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1. SITUERING 

Als gevolg van acties gehouden in het voorjaar door Belgische binnenschippers is er een 
Protocolakkoord ondertekend door de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector 
(schippersverenigingen en hun koepelorganisaties) en de Belgische Staatssecretaris voor Mobiliteit in 
aanwezigheid van vertegenwoordigers Mobiliteit van de Belgische Gewesten. 
Overeengekomen werd dat er o.a. een Werkgroep crisis Belgische Binnenvaart zou worden 
opgestart. Die werkgroep stuurt de punten die opgenomen zijn in het protocolakkoord. 
In het kader hiervan stond op de agenda van het overleg van de werkgroep, bijeengekomen op 25 
oktober het item Problematiek Tankvaart. 
De sector heeft op die vergadering een nota gepresenteerd waarin de problemen van de tankvaart 
werden toegelicht. Vele van die problemen zijn gelijkaardig aan die van de droge ladingvaart, andere 
zijn specifiek maar ook in de tankvaart worden er tarieven gehanteerd die een gezonde 
bedrijfsvoering verhinderen.  
Eén van die specifieke items waarmee de tankvaart wordt geconfronteerd en die onrechtstreeks lage 
vrachtprijzen in de hand werkt betreft de EBIS-problematiek. 
 

2.   EBIS 

 
2.1 Wat is EBIS ? 
EBIS, het Europese Binnenvaart Inspectie Systeem, is operationeel geworden op 1 juli 1998. EBIS is 
ontwikkeld door de olie - en chemische industrie als onderdeel van de zelfverplichting, de veiligheid 
bij het gebruik van binnenvaarttankers op een hoger niveau te brengen. Het vervoer van gevaarlijke 
stoffen per binnenvaarttanker is een belangrijke speler bij de distributie van olieproducten en 
chemicaliën in Europa. Het gebruik van kwaliteitsvolle tankschepen vermindert de kans op 
ongelukken of waterverontreiniging aanzienlijk. De belangrijkste doelstelling van EBIS is een systeem 
te beheren dat objectieve gegevens m.b.t. de veiligheid en kwaliteit van tankschepen ter beschikking 
stelt. Een EBIS lid kan deze gegevens benutten om de een gewogen beslissing te nemen een schip al 
dan niet te gebruiken of aan een terminal te ontvangen. 

 
2.2 Hoe is EBIS ontstaan ? 
Toenemende aandacht voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-zaken heeft er bij 
aardoliemaatschappijen en chemische bedrijven toe geleid de risico's bij het gebruik van een 
tankschip voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen te reduceren door de kans te minimaliseren dat 
een schip ingehuurd of tot een terminal toegelaten wordt, dat niet aan hun eisen voldoet. Het 
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verladend bedrijfsleven introduceerde daartoe in toenemende mate inspecties aan boord voor 
verlading en pre-charter inspecties. 

De voordelen van een gezamenlijk uniform Europees controlesysteem, analoog aan soortgelijke 
systemen voor de zeevaart, onderkennend, hebben een aantal oliemaatschappijen en chemische 
bedrijven samengewerkt om een systeem voor tankschepen in de binnenvaart te ontwikkelen. 

Uit dit samenwerkingsverband is EBIS voortgekomen. 

2.3 Hoe staat de tankvaart tegenover EBIS ? 
De tankvaartondernemer heeft evenzeer aandacht voor VGM en onderschrijft het belang hiervan.  
Er werden de laatste jaren door de sector belangrijke inspanningen hiervoor geleverd. 
Eisen opgelegd door verscherpte regelgeving (o.a. dubbelwandige tankers) en door 
aardoliemaatschappijen en chemische bedrijven, werden gehonoreerd wat tot zware investeringen 
heeft geleid bovenop de professionalisering  die de tankvaartondernemer heeft ondergaan. 
Het voordeel van een uniform inspectie systeem zoals EBIS wordt eveneens door de sector als een 
belangrijk voordeel beschouwd. 
 

2.4 Hoe werkt EBIS ? 

De werking van EBIS wordt bepaald door drie belangrijke onderdelen: 

 Een standaard vragenlijst voor het inspecteren v/e tankschip 

 Opgeleide en geaccrediteerde inspecteurs 

 Een centrale databank van inspectierapporten toegankelijk voor EBIS leden 

De antwoorden op de vragenlijst vormen met het commentaar van de inspecteur en de kapitein van 
het tankschip het inspectierapport.  
Dit rapport wordt opgenomen in een centraal beheerde gegevensbank.   
De eigenaar / operator van het schip krijgt een kopie van het rapport toegezonden en heeft recht 
hierop commentaar in te dienen. Deze commentaar wordt bij het rapport gevoegd. 
Na zeven dagen is het voor elk EBIS lid (de industrie) mogelijk het rapport op te vragen en, aan de 
hand van dit rapport te beslissen of het schip geschikt is voor gebruik door het bij EBIS aangesloten 
lid. 
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3. PROBLEEMSTELLING 

3.1 Algemeen 
EBIS lijkt op het eerste gezicht een win/win situatie voor alle partijen. 
Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu (QHSSE) worden via EBIS gewaarborgd, wat 
zowel de aardoliemaatschappijen, chemische industrie en de tankvaart onderschrijven. Dit op een 
uniforme manier. 
Maar het systeem is complex en vooral niet transparant waardoor het door bepaalde partijen 
commercieel wordt misbruikt tegen de tankvaartondernemer.  
 

