
Aanvaring veerpont en motorvrachtschip

op het Rijn-Schiekanaal te Rijswijk

Onderzoeksraad voor Veiligheid

telefoon (070) 333 70 00 • e-mail info@onderzoeksraad.nl • internet www.onderzoeksraad.nl

bezoekadres Anna van Saksenlaan 50 • 2593 HT Den Haag • postadres Postbus 95404 • 2509 CK Den Haag



Den Haag, juni 2012 (projectnummer M2012SV0131-02)

De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn openbaar. 
Alle rapporten zijn bovendien beschikbaar via de website van de Onderzoeksraad 
www.onderzoeksraad.nl

Aanvaring veerpont en motorvrachtschip  
op het Rijn-Schiekanaal te Rijswijk
31 januari 2012



2

DE ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID
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beperken. Wanneer het toch (bijna) misgaat, kan herhaling voorkomen worden door, los van de 
schuldvraag, goed onderzoek te doen naar de oorzaak. Het is dan van belang dat het onderzoek 
onafhankelijk van de betrokken partijen plaatsvindt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kiest 
daarom zelf zijn onderzoeken en houdt daarbij rekening met de afhankelijkheidspositie van burgers 
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

AIS
APV

Automatic Identification System
Algemene Plaatselijke Verordening

Bakboord Linkerzijde van een schip wanneer men aan boord met het gezicht naar de 
voorsteven kijkt

BHV Bedrijfshulpverlening
BPR Binnenvaartpolitiereglement
BSB Binnenschepenbesluit
BVB Binnenvaartbesluit
BVW Binnenvaartwet

CvO Certificaat van Onderzoek

DSW Dienst Sociale Werkvoorziening

ECS Electronic Chart System (elektronisch kaartsysteem)

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
IPO Interprovinciaal Overleg 

Kleinere veerponten Veerponten met een lengte kleiner dan 15 meter en met een inhoud kleiner 
dan 100 m3, die maximaal 12 passagiers mogen vervoeren en niet harder 
kunnen varen dan 20 km/uur

KLPD Korps Landelijke Politiediensten

LVP Landelijk Veren Platform

RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie

Stuurboord Rechterzijde van een schip wanneer men aan boord met het gezicht naar de 
voorsteven kijkt

SVC ScheepvaartVerkeersCentrum
SVW Scheepvaartverkeerswet 

VCA Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemer
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNR Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
Vrijvarende veerpont Een veerpont die niet kabelgebonden is

WHW Wet Herverdeling Wegen
WUW Wet Uitkering Wegen
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BESCHOUWING 

In de vroege ochtend van 31 januari 2012, omstreeks 07.50 uur, vond op het Rijn-Schiekanaal in 
Rijswijk een aanvaring plaats tussen de veerpont Keereweer en het motorvrachtschip Reinod 15. 
De veerpont was bezig met een oversteek, met aan boord vier passagiers en de schipper. Op dat 
moment naderde de Reinod 15, die op weg was naar Den Haag. De schipper van de Reinod 15 zag 
dat de veerpont ging oversteken en zette de motor in de achteruit. De schipper van de veerpont 
had pas in de gaten dat er een schip naderde op het moment dat hij door een passagier werd 
gewaarschuwd. De Reinod 15 was toen al zo dichtbij dat een aanvaring niet meer kon worden voor-
komen. Twee passagiers van de veerpont raakten te water. Zij zijn hierbij niet gewond geraakt. 
Ook de schade aan beide vaartuigen bleef beperkt. De aanvaring is weliswaar goed afgelopen maar 
zorgde wel voor commotie bij gebruikers van de pont, vooral bewoners van de gemeente Rijswijk. 

In Nederland brengen ongeveer 270 veerponten gemiddeld dagelijks bijna 90.000 personen, 
fietsen en voertuigen naar de overkant. Zij vormen hiermee een belangrijke oeververbinding voor 
veel forenzen, scholieren en recreanten. Een groot deel van deze veerponten bestaat uit veren 
zoals de Keereweer: voetveren en andere kleinere veerponten, ook wel fiets-/voetveren genoemd. 
Met deze kleinere veerponten worden gemiddeld dagelijks zo’n 25.000 personen overgezet. De 
Onderzoeksraad wilde onderzoeken of eventuele lessen uit het voorval in Rijswijk ook voor andere 
opdrachtgevers en exploitanten van een dergelijk fiets-/voetveer van belang kunnen zijn. 

De veerdienst op het Rijn-Schiekanaal bestaat al sinds begin vorige eeuw. Het is een belangrijke 
oeververbinding voor fietsers en voetgangers, vooral scholieren en buurtbewoners. In de tweede 
helft van 2011 zette de Keereweer gemiddeld 1200-1300 passagiers per week over. Begin 2011 
besloot de gemeente dat de exploitatie van de Keereweer te duur was geworden. Zij wilde vanaf 
juli 2011 de veerpont alleen nog laten varen in de spitsuren, buiten de schoolvakanties. Dit leidde 
tot veel protesten van buurtbewoners en andere gebruikers. De gemeente kwam op het besluit 
terug en ging op zoek naar mogelijkheden om de exploitatie tegen lagere kosten voort te zetten. 
De gemeente vond een bedrijf dat bereid was de exploitatie voor een lagere prijs te verzorgen. 
Consequentie van deze wisseling in de exploitatie was dat de vaste schipper werd vervangen door 
een nieuwe bemanning. Ook dit leidde tot protesten in de buurt. Eind december 2011 maakte de 
(oud-)schipper zijn laatste overtocht en op 9 januari 2012 ging de nieuwe exploitant met een 
nieuwe bemanning van start. 

De Onderzoeksraad besloot dit voorval te onderzoeken omdat het hier gaat om een vorm van 
openbaar vervoer. Passagiers die gebruik maken van openbaar vervoer dragen de zorg voor hun 
veiligheid over aan de vervoerder. Zij moeten erop kunnen rekenen dat zij op een veilige manier 
worden vervoerd. De opdrachtgever en exploitant moeten dan ook de risico’s voor hun passagiers 
voldoende beheersen. Om die reden is het openbaar vervoer voor de Onderzoeksraad een 
belangrijk aandachtsgebied. Een eerste analyse van de toedracht rond het voorval riep de vraag op 
of de risico’s hier in voldoende mate waren beheerst. Daarbij speelde het gegeven dat drie weken 
voor het voorval de exploitatie van de veerpont was gewijzigd een belangrijke rol.

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop de risico’s van het varen met de veerpont zijn beheerst. 
De toedracht van het voorval is beschreven, maar in de analyse wordt niet nader ingegaan op de 
directe oorzaken van het voorval.

De exploitatie van de Keereweer in de gemeente Rijswijk
De gemeente heeft de veerpont een aantal jaren geleden door een erkende botenbouwer laten 
bouwen naar de eisen van het toen geldende Binnenschepenbesluit. Ook heeft de gemeente de 
pont indertijd laten keuren en heeft zij de pont uitgerust met veiligheidsmiddelen. Geen van deze 
maatregelen waren op grond van regelgeving verplicht. In december 2011, voor de start van de 
nieuwe exploitant en nieuwe schipper, heeft de gemeente in het aanbestedingscontract een aantal 
eisen opgenomen voor het voor zijn taak toerusten van de schipper. Zo moest de schipper 
beschikken over een klein vaarbewijs en een zogenoemd VCA-diploma (VCA: Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu Checklist Aannemers). 
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De nieuwe exploitant heeft, voor aanvang van de exploitatie in januari 2012, de nieuwe schipper 
een aantal uren laten oefenen met de oud-schipper en enkele dagen met een monteur van het 
nieuwe bedrijf. Ook heeft de exploitant een tweede schipper aangesteld die een aantal weken met 
de schipper zou meevaren.

De nieuwe schipper is in januari 2012 gaan varen. De eerste dagen voer hij zonder passagiers 
zodat hij kon oefenen. Hij was nog niet begonnen met de opleiding voor een klein vaarbewijs. Hij 
had geen ervaring in het varen met een kleine veerpont. De monteur met wie hij een aantal dagen 
oefende voorafgaand aan de start van de nieuwe exploitatie had weliswaar een vaarbewijs en 
vaarervaring met een recreatievaartuig, maar had niet eerder op een veerpont gevaren. De tweede 
schipper die tijdelijk werd aangesteld had ook vaarervaring met recreatievaartuigen, maar was 
evenmin ervaren in het overzetten van passagiers of het varen met een veerpont. Na een aantal 
dagen varen was de tweede schipper bovendien niet meer voortdurend op de pont aanwezig. Een 
deel van de tijd zat hij in het wachthokje aan de wal. Hij kon dan niet direct ingrijpen als dat nodig 
was. Dit was ook het geval op het moment van de aanvaring. 

Een effectieve beheersing van risico’s begint met het inventariseren van de risico’s en het bedenken 
van passende beheersmaatregelen. De gemeente heeft, naast de eisen aan de schipper, geen 
eisen opgenomen in het contract met de exploitant om de veiligheid van de exploitatie te borgen. 
Zo zijn geen schriftelijke afspraken gemaakt over externe omstandigheden en de materiële conditie 
van de veerpont waaronder de exploitatie niet zou mogen plaatsvinden. Er was in Rijswijk wel 
nagedacht over te nemen maatregelen, maar deze maatregelen waren niet gebaseerd op een 
overzicht van mogelijke risico’s die zich bij het overzetten van passagiers kunnen voordoen (zoals 
het risico van een aanvaring of het te water raken van een passagier). De maatregelen die de 
gemeente en exploitant wel hebben genomen, waren daardoor niet effectief. Een VCA-diploma is 
slechts beperkt van waarde voor een veerpontschipper. Het klein vaarbewijs is gericht op het 
opdoen van theoretische kennis en stelt geen eisen aan daadwerkelijke kunde en ervaring. Het 
laten meevaren van een monteur helpt mogelijk bij het onder de knie krijgen van de techniek van 
de veerpont, maar niet noodzakelijk bij het leren inschatten van de risico’s. Een tweede schipper 
kan behulpzaam zijn bij het verdelen van taken tijdens de overtocht, maar als deze tweede schipper 
zelf ook geen ervaring heeft in het overzetten van personen met een veerpont, is niet gegarandeerd 
dat hij kan helpen bij het onderkennen en inschatten van risico’s die daaraan verbonden zijn.

De gemeente hield als opdrachtgever toezicht. Het toezicht was echter niet gericht op de eisen die 
de gemeente zelf stelde. Zo heeft de gemeente enkele constructieve wijzigingen niet opgemerkt, 
bleek de oorspronkelijke veiligheidsuitrusting van de veerpont niet op orde en hield de exploitant 
zich niet op alle punten aan de aanbestedingseisen.

Alles overziend stelt de Onderzoeksraad vast dat de gemeente onvoldoende heeft stilgestaan bij de 
specifieke risico’s van het vervoer van personen in relatie tot de nieuwe exploitatie. 

Ook de nieuwe exploitant heeft onvoldoende stilgestaan bij de specifieke risico’s die het vervoeren 
van personen met een veerpont meebrengt. Dit leidde er toe dat niet was geborgd dat de veerpont 
werd bestuurd door bemanning die was toegerust met voldoende kennis en ervaring om de 
mogelijke risico’s te herkennen en hier mee om te gaan. Het is de taak van een exploitant om 
ervoor te zorgen dat de bemanning van een schip voor zijn taak, het veilig vervoeren van personen, 
is toegerust. Deze verantwoordelijkheid vloeit onder meer voort uit de Arbowet.  Strikt genomen 
heeft een schipper ook een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om de veiligheid van de 
passagiers en het vaartuig. De Onderzoeksraad meent echter dat, indien een werkgever een 
werknemer aan het werk zet die niet goed voorbereid is op zijn taak en niet de mogelijkheid heeft 
gekregen voldoende bekwaamheid op te doen, een werknemer deze verantwoordelijkheid niet kan 
waarmaken.

Lessen voor de exploitatie van kleine veerponten in Nederland
De Onderzoeksraad wilde ook onderzoeken of eventuele lessen die uit het voorval in Rijswijk 
kunnen worden getrokken, ook voor andere gemeenten met een dergelijk fiets-/voetveer van 
belang kunnen zijn. 
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Voor het varen met kleine veerponten gelden wel de algemene vaarregels, maar geen technische 
eisen of specifieke eisen voor het vervoer van passagiers. De Raad merkt in dat verband op dat 
(zelfs) voor pleziervaartuigen en bijboten meer technische voorschriften gelden dan voor openbaar 
vervoer met kleinere veerponten. Het ontbreken van specifieke eisen heeft tot gevolg dat iedere 
gemeente naar eigen inzicht voorwaarden en regels stelt – of niet stelt. De veerdiensten in de 
bevraagde gemeenten verschillen dan ook in bemensing van de veerpont en in de eisen die aan de 
exploitant zijn gesteld. Ook is er diversiteit in de inhoudelijke veiligheidseisen aan veerpont, 
bemanning en uitvoering van de veerdienst. Het feitelijk opdrachtgeverschap voor een veerpont is 
binnen een gemeente vaak ondergebracht bij een afdeling met vele andersoortige taken zoals 
bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte. De aanwezigheid van voldoende technische 
kennis van kleinere veerponten of kennis over de risico’s van het varen is daarmee niet 
vanzelfsprekend gegarandeerd. Een gemeente moet zelf voor de noodzakelijke (technische) kennis 
zorgen als zij eisen wil stellen. 

De Raad acht het van belang dat betrokken partijen zelf de zorg op zich nemen voor de vereiste 
veiligheidswaarborgen. Wettelijke regels zijn hiervoor niet per sé noodzakelijk. Het gaat er om 
voorwaarden te scheppen voor verantwoordelijk handelen, in dit geval voorwaarden die waarborgen 
dat het overzetten van passagiers veilig gebeurt. Voor een opdrachtgever is voldoen aan wet- en 
regelgeving slechts een mogelijk uitgangspunt om een dienst op een veilige manier uit te (laten) 
voeren. De Raad verwacht van een opdrachtgever vooral dat hij – ongeacht of er wel of geen wet- 
en regelgeving van toepassing is – zelf een aantal stappen zet om de veiligheid te borgen. Op 
hoofdlijnen komt het neer op het in kaart brengen van de risico’s, het nemen van beheersmaatregelen 
om deze risico’s zo goed als mogelijk te beperken en het zorgen voor toezicht om te waarborgen 
dat de opdracht op een veilige manier wordt uitgevoerd.1 Anders gezegd, de gemeente heeft hier 
naar het oordeel van de Raad een zorgplicht en moet aan haar burgers permanent kunnen aantonen 
dat zij voldoet aan haar zorg voor veiligheid. Dit kan de gemeente bijvoorbeeld doen via het 
instrument van de periodieke verantwoording. 

Niet alleen de gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid maar ook de exploitant. Het is aan de 
gemeente om eisen te stellen en de exploitant daaraan te houden. De exploitant dient aan te tonen 
dat hij zich heeft voorbereid op zijn taak en dat hij continu bewaakt dat hij die taak overeenkomstig 
het afgesproken niveau uitvoert. Deze verantwoordelijkheid heeft hij niet alleen jegens de 
passagiers, maar ook jegens zijn werknemers. Door het ontbreken van wetgeving is ook het 
toezicht op kleinere veerponten niet landelijk geregeld. Dit ontslaat gemeenten echter niet van hun 
verantwoordelijkheid zelf toezicht te organiseren. Het uitvoeren van toezicht en vastleggen van de 
bevindingen is van belang omdat dit de mogelijkheid tot lering en verbetering van de veiligheid kan 
bevorderen. Gemeenten kunnen dit organiseren door zelf algemene regels te stellen, bijvoorbeeld 
in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), en toe te zien op de naleving daarvan. De gemeente 
kan dit ook doen in de rol van opdrachtgever. In dat geval houdt zij toezicht op de wijze waarop de 
overeenkomst tot het (veilig) verrichten van openbaar wordt uitgevoerd. 

Tot slot
Gemeenten en exploitanten zijn, als opdrachtgever en als opdrachtnemer, ieder zelf verantwoordelijk 
voor een veilig personenvervoer. Deze zorgplicht hoeft niet noodzakelijk in regels te worden 
neergelegd. Anderzijds kwam uit het onderzoek naar voren (niet alleen in de casus van de gemeente 
Rijswijk maar ook bij andere gemeenten) dat er behoefte is aan informatie en kennis die hen helpt 
bij de afweging waar een kleinere veerpont en de bemanning minimaal aan moeten voldoen om 
personen veilig te kunnen vervoeren. Ook is er behoefte aan het benoemen van aandachtspunten 
die hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld in de vorm van een checklist. Hier speelt mee dat niet bij 
alle gemeenten specifieke deskundigheid over dit onderwerp aanwezig zal zijn. 

