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1 Algemene gegevens
1.1 Commissie
345 041, Dienstverlening bootliedenorganisaties

1.2 Werkgebied
Aan afmeren en ontmeren van schepen in havens zijn risico’s verbonden. De uitvoering van deze
activiteiten heeft veel invloed op de veiligheid en efficiëntie binnen de logistieke keten van de
havenomgeving. De direct belanghebbenden hebben het initiatief genomen dit thema op te pakken via
zelfregulering door een serie normen op te stellen voor de dienstverlening bij afmeer- en
ontmeeractiviteiten alsmede aanvullende diensten in de haven of in de waterweg naar de haven.
Het doel van de normen is het verminderen van risico’s en daarmee verminderen van het aantal
slachtoffers, ongelukken en bijna ongelukken. Het optimaliseren van samenwerkingen met de
verschillende belanghebbende organisaties in de havens zoals havenbeheerders, reders, nautische
dienstverleners en terminals en zodoende het vergroten van de efficiëntie van de dienstverlening
zullen de toegankelijkheid van de haven, de vaarwegbruikbaarheid, de verkeersdoorstroming en de
veiligheid verbeteren.

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

345041

Dienstverlening bootliedenorganisaties

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Binding

n.v.t.
Toelichting.
Voor CEN commissies geldt dat de normcommissie advies en stemrecht heeft op de genoemde Europese ontwikkelingen.
Voor ISO commissies geldt dat er onderscheid wordt gemaakt tussen P-leden (participants) en O-leden (observers).
P-leden doen actief mee aan de ontwikkeling van normen en hebben stemplicht.
O-leden hebben toegang tot de documentenstroom en kunnen reageren, maar zij hebben geen stemplicht.
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3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per 1 maart 2019
Naam persoon

Werkgever

Belang-hebbende

Rol

G. Loomeijer

Loomeijer Holding

-

Voorz.

M. Brussé

KRVE

NBV

Lid

5

G. van der Burg

KRVE

KRVE

Lid

5

P.J. van Capello

Gate Terminal LNG

Gate Terminal LNG

Lid

2

C. Creutzburg

Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B.V.

Shell Nederland

Lid

2

A.M.P. Dekker

Tatasteel

Tatasteel

Lid

2

M. Elmar

Cruise Terminal

Cruise Terminal

Lid

2

M. Emmelot

Coöperatieve Vereniging
Vletterlieden

CVV

Lid

5

P. Haagen

RaetsMarine

RaetsMarine

Lid

2

B. Janssen

Deltalinqs

Deltalinqs

Lid

11

T. Leenderts

ECT

ECT

Lid

2

H. van der Meer

KOTUG SMIT TOWAGE

KOTUG SMIT TOWAGE

Lid

4

E. de Neef

NBV

NBV

Lid

5

K. Noorman

ORAM

ORAM

Lid

11

J. van Rookhuijzen

KOTUG SMIT TOWAGE

KOTUG SMIT TOWAGE

Lid

4

M. Schotte

De Koperen Ploeg

De Koperen Ploeg

Lid

5

H.W. Tabak

Intamar Consultancy

Intamar Consultancy

Lid

3

F. Elzinga

Raetsmarine

Raetsmarine

Lid

2

K. Groeneveld

Euronordic

Euronordic

Lid

1

Tj. de Groot

Loodswezen

Loodswezen

Lid

4

J. Preesman

KRVE

KRVE

Lid

5

Th. van Ravesteyn

MSC Nederland

MSC Nederland

Lid

2

J.W. Verkiel

Port of Rotterdam

Port of Rotterdam

Lid

9

C. Groenewegen

KRVE

-

Secr.

A.F.C. Carlebur

NEN

-

Secr.

Ontbrekende belangrijke stakeholdercategorieën
Stakeholdercategorie

Reden van niet-deelname

Verklaring van de stakeholdercategorieën
Stakeholders

Omschrijving

1a

Directe gebruikers

Eindgebruiker van dienst, proces of product.

1b

Brancheorganisaties directe gebruikers

Als groep, in de vorm van belangenorganisaties.