3.2 Complexiteit 
Het EBIS rapport opgemaakt door een inspecteur bestaat uit een vragenlijst “Technische Informatie” 
(Bijlage I) en een standaard vragenlijst (Bijlage II). 
Daarin wordt steeds terugkerend gefocust op: 

 Technische staat/uitrusting en werking v/h schip 

 Bemanning 

 Procedures 

Als men bijlage I en II doorneemt is het duidelijk dat het een complexe materie betreft. 
Het verplicht de tankvaartondernemer ondersteuning van “de wal” te zoeken. 
Rederijen hebben daar zelf een dienst voor opgezet, particuliere tankvaartondernemers laten zich 
ondersteunen door een bevrachter, dit vanuit management oogpunt en het spreiden van de kost 
hiervan over meerdere tankschepen. 
De particuliere tankvaartondernemer wordt hierdoor onderdeel van de bevrachter die naar de 
industrie optreed als barge-operator. In de vereiste procedures is de tankvaartondernemer 
gekoppeld aan de bevrachter, het is ondeelbaar.  
De standaard vragenlijst van EBIS is dan ook vanuit die visie opgemaakt. 

 

3.3 Transparantie 

De tankvaartondernemer heeft controle over de inspectie tot en met het invoegen van zijn eventuele 
commentaar aan het rapport.  
Daarna heeft hij geen zicht meer of een EBIS lid nu al dan niet zijn tankschip voor laden zal 
accepteren. Er kan niet pro actief worden opgetreden. De bevrachter ontdekt het al dan niet 
accepteren pas wanneer hij het tankschip nomineert om te laden bij een EBIS lid, met alle mogelijke 
problemen van dien bij weigering. 
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Maar de bevrachter die na een niet accepteren van een tankschip daardoor eventueel weet heeft 
van een negatieve beoordeling van het tankschip communiceert dit niet perse naar de 
tankvaartondernemer wat zijn onzekere situatie nog verhoogt. 
Het is voor de tankvaartondernemer dus volledig onduidelijk of hij na een inspectie bij een installatie 
(EBIS lid) nu al dan niet zal worden geaccepteerd, hij kan het alleen maar vermoeden aan de hand 
v/h inspectierapport (bij geen opmerkingen wordt het tankschip zeer waarschijnlijk geaccepteerd) . 
 

3.4 Afhankelijkheid 
Alle belangrijke partijen van de aardoliemaatschappijen en chemische industrie zijn lid van EBIS. 
M.a.w. een tankschip moet voldoen aan de EBIS-verplichtingen (= ROSR + ADN + bijkomende 
verplichtingen opgelegd door EBIS lid) om hoegenaamd voor deze partijen te kunnen worden ingezet. 
3.2, Complexiteit, maakt duidelijk dat de particuliere tankvaartondernemer hier alleen kan aan 
voldoen onder de koepel van een bevrachter. 
Net dit maakt de particuliere tankvaartondernemer zeer kwetsbaar, het wordt zeer moeilijk om de 
vrije keuze van bevrachter voluit te laten werken met negatieve prijszetting als gevolg. 
Vertrek naar een andere bevrachter betekent dat het betreffende tankschip geen EBIS keuring meer 
heeft. De tijd tussen vertrek en goedkeuring door EBIS bij de nieuwe bevrachter neemt gemakkelijk 
enkele weken in beslag en kan/wordt vanuit commercieel oogpunt van de bevrachters (worden) 
vertraagd.  
Door het gebrek aan transparantie, 3.3, is de bevrachter die de particuliere tankvaartondernemer 
nieuw onderdak wil geven niet zeker of het tankschip bij alle EBIS leden kan worden ingezet, hij zal 
dit pas ondervinden bij nominatie van het schip.  
Dit alles maakt het switchten tussen bevrachters voor de particuliere tankvaartondernemer 
bijzonder moeilijk, het is duidelijk dat dit een gezonde vrije marktwerking hindert. 
De doelstelling van EBIS welke ook de tankvaartsector onderschrijft wordt misbruikt voor 
commerciële doeleinden waarvan de tankvaartondernemer slachtoffer is.  
Een oplossing zou er uit kunnen bestaan dat de EBIS een opsplitsing mogelijk maakt tussen barge-
operator en bevrachter. Mits goede afspraken kan dan de barge- operator het VGM (Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu) gedeelte voor zich nemen en de bevrachter het commerciële gedeelte. 

