
Welkom bij de jubileumbijeenkomst: 

‘Verdiepen en vooruitkijken’

6 september 2017



10 jaar Platform Schone Scheepvaart

- Meer dan 30 seminars georganiseerd

- Ruim 500 unieke bezoekers

- Waarderingscijfer bezoekers: 7,5 gemiddeld

- Enkele opmerkingen bezoekers: 

“Kennis delen én netwerken is een goede combi bij PSS”

“Zorg dat Nederland voorop loopt met betrekking tot duurzame 

ontwikkeling”

“Breng de complete keten van scheepvaart bij elkaar (reder-

toeleverancier-werf)”

“Zet door, hou koers en focus op de horizon! Een schone 

scheepvaart komt eraan!”



10 jaar Platform Schone Scheepvaart

2008: MARPOL Annex VI (emissies naar de lucht) wordt van kracht

2008: Europese Zwavelrichtlijn wordt van kracht

2010: Maximale zwaveluitstoot van 0,10% in Europese havens

2013: EEDI geldt voor nieuwbouwschepen en SEEMP voor bestaande schepen

2015: Maximale zwaveluitstoot van 1,00% naar 0,10% in SECA’s (MARPOL Annex VI en EU-Zwavelrichtlijn)

2015: EU-Verordening voor het monitoren, rapporteren en verifieren van CO2-emissies treedt in werking

2015: F-gassenverordening is van kracht � uitfasering van oude CFK-gassen in koelinstallaties

2016: NECA langs de Noord-Amerikaanse kusten is een feit, waar NOx -III norm geldt voor nieuwbouwschepen

2016: IMO neemt besluit over mondiale zwavelnorm in 2020 � aanscherping van 3,50% naar 0,50%

2016: IMO besluit positief over een roadmap voor een reductiestrategie van broeikasgassen

2017: IMO besluit positief over een NECA Noordzee en NECA Oostzee per 2021

2017: IMO besluit positief over het IMO-datacollectiesysteem voor CO2-emissies

8-9-2017: Ballastwaterverdrag treedt in werking

Tijdlijn regelgeving 2007-2017



Programma vandaag
14.00 uur Platform Schone Scheepvaart: 

Interactieve terugblik op het 10-jarig bestaan 

Martin Dorsman

Voorzitter Stuurgroep 

Platform Schone 

Scheepvaart

14.15 uur Introductie deelsessies

14.25 uur Naar de subzalen

14.35 uur Deelsessies 

A) Alternatieve brandstoffen en emissies 

Moderator: Johan de Jong, manager international relations MARIN 

B) Financiering van duurzame zeescheepvaart 

Moderator: Lodewijk Wisse, stafmedewerker economische en fiscale zaken KVNR 

16.05 uur Pauze

16.35 uur Plenaire terugkoppeling resultaten deelsessies 

16.55 uur Key-note speaker: 

Visie op de verduurzaming van de sector in de 

komende 10 jaar

Bert van Grieken, Director 

multimodal Nedcargo

17.25 uur Afronding programma Martin Dorsman

17.30 uur Feestelijke netwerkborrel bij Hotel New York 

(tegenover het WPC - Koninginnenhoofd 1) 

18.30 uur Einde bijeenkomst



Verdeling deelsessies
Deelsessies 

A) Alternatieve brandstoffen en emissies (zelfde zaal als waar u nu zit)

Moderator: Johan de Jong, manager international relations MARIN 

• Sander den Heijer, sector manager bij Netherlands Maritime Technology, geeft 
een overzicht van bestaande en verwachte regelgeving en de stand van de 
techniek.

• Sjoerd Hupkes Wijnstra, manager environmental affairs bij Spliethoff, over de 
afwegingen en keuzemogelijkheden voor reders. 

• Peter Snijders, business developer bij Pon-Power over de ontwikkeling van 
motoren en de toepassing van alternatieve brandstoffen.

• Jarl Schoemaker, policy & planning environmental management bij het 
Havenbedrijf Rotterdam over de visie van HbR op brandstoffen en emissies.

B) Financiering van duurzame zeescheepvaart (Zaal Colorado)

Moderator: Lodewijk Wisse, stafmedewerker economische en fiscale zaken KVNR 

• Remco Steger, director en regional head of shipping, en Peter de Jong, director, 
beide van ING over de financiering van verduurzaming van schepen.

• Joep Gorgels, Global Head of Transportation and Logistics, en Amit Wynalda
Head Transportation - North Europe, beide van ABN AMRO over 
financieringsvormen van de toekomst en de faciliteit van de European Investment 
Bank (EIB).

• Wim Vergeer, adviseur bij RVO, over bekende en onbekende Nederlandse en 

Europese fiscale, subsidie- en garantieregelingen die relevant zijn voor de 
zeescheepvaart.



Terugkoppeling deelsessies

Alternatieve brandstoffen en emissies

Door moderator Johan de Jong

Financiering van duurzame zeescheepvaart 

Door moderator Lodewijk Wisse



Keynote

Visie op de verduurzaming van de 

sector in de komende 10 jaar

Bert van Grieken 

Director Multimodal bij NedCargo











Wordt het waterstof?





Afsluiting

Dank voor uw aandacht, inbreng 

en aanwezigheid! 

Een feestelijke netwerkborrel 

vindt plaats in Hotel New York (tot 

18.30u)


