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Historische vloot gebukt onder regelzucht
De historische
vloot in Nederland
dreigt deels uit het
vaarbeeld te raken
door strenge re-
gels van overheid
en banken.

BART OLMER

E
igenaren van historische
woon- en recreatieschepen,
zoals tjalken of klippers, mo-
gen vanaf 1 januari niet

meer varen alls ze geen certiiffiicaat
hebben aangevraagd bij de rijks-

verheid. Vandaag s e laatste dag
om dat te doen.
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Tot vandaag kan er een zogeheten
Certificaat van Onderzoek worden
verkregen, ook als de schepen niet
aan alle regels voldoen voor nieuw-
bouwschepen. Als schippers worden
betrapt tijdens het varen met een
niet-gekeurd schip, riskeren ze een
boete van 1250 euro.

De inspectie Leefomgeving en
Transport, verantwoordelijk voor de
certificering, kan niet schatten hoe-
veel historische schepen er in Ne-
derland rondvaren die moeten vol-
doen aan de nieuwe eisen.

De Landelijke Vereniging tot Be-
houd van het Historisch Bedrijfs-
vaartuig (LVBHB), de grootste orga-
nisatie voor Nederlands varend erf-
goed, schat het aantal op zo’n twee-
duizend. Circa 60 procent daarvan
hheefft hhet certiiffiicaat gehhaalldd off tiijjddiig
aangevraagd, schat LVBHB-woord-
vo rder E i van Soe . „Dit is een
matige score. Daar schrokken wij
z ”
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meer netjes weggewerkt.” Voor het
certificaat moeten de schepen ook
hun vlak op dikte hebben gecontro-
leerd op een werf. Als de scheeps-
huid onder water te dun is, moeten
er dubbelingen worden aange-
bracht. Voor veel schepen een zeer
kostbare klus.

De historische vloot dreigt tevens
aan de wal te blijven doordat de Ra-
bobank – de enige verstrekker van
schheepshhypothhekken – niiiet meer ac-
cepteert dat ‘hun’ schepen op eigen
kracht varen. IN s opte r cent met
het aanbieden van scheepshypothe-

r e Rabobank een mo-
nopoliepositie heeft op die markt.
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vernietiging. De vloot is onverkoop-
baar geworden, veel varend erfgoed
verdwijnt naar het buitenland of
gaat voor twee keer niks van de
hand. Het is echt een dramatisch
beeld.”

De Groninger scheepsmakelaar
Jos Fikkers (70), die al 35 jaar in de
scheepshandel zit, erkent dat de
meeste schepen die hij verkoopt
naar buitenlandse eigenaren gaan.
DDat hheefft volllgens hhem niiet alllleen te
maken met e nieuwe regels. „De
mensen die vroeger een sc p koch-
ten, rijden nu rond in campers of
staan op de golfbbfbaan. Er zijn te wei-
nig kapitaalkracht e jong en in
ons land. De buitenlandse ma t is
groter.”

De Groninger makelaar spreekt
van een ‘litanie van willekeurige ei-
sen v keu s’. „Mensen wor
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De nieuwe eisen hebben conse-
quenties voor de verkoopbaarheid
van schepen. „Ik heb een kleine
klipper in de verkoop, waarvan de
eigenaresse is overleden. Ik moest
de erven uitleggen dat zij het schip
in de nalatenschap moesten aan-
passen, omdat het anders onver-
koopbaar is. De erven hebben in-
middels 15.000 euro gespendeerd”,
aldus de scheepsverkoper, die de re-
geling een „onbillijke valbijl”
noemt.

Hij kent meerdere scheepseige-
naren die financieel niet in staat
zijn te voldoen aan de keurings- en
aanpassingskosten. „Er ligt een
plaatje van een tjalkje in de muse-
umhhaven iin Zutphhen, waarvan dde
eigenaar niet voldoende bij de les is.
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‘Mensen fiks op
kosten gejaagd
om te voldoen
aan alle eisen’

‘Er zijn te weinig
kapitaalkrachtige
jongeren in
ons land’

Historische schepen moeten vanaf 1 januari een certificaat hebben, waarvoor strenge veiligheidseisen gelden.
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