1 Onder het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s verstaat de Raad het identificeren en beoordelen van 
veiligheidsrisico’s. Bij voorkeur wordt de identificatie en beoordeling schriftelijk vastgelegd.
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Branchepartijen hebben de afgelopen jaren aandacht besteed aan het feit dat kleinere veerponten 
niet wettelijk gereguleerd zijn en dat bijgevolg het toezicht niet sluitend is. Een aantal van hen is 
inmiddels gezamenlijk gekomen tot een (concept) richtlijn, die is opgesteld door het Landelijk 
Veren Platform (LVP). Gelet op de zaken waar opdrachtgever en exploitant mee te maken krijgt, 
juicht de Onderzoeksraad een dergelijk initiatief toe, zeker wanneer een dergelijke richtlijn 
aan dacht besteedt aan de te beheersen risico’s. De Onderzoeksraad onder streept daarom het 
belang van een snelle afronding en implementatie van deze richtlijn. Daarbij is het voor de 
veiligheid van groot belang dat de brancherichtlijn aandacht besteedt aan de wijze waarop de 
schipper voor zijn taak wordt toegerust, de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de 
veerpont en de uitvoering van de exploitatie (zoals de omstandigheden waaronder de veerpont 
niet zou mogen varen). 

Bij een groot deel van de kleinere veerponten is de gemeente opdrachtgever. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2008 de gemeenten geadviseerd omtrent het toezicht op 
de veren. De VNG kan ook nu een bijdrage leveren door het LVP te ondersteunen bij het vaststellen 
van de leidraad en het belang van een veilige exploitatie van veerponten en de rol van de 
opdrachtgever hierbij onder de aandacht te brengen van haar leden, de gemeenten.  

De Raad komt daarom tot de volgende aanbevelingen. 

Aan de exploitant, AH Vrij: 

1. Zorg dat de veiligheidsrisico’s van de exploitatie van de veerpont zoveel als mogelijk beheerst 
worden. Besteed in ieder geval aandacht aan:

- Het voor zijn taak toerusten van de schipper;
- de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont; 
- de uitvoering van de exploitatie.

Aan de gemeente Rijswijk: 

2. Zorg dat de veiligheidsrisico’s van de exploitatie van de veerpont schriftelijk worden vastgelegd. 
Neem maatregelen om deze risico’s zoveel als mogelijk te beheersen en zie toe op de naleving. 
Besteed in ieder geval aandacht aan:

- Het voor zijn taak toerusten van de schipper;
- de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont; 
- de uitvoering van de exploitatie.

Aan het Landelijk Veren Platform: 

3. Zorg in samenwerking met alle branchepartijen dat de leidraad voor kleinere veerponten wordt 
vastgesteld en beschikbaar komt voor derden. Besteed in de leidraad, rekening houdend met 
lokale omstandigheden, in ieder geval aandacht aan:

- Het voor zijn taak toerusten van de schipper;
- de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont; 
- een veilige uitvoering van de exploitatie.
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Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: 

4. Ondersteun het Landelijk Veren Platform bij het vaststellen van de leidraad voor kleinere 
veerponten en breng het belang van een veilige exploitatie van veerponten en de rol van de 
opdrachtgever hierbij bij uw leden onder de aandacht. 

mr. T.H.J. Joustra mr. M. Visser
Voorzitter van de Onderzoeksraad Algemeen secretaris
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1 INLEIDING

1.1 AAnleiding onderzoek

Op 31 januari 2012 heeft op het Rijn-Schiekanaal bij Rijswijk een aanvaring plaatsgevonden tussen 
de veerpont Keereweer en het motorvrachtschip Reinod 15. Hierbij zijn twee passagiers van de 
veerpont korte tijd te water geraakt. Zij zijn hierbij niet gewond geraakt.

Voor de Onderzoeksraad is openbaar vervoer een belangrijk aandachtsgebied. Passagiers dragen 
de zorg voor hun veiligheid over aan de vervoerder en zij moeten er vervolgens op kunnen rekenen 
dat de dienst op een veilige manier wordt uitgevoerd. De Onderzoeksraad gaat ervan uit dat de 
kans op het te water raken van veerpontpassagiers ten gevolge van een aanvaring zo klein als 
mogelijk is wanneer de exploitant, de gemeente en het toezicht in deze sector systematisch 
gericht zijn op het op voorhand beheersen van de veiligheidsrisico’s. Een eerste analyse van de 
toedracht rond het voorval, samen met het gegeven dat drie weken voor het voorval de exploitatie 
van de veerpont was gewijzigd, riep de vraag op of de risico’s hier in voldoende mate waren 
beheerst. Ook wilde de Onderzoeksraad weten of een onderzoek aanknopingspunten kan bieden 
voor opdracht gevers en exploitanten van veerponten in andere gemeenten. Nederland kent 
immers ongeveer 200 fiets-/voetveren en voetveren die gemiddeld dagelijks zo’n 25.000 
passagiers overzetten. Dit was voor de Onderzoeksraad aanleiding om een onderzoek te starten 
naar het voorval2 op 31 januari. 

1.2 doelstelling onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek is door middel van inzicht in het voorval in Rijswijk bijdragen aan 
een structurele verbetering van het bewaken en beheersen van risico’s van fiets-/voetveren zoals 
in Rijswijk. Het onderzoek richt zich hierbij vooral op de wijze waarop de risico’s van het varen met 
de veerpont zijn beheerst. Dit is uitgewerkt in de volgende twee onderzoeksvragen:

1. Hoe en in welke verantwoordelijkheidsstructuur was de veiligheid van de veerpont Keereweer 
door de betrokken partijen geborgd?

2. In hoeverre biedt het onderzoek aanknopingspunten voor een veilige exploitatie van veerponten 
voor andere opdrachtgevers en exploitanten?

1.3 AfbAkening onderzoek

Het onderzoek beperkt zich tot de exploitatie van kleinere veerponten. Onder een kleinere veerpont 
wordt verstaan een veerpont met een lengte kleiner dan 15 meter en met een inhoud kleiner dan 
100 m3, die maximaal 12 passagiers mag vervoeren en niet harder kan varen dan 20 km/uur. Deze 
keuze is gemaakt omdat voor deze categorie veerponten, waar de Keereweer toe behoort, de 
schipper geen vaarbewijs hoeft te hebben en de veerpont niet over een Certificaat van Onderzoek 
(CvO) hoeft te beschikken. Verder is ervoor gekozen om het onderzoek te beperken tot (kleinere) 
veerponten die actief zijn op soortgelijke vaarwateren als de veerpont Keereweer, namelijk niet-
Rijksvaarwateren waar beroepsvaart actief is. Deze afbakening maakt een vergelijking mogelijk 
tussen de exploitatie van de veerpont Keereweer en de exploitatie van veerponten in andere 
gemeenten in Nederland. 

Omdat de Onderzoeksraad zich richt op de risicobeheersing is de toedracht van het voorval wel 
beschreven, maar wordt in de analyse niet nader ingegaan op de directe oorzaken ervan.

2 Onder een voorval wordt verstaan een (bijna-)incident dat heeft geleid of had kunnen leiden tot 
ongewenste gevolgen, zoals letsel of schade.
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De Raad heeft geen aanleiding gezien het functioneren van de hulpdiensten direct na het ongeval 
nader te onderzoeken.

1.4 AAnpAk onderzoek

Om te onderzoeken hoe de veiligheid van de veerpont door de betrokken partijen was geborgd, 
heeft de Raad in de analyse gebruik gemaakt van de principes van veiligheidsmanagement.3 Hierbij 
zijn met name de volgende aspecten van belang:

1. De identificatie van veiligheidsrisico’s en het stellen van bijbehorende eisen door de gemeente 
aan de opdrachtnemer ten aanzien van het toerusten van de schipper, de veiligheid van de 
veerpont en de veilige uitvoering van de exploitatie.

2. Het toezicht op de naleving van deze eisen en – indien nodig – het bijstellen van deze eisen. 

Om te onderzoeken of het onderzoek aanknopingspunten biedt voor andere opdrachtgevers van dit 
type vervoer (gemeenten en provincies), is bij een viertal andere gemeenten verkennend onderzoek 
verricht.4 

1.5 leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de feitelijke informatie over de toedracht van het voorval en schetst hoe de 
exploitatie van de veerpont in Rijswijk was geregeld. Ook worden de maatregelen vermeld die de 
betrokken partijen na het voorval hebben genomen ter verbetering van de veiligheid. In hoofdstuk 
3 volgt de analyse. Op basis van de feiten uit hoofdstuk 2 worden de factoren die aan het voorval 
hebben bijgedragen geanalyseerd. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies van het onderzoek. In 
hoofdstuk 5 zijn de aanbevelingen geformuleerd.

3 In bijlage 7 is het beoordelingskader voor veiligheidsmanagement van de Onderzoeksraad opgenomen.
4 In bijlage 1 zijn de selectiecriteria voor deze gemeenten opgenomen.
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2 TOEDRACHT EN ACHTERGRONDINFORMATIE

2.1 inleiding

Veerponten worden gebruikt om personen, fietsen en voertuigen over te varen. In Nederland zijn 
zo’n 270 veerponten actief. Het grootste gedeelte hiervan, circa 200 vaartuigen, zijn gecombineerde 
fiets-/voetveren en voetveren.5 Dit aantal is in de laatste twintig jaar bijna verdubbeld. In 2009 zijn 
circa 2,2 miljoen betalende passagiers en 7,1 miljoen niet-betalende passagiers overgezet met 
behulp van fiets-/voetveren en voetveren.6 Passagiers zijn voornamelijk scholieren, forenzen en 
recreanten. 

De toename van het aantal fietsers, zowel recreatief als woon-werkverkeer, heeft ook het aantal 
passagiers dat met veren wordt overgezet vergroot.7 De veerdiensten in Nederland zijn voor een 
aanzienlijk gedeelte afhankelijk van subsidiegelden en inzet van vrijwilligers. Het exploiteren van 
veerdiensten is overwegend een zaak van particuliere partijen, provincies en gemeenten.8 

2.2 Het voorvAl

2.2.1 Toedracht
Het motorvrachtschip Reinod 15, geladen met lege containers, vertrok op 31 januari 2012 
omstreeks half zes ‘s ochtends uit Rotterdam met als bestemming Den Haag. De schipper stond 
aan het roer. De stuurman, die op dat moment geen nautische taak had, was ook in het stuurhuis 
aanwezig.

Enkele minuten voor de aanvaring zagen de schipper en de stuurman aan de westelijke oever van 
het Rijn-Schiekanaal de toplichten van de veerpont Keereweer.9 Vanwege de schemering kon de 
bemanning van de Reinod 15 de contour van de veerpont (nog) niet waarnemen. De Reinod 15 
voer, zoals niet ongebruikelijk op dit kanaal, ongeveer in het midden van het vaarwater.10 

Toen de Reinod 15 de locatie van de veerpontoversteek naderde, zag de bemanning aan het 
verplaatsen van de toplichten van de veerpont dat deze ging oversteken van de westelijke naar de 
oostelijke oever. De schipper van de Reinod 15 heeft verklaard dat hij op dat moment de motor in 
de achteruit heeft gezet om snelheid te minderen, en dat het schip op dat moment circa 6 km/uur 
voer. Vervolgens zag de bemanning van de Reinod 15 aan de toplichten dat de veerpont achteruit 
ging, maar even later toch weer vooruit ging om de oversteek te maken. Korte tijd later, omstreeks 
07.50 uur, kwam de boeg van de Reinod 15 in aanvaring met de stuurboordzijde van de veerpont. 

De Reinod 15 heeft voor de aanvaring geen geluidssein gegeven om de schipper van de veerpont te 
waarschuwen voor het bestaan van het gevaar van aanvaring.11 De schipper van de Reinod 15 
heeft verklaard dat hij lichtsignalen heeft gegeven om de schipper van de Keereweer te waar-
schuwen. De schipper van de Keereweer en getuigen hebben geen lichtsignaal waargenomen. 
Vanwege de tegenstrijdige verklaringen op dit punt heeft het onderzoek niet kunnen vaststellen of 
daadwerkelijk een lichtsignaal is gegeven.

5 www.voetveren.nl
6 Landelijk Veren Platform (2010). De verdiensten van veerdiensten. 
7 www.voetveren.nl
8 Oostinjen, M.A. (2004). Hoe ver is de overkant? Onderzoek naar het maatschappelijk en economisch 

belang van de veerdiensten in Nederland.
9 Een vrijvarende veerpont is als zodanig herkenbaar doordat deze een groen rondomschijnend licht met  

loodrecht daaronder een wit rondomschijnend licht voert. Een vrijvarende veerpont is een veerpont die 
niet kabelgebonden is.

10 Ten behoeve van het vaargedrag van een schip en brandstofbesparing is het niet ongebruikelijk dat op 
smalle of ondiepe vaarwateren in het midden van de vaarweg wordt gevaren.

11 In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het niet geven van het geluidssein.
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De schipper van de Keereweer was rond zeven uur ’s ochtends begonnen met zijn dienst. De 
schipper had enkele oversteken gemaakt en lag gemeerd aan de westelijke oever. Tijdens de 
oversteek waarin de aanvaring plaatsvond, waren de schipper en vier passagiers aan boord. De 
schipper heeft voor het aanvangen van de oversteek geen ander scheepvaartverkeer gezien. Hij 
zat met zijn gezicht in de richting van waaruit het motorvrachtschip naderde. De schipper heeft na 
het achteruit wegvaren een draai gemaakt om vervolgens de oversteek vooruit te kunnen voltooien. 
Hij zag de Reinod 15 pas op het moment dat hij door een passagier werd gewaarschuwd dat een 
schip naderde. De Reinod 15 was toen al zo dichtbij dat een aanvaring niet meer kon worden 
voorkomen.

De Reinod 15 raakte de veerpont aan de stuurboord achterzijde. De veerpont helde na de aanvaring 
over bakboord, kwam terug en slingerde vervolgens heen en weer. Hierbij zijn twee van de vijf 
opvarenden te water geraakt. De veerpont kwam na de aanvaring aan de stuurboordzijde van de 
Reinod 15 terecht, dicht bij de oostelijke oever, en is daar door de schipper afgemeerd. De twee 
andere passagiers zijn met hun fietsen van boord gegaan en hebben de ongevallocatie verlaten. De 
schipper is aan boord gebleven.12 De Reinod 15 is door de schipper afgemeerd aan de westelijke 
oever van het vaarwater. De twee te water geraakte passagiers zijn kort na het ongeval uit het 
water gehaald. 

Na het ongeval zijn de diverse hulpdiensten ter plaatse gekomen. De schipper van de Keereweer is 
enkele minuten na de aanvaring zonder passagiers teruggevaren van de oostelijke naar de 
westelijke oever. Hij heeft vervolgens een passagier aan boord genomen en overgezet naar de 
oostelijke oever. De tweede schipper van de Keereweer, die ten tijde van het voorval niet aan 
boord was maar zich ophield in de nabijgelegen accommodatie voor de schippers, is aan boord 
gekomen en heeft kort daarna een van de te water geraakte passagiers met de veerpont overgezet 
van de oostelijke naar de westelijke oever. Figuur 1 toont de ongevallocatie kort na de aanvaring.

Figuur 1:  Foto’s van de ongevallocatie op 31 januari 2012 (op beide foto’s bevindt de westelijke oever 
zich rechts, en de oostelijke oever links) [bron: KLPD/DOS/unit Luchtvaartpolitie]

2.2.2 Persoonlijk letsel en schade
Als gevolg van de aanvaring zijn twee passagiers van de veerpont Keereweer korte tijd te water 
geraakt. Na behandeling voor onderkoelingsverschijnselen is een van hen uit voorzorg naar het 
ziekenhuis gebracht. Geen van beiden heeft verwondingen opgelopen.

Beide schepen hebben beperkte schade opgelopen.13 

12 De schipper van de Reinod 15 heeft verklaard dat hij de schipper van de Keereweer heeft geadviseerd 
niet meer verder te varen.

13 In bijlage 3 wordt nader ingegaan op de opgelopen schade en het technisch onderzoek.
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2.2.3 Betrokken vaartuigen

Keereweer
Motorveerpont Keereweer is in 2007 opgeleverd. De bouwer heeft in 1982 ook de voorganger 
gebouwd. De gemeente is eigenaar van de veerpont. De gemeente wilde dat de nieuwe veerpont 
gecertificeerd zou worden hoewel dat niet wettelijk verplicht was. De Keereweer is daarom volgens 
de eisen uit het toenmalige Binnenschepenbesluit (BSB), regeling veerponten, gebouwd.14 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)15 heeft op verzoek van de gemeente de tekeningen 
en constructie gekeurd en na oplevering de veerpont goedgekeurd. Omdat er geen wettelijke eisen 
bestonden voor veerponten die maximaal 12 passagiers mogen vervoeren, heeft ILT geen 
Certificaat van Onderzoek (CvO) afgegeven.

In de tweede helft van 2011 vervoerde de veerpont Keereweer gemiddeld 1200-1300 passagiers 
per week. Figuur 2 toont de Keereweer. Tabel 1 bevat de belangrijkste gegevens van de veerpont.

