
Beantwoording chat vragen informatiebijeenkomst binnenvaart 

1) Is er al duidelijkheid over of de HBEs ook nog in 2023 blijven bestaan?

A: Ja, de door de Kamer aangenomen Wet milieubeheer (dossier 35626) zet tot 2030 de

HBE-systematiek voort. Nadere invulling, zoals hoogte van de jaarverplichting landt in het

Besluit energie vervoer.

2) Op dit moment is er niet voldoende renewable brandstof beschikbaar om de hele markt op

een goede manier te vergroenen, zeker in 2025. Dit komt er op neer dat indien je

onvoldoende toegang hebt tot renewable, je geen bunkers meer kunt verkopen. De HBE's

zullen in deze situatie niet gegunt worden door concurrerende bedrijven. Is dit ook de

doelstelling van de overheid?

A: De verplichtingen zijn tot nu toe elk jaar gehaald door de brandstofleveranciers. Er zijn

geen signalen bekend dat er onvoldoende hernieuwbare energie beschikbaar zou zijn voor

de totale Nederlandse jaar- en reductieverplichtingen.  Verschillende rapporten, zoals het

duurzaamheidskader, tonen ook aan dat er voldoende grondstoffen zijn voor de ambities in

2030. Overigens betekent de reductieverplichting niet dat er een bijmengverplichting is

voor de (bunker)bedrijven met een verplichting. Zij kunnen ook HBE’s kopen van andere

bedrijven uit andere sectoren en op die manier aan hun verplichting voldoen.

3) Waarom worden de binnenvaart bunker locaties niet gezien als “tank stations” en

bijvoorbeeld worden bevracht met een bio blend brandstof waarbij de HBE word gecreëerd

op het moment van leveren aan het station? Op deze manier zou het competitief kunnen

zijn en zou ook de additionele compliance kunnen vergemakkelijken voor de binnenvaart

bunker stations

A: In de systematiek van het inboeken van vloeibare biobrandstoffen geldt het

uitgangspunt dat de partij die in aanmerking komt om in te boeken, het bedrijf is dat de

brandstofmengsels met biocomponent ‘uitslaat tot verbruik’ en daarmee in de regel de

levering aan de (vervoers)bestemming kan aantonen. Bunkerstations zijn doorgaans zelf

vergunninghouder accijnsgoederenplaats (AGP) en ontvangen hun brandstofleveringen

meestal onder schorsing van betaling van accijns en slaan vervolgens zelf uit tot verbruik.

Dat alleen uitgeslagen brandstofmengsels met biocomponent in aanmerking komen om

ingeboekt te worden heeft te maken met de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid of deze

leveringen daadwerkelijk op de Nederlandse markt belanden. Als ook verplaatsingen

eerder in de leveringsketen ingeboekt zouden mogen worden, dan zou de inboeker in

bewijsnood komen om aan te tonen dat geleverd is aan de Nederlandse markt voor

vervoer, of dat specifiek aan de binnenvaart is geleverd en niet aan de zeevaart. Dit

laatste onderscheid is van groot belang, omdat deze bestemmingen verschillende

beloningen en beperkingen kennen.

4) Mag je direct vanuit een vrachtauto biobrandstof aan een binnenvaart schip leveren?

A: Ja. Voor het inboeken van leveringen biobrandstof aan een binnenschip is geen

beperking voorzien voor het soort transportmiddel dat gebruikt wordt om het binnenschip

te beladen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voor een brandstofleverancier die ook AGP-

vergunninghouder is, mogelijkheden zijn om vanuit zijn (land)locatie leveringen van

biobrandstof naar een binnenschip te brengen en ze in te boeken.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35626


5) Mag je vanuit een vrachtauto biobrandstof leveren aan een bunkerschip dat vervolgens

een binnenvaartschip belevert?

A: Wat niet is toegestaan is dat er meerdere tussenschakels zijn tussen het

leveringsmoment dat wordt ingeboekt en de daadwerkelijke levering aan een

binnenvaartschip. Als er na de ingeboekte levering meerdere geschakelde verplaatsingen

plaatsvinden met bijvoorbeeld zowel truck als bunkerboot, dan komt de inboeker in

bewijsnood om aan te tonen dat er uitslag tot verbruik van de brandstof met

biocomponent aan een binnenvaartschip heeft plaatsvonden. Als u plannen heeft om in te

boeken, is het altijd aan te raden contact op te nemen met de NEa om specifieke

leveringsscenario’s te bespreken. Maar de hierboven genoemde lijn is het vertrekpunt.

6) Er wordt gesteld dat er door de uitstel het panteia rapport niet meer relevant is en de 
sector vanaf januari volgens jullie “ het probleem moeten monitoren”.
Echter het verschil met RED2 en FQD is dat er vanaf jan 2022 GEEN FYSIEKE verplichting 
meer is. Gevolg kwaliteit issue is voorlopig uitgesteld, maar issue bunker toerisme wat ook in 
dit rapport beschreven staat en veelvoudig besproken is, is nog steeds actueel.
Waarom is dit rapport dan niet meer relevant en waarom wordt er geen duidelijk plan 
gemaakt aan de hand van de uitkomst hiervan?

A: Zowel de jaarverplichting als de reductieverplichting werken met een 
handelssystematiek. Er is dus nooit sprake van een eis dat er fysieke bijmenging 
plaatsvindt. Middels de verhandelbare eenheid (HBE) kan gehandeld worden. U kunt een 
HBE creëren door inderdaad bij te mengen of door een HBE van een collega op te kopen – 
bijvoorbeeld wanneer een leverancier HVO aan wegvervoer levert. Dit geeft inderdaad de 
ruimte, zeker gezien de reductieverplichting lager ligt en stabiel blijft, om gezamenlijk 
met de sector de zorgen rondom kwaliteit te adresseren. 

Het rapport van Panteia geeft inderdaad een mate van bunkertoerisme aan. Panteia houdt 
echter geen rekening met de eis vanuit de Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD). Ook België 
en Duitsland moeten zich aan deze Europese Richtlijn houden. Kortweg, moeten ook deze 
lidstaten de brandstofleveranciers die brandstoffen leveren aan binnenvaart verplichten 
om bij te dagen aan 6% ketenreductie in vervoer. Daarmee wordt een zo gelijk mogelijk 
speelveld geborgd. De lidstaten, inclusief Nederland, zijn door de Europese Commissie 
aangesproken om dit goed te implementeren. Dit had in 2020 al de norm moeten zijn. 
De bewindspersonen van IENW hebben toegezegd de implementatie van de FQD te 
monitoren en zich richting de buurlanden en bij de Europese Commissie sterk in te zetten 
om te voorkomen dat hier dusdanige discrepanties tussen ontstaan dat zij het gelijke 
speelveld verstoren en daarmee de verduurzaming en eerlijke concurrentie tenietdoen.