 

3.5 Monopolie 
De verladers, zijnde de aardoliemaatschappijen en de chemische industrie, hebben gezamenlijk EBIS 
opgezet. Daarmee leggen zij in facto normen op die niet allemaal bij wet zijn geregeld. Door deze 
monopolie vorming controleren zij vanwege hun dominante marktpositie in facto de gehele sector 
van de tankvaart.  
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Dit krijgt uitbreiding in de eis van de aardoliemaatschappijen en de chemische industrie dat alle 
(bijna)incidenten van tankschepen door hun barge-operators aan alle aardoliemaatschappijen en de 
chemische industrie moeten worden gemeld , ook al levert het tankschip op het moment van het 
(bijna)incident uitsluitend diensten voor één bedrijf. Het betrokken tankschip wordt door deze 
monopolie vorming niet alleen bij het bedrijf geweerd waarvoor de dienst werd voor geleverd maar 
in de gehele markt. 
In de logica van EBIS, dat een centraal beheerd systeem is,  zou dan de rapportering van het incident, 
uitgevoerd door de barge-operator, met de opsomming van de  genomen acties en  maatregelen om 
eenzelfde incident in de toekomst te vermijden, aan één lid van EBIS voldoende moeten zijn. 
Praktijk is dat aan elke individueel lid van EBIS de rapportering moet worden gericht en dat zij elk 
apart de genomen acties en maatregelen moeten evalueren. Dit alles kan weken duren waardoor de 
schepen in die periode niet aan de markt kunnen deelnemen.  
 

3.6 Gebrek aan inspraak 
De tankvaart is slecht zijdelings betrokken bij het tot stand komen van de EBIS-vragenlijst die door de 
inspecteurs worden gebruikt om de tankschepen te keuren. 
In die vragenlijst zitten items die extra eisen stellen aan de tankschepen bovenop de verplichtingen 
die door het ROSR en ADN worden opgelegd. 
Er zijn drie adviseurs ( 1 voor koolwaterstoffen – 1 voor chemie – 1 voor gas) die vanuit de 
tankvaartsector adviseren maar geen echte inspraak hebben. Bovendien vertegenwoordigen die 
adviseurs niet de gehele tankvaart sector. 

 
3.7 Eenrichting 
Zoals reeds vermeld heeft de tankvaartsector belangrijke inspanningen geleverd naar zowel de 
tankschepen die ter beschikking van de industrie wordt gesteld als de professionalisering van de 
tankvaartondernemer.  
Het EBIS systeem werkt echter in één richting, de aardoliemaatschappijen en chemische industrie 
kunnen tankschepen weigeren zelfs wanneer het minor afwijkingen betreft.  
Vanwege de zwakke marktpositie zoals hierboven geschetst kan de sector daar weinig tegen 
ondernemen. Andersom heeft de professionalisering van de tankvaartondernemer en zijn 
bemanning er toe geleid dat QHSSE mankementen bij de laad- en losinstallaties nu ook door hen 
worden vastgesteld. Maar op een enkele uitzondering na gebruiken de aardoliemaatschappijen en de 
chemische industrie hun commerciële machtspositie wanneer ze op de mankementen wordt 
gewezen. 
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3.8 Keuringen 
Opzet van EBIS, is zoals beschreven in 2.2, een gezamenlijk uniform Europees controlesysteem. 
Deze uniformiteit wordt door de tankvaart echter anders ervaren, het is afhankelijk van in wiens 
opdracht en in welk lidstaat de inspectie wordt uitgevoerd. M.a.w. het level playing field is niet 
gegarandeerd. 
 

4. SAMENVATTING 

De tankvaart wil graag bij de EC volgende onder de aandacht brengen: 

 Tankvaart onderschrijft dat QHSSE-management belangrijk is 

 Tankvaart hekelt de misbruiken door tussenpartijen (zie 3.3 en 3.4) 

 Tankvaart wil dat flexibelere wisselen van bevrachter wordt mogelijk gemaakt zonder 

afbreuk te doen aan QHSSE-management. 

 Tankvaart wil inzicht bij de EBIS leden over zijn respectievelijk dossier zodat hij pro actief kan 

handelen 

 Tankvaart hekelt het monopolie misbruik via EBIS van de “Majors” 

 Gebrek aan inspraak bij het tot stand komen van de EBIS-vragenlijst 

 Tankvaart wil dat QHSSE-management in twee richtingen werkt 

 Tankvaart dat EBIS inspecties daadwerkelijk uniform worden uitgevoerd 

 
  

 
 