Figuur 2:  De veerpont Keereweer, enkele uren na de aanvaring [bron: Inspectie Leefomgeving en 
Transport]

Vaartuiggegevens van de Keereweer
Naam Keereweer

Scheepstype Motorveerpont (vrijvarend)

Geregistreerd eigenaar Gemeente Rijswijk

Bouwjaar 2007

Lengte 5,0 meter

Breedte 2,5 meter

Maximale diepgang 0,7 meter

Motoren 1 dieselmotor, type Lombardini LDW/2204M

Voortstuwing 1 vaste schroef

Maximum voortstuwingsvermogen 24 kilowatt

Aantal bemanningsleden aan boord 1 persoon

Maximum aantal passagiers 12 personen

Aantal passagiers aan boord 4 personen

Scheepscertificaten geen

Tabel 1:  Vaartuiggegevens van de Keereweer

14 Het Binnenschepenbesluit en de daarbij behorende regeling veerponten is in 2009 vervallen met de 
inwerkingtreding van de Binnenvaartwet. De regeling veerponten stelde eisen aan veerponten die 13 of 
meer passagiers vervoeren.

15 De inspectie heette in 2007 nog Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). De naam van de Inspectie Verkeer 
en Waterstaat (IVW) is per 1 januari 2012 gewijzigd in Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
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Reinod 15
De Reinod 15 is eigendom van AVR-Afvalverwerking B.V. Het schip is in 1963 gebouwd en wordt 
ingezet voor het vervoer van containers. Het schip beschikte over de vereiste certificaten. Figuur 3 
toont de Reinod 15. Tabel 2 bevat de belangrijkste gegevens van het motorvrachtschip.

Figuur 3:  Het motorvrachtschip Reinod 15, enkele uren na de aanvaring [bron: Inspectie Leefomgeving 
en Transport]

Vaartuiggegevens van de Reinod 15

Naam Reinod 15

Scheepstype motorvrachtschip

Geregistreerd eigenaar AVR-Afvalverwerking B.V.

Europanummer 02311711

Vlaggenstaat Nederland

Thuishaven Rotterdam

Bouwjaar 1963

Lengte over alles (L.o.a) 69,93 meter

Breedte 7,24 meter

Maximale diepgang 2,42 meter

Tonnage 750 ton

Motoren 1 dieselmotor, type Scania DI16 42M

Voortstuwing 1 vaste schroef; boegschroef

Maximum voortstuwingsvermogen 441 kilowatt

Aantal vereiste bemanningsleden aan boord 2 personen

Aantal bemanningsleden aan boord 2 personen

Lading 28 lege containers

Scheepscertificaten alle geldig

Tabel 2:  Vaartuiggegevens van de Reinod 15
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2.2.4 Bemanning

Keereweer
De veerpont werd ten tijde van de aanvaring gevaren door één schipper. Deze schipper was, na 
een dienstverband bij de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW)16, per 1 januari 2012 in dienst 
getreden bij de exploitant. Hij is door de gemeente voorgedragen aan de exploitant. De schipper 
voer sinds 9 januari 2012 op de veerpont. 

Naast deze schipper heeft de exploitant een tweede schipper ingezet om met de veerpont te varen. 
De tweede schipper had vaarervaring met recreatievaartuigen. Deze schipper was niet aan boord 
tijdens de aanvaring. 

Reinod 15
De Reinod 15 werd bemand door een schipper en een stuurman. Beiden beschikten over de vereiste 
papieren om als schipper respectievelijk stuurman te varen. De schipper voer sinds 1979 als 
schipper op diverse binnenvaartschepen van AVR-Afvalverwerking en sinds april 2011 op de 
Reinod 15. De stuurman voer sinds 1964 als matroos in de sleepvaart en sinds 1992 op diverse 
binnen  vaartschepen. In maart 2011 is hij stuurman geworden. Sinds april 2011 voer hij als 
stuurman op de Reinod 15. 

2.2.5 Meteorologische gegevens
De meteorologische gegevens zijn opgenomen in tabel 3.17 De aanvaring vond plaats om circa 
07.50 uur. Zonsopkomst was om 08.22 uur. Ten tijde van het voorval was daarmee sprake van 
burgerlijke schemering.18 

Weersomstandigheden
Temperatuur -4,0 °C

Gevoelstemperatuur -10,3 °C (afleiding)

Watertemperatuur onbekend

Dauwpunt -7,0 °C 

Druk 1025 hPa 

Zicht 7,0 km 

Lichtgesteldheid burgerlijke schemering

Bewolking licht bewolkt

Wind (richting/sterkte) noordoostelijk / 5,7 m/s (Bft 4)19

Stroom (richting/sterkte) geen 

Tabel 3:  Weersomstandigheden

16 De Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) betreft een gemeenschappelijke regeling tussen Zoetermeer,  
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. 

17 De gegevens zijn gebaseerd op het Meteorological Aerodrome Report (METAR) van 31 januari 2012  
07.55 uur van Rotterdam The Hague Airport, gelegen op circa 11 km van de ongevallocatie, en  
www.suncalc.net.

18 Burgerlijke schemering is het tijdvak voor zonsopkomst of na zonsondergang waarbij voorwerpen goed  
herkenbaar zijn en zich scherp aftekenen tegen de hemel (bij afwezigheid van verlichting). Bij een 
heldere hemel en goed zicht zal de burgerlijke schemering langer duren dan bij een bewolkte lucht. 
Theoretisch wordt de burgerlijke schemering berekend als het tijdvak tussen zonsopkomst/
zonsondergang en het moment waarop de zon zich 6 graden beneden de horizon bevindt.

19 De windsterkte volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut voor Beaufort schaal 4 is 
“matig”.
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2.2.6 Ongevallocatie

De aanvaring vond plaats op het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de veerpontoversteek. De 
Reinod 15 voer in de richting van Den Haag; de veerpont voer van de westelijke oever naar de 
oostelijke oever. Aan beide zijden van de oversteek zijn borden op de wal geplaatst om het scheep-
vaartverkeer te waarschuwen dat er een veerpont vaart. Figuur 4 toont de ongevallocatie en het 
bord aan de oostelijke oever van de oversteek. 

RIJSWIJK

DELFT

Figuur 4:  Overzicht Rijn-Schiekanaal met de locatie van de oversteek en het bord aan de oostelijke oever 
van de oversteek20 [bron links: Google Earth (handmatig bewerkt), bron rechts: Onderzoeksraad]

Het Rijn-Schiekanaal is ter plaatse circa 30 meter breed. De oversteek duurt circa 30-40 seconden.
Ter plaatse geldt het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Een veerpont mag slechts oversteken 
nadat hij zich ervan heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden. Een veerpont mag bij 
het oversteken medewerking verlangen van een groot schip.21 De toegestane snelheid ter plaatse 
voor doorgaand scheepvaartverkeer is 12 km/uur. De vaarweg valt onder beheer van de provincie 
Zuid-Holland. Er is geen verkeersbegeleiding. Op het vaarweggedeelte mogen schepen varen met 
een lengte van maximaal 70 meter, een breedte van maximaal 7,50 meter en een diepgang van 
maximaal 2,50 meter.22 In 2011 hebben ter hoogte van de veerpontoversteek circa 6.600 scheeps-
bewegingen plaatsgevonden, waarvan circa 1.600 door binnenvaartschepen.23 

20 Het VHF-bord en het tweede onderbord op de rechterfoto zijn niet van toepassing op de veerpont. Het 
VHF-bord betekent dat een uitluisterplicht geldt op blokkanaal VHF 18. Het tweede onderbord verwijst 
naar een meldplicht voor bepaalde schepen.

21 BPR artikel 6.23-vaarregels voor veerponten:
 1.  Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, nadat hij zich ervan heeft 

vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden. 
 2.  Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater medewerking verlangen van 

een groot schip. 
      Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat de verantwoordelijkheid of is voldaan aan deze voorwaarden 

rust op de pont die deze manoeuvre uitvoert. De schipper van de pont behoort te beoordelen of de 
overige vaart aan die manoeuvre medewerking kan verlenen zonder dat deze de koers of snelheid 
plotseling en in sterke mate moet wijzigen.

22 Rijkswaterstaat, Vaarwegen in Nederland, december 2011.
23 De scheepsbewegingen zijn gemeten bij de Hoornbrug te Rijswijk, op circa 2,8 kilometer ten noorden 

van de veerpontoversteek. Tussen de Hoornbrug en de veerpontoversteek is de vaarweg, naast de 
haven van Rijswijk, zonder vertakkingen. Er zijn circa 300 schepen die de haven van Rijswijk aandoen 
zonder de Hoornbrug te passeren. Daarnaast is er ook roeiverkeer.
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2.3 de exploitAtie vAn veerpont keereweer

2.3.1 Voorgeschiedenis
De gemeente Rijswijk is sinds medio vorige eeuw eigenaar van de Keereweer en zijn voorgangers, 
en opdrachtgever voor de exploitatie van de veerdienst. De veerdienst is door bewoners gestart 
met een roeiboot, die vervolgens werd gemotoriseerd. Van 1982 tot 2007 was de voorganger van 
de Keereweer in gebruik. Deze veerpont was vergelijkbaar met de huidige Keereweer.

In de periode 1982-2011 heeft een bedrijf dat zich bezighoudt met wegenbouw en waterbouwkundige 
werken de exploitatie van de veerpont verzorgd.24 In 1990 is de vorige schipper van de veerpont bij 
de vorige exploitant in dienst getreden. Deze schipper heeft tot aan het aflopen van het contract 
tussen de exploitant en de gemeente (eind 2011) de veerpont gevaren. Hij heeft na enkele jaren 
een vaarbewijs gehaald en was in het bezit van meerdere diploma’s reddend zwemmen. Dit was 
geen wettelijke of contractuele verplichting, maar werd door de exploitant van belang gevonden. In 
de periode 1990-2011 heeft geen registratie van voorvallen met de Keereweer plaatsgevonden.25 
Er is één voorval bekend in 2010, waarbij een vrouw met haar elektrische driewieler tijdens het 
verlaten van de veerpont tussen wal en schip is geraakt. 

In 2008 zijn de provinciale verenreglementen ingetrokken. In november 2008 heeft de provincie dit 
in een brief aan de gemeente meegedeeld. De provincie meldt in de brief dat met de invoering van 
de Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) het beheer van de veren gelegd is bij degene die ook 
het beheer van de aangrenzende wegen (op het land) heeft. Voor de veerpont Keereweer geldt dat 
de aangrenzende wegen worden beheerd door de gemeente Rijswijk, waarmee het beheer van de 
veerpont overgaat naar de gemeente. De provincie geeft de gemeente in de brief in overweging om 
het toezicht op de veren te regelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), conform het 
advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze brief is opgenomen in bijlage 5. 
Tevens werd in deze brief de verantwoordelijkheid voor de veerpont aan de gemeente overgedragen. 
De gemeente gaf in reactie op de brief in december 2008 als antwoord dat zij geen aanleiding zag 
dit onderwerp in de APV te regelen.26

Op 22 maart 2011 besloot de gemeente om per juli 2011 de vaaruren van de veerdienst te 
beperken.27 De belangrijkste overweging hiervoor was kostenbesparing. Hierop heeft de gemeente 
het contract met de exploitant beëindigd. Onder meer door protesten van buurtbewoners en 
overige gebruikers is de gemeente op het besluit teruggekomen. De gemeente besloot de exploitatie 
van de veerpont te verlengen tot eind 2011 en in de tussentijd te zoeken naar mogelijkheden om 
de exploitatie tegen lagere kosten voort te zetten. De gemeente stelde een tijdelijk contract met 
de exploitant op voor de periode juli-december 2011. 

Tijdens het onderzoek van de gemeente Rijswijk naar een exploitatie tegen lagere kosten bleek dat 
enkele geïnteresseerde bedrijven de exploitatie tegen een lagere prijs konden verzorgen dan de 
toenmalige exploitant. De gemeente heeft die bedrijven gevraagd een offerte uit te brengen. De 
toenmalige exploitant gaf aan niet te willen zakken met zijn prijs en is daarom niet meegenomen in 
de aanbesteding voor de exploitatie van de veerpont in 2012.

24 De veerpont bleef eigendom van de gemeente en de gemeente verrichtte zelf het groot onderhoud. De 
exploitant zorgde voor de bemanning van de veerpont en verrichtte het klein onderhoud. Later is het 
groot onderhoud ook bij de exploitant ondergebracht.

25 In een radio-interview in 2012 heeft de oud-schipper aangegeven dat hij in zijn periode als schipper van 
de veerpont meerdere aanvaringen heeft meegemaakt met recreatievaartuigen, waarbij de veerpont 
aan de wal lag.

26 Als argumentatie schrijft de gemeente in de brief (opgenomen in bijlage 6) het volgende:
 •  “In onze gemeente is slechts sprake van één veerdienst, te weten het voet- en fietsveer Delftweg-

Pasgeldlaan over de Delftse Vliet (Rijn-Schiekanaal);
 •  Gelet op artikel 1 van beide ingetrokken reglementen zijn deze nooit van toepassing geweest op de 

Delftse Vliet (Rijn-Schiekanaal). De intrekking heeft dan ook geen enkel gevolg voor het niveau van 
toezicht op deze veerdienst;

 •  Daarenboven betreft het een gemeentelijke veerdienst. Reeds vanuit onze hoedanigheid als eigenaar/
exploitant hebben wij hierover dan ook volledige zeggenschap.”

27 De veerpont zou alleen binnen spitsuren gaan varen, buiten de schoolvakanties.
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2.3.2 Situatie per januari 2012
Bij de exploitatie van de veerpont in Rijswijk zijn meerdere partijen betrokken, waaronder de 
opdrachtgever (gemeente Rijswijk), de opdrachtnemer (de exploitant) en de vaarwegbeheerder 
(provincie Zuid-Holland). Bijlage 4 geeft een overzicht van de betrokken partijen.

Gemeente Rijswijk
De gemeente heeft voorafgaand aan de aanbestedingsopdracht gecontroleerd of er wettelijke eisen 
van kracht waren voor de exploitatie van de veerpont en vastgesteld dat er geen wettelijke 
verplichtingen golden. De gemeente heeft in de aanbestedingsopdracht zelf een aantal (veiligheids)
eisen gesteld.28 Zo is onder meer opgenomen dat de schipper gekwalificeerd moet zijn. Onder 
gekwalificeerd wordt in de aanbestedingseis verstaan dat hij een diploma Veiligheid Gezondheid en 
Milieu Checklist Aannemer (VCA)29 en klein vaarbewijs I dient te bezitten. 

Op verzoek van de gemeente Rijswijk hebben drie partijen een offerte uitgebracht. De gemeente 
heeft, na beoordeling van de offertes, de opdracht voor de exploitatie van de veerpont op 
29 december 2011 verstrekt aan de huidige exploitant. Deze bood de gemeente drie opties aan. 
Eén van de opties betrof het blijven varen met de vorige schipper. Deze optie kostte € 74.250 op 
jaarbasis.30 De gemeente heeft gekozen voor de optie om te varen met een schipper die op dat 
moment in dienst was bij de DSW. Deze optie kostte € 50.000 op jaarbasis. De gemeente heeft de 
schipper zelf voorgedragen aan de exploitant. Hij had geen vaarervaring en geen theoretische 
kennis van varen. Hij was niet in het bezit van een vaarbewijs.

In reactie op het conceptrapport heeft de gemeente dit als volgt toegelicht: 

“Het is juist dat de eerste schipper geen vaarervaring had, maar hij was geen onbekende van de 
gemeente. Voordat hij begon als veerpontschipper was hij 1½ jaar gedetacheerd bij de gemeente 
vanuit DSW. Voorts heeft hij gewerkt als civiele techniek medewerker. Dit hield o.a. in dat hij met 
kranen en diverse machines gewerkt heeft. Tevens beschikte hij over een rijbewijs B. De kwaliteiten 
van de schipper waren bekend en zodoende is vertrouwen in hem gesteld als schipper door de 
gemeente. Door de gemeente is hij voor de taak als schipper bekwaam geacht.”

Ook heeft de gemeente bij de start afspraken gemaakt met de nieuwe exploitant over de begeleiding 
en opleiding van de schipper. Afgesproken is dat een opleidingstraject zou worden gestart, dat de 
schipper zou worden begeleid door een tweede schipper en dat hij mondelinge instructies zou 
krijgen onder welke meteorologische omstandigheden hij mag varen en wat hij dient te doen bij 
technische gebreken aan de veerpont. De gemeente heeft blijkens de reactie op het conceptrapport 
bij aanvang van de exploitatie de volgende mondelinge instructies gegeven:

• Bij twijfel over veilig kunnen varen als gevolg van het weer of falende techniek moest de 
schipper contact opnemen met de beheerder. De schipper moest daarbij zijn gezonde verstand 
gebruiken;

• De schipper moest voorrang geven aan elk ander passerend vaartuig.