Stakeholder
categorie
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2a

Voorwaarde scheppende
organisaties/opdrachtgevers

Organisaties die de voorwaarden bepalen waaraan het product of
dienst moet voldoen. Bijv. opdrachtgevers.
Wetmatige voorwaarden worden door wetgevende instanties bepaald
(zie onder 9).

2b

Brancheorganisaties van voorwaarde
scheppende partijen

3a

Adviserende organisaties

3b

Brancheorganisaties van adviserende
partijen

4a

Uitvoerende/toepassende/dienstverlenende
organisaties

4b

Brancheorganisaties van uitvoerende/
dienstverlenende/toepassende partijen

5a

Producenten/leveranciers van hoofdproduct

5b

Brancheorganisaties van producenten/
leveranciers van hoofdproduct

6a

Producenten/leveranciers van aanhangende
producten en diensten

6b

Brancheorganisaties van producenten/
leveranciers van aanhangende producten en
diensten

7

Onderzoek- en kennisinstellingen

Instellingen die zonder direct commercieel belang kennisleverancier
zijn of onderzoek verrichten. Bijv. onderwijsinstellingen, laboratoria,
onderzoeksinstellingen.

8

Controlerende instanties

Bijv. inspectiediensten, certificeringinstellingen.

9

Wetgevende instanties

Overheden.

10

Bestaande/nieuwe initiatiefnemers

Partijen die alternatieve initiatieven ondernemen vergelijkbaar met
NEN (normen, certificatieschema’s, richtlijnen etc.).

11

Contextbepalers groter geheel

Organisaties (bijv. stichtingen, platforms) die op generieke wijze
betrokken zijn.

Organisaties die andere belanghebbenden inhoudelijk kunnen
adviseren (bijv. ingenieursbureaus, adviesbureaus, consultancy).

Productnormalisatie: organisaties die het product gebruiken/toepassen
in hun dienstverlening naar de eindgebruiker toe (bijv. aannemer,
installateur).
Dienstennormalisatie: organisaties die een proces of dienst verlenen
aan de eindgebruiker (bijv. schuldhulpverlener).

Bij productnormalisatie is dit de hoofdproducent/hoofdleverancier.
Bij dienstennormalisatie wordt deze categorie niet gebruikt. De rol van
‘producent/leverancier’ wordt vervuld door de uitvoerende,
dienstverlenende organisatie.

Bij productnormalisatie betreft dit producenten/leveranciers van
producten die als grondstof, halffabricaat of rest-/afvalstof in de
productketen voorkomen.
Bij dienstennormalisatie betreft het de aanbieders van aanvullende
diensten.

Visualisatie stakeholderparticipatie
In het onderstaande figuur is visueel de mate van deelname van de verschillende stakeholder
categorieën weergegeven.
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Review belanghebbenden
Laatste review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2017
Eerstvolgende review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2021

4 Publicaties
4.1 Nationaal
NEN 8431 Scheepvaart en maritieme techniek ‐ Vastmakersboten ‐ Technische eisen
Ships and marine technology ‐ Mooring launches ‐ Technical requirements
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NEN 8431
Title
Ships and marine technology - Mooring launches - Technical requirements
Scheepvaart en maritieme techniek - Vastmakersboten - Technische eisen
Scope
This standard applies to mooring launches that are used for assistance in mooring and unmooring of
all kind of vessels.
The standard defines the technical requirements for mooring launches and the on-board equipment in
order to minimize risks arising from the regular operation of the launches in the specified wind and sea
conditions as given by the assigned design category.
This standard also contains additional requirements in case the mooring launches are used for the
following supplementary activities:
• bringing out oil booms/screens;
• transfer of a limited number of persons including transfer to and from vessels;
• transport and transfer of relatively light cargoes to and from vessels.
This standard does not apply to recreational craft according to Directive 2013/53/EC or inland
waterway vessels according to Directive 2006/87/EC.

