijn 
gevallen, namaakartikelen, vervuild metaalafval, Zuid-Amerikaans discopoeder, 
etc.

Detecteren en overdragen is het credo. Met de IVW, de VI, het KLPD en andere 
partijen wordt nauw samengewerkt om niet alleen ons deel van de wereld te 
beschermen, maar ook dat van de minder bedeelden aan de andere kant.
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Samenwerking
De volgende toezichthouders houden regulier veiligheids- en milieutoezicht op zeeschepen 
die de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam aandoen:

Havenmeesters Rotterdam en Amsterdam  
(HR en HA), coördinerend toezichthouder

Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Havenmeesters van Beverwijk, Zaanstad en 
Velsen/IJmuiden (HA) 

Korps Landelijke Politiediensten/Dienst 
Waterpolitie (KLPD/DWP)

Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond (ZHP)

In specifieke gevallen kunnen reguliere toezichthouders een beroep doen op andere 
toezichthouders. Vanuit de aspecten lading en grenstoezicht hebben de toezichthouders 
een signalerende rol wanneer zij aan boord zijn voor de eigen inspectie. Op deze wijze 
wordt de efficiëntie verhoogd waarmee dubbele bezoeken voor verschillende aspecten 
worden voorkomen. 

Onder leiding van de havenmeesters Rotterdam en Amsterdam is op 16 december 2009 
tussen 18 partijen een samenwerkingsconvenant ondertekend, dat dient als leidraad voor de 
optimalisering van het toezicht: meer effect, minder last. 

In 2010 zijn de volgende stappen gezet:

•	 Uitwisseling van planning en bevindingen van milieu-inspecties tussen de IVW, haven-
meesters, het KLPD en de ZHP.

•	 Eén model voor een gezamenlijke risicoanalyse.
•	 Verbeterd toezicht op afvalstoffen vanaf mei 2010.
•	 Vervolg van het project harmonisering van de Havenverordeningen (gereed eind 2011).
•	 Inrichting van het regionale coördinatiecentrum in Rotterdam en verdere invulling in 

Amsterdam.

Toezicht op zeeschepen
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Ontwikkelingen in 2011
De havenmeesters intensiveren hun samenwerking. Dit uit zich in het harmoniseren van de 
lokale regelgeving (level playing field) en in de uitwisseling van gegevens over zeeschepen voor 
planning en risicoanalyse. In 2011 gaat de inspectieplanning voor onderstaande speerpun-
ten voor individuele zeeschepen steeds meer risicogestuurd plaatsvinden. Dit leidt tot 
minder inspecties bij goed presterende schepen en intensievere inspecties bij minder 
presterende schepen. 
Op ICT-gebied vindt een analyse van de informatiebehoefte tussen de diverse inspecterende 
diensten plaats. 
Er is extra aandacht voor beleidsontwikkelingen voor emissie door schepen, scheepsafval-
stoffen en nieuw toegepaste aandrijfstoffen (LNG: vloeibaar aardgas) voor schepen. Deze 
veranderingen hebben gevolgen voor opleidingen, risico’s en inspectiemethoden.

Toezicht verschuift

Bij de IVW verschuift het traditionele objectgerichte toezicht naar systeemtoezicht. In 2011 
worden convenanten gesloten met enkele goed presterende reders. Daardoor kan het aantal 
inspecties onder voorwaarden, verminderd worden. Internationaal zijn echter objectge-
richte inspecties voorgeschreven aan boord van schepen die onder buitenlandse vlag varen.
Om schepen onder Nederlandse vlag meer risicogestuurd te kunnen inspecteren, ontwik-
kelt de IVW een risicogebaseerd selectieproces van schepen/reders. Dit zal een verzwaring 
betekenen voor de ervaren toezichtlast van slecht(er) presterende reders. 
In 2011 treedt een nieuw inspectieregiem in werking voor Port State Control, waarmee het 
risicogestuurde karakter wordt versterkt. 