28 De gemeente heeft verklaard via internet, middels een gesprek met een zelfstandig recreatieschap dat 
veertien voet- en autoveren exploiteert en een gesprek met een branchevereniging, informatie te hebben 
ingewonnen over het opstellen van eisen in de aanbestedingsopdracht. De gemeente heeft hiertoe de 
websites www.aanbestedingskalender en ted.europa.nl geraadpleegd. Dit zijn websites waar alle overheden 
hun aanbestedingen (nationaal openbaar en Europees) plaatsen. Hier kan worden nagegaan hoe andere 
overheden in het verleden dezelfde soort opdracht hebben aanbesteed, en welke veiligheidseisen er 
gesteld worden. De gemeente heeft hierbij één vergelijkbare situatie (in Zwolle) aangetroffen.

29 VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 
om  gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. Deze werkzaamheden vinden plaats op 
bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties [www.vca.nl]. 

30 Besluitenlijst B&W, vergadering d.d. 20 december 2011.
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De gemeente hield zelf toezicht op de exploitatie. Tijdens het onderzoek heeft de gemeente 
toegelicht dat een aantal keren per jaar werd langsgegaan bij de veerpont. In de reactie op het 
conceptrapport is nader toegelicht dat in de periode tussen 9 januari 2012–31 januari 2012 ten 
minste tien keer iemand van de gemeente de veerpont onaangekondigd en steekproefsgewijs heeft 
bezocht. Bij geen van deze tien bezoeken heeft de gemeente bijzonderheden geconstateerd. 

In januari 2012 zijn bij de gemeente Rijswijk twee klachten binnengekomen over de exploitatie van 
de veerpont. Op 9 januari – de eerste dag van exploitatie - meldde een passagier beangstigd te 
zijn door de manier waarop er met de veerpont werd gevaren. De persoon vond dat de 
veerpontbestuurders niet capabel zijn om dit te doen. De tweede klacht, binnengekomen op 12 
januari, was van een schipper van een ander vaartuig die het levensgevaarlijk vond op de veerpont 
omdat er geen goede bemanning op zou zitten. Deze persoon vroeg zich onder meer af of de 
bemanning beschikt over papieren voor reddend zwemmen en EHBO. De gemeente heeft na de 
klachten contact gezocht met de melders en de klachten onder aandacht gebracht van de exploitant. 
In beide gevallen zag de gemeente geen noodzaak om aanvullende maatregelen te treffen. De 
gemeente heeft in reactie op de tweede klacht aan de indiener gemeld dat:

“…de exploitant AH Vrij zich houdt aan de richtlijnen die zijn opgesteld in het Binnenvaartbesluit 
van 18 maart 2009. Hierin is onder meer opgenomen dat de bemanning van deze pont niet in het 
bezit hoeft te zijn van een (klein) vaarbewijs. De firma AH Vrij is verantwoordelijk voor de bemensing 
van de veerpont, inclusief de (verkeers)veiligheid.” 

De exploitant
Op 29 december 2011 is de aanbesteding van de exploitatie van de veerpont gegund aan AH Vrij, 
een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met groenverzorging. Op 9 januari 2012 startte dit 
bedrijf met de overtocht van passagiers. De exploitant had op dat moment geen ervaring met de 
exploitatie van een veerpont. Vooraf zijn de directeur en een medewerker één keer naar de locatie 
gegaan om daar de risico’s in te schatten. Op basis van deze risico-inventarisatie heeft de exploitant 
een ketting aan de voorzijde van de veerpont laten aanbrengen.31 

De exploitant heeft de schipper in een intakegesprek gevraagd naar medische zaken en 
belemmeringen die van invloed konden zijn op het functioneren. De exploitant heeft de nieuwe 
schipper in december 2011 met de vorige schipper laten oefenen. Er bestaan verschillende 
verklaringen over de periode waarin de nieuwe schipper met de vorige schipper heeft meegevaren, 
variërend van één dagdeel van anderhalf uur tot drie dagdelen van anderhalf uur. De exploitant 
heeft de schipper daarna in januari drie dagen met een monteur van het bedrijf laten oefenen.32 De 
exploitant beoordeelde de nieuwe schipper na enkele gesprekken als ‘bekwaam’. 

De exploitant besloot om met twee schippers te varen om het ontbreken van de diploma’s van de 
nieuwe schipper te compenseren. De tweede schipper had wel vaarervaring, maar ook hij had niet 
eerder met de veerpont gevaren. Voor aanvang van het werk heeft de exploitant mondeling met de 
schippers besproken dat zij alle aandacht moesten geven aan het overvaren en niet aan het 
afrekenen. 

Op 4 januari 2012 is de exploitant gestart met de bedrijfseigen instructie voor de schipper. Deze 
instructie bestaat uit onder andere de bedrijfsregels, de standaard risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) en plan van aanpak, het opleidingsplan, het periodiek medisch onderzoek en bedrijfs hulp-
verlening. In het opleidingsplan van de nieuwe schipper waren een klein vaarbewijs I, een cursus 
Bedrijfshulpverlening (BHV) en een cursus VCA opgenomen. De schipper had ten tijde van het 
voorval nog geen van deze opleidingen gevolgd. Ook heeft de exploitant verklaard dat mondeling is 
gesproken over onder meer het niet varen bij mist, storm, ijs, zware regenval en andere wisselende 
omstandigheden. De bedrijfseigen instructie is op 18 januari afgerond.

31 Deze ketting dient om te voorkomen dat passagiers op- of afstappen voordat de veerpont aan de wal is 
vastgemaakt. 

32 De monteur was in het bezit van een vaarbewijs, maar had nooit eerder met de veerpont gevaren.

©
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De exploitant heeft de werkzaamheden dagelijks besproken en heeft wekelijks met de schippers 
geëvalueerd. In de week van 23 januari 2012 besloot de exploitant dat de veerpont buiten de spits 
door één schipper gevaren mocht worden.33 

Provincie Zuid-Holland
Als vaarwegbeheerder is de provincie verantwoordelijk voor het benutten van de vaarweg en de 
veiligheid daarvan. De provincie kan als vaarwegbeheerder eisen stellen aan de gebruikers. 

De provincie kende tot 2008 een reglement voor veerponten.34 In dit reglement waren eisen 
opgenomen ten aanzien van onder meer het vaartuig, de uitrusting, de exploitatie en de bestuurder 
van de veerpont. Zoals hiervoor vermeld zijn de provinciale verenreglementen ingetrokken.35 

In de provincie Zuid-Holland worden vijf kleinere veerponten geëxploiteerd, vier vrijvarende veer-
ponten en één kabelpont. De provincie is als vaarwegbeheerder bevoegd om een vaartuig als 
veerpont aan te wijzen.36 De provincie heeft dit bij twee veerponten gedaan. De Keereweer is door 
de provincie niet aangewezen als veerpont. Dit betekent dat de Keereweer volgens het  
Binnen vaartpolitiereglement (BPR) geen veerpont maar een klein motorschip is.37,38 Hierdoor zijn 
op de Keereweer andere vaarregels en regels ten aanzien van de navigatieverlichting van 
toepassing dan bij soortgelijke veerponten die wel door de bevoegde autoriteit zijn aangewezen. 

De provincie heeft bij de vier vrijvarende veerponten, waaronder de Keereweer, het bord 
‘vrijvarende veerpont’ geplaatst. Bij de kabelpont zijn de borden ‘niet-vrijvarende veerpont’ 
geplaatst.39 Deze borden gelden als waarschuwing aan de scheepvaart dat verderop een veerpont 
vaart. Daarnaast heeft de provincie een ontheffing voor onbepaalde tijd afgegeven voor de 
aanwezigheid van een veersteiger op de oevers.40 

2.4 wet- en regelgeving en brAncHericHtlijnen 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de voor dit onderzoek relevante wet- en regelgeving. Een 
uitgebreidere beschrijving is opgenomen in bijlage 7.

Binnenvaartwet en Binnenvaartbesluit
In 2009 zijn de Binnenvaartwet (BVW) en het Binnenvaartbesluit (BVB) van kracht geworden.41 Op 
grond van deze regelgeving is voor kleinere veerponten geen CvO vereist noch een vaarbewijs.

33 In reactie op het conceptrapport gaf de exploitant een gedetailleerde beschrijving van de zaken die in 
die periode mondeling met de schippers zijn besproken. Deze reactie is integraal opgenomen in bijlage 2 
van het rapport. 

34 Het betrof het Zuid-Hollands Verenreglement van 17 december 1953. Dit reglement was opgesteld in het 
kader van de Wet Uitkering Wegen (WUW). Op basis van de WUW konden wegbeheerders aanspraak 
maken op een doeluitkering in verband met het onderhoud van de infrastructuur, waaronder ook 
veerverbindingen. De WUW is in 1993 vervangen door de Wet Herverdeling Wegen (WHW). Conform de 
WHW ligt het beheer van veren in beginsel bij de beheerder van de wegen waar de veerverbinding op 
aansluit. De provincie is zelf geen beheerder van de aangrenzende wegen waarop een van de vijf 
veerverbindingen aansluit. In dit reglement stond alleen de veer over de Oude Wetering genoemd. De 
eisen waren daarmee niet van toepassing op de andere veerponten, waaronder de Keereweer.

35 Zie paragraaf 2.3.1.
36 Volgens het BPR is pas sprake van een veerpont indien deze als zodanig is aangewezen door de bevoegde 

autoriteit. Indien een veerpont als zodanig is aangewezen gelden op basis van het BPR andere vaarregels 
en andere regels voor de navigatieverlichting. In bijlage 7 wordt hier nader op ingegaan.

37 BPR artikel 1.01-veerpont: schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de vaarweg wordt overgestoken, 
en dat door de bevoegde autoriteit als veerpont is aangemerkt.

38 In het rapport wordt de Keereweer als veerpont beschouwd. De Keereweer voerde de verlichting van een 
veerpont en werd door de bemanning van de Reinod 15 ook gezien als veerpont in de zin van het BPR.

39 BPR bijlage 7, deel E aanwijzingstekens, E.4a ‘niet-vrijvarende veerpont’ en E.4b ‘vrijvarende veerpont’.
40 De eerste ontheffing is afgegeven in 1938-1939; de meest recente ontheffing, die nog spreekt over een 

gemotoriseerde roeiboot, is afgegeven in 1978. 
41 Met de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet is de Binnenschepenwet komen te vervallen. 
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Binnenvaartpolitiereglement
Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is de uitwerking van vaarregels die opgenomen zijn in de 
Scheepvaartverkeerswet (SVW), welke de basis vormt voor het reguleren van het scheepvaart-
verkeer op de Nederlandse binnenwateren.

Verenwet
De Verenwet geeft aan provincies de bevoegdheid om algemene voorschriften op te stellen voor 
overzetveren. Indien provincies hiervan geen gebruik maken, komt de bevoegdheid toe aan de 
gemeente waarbinnen het veer wordt geëxploiteerd.

Brancherichtlijnen 
Het ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) van Rijkswaterstaat heeft in een aantal overleggen samen 
met andere partners, regionale diensten van Rijkswaterstaat, ILT en het Landelijk Veren Platform 
(LVP) een inventarisatie gemaakt van het ontbreken van verplichtingen voor kleine fiets-/voet-
veren.42 Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een conceptleidraad met minimale eisen voor 
veerponten die minder dan 13 personen vervoeren. Het doel is om vaarwegbeheerders, gemeenten 
en de branche handvatten te geven ten aanzien van minimale veiligheids- en bemanningseisen. In 
het conceptvoorstel van de leidraad zijn onder meer minimumeisen opgenomen voor stabiliteit, 
constructie, veiligheidsuitrusting en bemanning. De leidraad is nog niet vastgesteld; het is de 
bedoeling dat deze medio 2012 zal worden geïntroduceerd.43

In 2010 heeft een overleg plaatsgevonden tussen onder meer diverse overheden, exploitanten van 
kleinere veerponten en de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR).44 Tijdens dit overleg is 
de wenselijkheid besproken van een wettelijk kader voor kleinere veerponten.45 Diverse overheden 
en betrokken partijen gaven aan behoefte te hebben aan een wettelijk kader. Tot op heden is geen 
wettelijk kader vastgesteld.

2.5 eerdere onderzoeken onderzoeksrAAd

De Onderzoeksraad heeft eerdere onderzoeken gedaan waarin de rol tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer in het openbaar vervoer een belangrijk onderzoeksaspect was.46,47 In 2009 heeft de 
Onderzoeksraad een onderzoek verricht naar aanleiding van vijf voorvallen met draagvleugelboten 
op het Noordzeekanaal en het IJ in de periode 2002-2008. In het onderzoek wordt ingegaan op de 
verantwoordelijkheden van opdrachtgever, concessieverlener en vervoerder. De Raad concludeert 
in het rapport dat geen van de bij de totstandkoming van deze openbaarvervoersverbinding 
betrokken partijen zeker heeft gesteld dat bij de ingebruikname van die verbinding de risico’s 
daar van in kaart waren gebracht en afdoende werden beheerst. Aan de betrokken partijen zijn 
aanbevelingen gedaan om beheersmaatregelen tot stand te brengen voor de borging van veiligheid.

2.6 Acties nA Het voorvAl

Naar aanleiding van het voorval op 31 januari 2012 hebben de betrokken partijen de volgende 
acties ondernomen ter verbetering van de veiligheid.

42 Het ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is het aanspreekpunt binnen Rijkswaterstaat voor alle 
scheepvaartzaken voor zowel de beroeps- en recreatievaart, andere vaarwegbeheerders, partners als 
belangenvertegenwoordigers.

43 In bijlage 7 is een nadere uiteenzetting van de conceptleidraad opgenomen. 
44 De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten vormt met de tachtig bij haar aangesloten riviergemeenten 

een netwerk van waterbestuurders die kennis en informatie met elkaar uitwisselen, mening vormen, zo 
nodig een standpunt bepalen en vertegenwoordigd zijn in diverse overlegstructuren. 

45 In het overleg is afgesproken te werken aan onder meer technische, nautische en bemanningseisen ten 
aanzien van de exploitatie van kleinere veerponten. In bijlage 8 is een nieuwsbericht opgenomen van de 
VNR ten aanzien van dit overleg.

46 Onderzoeksraad voor Veiligheid, ‘Metrobrand en metrobotsing, Amsterdam’, april 2011.
47 Onderzoeksraad voor Veiligheid, ‘Themastudie naar de veiligheid van draagvleugelboten op het Noord-

zee kanaal en het IJ’, december 2009.
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Gemeente Rijswijk
De gemeente Rijswijk heeft besloten de veerpont niet meer in te zetten in afwachting van de 
resultaten van de diverse onderzoeken die naar het voorval met de veerpont zijn ingesteld.48

Exploitant 
De exploitant heeft in overweging of er instructies moeten komen voor de schippers. 

Provincie Zuid-Holland
De provincie heeft direct na het voorval telefonisch contact gezocht met de gemeente. De inhoud 
van dit gesprek wordt door provincie en gemeente verschillend geduid. De provincie heeft verklaard 
dat de provincie de gemeente direct na het voorval telefonisch heeft geadviseerd om de veerpont 
tot nader order uit de vaart te halen. De gemeente heeft verklaard dat de provincie geen telefonisch 
advies heeft gegeven om de veerpont tot nader order uit de vaart te halen, maar dat de provincie 
heeft meegedeeld dat ze het initiatief neemt om de veerpont aan te wijzen. 

De provincie wacht het onderzoek van het KLPD af voordat eventuele maatregelen worden 
genomen.

De provincie heeft het voornemen om de veerpont aan te wijzen conform het BPR.

48 Naast de Onderzoeksraad heeft ook het KLPD een onderzoek ingesteld naar het voorval.
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3 ANALYSE

De Raad heeft onderzocht hoe en in welke verantwoordelijkheidsstructuur de veiligheid van het 
personenvervoer met de veerpont is gewaarborgd. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er aan beide vaartuigen geen technische mankementen 
waren. De bemanning van de Reinod 15 heeft verklaard dat de schipper, op het moment dat ze de 
veerpont zagen oversteken, de motor van de Reinod 15 in de achteruit heeft gezet. Hoewel zij zich 
op dat moment bewust waren dat gevaar van aanvaring dreigde, hebben zij geen geluidssein 
afgegeven om de schipper van de Keereweer te waarschuwen. De schipper van de Reinod 15 heeft 
verklaard dat de tijd tot de aanvaring hiervoor te kort was.49 Niet kon worden vastgesteld of het 
niet geven van een geluidssein van invloed is geweest op de daadwerkelijke aanvaring.

De schipper van de Reinod 15 heeft verklaard dat hij wel lichtsignalen heeft gegeven om de 
schipper van de Keereweer te waarschuwen. De schipper van de Keereweer en getuigen hebben 
echter geen lichtsignaal waargenomen. Vanwege de tegenstrijdige verklaringen op dit punt heeft 
de Raad niet kunnen vaststellen of daadwerkelijk een lichtsignaal is gegeven. Daarom wordt op dit 
aspect in de analyse niet verder ingegaan. De Raad merkt overigens op dat het geven van 
lichtsignalen, in tegenstelling tot een geluidssein, in het BPR niet wordt beschouwd als afdoende 
waarschuwingsignaal bij dreiging van een aanvaring.

