Ministerie van Verkeer en Waterstaat

A an

Scouting Nederland
t.a.v-. de heer drs P.N.J. Nieuwstraten
Postbus 210
3830 AE LEUSDEN

Contactpersoon

Doorkiesnummer

ir E.J.H. Mulder

070-3511530

Datum

Bijlage(n)

8 november 2001
Ons kenmerk

Uw kenmerk

DGGIV /VM-01007291

SN/bestuur/2001-06-20

Onderwerp

Ontheffingen voor wachtschepen i.h.k.v. Binnenschepenwet.

Geachte heer Nieuwstraten,
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief is uitgebreid gediscussieerd over de door
u gevraagde ontheffingen. Uw verzoek komt voort uit de veronderstelling dat uw
varende activiteiten als bedrijfsmatig zouden worden aangemerkt en derhalve onder de
Binnenschepenwet vallen. Het aanmerken als bedrijfsmatig komt voort uit het feit dat
de contributie die door uw (eden wordt betaald gezien wordt als een vorm van vergoeding voor de varende activiteiten. De (eden zouden derhalve worden gezien als betalende passagiers.

Naar mijn mening is bedrijfsmatigheid in uw geval niet aan de orde. In een recent geval
heeft ook de rechter zich hierover uitgesproken door te stellen "dat slechts dan sprake is
van bedrijfsmatig vervoer tegen een (al dan niet kostendekkende) vergoeding, indien
deze vergoeding rechtstreeks en uitsluitend betrekking heeft op de diensten verleend
door middel van het gebruik maken van het schip." In uw geval kunnen leden die meevaren op de wachtschepen van Scouting niet worden gezien als "gewone" passagiers in
de zin van de Binnenschepenwet, maar zijn zij !eden van een vereniging die als zodanig
al aan bepaalde regels moeten voldoen.
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Wellicht ten overvloede wil ik u er op wijzen dat uw vereniging een eigen verantwoordelijkheid heeft op het gebied van de veiligheid van schip en opvarenden. Het dient ook
voor de deelnemende leden duidelijk te zijn dat op schepen wordt gevaren waarvoor
interne verenigingsregels gelden die niet op aile punten overeenkomen met de eisen die
in het Binnenschepenbesluit aan passagiersschepen worden gesteld.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
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