Speerpunten in 2011
De gezamenlijke speerpunten van de toezichthouders zijn in 2011 ten opzichte van 2010 
praktisch ongewijzigd. De praktijk wijst namelijk uit dat op deze aandachtspunten de meest 
risicovolle situaties voorkomen. De speerpunten staan in onderstaande tabel. Bij een 
scheepsbezoek kunnen meerdere onderwerpen worden bekeken, wanneer de risico-analyse 
hiertoe aanleiding geeft. 
De beide politiediensten KLPD en ZHP richten zich vooral op de meldingsplicht van 
risicoschepen en milieu-inspecties. 

In de tabel staan de geplande inspecties voor 2011. Daarnaast kan de surveillance te water 
door de politiediensten en de havenmeesters aanleiding geven tot ongeplande inspecties.
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Tabel 3 Zeeschepen

Verdeling van het aantal geplande inspecties in 2011 per groep van wet- en regelgeving over 
de betrokken toezichthouders in het aspect Zeeschip

IVW HR HA KLPD 
/DWP

ZHP speer-
punten

inspecties

laden, lossen en 
transportregelgeving
• ligplaatszonering
• boord/boord overslag
• dampretour,
• gevaarlijke stoffen

0
p.m.

0
350

x x 7.750 8.350*

scheepsafvalstoffen, 
ladingresidue
•  WVVS/MARPOL 

(prewash)
• P19
• afvalstoffenafgifte

230
0

in PSC

x x x x 4.450

bedrijfsvoering en 
veiligheid schip
• emissies
• reparaties
• schoonmaken
• gegaste lading
• afmeerconfiguratie

x x 1.150

havenstaatcontrole 1.750 1.750 1.950

vlaggestaatcontrole,  
incl. thema-actie 
luikenwagens

200 200 

* een inspectie kan bestaan uit meerdere speerpunten
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Een inspecteur over planning:

‘Bij het plannen van onze inspecties voor zeeschepen namens de havenmeester 
werken we niet alléén via onze speerpuntentabel, maar stemmen we sinds 2010 
ook onze planning af met de IVW en het KLPD/DW. Op deze eenvoudige manier 
wordt voorkomen dat schepen dubbel worden bezocht. Reacties als your colleague 
just left…. komen dan ook steeds minder vaak voor.’

KLPD/DW en IVW controleren tegelijkertijd een sleephopperzuiger
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Samenwerking
In het aspect Havenbeveiliging wordt geïnspecteerd of havenfaciliteiten voldoen aan de 
regelgeving voor beveiliging tegen onder meer terrorisme. De volgende toezichthouders 
houden zich hiermee bezig:

Havenmeester Rotterdam (HR) Havenmeester Amsterdam (HA)

Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond (ZHP) 
Signaaltoezichthouders Rotterdam:
Koninklijke Roeiersvereniging Eendracht (KRVE)
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) 
VROM-Inspectie (VI)

Signaaltoezichthouders Amsterdam: 
Korps Landelijke Politiediensten/Dienst 
Waterpolitie (KLPD/DWP), Regiopolitie Team 
Havens 
Koninklijke Marechaussee (KMar) 
Douane 
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) 
VROM-Inspectie (VI)

In de Havenbeveiligingswet zijn de International Ship and Port Security (ISPS) Code, de 
EU-verordening 725/2004 en de Richtlijn 2005/65/EG in Nederland geïmplementeerd. 
De wet stelt de burgemeesters van gemeenten met een zeehaven verantwoordelijk voor het 
toezicht op de naleving. De havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam zijn door de 
burgemeesters gemandateerd en aangewezen als Port Security Officer (PSO) in hun regio. Zij 
zijn coördinerend toezichthouder in dit subdomein. De IVW is aangewezen als tweedelijns-
toezichthouder op de burgemeester/PSO. In Rotterdam is de ZHP medetoezichthouder. 
Daarnaast is de Roeiersvereniging Eendracht in Rotterdam signaaltoezichthouder. In de 
regio Amsterdam Noordzeekanaal opereren verschillende signaaltoezichthouders. Tijdens 
inspecties door inspecteurs voor Port State Control en Vlaggestaatcontrole vindt ook 
signaaltoezicht op de beveiliging van de havenfaciliteit plaats. De bevindingen hiervan 
worden ieder kwartaal doorgegeven aan de PSO van de betreffende gemeenten. 