Paragraaf 3.1 gaat in op de factoren die aan het voorval hebben bijgedragen. Paragraaf 3.2 bevat 
een analyse van wet- en regelgeving voor de exploitatie van kleinere veerponten. Tot slot wordt in 
paragraaf 3.3 ingegaan op de exploitatie van kleinere veerponten in Nederland. In de analyse is 
gebruik gemaakt van de principes van veiligheidsmanagement. De standpunten van de Raad 
hierover zijn in aparte kaders weergegeven.

3.1 fActoren die AAn Het voorvAl Hebben bijgedrAgen

3.1.1 In kaart brengen van de veiligheidsrisico’s

Beoordelingskader
Als opdrachtgever voor openbaar vervoer heeft de gemeente een zorgplicht voor de veiligheid 
van passagiers. Passagiers dragen de zorg voor hun veiligheid over aan de vervoerder en 
moeten erop kunnen rekenen dat de dienst op een veilige manier wordt uitgevoerd. Daarvoor 
dienen volgens de Raad als eerste stap de veiligheidsrisico’s in kaart te worden gebracht.50

De gemeente is sinds medio vorige eeuw opdrachtgever voor de exploitatie van de veerpont. De 
gemeente is voorafgaand aan het geven van de aanbestedingsopdracht nagegaan welke wettelijke 
eisen van toepassing waren op de exploitatie. Daarnaast heeft de gemeente contact gezocht met 
andere partijen om informatie in te winnen. Beide aspecten laten zien dat de gemeente aandacht 
had voor het aspect veiligheid. De gemeente heeft echter geen risicobeoordeling gemaakt of 
gebruik gemaakt van een externe partij om een risicobeoordeling te maken. Hierdoor zijn de veilig-
heidsrisico’s ten aanzien van de exploitatie van de veerpont in beperkte mate bekend bij de 
gemeente. Ook de exploitant heeft geen risicobeoordeling gemaakt. Bij een dergelijke risico-
beoordeling kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het risico van een aanvaring of het te water 
raken van een passagier.

49 In bijlage 7 zijn de voorschriften van het BPR voor het geven van een geluidssein opgenomen. Omdat de 
tijd tussen het in de achteruit zetten van de motor en de aanvaring onbekend is, kon niet worden 
vastgesteld hoeveel tijd de schipper had om een geluidssein te geven.

50 Onder het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s verstaat de Raad het identificeren en beoordelen van 
veiligheidsrisico’s. Bij voorkeur wordt de identificatie en beoordeling schriftelijk vastgelegd.
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De veiligheidsrisico’s van de exploitatie van de veerpont zijn dus door geen van beide bij de 
exploitatie betrokken partijen schriftelijk vastgelegd. Ook hebben zij geen (externe) deskundige 
partij gebruikt om zich hierover te laten adviseren. Dit bemoeilijkt het nemen van passende 
beheersmaatregelen. 

Conclusie
De gemeente en de exploitant hebben geen schriftelijke risicobeoordeling gemaakt. Dit 
bemoeilijkt het nemen van passende beheersmaatregelen.

3.1.2 Beheersmaatregelen 

Beoordelingskader
Een opdrachtgever dient de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en op basis daarvan 
passende beheersmaatregelen te nemen om de veiligheid te borgen. Voor een veilige 
exploitatie van een veerpont zijn volgens de Onderzoeksraad drie hoofdaspecten van belang:

• Het voor zijn taak toerusten van de schipper: 
De opdrachtgever en exploitant dienen te borgen dat de schipper in staat is om zijn taak 
op adequate en veilige wijze uit te voeren; 

• De constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont: 
Een veerpont dient te voldoen aan een minimum veiligheidsniveau, ongeacht of dit 
wettelijk vereist is;

• De uitvoering van de exploitatie:  
De opdrachtgever en exploitant dienen beheersmaatregelen te nemen om te borgen dat 
de  exploitatie op een veilige manier wordt uitgevoerd. 

Beheersmaatregelen toerusten schipper
De gemeente heeft verklaard voorafgaand aan de aanbestedingsopdracht deskundigen te hebben 
geraadpleegd: zij heeft via internet, middels een gesprek met een zelfstandig recreatieschap dat 
veertien voet- en autoveren exploiteert en een gesprek met een branchevereniging informatie 
ingewonnen over het opstellen van eisen in de aanbestedingsopdracht. Mede op basis van deze 
ingewonnen informatie beoordeelt de gemeente een schipper als gekwalificeerd wanneer deze 
beschikt over een VCA-diploma en klein vaarbewijs I. De gemeente heeft naast deze twee eisen 
geen andere eisen gesteld aan de capaciteiten van de schipper die de exploitant inzet.

De gemeente heeft de eerste schipper voorgedragen aan de exploitant. De schipper had met 
kranen en diverse machines gewerkt en beschikte over een rijbewijs B. De gemeente stelde op 
basis van diens kwaliteiten vertrouwen in hem als schipper en achtte hem daarom voor de taak als 
schipper bekwaam. 

De schipper van de Keereweer heeft anderhalf tot vierenhalf uur geoefend onder begeleiding van 
een ervaren en ter zake kundige schipper. Daarnaast heeft de schipper enkele dagen geoefend met 
een monteur die in dienst was van de exploitant. Deze monteur had zelf niet eerder gevaren met 
een veerpont. De exploitant heeft de schipper na het oefenen en na enkele gesprekken als 
‘bekwaam’ beoordeeld. De vaardigheden van de schipper zijn niet in de praktijk door een ter zake 
deskundige getoetst en ook verder is niet gebleken dat criteria zijn gehanteerd bij de beoordeling 
of de schipper voldoende toegerust was voor het veilig vervoeren van personen met een veerpont. 
Zowel bij de samenstelling van het opleidingsplan van de schipper als de beoordeling of de schipper 
voldoende voor zijn taken was toegerust is geen gebruik gemaakt van een ter zake deskundige. De 
Raad merkt op dat het hierbij niet alleen gaat om het vaardig kunnen besturen van de veerpont op 
zich, maar ook om het tijdig en adequaat kunnen inschatten van en anticiperen op mogelijke 
risicovolle situaties die zich bij een oversteek kunnen voordoen. 
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De exploitant heeft een opleidingsplan vastgesteld waarin voor de schipper drie opleidingen zijn 
opgenomen, namelijk BHV en het in de aanbesteding vereiste VCA en klein vaarbewijs I. De 
schipper had ten tijde van het voorval echter nog geen van de opleidingen gevolgd. Ook heeft de 
exploitant verklaard dat een bedrijfseigen instructie is gegeven aan de schipper. Deze instructie is 
echter niet gericht op het varen met een veerpont. Daarnaast merkt de Raad op dat de schipper al 
op de veerpont voer voordat de bedrijfseigen instructie op 18 januari 2012 was afgerond. 

In reactie op het conceptrapport heeft de exploitant toegelicht dat er wel mondelinge instructies 
zijn gegeven over het niet varen bij mist, storm, ijs, zware regenval en andere wisselende 
omstandigheden. Deze instructies zijn niet schriftelijk vastgelegd. De Raad merkt op dat in het 
onderzoek naar voren kwam dat de schipper niet op de hoogte was onder welke omstandigheden 
hij niet mocht varen. Ook zijn geen noodsituaties, bijvoorbeeld man-over-boord, met hem 
besproken of geoefend. 

De exploitant heeft bij aanvang van de exploitatie als extra maatregel een tweede schipper ingezet 
om het ontbreken van diploma’s bij de eerste schipper te compenseren. De Raad merkt op dat ook 
de tweede schipper niet eerder op de veerpont had gevaren en geen ervaring had met het 
overzetten van passagiers. Hoewel het inzetten van een begeleider de veiligheid kan bevorderen, 
had het in de rede gelegen om een ervaren, ter zake kundige tweede schipper aan te stellen om de 
eerste schipper te begeleiden. 

Daarnaast is begeleiding meer effectief indien een begeleider ook direct kan ingrijpen. Na enkele 
weken varen besloot de exploitant dat de schipper na de spits alleen zou mogen varen. Dit was ook 
het geval op het moment van de aanvaring. Op die momenten dat de tweede schipper niet op de 
veerpont aanwezig was, was hij niet in staat om direct in te grijpen indien dit nodig mocht zijn. 

Een aantal andere aspecten, die naar de mening van de Raad ook bij hadden kunnen dragen om de 
schipper voor zijn taak toe te rusten, is door de partijen niet geregeld:

• Een medische keuring, inclusief een optometrische test of oogtest;51

• (veiligheids)instructies (bijvoorbeeld wanneer een schipper mag oversteken of wat een schipper 
moet doen bij calamiteiten);

• training in het gebruik van veiligheidsmiddelen; 
• afspraken ten aanzien van veiligheidsoefeningen.

Samenvattend stelt de Raad vast dat de gemeente en exploitant zowel voorafgaand aan als tijdens 
de exploitatie aandacht hebben besteed aan het inwerken van de nieuwe schipper. Hierbij is vooral 
aandacht besteed aan het bedienen van de pont. Om een onervaren schipper voldoende kennis, 
kunde en ervaring te laten opdoen om veilig met de veerpont personen over te varen, is echter 
meer nodig dan enkele dagen inwerken en enkele weken varen onder begeleiding. Ook een 
VCA-diploma en een klein vaarbewijs I zijn wel nuttig maar niet afdoende om een beginnend 
schipper van een veerpont toe te rusten voor het inschatten van en adequaat reageren op mogelijke 
risico’s. De inwerktermijn en de mogelijkheden die de schipper hierbij worden geboden moeten 
zodanig zijn ingericht dat ook risicovolle praktijksituaties geoefend kunnen worden. De Raad meent 
dat dat hier niet het geval was. 

Conclusie
De gemeente en de exploitant hebben aandacht besteed aan het inwerken van de nieuwe 
schipper, maar deze aandacht was te weinig gericht op hetgeen een schipper moet kunnen om 
een veerpont veilig te besturen en welke inwerktermijn en praktijktraining hiervoor nodig is. 

51 De exploitant heeft in de inzagereactie gemeld dat de schipper in een intakegesprek is gevraagd naar 
medische zaken en belemmeringen die van invloed konden zijn op het functioneren. Met een 
optometrische test of oogtest kan geverifieerd worden of een schipper slechtziend of nachtblind is en of 
hij voldoende kleuronderscheidend vermogen heeft om veilig in het donker te kunnen varen. 
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Beheersmaatregelen veerpont
De gemeente heeft de veerpont laten ontwerpen en bouwen door een deskundige, ervaren bouwer 
van veerponten. In het bestek heeft de gemeente geëist dat er een aantal veiligheidsmiddelen aan 
boord zou zijn. Bij de bouw zijn op verzoek van de gemeente de eisen meegenomen uit de regeling 
veerponten van het toenmalige Binnenschepenbesluit (BSB). Ook heeft de gemeente de toenmalige 
exploitant bij de bouw betrokken en de veerpont door ILT laten keuren. 

Conclusie
De gemeente heeft bij de bouw zeker gesteld dat de veerpont aan de technische eisen van het 
Binnenschepenbesluit voldeed, terwijl dit niet wettelijk verplicht was, en heeft de veerpont 
vrijwillig laten keuren door ILT. 

Beheersmaatregelen uitvoering exploitatie
De gemeente noch de exploitant hebben regels of richtlijnen opgesteld over de externe omstandig-
heden waaronder de veerpont niet mag varen (bijvoorbeeld ijsgang, slecht zicht, wind) of de 
materiële condities waaronder de veerpont niet mag varen (bijvoorbeeld ontbreken van reddings-
middelen, defecte verlichting, technische mankementen). De partijen leggen de eerste verant-
woordelijkheid hiervoor bij de schipper. De gemeente heeft verklaard dat, indien de schipper een 
melding maakt van slechte weersomstandigheden of falende techniek, een besluit tot niet varen 
genomen wordt door de gemeente en exploitant. Dit is niet schriftelijk vastgelegd. De schipper was 
hier niet mee bekend. 

Bij een gedegen risicobeoordeling wordt vooraf vastgesteld onder welke (extreme) externe 
omstandigheden en materiële condities niet gevaren zou mogen worden, ongeacht het oordeel van 
een schipper. Dit biedt handvatten en richtlijnen voor ervaren en onervaren schippers in hun 
afweging om te bepalen of er gevaren kan worden. Met name voor een onervaren schipper is het 
moeilijk om de omstandigheden of condities in te schatten waaronder nog veilig gevaren kan 
worden. In dit geval was er door de combinatie van het ontbreken van duidelijke richtlijnen en de 
onervaren heid van de schipper een verhoogd risico dat onder gevaarlijke omstandigheden gevaren 
zou worden.

Conclusie
De gemeente heeft, naast de eisen ten aanzien van de schipper, geen eisen opgenomen in het 
contract met de exploitant om de veiligheid van de exploitatie te borgen. Zo zijn geen 
schriftelijke afspraken gemaakt over externe omstandigheden en de materiële conditie van de 
veerpont waaronder de exploitatie niet zou mogen plaatsvinden.

In de wet- en regelgeving zijn diverse voorschriften opgenomen voor het veilig gebruik van de 
vaarwegen. Aan kleinere veerponten zijn geen technische eisen gesteld. De provincie ziet geen 
aanleiding om in de Vaarwegenverordening Zuid-Holland eisen te stellen om de veiligheid op de 
vaarweg te borgen. Het is voor de provincie onduidelijk hoe, na het vervallen van het veren-
reglement, het toezicht en de handhaving met betrekking tot veerponten op de provinciale 
vaarwegen zijn geregeld. De Raad stelt vast dat de provincie als vaarwegbeheerder verantwoordelijk 
is voor de veiligheid van de vaarweg maar geen veiligheidseisen stelt aan (de exploitatie van) 
kleinere veerponten. 

Conclusie
De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de vaarweg maar stelt geen veilig-
heids eisen aan (de exploitatie van en toezicht op) kleinere veerponten.
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3.1.3 Toezicht op naleving van eisen

Beoordelingskader
De opdrachtgever dient toezicht te (laten) houden op de opdrachtnemer om ervoor te zorgen 
dat de opdracht volgens afspraken wordt uitgevoerd. Indien nodig neemt een opdrachtgever 
(nieuwe) beheersmaatregelen om dit te borgen. 

Toezicht op toerusten schipper
De gemeente heeft in de aanbesteding twee eisen gesteld aan de exploitant voor het voor zijn taak 
toerusten van de schipper. De gemeente heeft niet gecontroleerd of de exploitant voldeed aan de 
aanbestedingseisen. Een medewerker van de gemeente die zich bezighield met de aanbesteding 
wist dat de schipper niet beschikte over een vaarbewijs. Hij wist echter niet dat het bezit van een 
vaarbewijs was opgenomen in de aanbestedingseisen. 

Op 16 januari 2012, dus twee weken voor het voorval, ontdekte de gemeente na het afhandelen 
van een klacht dat de schipper niet over een vaarbewijs beschikte én dat deze eis was opgenomen 
in de aanbestedingseisen. De gemeente heeft hierop contact gezocht met de exploitant, en zag in 
verband met de aanwezigheid van permanente begeleiding door de tweede schipper en vanwege 
het feit dat het leertraject was gestart geen noodzaak om extra maatregelen te treffen, De 
gemeente meende dat de reeds afgesproken veiligheidseisen volstonden en er geen reden was om 
de ingeslagen weg te wijzigen. Met het leertraject zou binnen afzienbare tijd worden voldaan aan 
de aanbestedingseisen.

De Raad merkt op dat er geen afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling van de schippers. 
Daarnaast was, zoals eerder al gesteld, de tweede schipper niet ervaren in het overzetten van 
passagiers en/of het varen met een veerpont. De eerste schipper had ten tijde van het voorval nog 
geen van de opleidingen uit het opleidingsplan van de exploitant gevolgd. De eerste schipper voer 
na drie weken ook alleen, waarbij de tweede schipper niet permanent op de veerpont aanwezig was 
en dus niet in staat was om direct in te grijpen. De reeds ingezette maatregelen waren daarmee 
niet toereikend om de niet-nakoming van de aanbestedingseis te compenseren. 

Als reactie op de klacht stelt de gemeente dat de exploitant zich hield aan het BSB en dat daarin is 
opgenomen dat de bemanning van de veerpont niet in het bezit hoeft te zijn van een (klein) 
vaarbewijs. Uit deze reactie en de onduidelijkheid binnen de gemeente over de aanbestedingseis 
blijkt dat de gemeente als opdrachtgever geen toezicht heeft gehouden op de wijze waarop de 
exploitant voldeed aan de eisen die waren gesteld voor het voor zijn taak toerusten van de schipper. 