4.2 Europees
Niet van toepassing
4.3 Internationaal
Niet van toepassing

5 Ambitie, doelstellingen en diensten - Het Serviceprofiel
In het Serviceprofiel wordt de dienstverlening van NEN aan de normcommissie vastgelegd. Het maakt
de behoefte van de normcommissie inzichtelijk, waardoor NEN zijn toegevoegde waarde voor de
normcommissie kan optimaliseren. Mensen en middelen kunnen zo effectief en efficiënt mogelijk
worden ingezet.
Centraal staat de ontwikkeling van normen met betrekking tot de dienstverlening van
bootliedenorganisaties. Hierbij komen zowel proces, bedrijfsmiddelen als benodigde competenties aan
de orde. Draagvlak bij verschillende groepen belanghebbenden is daarbij van belang. Op korte termijn
zal de normalisatie een Europees karakter krijgen. De participatie in werkgroepen draagt bij aan de
kennis op het onderwerp.
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Het profiel bestaat uit 4 aspecten:

6 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
6.1 Nationaal werk
NC 345041 De normcommissie draagt zorg voor het opstellen van normen met betrekking tot de
dienstverlening van organisaties die assisteren bij het afmeren en ontmeren van zeegaande
vaartuigen.
Te ontwikkelen normen:
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NEN 8432
Title
Mooring services — Safety management systems — Requirements
Afmeer en ontmeer diensten — Veiligheidsmanagement systemen — Eisen
Scope
This Standard provides a set of requirements for the Safety Management System of Boatmen
Organizations, which are deemed to be essential for the provision of mooring services operations in
the SPI domain complying with the ISM Code.
NEN 8433
Title
Boatmen services — Mobile winches — General requirements and safety requirements
Bootlieden diensten — Mobiele winches — Algemene eisen en veiligheidseisen
Scope
This standard applies to mobile winches that are used for assistance in mooring and unmooring of all
kind of vessels.
This standard describes and defines the safety requirements of mobile winches in order to minimize
risks arising from the regular operation of the mobile winches in mooring and unmooring activities.
This standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to mobile
winches, when these are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably
foreseeable by the manufacturer, throughout its foreseeable lifetime.

6.2 CEN werk
Niet van toepassing
6.3 ISO werk
Niet van toepassing

7 Lidmaatschappen van werkgroepen
7.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

N.v.t.

7.2 Lidmaatschappen van internationale werkgroepen
Werkgroepnummer
N.v.t.

Werkgroepnaam

Naam expert
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8 Evaluatie en voortgangsrapportage
De normcommissie heeft de verantwoordelijkheid overgenomen voor de eerder aangemelde
projecten:
•
•
•

NEN 8431
NEN 8432
NEN 8433

Scheepvaart en maritieme techniek - Vastmakersboten - Technische eisen
Afmeer en ontmeer diensten — Veiligheidsmanagement systemen — Eisen
Bootlieden diensten — Mobiele winches — Algemene eisen en
veiligheidseisen

De originele aanmelding heeft plaatsgevonden door de Normcommissie 345 040 Schepen en
maritieme techniek, subcommissie 345 040 20 Vastmakersboten.
Vanwege de verbreding van het werkveld is besloten de normsubcommissie op te heffen en een
nieuwe normcommissie in te stellen. Deze normcommissie heeft hierbij het werkprogramma van de
normsubcommissie overgenomen. De normcommissie kan wijzigingen in het werkprogramma
aanbrengen.
De eerste bijeenkomst van de normcommissie heeft plaatsgevonden op 18 april 2017.
Op 15 december 2017 heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden.
NEN 8431 Scheepvaart en maritieme techniek - Vastmakersboten - Technische eisen is in januari
2018 gepubiceerd.
De ontwikkeling van NEN 8433 Bootlieden diensten — Mobiele winches — Algemene eisen en
veiligheidseisen is vrijwel afgerond. Na akkoord door de normcommissie kan dit document voor
publieke consulatie worden verstuurd
De ontwikkeling NEN 8432 Afmeer en ontmeer diensten — Veiligheidsmanagement systemen —
Eisen is vertraagd. Er dient eerst duidelijk te worden hoe een dergelijke norm goed kan worden
ingepast in de verschillende organisaties.