De ZHP en het KLPD/DWP worden geïnformeerd wanneer de verplicht vooraf te leveren 
scheepsbeveiligingsinformatie hiertoe aanleiding geeft. Het KLPD/DWP beheert het 

Toezicht op de 
havenbeveiliging 
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meldpunt Port Security, waar alle landelijke meldingen binnenkomen die als basis dienen 
voor dreigingsanalyses.
Verder is er een Landelijk Overleg Toetsing en Handhaving (LOTH) onder voorzitterschap 
van het KLPD waarin de landelijke afstemming ten aanzien van Port Security plaatsvindt.

In 2010 zijn de volgende stappen gezet: 

•	 In 2010 zijn de meeste havenfaciliteiten opnieuw gecertificeerd en voorzien van nieuwe 
ISPS-plannen.

•	 Uit de inspecties in 2010 blijkt dat het houden van de verplichte oefeningen bij de 
ISPS-faciliteiten sterk is verbeterd. In 2011 blijft dit een speerpunt omdat verbetering 
mogelijk is en omdat de EU focust op dit onderwerp.

•	 De ISPS-toolkit voor de faciliteiten is in 2010 aangepast op geconstateerde hiaten. 
•	 De samenwerking met signaaltoezichthouders heeft in 2010 mede door informeel 

operationeel overleg meer vorm gekregen. Het structureren ervan via werkafspraken over 
procedures en informatie-uitwisseling is doorgeschoven als project naar 2011.

Speerpunten in 2011
Onderstaande tabel geeft de geplande primaire basisinspecties op de havenfaciliteiten weer. 
De speerpunten zijn onderdeel van de basisinspecties.

Tabel 4 Havenbeveiliging

Verdeling van het aantal geplande inspecties in 2011 per groep van wet- en regelgeving over 
de betrokken toezichthouders in het aspect Havenbeveiliging

HR HA ZHP overige   signaaltoezicht- 
houders

inspecties

inspecties op 
havenfaciliteiten 
regio Rotterdam

x x 250

inspecties op 
havenfaciliteiten 
regio Amsterdam

x x 150
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Port Security
‘Als toezichthouder Port Security kom ik bij havenfaciliteiten die moeten voldoen 
aan de ISPS wet -en regelgeving. Sinds de invoering van vernieuwing toezicht 
merken we dat samenwerking met andere toezichthoudende en handhavende 
diensten steeds beter verloopt. Er vindt overleg en afstemming plaats. Op basis van 
de bevindingen van mij als toezichthouder en de signaaltoezichthouders kunnen 
we meer gericht risico gestuurd toezichthouden. In de praktijk betekent dit dat 
bedrijven die de zaken op orde hebben minder belast worden met toezicht.’

Havenbedrijf Rotterdam controleert op security
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Grenstoezicht 
Samenwerking 
In het grenstoezicht zijn twee toezichthouders actief:

Zeehavenpolitie (ZHP) in het Rotterdamse 
havengebied

Koninklijke Marechaussee (KMar) in het 
Amsterdamse havengebied

Grenstoezicht bestaat uit grenscontrole en grensbewaking. Grenscontrole wordt verricht 
aan een doorlaatpost. Gecontroleerd wordt of de betrokken personen, hun vervoermidde-
len en bezittingen, het grondgebied van Nederland mogen binnenkomen of verlaten. 
Hierbij worden onder meer paspoorten en visa gecontroleerd. Grenstoezicht wordt 
landelijk uitgevoerd door de KMar, met uitzondering van de haven Rotterdam. Daar voert de 
ZHP het grenstoezicht uit.

In het Rotterdamse havengebied hebben grenscontroles voornamelijk betrekking op de 
bemanningen van vrachtschepen. In het nabijgelegen Hoek van Holland en Europoort 
worden ferry-controles uitgevoerd, waarbij grote aantallen passagiers worden gecontro-
leerd. In Amsterdam komen daar ook passagiers van de cruiseschepen en ferries bij. 
Grensbewaking richt zich op het tegengaan van illegale migratie en grensoverschrijdende 
criminaliteit en is niet beperkt tot de doorlaatposten.

Iedere toezichthouder heeft een eigen geografisch werkgebied. Operationele samenwerking 
is daardoor slechts beperkt mogelijk en nodig. Samenwerking krijgt steeds meer gestalte op 
het gebied van informatie-uitwisseling en gelijke processen. Zowel de ZHP als de KMar 
werkt met het Zeescheepvaart Uitbreidbaar Integraal Systeem (ZUIS). In deze database 
worden alle gegevens over zeeschepen en haar bemanning ingevoerd. 