De exploitant wist dat de schipper niet beschikte over een vaarbewijs. De exploitant wilde eerst 
bezien of het besturen van de veerpont de schipper zou bevallen. Als dat het geval was, zou de 
schipper conform het opleidingsplan een klein vaarbewijs gaan halen. De exploitant heeft zich 
hiermee niet aan de aanbestedingseisen gehouden. 

Conclusies
De exploitant heeft zich niet gehouden aan de aanbestedingseisen. 

De gemeente heeft niet gecontroleerd of de exploitant zich hield aan de aanbestedingseisen. 
Toen bleek dat dit niet het geval was, heeft de gemeente geen aanvullende actie ondernomen 
om dit te compenseren.
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Toezicht op (de exploitatie van) de veerpont
De gemeente houdt toezicht op de exploitatie van de veerpont. De frequentie waarmee dit gebeurt 
is onduidelijk. De gemeente heeft toegelicht dat regulier enkele keren per jaar en in januari 2012 
ten minste tien keer toezicht is gehouden.52 De gemeente houdt hiervan geen registratie bij. Wel is 
bekend dat bij geen van de bezoeken die de gemeente in januari 2012 heeft verricht bijzonderheden 
zijn geconstateerd. 

Volgens de gemeente mag de exploitant geen veranderingen aanbrengen aan de veerpont zonder 
goedkeuring van de gemeente. Deze eis is niet opgenomen in de aanbestedingseisen of voor-
waarden. Na oplevering in 2007 heeft de vorige exploitant wijzigingen aangebracht aan de veer-
pont.53 De gemeente was niet op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. 

Hoewel volgens de gemeente toezicht is gehouden, constateert de Raad dat de gemeente diverse 
wijzigingen niet heeft opgemerkt. Zo kwam de gemeente er pas na een voorval in 2010 achter dat 
een stalen ketting was weggehaald.54,55 De gemeente heeft daarop geen ketting teruggeplaatst. 
Ook heeft de gemeente toen niet onderzocht, of laten onderzoeken, of beheersmaatregelen nodig 
waren ter verbetering van de veiligheid. 

Naast de door de gemeente niet opgemerkte constructieve wijzigingen was ook de veiligheids-
uitrusting van de veerpont niet op orde. Zo waren de oorspronkelijk aangebrachte reddingsboeien 
niet aan boord en was de brandblusser niet op druk en niet voorzien van een keuringssticker. De 
gemeente kwam er na afhandeling van een klacht – en dus niet in het kader van toezicht - achter 
dat de eerste schipper niet in het bezit was van een vaarbewijs. Hieruit valt op te maken dat, 
ongeacht het aantal keren dat iemand van de gemeente is langsgegaan bij de veerpont, het toezicht 
niet was gericht op het voldoen aan eisen die de gemeente zelf had gesteld. 

Conclusie
Het toezicht van de gemeente was niet gericht op de eisen die de gemeente zelf had gesteld. 
Hierdoor miste de gemeente een kans om diverse aanpassingen aan de veerpont en gebreken 
aan de veiligheidsuitrusting op te merken.

Zoals in paragraaf 2.5 al genoemd, heeft de Raad het uitgangspunt dat de afspraken tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers tevens het aspect veiligheid dienen te omvatten. Het is aan de 
opdrachtgever - in casu de gemeente - om zich ervan te verzekeren dat de exploitant zijn verant-
woordelijkheid voor veiligheid voldoende waarmaakt. Deze verantwoordelijkheid van de opdracht-
gever zou moeten doorwerken in het traject van aanbesteding en opdrachtverlening door het 
stellen van veiligheidseisen in het contract met de exploitant. De opdrachtgever moet borgen dat 
er op naleving van veiligheidseisen wordt toegezien.

Alvorens een opdracht te verlenen aan een aanbieder van een dienst dient in de aan bestedings-
procedure aandacht te zijn voor selectiecriteria en gunningcriteria. Selectiecriteria richten zich op 
de geschiktheid van het bedrijf voor de uit te voeren dienst. Gunningcriteria richten zich op een 
beoordeling van de daadwerkelijke aanbieding. 

52 Zie ook paragraaf 2.3.
53 Na oplevering in 2007 heeft de vorige exploitant onder meer de volgende wijzigingen aangebracht aan de 

veerpont: een autospiegel is geplaatst om het zicht naar achteren te verbeteren; een stalen ketting aan 
de voorzijde, die diende te voorkomen dat passagiers op- of afstappen voordat de veerpont aan de wal 
was vastgemaakt, is weggehaald en een ketting aan de achterzijde is geplaatst om te voorkomen dat 
passagiers van boord vallen. De huidige exploitant heeft een nieuwe ketting aan de voorzijde geplaatst, 
die dient om te voorkomen dat passagiers op- of afstappen voordat de veerpont aan de wal is vastgemaakt.

54 Deze ketting diende om te voorkomen dat passagiers op- of afstapten voordat de veerpont aan de wal 
was vastgemaakt.

55 De nieuwe exploitant heeft een kunststof ketting (terug)geplaatst om te voorkomen dat passagiers op- 
of afstapten voordat de veerpont aan de wal was vastgemaakt. Het is onduidelijk of de gemeente hiervan 
op de hoogte is gebracht. De gemeente heeft tijdens een interview verklaard niet door de exploitant te 
zijn geïnformeerd over deze wijziging. In reactie op het conceptrapport bleek dat de gemeente door de 
huidige exploitant wel op de hoogte is gebracht van deze wijziging.
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De gemeente kan dus op deze beide momenten veiligheidseisen stellen. De gemeente heeft als 
selectiecriteria opgenomen dat de bedrijven lokaal, vertrouwd en VCA-gecertificeerd dienen te zijn. 
Deze selectiecriteria hebben beperkte relevantie voor de uit te voeren dienst, namelijk het 
exploiteren van een veerpont. De gemeente heeft de aanbesteding op grond van financiële 
overwegingen gegund aan een exploitant, zonder dat is nagegaan of de exploitant beschikte over 
de juiste kennis, kunde en ervaring. In de gunningcriteria heeft de gemeente twee veiligheidseisen 
opgenomen, namelijk het klein vaarbewijs en VCA.56 Er zijn geen afspraken vastgelegd over 
bijvoorbeeld de externe omstandigheden of de materiële condities waaronder de veerpont niet 
mag varen. De Raad constateert dat in de selectiecriteria en gunningcriteria beperkte aandacht is 
geweest voor veiligheidseisen. 

Conclusie
In de selectie- en gunningcriteria van de aanbestedingsprocedure voor de exploitatie van de 
veerdienst is beperkte aandacht geweest voor veiligheidseisen.

De reactie van de gemeente op de klacht die het op 12 januari 2012 ontvangen heeft, is een 
signaal dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor veiligheid legt bij de exploitant. De gemeente 
stelt namelijk dat de exploitant verantwoordelijk is voor de (verkeers)veiligheid. De Raad is van 
mening dat een opdrachtgever zich niet kan onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid voor 
veiligheid door deze te delegeren aan een exploitant of opdrachtnemer. Elke opdrachtgever blijft 
ook zelf verantwoordelijk om waarborgen in te bouwen voor een veilige exploitatie.

3.1.4 Overige bevindingen 
De Keereweer is in opdracht van de gemeente voorzien van veerpontverlichting. Daarnaast heeft 
de provincie aanwijzingsborden geplaatst om te waarschuwen dat een oversteek van een veerpont 
wordt genaderd. De provincie heeft de Keereweer echter niet als veerpont aangewezen. De 
gemeente heeft ook geen verzoek ingediend bij de provincie om de veerpont aan te wijzen. Volgens 
het BPR is de Keereweer daarom geen veerpont maar een klein motorschip, en mag het niet de 
verlichting van een veerpont voeren. Ook zijn de BPR-borden op de wal ten onrechte geplaatst. 
Deze situatie heeft overigens niet bijgedragen aan het ontstaan van het voorval.

De Raad constateert dat de provincie en gemeente niet hebben geborgd dat de veerpont als 
zodanig is aangewezen. De provincie heeft na de aanvaring aangegeven dat zij voornemens is om 
de Keereweer alsnog aan te wijzen als veerpont in de zin van het BPR.

3.2 AnAlyse vAn de wet- en regelgeving voor de exploitAtie vAn veerponten

Voor de veiligheid van pleziervaartuigen gelden de technische bepalingen van de Wet plezier-
vaartuigen.57 Voor kleinere veerponten gelden echter geen wettelijke technische voor schriften. De 
Raad vindt het opmerkelijk dat voor bedrijfsmatig personenvervoer met kleinere veer ponten 
minder eisen gelden dan voor recreatief gebruik van vaartuigen. Zelfs aan bijboten, die slechts een 
beperkt gedeelte van de tijd worden ingezet en waarmee geen passagiers mogen worden vervoerd, 
worden technische eisen gesteld. De Raad constateert hiermee een onbalans in de wet- en 
regelgeving en een lacune in de wet- en regelgeving waar het kleinere veerponten betreft.

Door dit gebrek aan wet- en regelgeving is diversiteit ontstaan in de manier waarop opdrachtgevers 
en exploitanten veerponten exploiteren. Partijen zijn vrij in hun keuze om eisen aan de schipper, 
het vaartuig of de uitvoering van de exploitatie te stellen. Uit het onderzoek is gebleken dat de 
partijen hier op uiteenlopende wijze invulling aan geven. Echter, indien kennis en deskundigheid bij 
gemeenten en andere opdrachtgevers ontbreken, is met het opnemen van dergelijke eisen niet 
geborgd dat een minimum veiligheidsniveau gehandhaafd wordt.

56 Zoals eerder opgemerkt in het rapport heeft de gemeente niet gecontroleerd of de exploitant voldeed 
aan deze aanbestedingseisen. Beide veiligheidseisen werden niet nageleefd door de exploitant.

57 In bijlage 7 is aanvullende informatie over de Wet pleziervaart opgenomen.
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Het ontbreken van wet- en regelgeving heeft ook gevolgen voor het toezicht. ILT houdt geen 
toezicht op kleinere veerponten. Opdrachtgevers, exploitanten en vaarwegbeheerders dienen er 
daarom zelf voor te zorgen dat toezicht wordt gehouden op de veilige exploitatie van de veerpont. 
Dit kan publiekrechtelijk (middels de APV of een aparte verordening) of privaatrechtelijk (in de 
aanbesteding). Indien gemeenten dit niet regelen vindt in het geheel geen toezicht plaats. 

Het is in de huidige situatie dus toegestaan om een kleinere veerpont te exploiteren zonder dat de 
bestuurder over kennis, kunde of ervaring beschikt en zonder dat het vaartuig degelijk gebouwd en 
onderhouden is en voorzien is van veiligheidsmiddelen. 

Conclusies
Aan het vervoer van personen aan boord van kleinere veerponten worden, in tegenstelling tot 
de recreatieve pleziervaart, geen wettelijke technische eisen gesteld.

Door het gebrek aan wet- en regelgeving is diversiteit ontstaan in de manier waarop partijen 
invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor veiligheid, zonder dat geborgd is dat aan 
een bepaald minimum veiligheidsniveau wordt voldaan.

3.3 AnAlyse vAn verkennend onderzoek nAAr kleinere veerponten in nederlAnd

De Raad heeft verkennend onderzoek verricht bij vier andere gemeenten om te onderzoeken hoe 
zij de veilige exploitatie van een kleinere veerpont borgen. Het doel van dit verkennend onderzoek 
is te achterhalen of het onderzoek naar de aanvaring met de Keereweer aanknopingspunten biedt 
voor andere opdrachtgevers en exploitanten van dit type vervoer. 

Tussen de onderzochte gemeenten bestaan verschillen in de wijze van exploitatie van kleinere 
veerponten. Ten eerste zijn er verschillende organisatievormen waarin de gemeenten de exploitatie 
van de veerpont vormgegeven: een gemeentelijke (dochter)organisatie met beroepskrachten 
ondersteund door medewerkers uit leer-werktrajecten respectievelijk stichtingen met vrijwilligers 
al dan niet ondersteund door medewerkers uit sociale werkplaatsen en re-integratiebedrijven. 

Ten tweede verschilt de wijze waarop de gemeenten hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid in 
de publieke ruimte, en als opdrachtgever voor personenvervoer ook voor de binnen hun gemeente 
aanwezige kleinere veerpont, omzetten in eisen voor de exploitatie van een veerpont. Wet- en 
regelgeving en brancherichtlijnen ontbreken. Gemeenten en exploitanten zijn vrij in de eisen die zij 
stellen aan onder meer de vaartuigveiligheid, kwalificaties voor de bemanning en het toezicht 
daarop. Dit vindt soms formeel plaats in de vorm van een gemeentelijke verordening (niet zijnde 
de APV), een dienstverleningsovereenkomst of een convenant maar soms ook informeel met 
globale afspraken over veiligheid. 

Tenslotte is er diversiteit in inhoudelijke eisen voor de exploitatie van de veerpont. Deze verschillen 
treden op in veiligheidseisen voor de veerpont, bemanning en passagiers, de uitvoering van de 
veerdienst en het toezicht op de naleving van de gestelde eisen. Met name de eisen voor het voor 
zijn taken toerusten van de bemanning en de bijbehorende toetsingscriteria verschillen. 

Het LVP is samen met andere partners, regionale diensten van Rijkswaterstaat, ILT en het SVC 
bezig met de ontwikkeling van een conceptleidraad met minimale eisen waaraan veerponten die 
minder dan 13 personen vervoeren moeten voldoen. Deze leidraad kan opdrachtgevers onder-
steunen bij het formuleren van selectie- en gunningcriteria in het aanbestedingsproces. Ook is in 
een overleg tussen diverse overheden, exploitanten van kleinere veerponten en de VNR de wens 
uitgesproken om te komen tot een wettelijk kader voor kleinere veerponten.
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Conclusies
De wijze waarop gemeenten en exploitanten invulling geven aan de exploitatie van veerponten 
verschilt. 

Diverse partijen zijn bezig met de ontwikkeling van een conceptleidraad om de veiligheid van 
kleinere veerponten te borgen. 
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4 CONCLUSIES

Factoren die hebben bijgedragen aan het voorval:

• De gemeente en de exploitant hebben geen schriftelijke risicobeoordeling gemaakt. Dit 
bemoeilijkt het nemen van passende beheersmaatregelen.

• De gemeente heeft tijdens de aanbestedingsprocedure beperkte aandacht gehad voor de 
veiligheidseisen, en behoudens eisen aan de capaciteiten van de schipper geen nadere eisen 
gesteld aan de exploitant om de veiligheid van de exploitatie te borgen.

• De gemeente en de exploitant hebben aandacht besteed aan het inwerken van de nieuwe 
schipper, maar deze aandacht was te weinig gericht op hetgeen een schipper moet kunnen om 
een veerpont veilig te besturen en welke inwerktermijn en praktijktraining hiervoor nodig is.

• De exploitant heeft zich niet gehouden aan de aanbestedingseisen.

• De gemeente heeft niet gecontroleerd of de exploitant aan de aanbestedingseisen voldeed. 
Toen bleek dat dit niet het geval was, heeft de gemeente geen aanvullende actie ondernomen 
om dit te compenseren.

• De gemeente en exploitant hebben de risico’s van de exploitatie van de veerpont onvoldoende 
beheerst.

Overige conclusies: 

• Er bestaan geen wettelijke technische eisen voor kleinere veerponten, terwijl aan plezier-
vaartuigen en bijboten wel eisen worden gesteld.

• Door het gebrek aan wet- en regelgeving voor kleinere veerponten is diversiteit ontstaan in de 
manier waarop partijen invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor veiligheid, zonder 
dat geborgd is dat aan een bepaald minimum veiligheidsniveau wordt voldaan.

• Diverse overheden, opdrachtgevers en exploitanten zijn bezig met de ontwikkeling van een 
conceptleidraad om de veiligheid van kleinere veerponten te borgen. 
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5 AANBEVELINGEN

De Raad komt tot de volgende aanbevelingen:

Aan de exploitant, AH Vrij: 

1. Zorg dat de veiligheidsrisico’s van de exploitatie van de veerpont zoveel als mogelijk beheerst 
worden. Besteed in ieder geval aandacht aan:

- Het voor zijn taak toerusten van de schipper;
- de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont; 
- de uitvoering van de exploitatie.

Aan de gemeente Rijswijk: 

2. Zorg dat de veiligheidsrisico’s van de exploitatie van de veerpont schriftelijk worden vastgelegd. 
Neem maatregelen om deze risico’s zoveel als mogelijk te beheersen en zie toe op de naleving. 
Besteed in ieder geval aandacht aan:

- Het voor zijn taak toerusten van de schipper;
- de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont; 
- de uitvoering van de exploitatie.

Aan het Landelijk Veren Platform: 

3. Zorg in samenwerking met alle branchepartijen dat de leidraad voor kleinere veerponten wordt 
vastgesteld en beschikbaar komt voor derden. Besteed in de leidraad, rekening houdend met 
lokale omstandigheden, in ieder geval aandacht aan:

- Het voor zijn taak toerusten van de schipper;
- de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont; 
- een veilige uitvoering van de exploitatie.

Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: 

4. Ondersteun het Landelijk Veren Platform bij het vaststellen van de leidraad voor kleinere veer-
ponten en breng het belang van een veilige exploitatie van veerponten en de rol van de 
opdrachtgever hierbij bij uw leden onder de aandacht. 

Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de opvolging van 
deze aanbeveling binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de betrokken minister kenbaar 
te maken. Niet-bestuursorganen of personen aan wie een aanbeveling is gericht dienen hun standpunt ten 
aanzien van de opvolging van de aanbeveling binnen een jaar kenbaar te maken aan de betrokken minister. 
Een afschrift van deze reactie dient gelijktijdig aan de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de 
minister van Veiligheid en Justitie verstuurd te worden.
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BIJLAGE 1: ONDERZOEKSVERANTWOORDING

AAnleiding onderzoek

Op 31 januari 2012 heeft op het Rijn-Schiekanaal bij Rijswijk een aanvaring plaatsgevonden tussen 
de veerpont Keereweer en het motorvrachtschip Reinod 15. Hierbij zijn twee passagiers van de 
veerpont korte tijd te water geraakt. Zij zijn hierbij niet gewond geraakt.

Voor de Onderzoeksraad is openbaar vervoer een belangrijk aandachtsgebied. Passagiers dragen 
de zorg voor hun veiligheid over aan de vervoerder en zij moeten er vervolgens op kunnen rekenen 
dat de dienst op een veilige manier wordt uitgevoerd. Een eerste analyse van de toedracht rond het 
voorval, samen met het gegeven dat drie weken voor het voorval de exploitatie van de veerpont 
was gewijzigd, riep de vraag op of de risico’s hier in voldoende mate waren beheerst. Ook wilde de 
Onderzoeksraad weten of een onderzoek aanknopingspunten kan bieden voor opdrachtgevers en 
exploitanten van veerponten in andere gemeenten. Dit was voor de Onderzoeksraad aanleiding om 
een onderzoek te starten naar het voorval op 31 januari. 

doelstelling onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek is door middel van inzicht in het voorval in Rijswijk bijdragen aan 
een structurele verbetering van het bewaken en beheersen van risico’s van fiets-/voetveren zoals 
in Rijswijk. Het onderzoek richt zich hierbij vooral op de wijze waarop de risico’s van het varen met 
de veerpont zijn beheerst.

De twee onderzoeksvragen van dit onderzoek luiden: 

1. Hoe en in welke verantwoordelijkheidsstructuur was de veiligheid van de veerpont Keereweer 
door de betrokken partijen geborgd?

2. In hoeverre biedt het onderzoek aanknopingspunten voor een veilige exploitatie van veerponten 
voor andere opdrachtgevers en exploitanten?

AAnpAk

Direct na het voorval heeft de Onderzoeksraad (technisch) onderzoek gedaan ter plaatse van de 
ongevallocatie. Ook zijn verklaringen van betrokkenen en getuigen opgenomen. Verder is gebruik 
gemaakt van beschikbare documentatie van betrokken partijen. 

Om te onderzoeken of het onderzoek aanknopingspunten biedt voor andere opdrachtgevers en 
exploitanten van dit type vervoer, is bij een viertal andere gemeenten verkennend onderzoek 
verricht. Er is hierbij niet getracht een representatief beeld te geven van de situatie in Nederland. 
Op basis van een overzicht van alle veerdiensten in Nederland is een selectie gemaakt van 
veerponten die voldoen aan de volgende criteria:

• Aanwezigheid van een kleinere veerpont; 
• varend op niet-Rijksvaarwater waar beroepsvaart actief is; 
• geografisch/bestuurlijk gespreid over het land.

Uit de selectie kwamen veertien gemeenten in aanmerking voor een nadere analyse. Hieruit zijn 
vier gemeenten geselecteerd voor een semigestructureerd interview. Dit betrof een gemeente met 
gereglementeerde voorschriften (APV) voor haar fiets-/voetveren, een gemeenten met een nog in 
gebruik te nemen fiets-/voetveer waarover recent besluitvorming heeft plaatsgevonden, een 
gemeente in dezelfde provincie als de Keereweer en een gemeente in een andere provincie.
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inzAge

Een inzageversie van dit rapport is toegezonden aan de betrokken partijen, conform de Rijkswet 
Onderzoeksraad voor veiligheid. Zie bijlage 2 van het rapport.

bijeenkomst

Op 10 mei 2012 heeft de Onderzoeksraad in een bijeenkomst met een aantal betrokken partijen 
gesproken over mogelijkheden om de veiligheid van kleinere veerponten te verbeteren. 

begeleidingscommissie

De Onderzoeksraad heeft voor dit onderzoek geen begeleidingscommissie ingesteld. Wel is op 
diverse momenten binnen het onderzoek gebruik gemaakt van externe deskundigen. 

projectteAm

Het projectteam bestond uit de volgende personen:
mr. J.J.G. Bovens onderzoeksmanager 

ir. A.A.J. van der Zee projectleider/onderzoeker

W. Boutkan onderzoeker

dr. E.M. de Croon analist

A.J. Timmers MSc onderzoeker

De volgende personen hebben een belangrijke bijdrage geleverd:
E. Moonen onderzoeker

ir. M.J. Schuurman onderzoeker

P.H. Verheijen, MSHE onderzoeker

ing. M. Vlag onderzoeker
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BIJLAGE 2: INZAGEREACTIES

Een conceptversie van dit rapport is, conform de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, 
voorgelegd aan de betrokken partijen. Deze partijen is gevraagd het rapport te controleren op 
feitelijke onjuistheden en eventuele omissies. Het rapport is voorgelegd aan de volgende personen 
en organisaties:

• Gemeente Rijswijk;
• AH Vrij, exploitant Keereweer;
• provincie Zuid-Holland;
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
• schipper Keereweer;
• schipper Reinod 15;
• Van Gansewinkel Groep, eigenaar Reinod 15.

Allen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid te reageren.

Het commentaar heeft in sommige gevallen wel, en in andere gevallen niet geleid tot aanpassing 
van het rapport. De reacties die niet hebben geleid tot aanpassing van het rapport zijn opgenomen 
in een tabel, waarbij tevens is opgenomen waarom de reactie niet is verwerkt. Deze tabel is te 
vinden op de website van de Onderzoeksraad: www.onderzoeksraad.nl
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BIJLAGE 3: BEVINDINGEN TECHNISCH ONDERZOEK 

keereweer

De Keereweer heeft schade opgelopen aan de stuurboord reling en aan een beugel die de twee 
gedeelten van de reling bijeen hield. De schade aan de reling was beperkt tot krassen; de beugel is 
circa 35 cm ingedeukt. Figuur 5 toont de schade aan de Keereweer.

Figuur 5:  Schade aan de Keereweer (links: ingedeukte reling, midden en rechts: verf-/krasschade 
aan reling) [bron: KLPD]

Uit technisch onderzoek na de aanvaring, waaronder een vaartest, zijn geen bijzonderheden 
vastgesteld ten aanzien van de voortstuwing en stuurinrichting. De veerpont had geen reddings-
boeien of reddingsvesten aan boord. Wel waren een brandblusser58 en een pikhaak aan boord. De 
veerpont was niet voorzien van een heklicht aan de achterzijde en niet uitgerust met radar of 
marifoon. De zichtpositie van de schipper was over bakboord. 

tecHniscH onderzoek reinod 15

Na de aanvaring zijn een deuk en lichte krassen geconstateerd aan de stuurboordzijde van de boeg 
van de Reinod 15. Technisch onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen of deze het gevolg waren van 
de aanvaring. De schipper van de Reinod 15 en de rederij hebben verklaard dat dit oude schade 
betrof. Aan de bakboordzijde van de boeg is geen schade geconstateerd. Figuur 6 toont de schade 
aan de Reinod 15.

Figuur 6:  Schade aan de Reinod 15 (links: deuk in stuurboord boeg, rechts: krassen stuurboord 
boeg) [bron: KLPD]

58 De brandblusser was niet op druk en niet voorzien van een keuringsticker of -certificaat. 
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Uit technisch onderzoek na de aanvaring kwamen geen bijzonderheden naar voren ten aanzien van 
de voortstuwing en stuurinrichting. De Reinod 15 was onder meer voorzien van een elektronisch 
kaartsysteem (ECS), een Automatic Identification System (AIS)59, een radar en marifoon. Ook 
waren op het schip drie videocamera’s geplaatst, waarvan de beelden zichtbaar waren op drie 
schermen in de stuurhut. De camerabeelden werden niet opgeslagen. Het ECS en de radar stonden 
niet aan op de ochtend van het voorval. Het zicht vanuit het stuurhuis en de dode hoek60 van het 
schip voldeden aan de wettelijke eisen.

59 Van de AIS-transponder zijn twee signalen opgevangen in de tijd dat het schip zich in de buurt van de  
ongevallocatie bevond, namelijk om 07.47 uur en 07.50 uur. Gezien het grote tijdsinterval van deze  
ontvangen AIS-signalen zijn deze data niet gebruikt in het onderzoek. 

60 De grootste afstand waarop het wateroppervlak vóór de voorsteven van een schip niet zichtbaar is, 
gerekend vanuit het stuurhuis.
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BIJLAGE 4: BETROKKEN PARTIJEN

Rijksoverheid
(i&M, SZW)

Zorgt voor wetgeving (en toezicht) Adviseert gemeenten / provincies Adviseert eigenaren / exploitanten

Beheert vaarweg
Geeft opdracht tot exploitatie

Geeft opdracht voor
ontwerp en 

bouw veerpont

Zorgt voor inzet schipper en klein onderhoud veerpont

Ontwerpt
en bouwt
veerpont

Beheert groot
onderhoud

van veerpont

Vereniging Nederlandse
Gemeenten/

Interprovinciaal Overleg
Branchepartijen

Provincie Zuid-Holland
(vaarwegbeheerder)

Gemeente Rijswijk
(eigenaar Veerpont) Bouwer

Vaarweg
(Rijn-Schiekanaal) Schipper Veerpont

Betrokken Partijen

Direct Betrokken Partijen

Veiligheid Veerdienst Keereweer

Exploitant

Voor de beheersing van de veiligheid van de veerdienst te Rijswijk moeten de betrokken partijen 
zorgen dat vaarweg veilig is, de schipper voor zijn taken toegerust is en de veerpont zelf aan de 
hiervoor geëigende eisen voldoet. De partijen die hier direct invloed op hebben zijn de exploitant 
AH Vrij (inzet schipper en klein onderhoud veerpont), de gemeente Rijswijk (opdrachtgever) en 
verantwoordelijk voor groot onderhoud, de provincie Zuid-Holland als vaarwegbeheerder en de 
botenbouwer. De rijksoverheid heeft als wetgever en toezichthouder een rol. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) als adviserende organen 
richting respectievelijk de gemeenten en de provincies. Tot slot hebben de branchepartijen een rol 
in het adviseren van eigenaren en exploitanten. Gegeven de factoren die hebben bijgedragen tot 
het voorval is het huidige onderzoek vooral gericht op de rol van de gemeente en de exploitant.



42

BIJLAGE 5: BRIEF PROVINCIE AAN GEMEENTE
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BIJLAGE 6: REACTIE GEMEENTE OP BRIEF PROVINCIE
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BIJLAGE 7: BEOORDELINGSKADER

inleiding

Dit hoofdstuk bevat het beoordelingskader waar de Onderzoeksraad zijn bevindingen aan toetst. 
De Onderzoeksraad baseert zich hierbij op de huidige wet- en regelgeving, alsmede andere 
relevante normen en richtlijnen. Daarnaast hanteert de Onderzoeksraad een beoordelingskader 
voor de wijze waarop betrokken partijen de eigen veiligheid en veiligheidsmanagement invullen. 

Het beoordelingskader bestaat uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte bevat de beschrijving van de 
voor het onderzoek relevante wet- en regelgeving. Vervolgens zijn in het tweede gedeelte de 
vigerende normen en richtlijnen in de branche weergegeven. Het laatste gedeelte bevat de 
verwachtingen van de Onderzoeksraad over de manier waarop partijen invulling geven aan de 
eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid en veiligheidsmanagement.

wet- en regelgeving

Op kleinere veerponten zoals de Keereweer is geen internationale wet- en regelgeving van 
toepassing. 

Binnenvaartwet
De Binnenvaartwet (BVW) is een implementatie van de Europese Richtlijn 2006/87/EG. De BVW is 
nader uitgewerkt in het Binnenvaartbesluit (BVB) en de Binnenvaartregeling (BVR). De BVW stelt 
onder meer eisen aan:

• Deugdelijkheid, inrichting en uitrusting van het schip;
• arbeidsomstandigheden;
• lichamelijke gesteldheid en vakbekwaamheid van de schipper.

Binnenvaartbesluit 
Het Binnenvaartbesluit (BVB) geeft uitwerking aan de BVW en regelt de toegang tot de markt van 
het bedrijfsmatig vervoer per binnenschip, de technische eisen voor binnenschepen, de 
bemanningsvoorschriften, de vaarbewijsplicht en de scheepsnummering. 

Tabel 4 en 5 geven een overzicht van de eisen die gelden voor veerponten vanuit de BVW, het BVB 
en de BVR ten aanzien van een Certificaat van Onderzoek (CvO) en een vaarbewijs.

Lengte (m) Passagiers (#) Inhoud (LxBxT, m3) Certificaat van 
Onderzoek

<20 ≤12 <100 Nee

≥19 Ja

>12 Ja

≥100 Ja

Tabel 4: Verplichting tot Certificaat van Onderzoek bij veerponten

Een CvO is verplicht voor veerponten met een lengte van 20 meter of meer, en/of met een inhoud 
van 100 m3 of meer en/of die meer dan twaalf passagiers vervoeren. Een CvO is daarmee niet 
verplicht voor kleinere veerponten. Het ontbreken van een certificaatplicht heeft aanzienlijke 
consequenties voor de technische eisen aan schepen en de bedrijfsvoering. Zo hoeven kleinere 
veer ponten bijvoorbeeld niet te beschikken over een marifoon, een rusttijdenregistratie en 
voldoende reddingsmiddelen voor de passagiers. Ook is een vaarbewijs of een geneeskundige 
verklaring of onderzoek niet verplicht voor schippers van kleinere veerponten. 
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Lengte (m) Snelheid (km/u) Passagiers (#) Vaarbewijs

<15 ≤20 ≤12 Nee

<15 >20 ≤12 Klein

≥15 en <20 <30 ≤12 Klein

≥20 en <40 <30 ≤12 Beperkt Groot

≥40 Groot

≥30 Groot

>12 Groot

Tabel 5: Vaarbewijsplicht bij veerponten

Een vaarbewijs is verplicht voor schippers van veerponten met een lengte vanaf 15 meter, en/of die 
met een snelheid van meer dan 20 km/uur kunnen varen en/of die meer dan twaalf passagiers 
vervoeren. Een vaarbewijs is daarmee niet verplicht voor kleinere veerponten.

Binnenvaartpolitiereglement 
Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is de uitwerking van vaarregels die opgenomen zijn in de 
Scheepvaartverkeerswet (SVW), welke de basis vormt voor het reguleren van het scheep vaart-
verkeer op de Nederlandse binnenwateren. Het BPR bevat de verkeersregels voor de Nederlandse 
binnenwateren. Het gaat hierbij over zaken als verkeerstekens, het gebruik van radar of marifoon 
en de voorrangs- en uitwijkregels op het water. 

Ten aanzien van het voorval zijn onder meer de volgende artikelen relevant: 

Artikel 1.01 Betekenis van enkele uitdrukkingen
3. groot schip: schip niet zijnde een klein schip
4. klein schip: schip waarvan de lengte minder dan 20 m bedraagt, waartoe als de lengte wordt 

aangemerkt de afstand van de voorkant van het voorste tot de achterkant van het achterste 
vaste deel van de romp, zonder de boegspriet, de papegaaistok en het trimvlak, zulks met 
uitzondering van
a. een schip dat een groot schip sleept, assisteert, duwt of langszijde vastgemaakt meevoert;
b. een passagiersschip;
c. een veerpont die vaart op een vaarweg van de klasse II of hoger, zoals vastgesteld door de 

Conférence Européenne des Ministres de Transport en opgenomen in het besluit van de 
Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 februari 2006, nr. RWS/SDG/2006/21059 
inhoudende de Richtlijnen vaarwegen 2005 (Stcrt. 2006, 32);

d. een vissersschip;
e. een duwbak.

14. veerpont: schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de vaarweg wordt overgestoken, en 
dat door de bevoegde autoriteit als veerpont is aangemerkt

Artikel 1.02 Verantwoordelijkheid voor de naleving van het reglement61

1. Een schip, met uitzondering van een duwbak, en een samenstel moeten zijn gesteld onder het 
gezag van een persoon die het schip of het samenstel voert. Deze persoon wordt hierna 
aangeduid als schipper.

