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Binnenvaartwet 
 
 
Geachte heer Flobbe, 
 
 
Gaarne vraag ik u hierbij uw aandacht voor het volgende: 
Zoals u bekend is, is op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat al weer enige tijd geleden een 
project gestart met als doel een nieuwe Binnenvaartwet tot stand te brengen. 
In deze nieuwe Binnenvaartwet worden onder meer de huidige Binnenschepenwet, Wet vervoer 
binnenvaart en de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart geïntegreerd. 
Dit project is thans in het stadium gekomen van een voorontwerp - “Proeve van binnenvaartwet” 
genoemd - dat aan zowel het betrokken bedrijfsleven als aan de controlerende en handhavende 
autoriteiten voor commentaar zal worden voorgelegd. 
Wat het bedrijfsleven betreft kan ik u mededelen dat deze Proeve op 25 maart zal worden behandeld 
in het Deelorgaan Binnenvaart.  
Voor wat betreft het aspect controle en handhaving is besloten de Proeve aan zowel de KLPD als de 
IVW-DV toe te zenden. 
Ik zou het zeer op prijs stellen indien u mij het commentaar namens de KLPD op dit ontwerp kan 
doen toekomen. Gezien het feit dat de behandeling van de Proeve in het Deelorgaan Binnenvaart 
niet voor 25 maart zal plaatsvinden, terwijl nu nog niet ingeschat kan worden hoeveel tijd het 
Deelorgaan nodig zal hebben om tot een oordeel te komen, verzoek ik u om vertrouwelijk met de u 
verstrekte informatie om te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoofd afdeling binnenvaart en vaarwegen, 
 
Drs H.M. Cramer. 
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Bereikbaar vanaf CS met tramlijnen 1,9 of 16 en buslijn 18. Vanaf HS met tramlijnen 9 of 12 (lijn 12 vanaf CS als lijn 16) en buslijn 1 

 