De selectie van een schip voor controle is wettelijk gereguleerd en niet direct gerelateerd 
aan het nalevingsniveau van het bedrijf/schip. De ZHP en de KMar voeren risicogestuurd 
toezicht uit. Aan de hand van een set risico-indicatoren maken zij een risico-inschatting en 
stellen zij vast welk soort controle passend is voor het betreffende schip. Ook brengen zij  
een prioritering aan.
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In 2010 zijn de volgende stappen gezet:

•	 In april 2010 is de Gemeenschappelijke visumcode in werking getreden. Met de inwer-
kingtreding zijn onder meer de mogelijkheden om als zeeman een (langdurig) visum in 
het land van herkomst aan te vragen vergroot (blue carpet). Dit biedt voordelen voor de 
aanvrager. In Nederland zijn afspraken gemaakt hoe wordt omgegaan met de afgifte van 
visa aan de grens. Vanaf november 2010 vindt een striktere toetsing plaats aan de 
voorwaarden daarvoor. Aanvragers, cargadoors en agenten worden voortdurend op de 
regelgeving gewezen. 

•	 In Rotterdam en Amsterdam worden alle schepen administratief gecontroleerd met 
behulp van ZUIS op basis van risico-inschatting. Circa 60 procent van de schepen worden 
ten minste éénmaal fysiek bezocht.

Speerpunten in 2011
Het meerjarig programma Vernieuwing Grensmanagement is gericht op passagiersstromen. 
Het doel is effectief en efficiënt grenstoezicht dat de mobiliteit van bonafide reizigers 
bevordert, illegale migratie tegengaat en maximaal bijdraagt aan de veiligheid van 
Nederland.

Grenswachters van de ZHP en KMar kunnen signalerend optreden voor andere toezichthou-
ders omdat zij vaak op schepen en in het havengebied komen. In 2011 start de ZHP in de 
haven van Rotterdam met een pilot als signaaltoezichthouder voor scheepsafvalstoffen. 

In de havens van Rotterdam en Amsterdam worden in samenwerking met ketenpartners 
gecoördineerde acties uitgevoerd die zijn gericht op goederen en personen. Verder worden, 
op projectmatige basis, informatiegestuurde controles uitgevoerd in en rond de havens om 
illegale migratie in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te gaan. Evenals voorgaande jaren 
worden er in 2011 landelijke controle-acties op visserij en pleziervaart gehouden. Het gaat 
om twee acties op de visserij en drie op de pleziervaart. Deze controle-acties vinden plaats 
op basis van gezamenlijke risico-analyse van KMar, ZHP en Douane. Daarnaast voeren de 
verschillende toezichthouders op lokaal niveau thema-acties uit.
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Halverwege 2011 zal het Europees Visumsysteem (EU-VIS) worden geïmplementeerd. Dit 
betekent dat bij de aanvraag van een visum biometrische kenmerken worden geverifieerd. 

Tabel 5 Grenstoezicht

Verdeling van het aantal geplande inspecties in 2011 per groep van wet- en regelgeving over 
de betrokken toezichthouders in het aspect Grenstoezicht

ZHP  
(haven Rotterdam)

KMar  
(haven Amsterdam)