2. De schipper is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van dit reglement, tenzij uit 
die bepalingen blijkt, dat de naleving aan anderen is opgedragen

61 BPR artikel 1.02 geldt zowel voor de Keereweer als de Reinod 15.
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Artikel 1.04 Voorzorgsmaatregelen62

De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle 
voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goede zeemanschap of door de omstandigheden 
waarin het schip of het samenstel zich bevindt zijn geboden, teneinde met name te voorkomen 
dat:
a. het leven van personen in gevaar wordt gebracht;
b. schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, dan wel aan 

oevers of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de 
oevers daarvan bevinden;

c. de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.

Artikel 3.08 Tekens van grote motorschepen
1. Een alleenvarend groot motorschip moet ’s nachts voeren:

a. een toplicht op het voorschip in de lengte-as van het schip op een hoogte van tenminste 5 
m. Deze hoogte mag worden verminderd tot 4 m, indien de lengte van het schip niet meer 
dan 40 m bedraagt;

b. boordlichten op gelijke hoogte en in een lijn loodrecht op de lengte-as van het schip, 
tenminste 1 m lager dan het toplicht, en niet meer dan 1 m binnen de buitenzijden van het 
schip;

c. een heklicht op het achterschip, zoveel als mogelijk in de lengte-as van het schip op een 
zodanige hoogte, dat het goed zichtbaar is voor een ander schip dat het schip oploopt.

2. Een alleenvarend groot motorschip mag ’s nachts op het achterschip een tweede toplicht 
voeren op een grotere hoogte dan het toplicht op het voorschip.

Artikel 3.16 Tekens van varende veerponten
3. Een vrijvarende veerpont moet des nachts voeren: 

a. een wit helder rondom schijnend licht, bedoeld in het eerste lid, onder a; 
b. een groen helder rondom schijnend licht, bedoeld in het eerste lid, onder b, en, 
c. boordlichten en een heklicht. Deze lichten moeten voldoen aan artikel 3.08, eerste lid, 

onder b en c. 

Artikel 4.02 Geven van geluidsseinen63

1. Een groot schip moet ter voorkoming van aanvaring zo nodig de geluidsseinen geven, vermeld 
in bijlage 6.

2. Een klein schip moet ter voorkoming van aanvaring zo nodig het attentiesein, het sein «Ik kan 
niet manoeuvreren» en zo nodig het noodsein, vermeld in afdeling A van bijlage 6, geven en 
het mag zo nodig een der overige algemene geluidsseinen, vermeld in afdeling A alsmede het 
mistsein, vermeld in afdeling G van bijlage 6, geven.

Artikel 6.23 Vaarregels voor veerponten
1. Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, nadat hij zich er van 

heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden.
2. Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater medewerking verlangen 

van een groot schip.
3. Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of overstekende 

veerpont.

Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat de verantwoordelijkheid of is voldaan aan deze voorwaarden 
rust op de pont die deze manoeuvre uitvoert. De schipper van de pont behoort te beoordelen of de 
overige vaart aan die manoeuvre medewerking kan verlenen zonder dat deze de koers of snelheid 
plotseling en in sterke mate moet wijzigen.

62 BPR artikel 1.04 geldt zowel voor de Keereweer als de Reinod 15.
63 BPR artikel 4.02 geldt zowel voor de Keereweer als de Reinod 15.
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De Keereweer is door de bevoegde autoriteit (provincie Zuid-Holland) niet aangewezen als veerpont. 
Hiermee was de Keereweer op grond van het BPR een klein motorschip. Ten aanzien van de 
verlichting en de voorrangsregels gold voor de Keereweer daarom het volgende:

Artikel 3.13. Tekens van kleine schepen 
1. Een alleenvarend klein motorschip moet ’s nachts voeren:

a. hetzij:
1°.  een toplicht in de lengteas van het schip, op dezelfde hoogte als de boordlichten en 

tenminste 1 m voor deze lichten. Dit licht moet een helder licht zijn;
2°.  boordlichten. Deze lichten mogen gewone lichten zijn. Zij moeten zich op gelijke hoogte 

en in één lijn loodrecht op de lengteas van het schip bevinden; en
3°.  een heklicht op het achterschip, op zodanige hoogte dat het voor een oploper goed 

zicht baar is;
b. hetzij:

1°.  een toplicht, zoals voorgeschreven onder a, 1°. Dit licht moet echter ten minste 1 m 
hoger dan de boordlichten worden gevoerd;

2°.  de boordlichten, zoals voorgeschreven onder a, 2°. Deze lichten mogen echter onmiddellijk 
naast elkaar of in één lantaarn verenigd in de lengteas van het schip aan of nabij de boeg 
worden gevoerd; en

3°.  een heklicht, zoals voorgeschreven onder a, 3°. In plaats van dit heklicht en van het 
onder b, 1°, bedoelde toplicht mag een wit rondom schijnend licht worden gevoerd.

2. Een alleenvarend klein open motorschip met een lengte van minder dan 7 m waarvan de hoogst 
bereikbare snelheid niet meer is dan 13 km per uur ten opzichte van het water mag, in plaats 
van de bij het eerste lid voorgeschreven lichten, een wit gewoon rondom schijnend licht voeren. 

Artikel 6.14 Vertrek
1. Een schip mag slechts vertrekken, nadat het zich er van heeft vergewist dat dit zonder gevaar 

kan geschieden.
3. Een klein schip moet bij het vertrekken voorrang verlenen aan een groot schip.
4. Een klein schip mag bij het vertrekken medewerking verlangen van een ander klein schip.

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
De Arbowet geldt voor alle organisaties die werknemers in dienst hebben, en regelt de (verbetering 
van de) arbeidsomstandigheden met als doel het bevorderen van de gezondheid, de veiligheid en 
het welzijn van werknemers. De Arbowet richt zich op zowel de werkgever als de werknemer. 

De werkgever dient te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers betreffende 
alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed 
mogelijke arbeidsomstandigheden. Hierbij mag de arbeid geen nadelige invloed hebben op de 
veiligheid en gezondheid van de werknemer, dienen de gevaren en risico’s van de werknemer 
zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt, en dienen doeltreffende maatregelen te worden 
getroffen bij ongevallen, brand en evacuatie. De werkgever dient schriftelijk de risico’s vast te 
leggen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarin onder meer de gevaren en 
risicobeperkende maatregelen moeten worden opgenomen. Werknemers dienen doeltreffend te 
worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Ook 
hebben werknemers recht op doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht.

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten, in overeenstemming met zijn opleiding en de 
door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en 
gezondheid en die van de andere betrokken personen.
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Wet pleziervaartuigen
De Wet pleziervaartuigen is het gevolg van een EG-richtlijn en bevat keuringseisen (CE) voor 
pleziervaartuigen. De Wet pleziervaartuigen stelt met het oog op de veiligheid eisen aan vaartuigen 
die gebruikt worden ten behoeve van sportbeoefening of vrijetijdsbesteding. Vaartuigen die 
gebruikt worden voor bedrijfsmatig vervoer, zoals veerponten, vallen niet onder deze wet. De wet 
stelt onder meer eisen aan:

• Beveiliging tegen overboord vallen;
• zicht vanaf de stuurstand;
• stabiliteit en vrijboord;
• openingen in romp, dek en bovenbouw;
• stuureigenschappen;
• brandbeveiliging en –blusapparatuur; 
• navigatieverlichting.

Verenwet
De Verenwet geeft aan provincies de bevoegdheid om regels te stellen voor overzetveren voor de 
veiligheid van passagiers en goederen, ter oplegging van de verplichting tot bekendmaking van 
dienstregeling en tarief, en tot het treffen van verdere in het provinciaal belang nodig geoordeelde 
voorzieningen. Provincies kunnen wateren aanwijzen waarop die regels van toepassing zijn. Indien 
provincies geen gebruik maken van hun regelgevende bevoegdheid of indien een veer vaart op een 
water dat niet door de provincie is aangewezen, komt de bevoegdheid toe aan de gemeente 
waarbinnen het veer wordt geëxploiteerd. 

AAnvullende normen en ricHtlijnen

Het ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) van Rijkswaterstaat heeft in een aantal overleggen samen 
met andere partners, regionale diensten van Rijkswaterstaat, ILT en het Landelijk Veren Platform 
(LVP) een inventarisatie gemaakt van het ontbreken van verplichtingen voor kleine fiets-/voetveren. 
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een conceptleidraad met minimale eisen voor veerponten 
die minder dan 13 personen vervoeren. Het concept van deze “leidraad minimale nautische en 
technische eisen” stelt dat om te voldoen aan artikel 1.04 van het BPR/RPR de navolgende minimale 
eisen invulling kunnen geven aan voorzorgsmaatregelen voor een veilige vaart:

1. De exploitant van de veerpont dient een verklaring van een deskundige te overleggen waaruit 
blijkt dat de veerpont voor het maximaal aantal te vervoeren personen voldoet aan:
• Voldoende draagvermogen;
• voldoende stabiliteit; 
• voldoende vrijboord.

2. Een veerpont moet zijn uitgerust met minimaal één reddingsboei met een lijn met een lengte 
van ten minste 20 meter en zodanig opgeborgen dat zij voor onmiddellijke gebruik gereed is.

3. Een veerpont moet zijn uitgerust met reddingmiddelen van voldoende drijfvermogen voor het 
ten hoogste toegestane aantal passagiers.

4. Een veerpont voorzien van een mechanische voortstuwing dient te zijn voorzien van ten minste 
één goedgekeurde en voor het schip geschikte brandblusser.

5. Een bemande veerpont moet zijn voorzien van een door het Oranje Kruis goedgekeurde 
verbandtrommel.

6. Een vrij varende veerpont moet zijn uitgerust met een anker met voldoende houdkracht voor 
de vaarweg waar het een oeververbinding onderhoudt, rekening houdend met wind, stroming 
en bodemgesteldheid.

7. De schipper dient vrij uitzicht te hebben vanaf de plaats waar de pont wordt bediend.
8. Een veerpont die een oeververbinding onderhoudt op een vaarweg dat is geclassificeerd als 

vaarwegklasse II of hoger dient te zijn voorzien van een goedgekeurde marifooninstallatie. De 
schipper dient in het bezit te zijn van een marifooncertificaat.

9. De bemanning van een vrij varende veerpont dient te bestaan uit ten minste één persoon in 
het bezit van een klein vaarbewijs voor het gebied waar de oeververbinding wordt onderhouden.
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beoordelingskAder veiligHeidsmAnAgement

De structuur en de invulling van het veiligheidsmanagementsysteem spelen een cruciale rol bij het 
aantoonbaar beheersen en continu verbeteren van de veiligheid. Dit geldt voor alle organisaties die 
actief of meer van een afstand betrokken zijn bij activiteiten waarbij een potentieel gevaar voor de 
burger in Nederland kan ontstaan. Het betreft hier organisaties van diverse aard en omvang en 
met verschillende rollen en verantwoordelijkheden zoals ministeries, provincies, gemeenten en 
private bedrijven. De vereiste wijze van invulling van het veiligheidsmanagementsysteem in een 
bepaald onderzoeksgebied is direct afhankelijk van de context. Deze context wordt onder meer 
bepaald door de aard, de omvang en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Ook de 
fase in de levenscyclus (focus op ontwerp, uitvoering, beheer, etc.) zijn bepalend voor de context. 
Gebaseerd op (inter)nationale wet- en regelgeving en in een groot aantal breed geaccepteerde en 
geïmplementeerde normen heeft de Onderzoeksraad een aantal veiligheidsaandachtspunten 
gedefinieerd die invulling zouden moeten krijgen in het veiligheidsmanagementsysteem van 
betrokken organisaties. Het betreft de volgende aandachtspunten:

1. Inzicht in risico’s als basis voor veiligheidsaanpak: Startpunt voor het bereiken van de 
vereiste veiligheid is:

i. een verkenning van het systeem en daarna
ii. een inventarisatie van de bijbehorende risico’s. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke 

gevaren beheerst dienen te worden en welke preventieve en repressieve maatregelen 
daarvoor noodzakelijk zijn.

2. Aantoonbare en realistische veiligheidsaanpak: Ter voorkoming en beheersing van 
ongewenste gebeurtenissen dient een realistisch en praktisch toepasbare veiligheidsaanpak 
ofwel veiligheidsbeleid, inclusief de bijbehorende uitgangspunten, vastgelegd te worden. Deze 
veiligheidsaanpak dient op managementniveau vastgesteld en aangestuurd te worden. Deze 
veiligheidsaanpak is gebaseerd op:

i. relevante vigerende wet- en regelgeving,
ii. beschikbare normen, richtlijnen en ‘best practices’ uit de branche, en eigen inzichten en 

ervaringen van de organisatie en de voor de organisatie specifiek opgestelde veiligheids-
doelstellingen.

3. Uitvoeren en handhaven veiligheidsaanpak:  Het uitvoeren en handhaven van de 
veiligheidsaanpak en het beheersen van de geïdentificeerde risico’s vindt plaats door:

i. een beschrijving van de wijze waarop de gehanteerde veiligheidsaanpak tot uitvoering wordt 
gebracht, met aandacht voor de concrete doelstellingen, plannen inclusief de daaruit voort-
vloeiende preventieve en repressieve maatregelen.

ii. transparante, eenduidige en voor ieder toegankelijke verdeling van verantwoordelijkheden 
op de werkvloer voor de uitvoering en handhaving van veiligheidsplannen en maatregelen.

iii. duidelijke vastlegging van de vereiste personele inzet en deskundigheid voor de verschillen 
taken.

iv. een duidelijk en actieve centrale coördinatie van veiligheidsactiviteiten.

4. Aanscherping veiligheidsaanpak: De veiligheidsaanpak dient continu aangescherpt te 
worden op basis van:

i. de periodiek en in ieder geval bij iedere wijziging van uitgangspunten, uitvoeren van (risico)
analyses, observaties, inspecties en audits (proactieve aanpak).

ii. een systeem van monitoring en onderzoek van incidenten, bijna ongevallen en ongevallen, 
alsmede een deskundige analyse daarvan (reactieve aanpak). Op basis hiervan worden 
evaluaties uitgevoerd en wordt eventueel door het management de veiligheidsaanpak 
bijgesteld. Tevens worden verbeterpunten aan het licht gebracht waarop actief kan worden 
gestuurd.
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5. Management sturing, betrokkenheid en communicatie: Het management van de 
betrokken partijen/organisatie dient:

i. intern zorg te dragen voor duidelijke en realistische verwachtingen ten aanzien van de 
veiligheidsambitie, zorg te dragen voor een klimaat van continue verbetering van de veilig-
heid op de werkvloer door in ieder geval het goede voorbeeld te geven en tenslottevoldoende 
mensen en middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

ii. extern duidelijk te communiceren over de algemene werkwijze, wijze van toetsing daarvan, 
procedures bij afwijkingen etc. op basis van heldere en vastgelegde afspraken met de  
omgeving.
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BIJLAGE 8: NIEUWSBERICHT VERENIGING NEDERLANDSE RIVIERGEMEENTEN 

Onderstaand nieuwsbericht is afkomstig van de website van de Vereniging Nederlandse 
Riviergemeenten (www.vnrgemeenten.nl, geplaatst op 28 mei 2010).

Kader voor kleine veerponten

28.05.2010
In veel gemeenten langs de grote rivieren wordt gebruik gemaakt van veerponten om mensen 
(en hun voertuigen) over de rivier te zetten. Veerponten zijn er in verschillende soorten en 
maten.

Veerponten geschikt voor 13 of meer personen vallen onder de Binnenvaartwet. Dit betekent 
dat er technische-, bemannings- en veiligheidseisen aan de ponten gesteld worden. Een aantal 
ponten wordt door de bevoegde autoriteit als veerpont aangewezen. Dan worden er in de 
scheepvaartverkeerswet eisen gesteld aan deze ponten op het gebied van verlichting, 
seinvoering, gebruik van marifoon en radar en voorrangsregels. 

Kleine veerponten tot en met 12 personen, die niet aangewezen zijn, vallen niet onder deze 
wetgeving. Zowel bij exploitanten van deze veerponten als bij de bevoegde autoriteiten en 
handhavers bestaat onduidelijkheid over de eisen waaraan deze ‘kleine veerponten’ moeten 
voldoen. 

In een overleg met betrokken partijen, waarbij ook de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
aanwezig was, is de wenselijkheid van een wettelijk kader besproken. Diverse overheden en 
betrokkenen gaven aan daar behoefte aan te hebben. Daarom gaat er gewerkt worden aan 
een landelijk kader. Hierin wordt de aandacht gericht op: 

 – technische eisen 
 – nautische eisen 
 – inrichting van de veerstoep en eisen aan de veerstoep 
 – bemanningseisen 
 – normen van aanwijzing van veerponten door bevoegde autoriteiten 

Dit kader moet verankerd worden in regelgeving, zodat uniforme toepassing door bevoegde 
autoriteiten gewaarborgd is.
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