inspecties

fysieke controles inreis 200.200 410.000 610.200

fysieke controles 
uitreis

42.100 380.000 422.100

fysiek controles 
schepen

16.500 6.600 23.100

Grenstoezicht Zeehavenpolitie bij Norfolkline 
In november 2006 verplaatste Norfolkline zijn ferry-dienst van Scheveningen naar 
Rotterdam. Dit veroorzaakt 50 tot 60 scheepsbewegingen per week op hetzelfde 
terrein. De Zeehavenpolitie houdt inzetcontroles aan boord en monitort alles rondom 
deze schepen. Door slim informatie te vergaren, ontstond een manier van werken die 
voor de Zeehavenpolitie efficiënt is en die daarnaast de werkzaamheden bij de 
Norfolkline niet teveel verstoren. Gezien de korte ligtijd van de schepen, het econo-
mische belang van de haven en de nieuwe manier van werken door de 
Zeehavenpolitie is een win-win situatie gerealiseerd. Goede afspraken en maatwerk 
van de Zeehavenpolitie hebben beide partijen winst opgeleverd in hun werkproces.
De Norfolkline heeft aangegeven tevreden te zijn over de inzet aan boord door de 
Zeehavenpolitie, waarbij werkprocessen gewoon door kunnen gaan. Ook over de 
administratieve afhandeling op de doorlaatposten is de Norfolkline goed te 
spreken. Dit komt door de korte lijnen, die de communicatie makkelijk maken. 
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KMar controleert passagierschip

Controles passagiers efficiënter
In 2010 heeft de KMar de afhandeling van controles bij cruisevaart efficienter 
gemaakt. Als een cruiseschip afkomstig is van een niet-Schengenland gaat 
KMar-personeel al aan boord bij de sluis in IJmuiden. Gedurende de reis naar 
Amsterdam vindt inreiscontrole plaats, zodat passagiers bij aankomst in 
Amsterdam (ongeveer 2 uur varen) direct van boord kunnen. Deze nieuwe aanpak 
is mogelijk gemaakt door hierover afspraken te maken tussen Passenger Terminal 
Amsterdam (PTA), Havendienst Amsterdam en Rijkswaterstaat. De eerste proef 
vond plaats op 4 augustus 2010 op het schip ms Maasdam. Uit deze proef bleek dat 
alle passagiers (ongeveer 1.200 opvarenden) waren gecontroleerd vóór aankomst 
bij de PTA en direct van boord konden gaan. 

De PTA en Haven Amsterdam geven bij evaluatie aan zeer tevreden te zijn met het 
resultaat van deze werkwijze, vooral omdat het aantal cruiseschepen in 2011 gaat 
toenemen. KMar-personeel stapt bij extra-Schengen cruiseschepen op in de sluis 
en de controle begint in IJmuiden.
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•	 Arbeidsinspectie (AI) houdt toezicht op de arbeidsveiligheid in het havengebied en op 
de wal en het voorkomen van arbeidsmarktfraude. Arbotoezicht op zeeschepen is 
overgedragen aan de IVW. Voor Binnenvaart zijn ZHP en KLPD aangewezen als 
medetoezichthouder. 

•	 Douane houdt toezicht op het grensoverschrijdende goederenverkeer, gebaseerd op 
fiscale regels en, veelal in opdracht van andere ministeries, op niet-fiscale regels op het 
gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. 

•	 Havenmeesters Amsterdam en Rotterdam (HA en HR) zijn verantwoordelijk voor 
vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart. Zij houden 
toezicht op operationele (milieu)veiligheid, risicovolle activiteiten en de naleving van 
relevante transportwetgeving. 

•	 Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) houdt veiligheids- en milieutoezicht op zee- en 
binnenvaartschepen, bemanningen, rederijen en op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

•	 Koninklijke Marechaussee (KMar) is belast met diverse politietaken waaronder het 
landelijk grenstoezicht, met uitzondering van het Rotterdamse havengebied.

•	 Korps landelijke politiediensten/Dienst Waterpolitie (KLPD/DWP) is belast met 
taken omtrent havenveiligheid en criminaliteit, nautische zaken, milieu en verkeer in 
heel Nederland met uitzondering van Rotterdam.

•	 Rijkswaterstaat (RWS) is de vaarwegbeheerder van hoofdvaarwegen in Nederland en 
houdt toezicht op naleving verkeerswetgeving en milieueisen op die vaarwegen.

•	 nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) houdt toezicht op de import van 
levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen, diervoeders, planten en plantaardige producten. 
Op passagiersschepen controleert de nVWA de hygiëne in de keukens. 

•	 VROM-Inspectie (VI) houdt toezicht op de regels omtrent gevaarlijke stoffen, radioac-
tieve stoffen en (scheeps)afvalstoffen. Handhaving van de EVOA (Europese Verordening 
Overbrenging Afvalstoffen) maakt daar deel van uit.

•	 Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond (ZHP) is belast met taken omtrent grenstoe-
zicht, havenveiligheid en criminaliteit, nautische zaken, milieu en verkeer. 
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