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Voor een sterke
Nederlandse zeescheepvaart

Energiek en innovatief
De Nederlandse zeescheepvaart heeft een van de modernste en meest gevarieerde vloten ter wereld; met
uitstekend opgeleide bemanningen en een vooruitstrevend arbeidsvoorwaardenbeleid. De schepen variëren in
grootte en type: van zware lading, containervervoer, sleepvaart tot koel- en vriestransport en vervoer van
chemicaliën. De Nederlandse vloot is voor circa zestig procent actief in het shortsea-vervoer tussen Europese
landen en aanpalende landen als Rusland. Dit shortsea-vervoer (veelal general cargo en multi purpose) is goed
voor veertig procent van het totale goederenvervoer tussen de EU-lidstaten.
Nederlandse reders staan bekend om hun hang naar innovatie en een duurzame ontwikkeling van de
zeescheepvaart. Zij stellen hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en milieu en werken voortdurend aan de verbetering van hun prestaties en dienstverlening. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is de
belangenbehartiger van deze energieke en innovatieve bedrijfstak en vertegenwoordigt vrijwel de gehele
Nederlandse zeescheepvaartsector.

Onze visie
De Nederlandse zeescheepvaart is een moderne, schone, goed presterende en innoverende bedrijfstak die
weet te profiteren van nieuwe markten en een vooraanstaande rol speelt in een aantal belangrijke segmenten
van de Europese dan wel mondiale markt.
De Nederlandse zeescheepvaart vormt de spil van de Nederlandse maritieme cluster, biedt Nederlandse
zeevarenden een aantrekkelijke carrière aan boord en zorgt met het beheer van schepen vanuit Nederland
voor werkgelegenheid bij de walorganisatie van de rederijen. De bijdrage aan de Nederlandse economie groeit.
Het Nederlandse register is toonaangevend in termen van groei, kwaliteit en dienstverlening, waaronder
begrepen een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding, dienstverlening ook buiten de Nederlandse kantooruren en een sterke servicegerichtheid.

Nederlands register:
toonaangevend in termen van kwaliteit
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Onze missie
De KVNR richt zich op het:

• in stand houden van een vrije zeescheepvaart (‘Mare Liberum’) en het bevorderen van het internationaal vervoer over zout water;

• versterken van het ondernemingsklimaat in Nederland zodat Nederlandse reders de internationale
concurrentie aankunnen;

• stimuleren van de kwaliteit van de Nederlandse vloot;
• verbeteren van de milieuprestaties van de Nederlandse vloot;
• versterken van de arbeidsmarkt voor Nederlandse en buitenlandse zeevarenden in dienst van
Nederlandse reders en het Nederlandse zeevaartonderwijs;

• in stand houden van stabiele (inter)nationale arbeidsverhoudingen;
• versterken van het Nederlandse register door internationale ontwikkelingen te monitoren en door
te spelen aan de relevante organisaties;

• behartigen van de belangen van alle in Nederland gevestigde bedrijven die schepen op zout water
exploiteren via collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en het bieden van een
netwerkfunctie, daarbij ondersteunt door zoveel mogelijk geassocieerde leden;

• intensiveren van de samenwerking met nationale en internationale partijen.
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Belangenbehartiging, advisering
en netwerkorganisatie

De KVNR behartigt de belangen van haar leden, zijnde in Nederland gevestigde bedrijven die
schepen op zout water exploiteren, ondersteund door zoveel mogelijk geassocieerde leden.
Dat doen we door middel van collectieve belangenbehartiging, individuele advisering en
door als redersvereniging een echte netwerkorganisatie te zijn.

Collectieve belangenbehartiging
De KVNR behartigt op een pro-actieve manier uw belangen als reder in het internationale speelveld. Via de
redersvereniging bent u vertegenwoordigd in diverse nationale en internationale advies- en overlegorganen.
De KVNR draagt daarmee actief bij aan beleidsvorming in de nationale, de Europese en de internationale
maritieme politiek. De inzet is het instandhouden en verbeteren van het (inter)nationale ondernemingsklimaat
op economisch, sociaal, milieu en nautisch-technisch gebied.
Onze stafmedewerkers participeren namens de leden van de KVNR in verschillende nationale en internationale
overlegorganen. Zij doen dat in veel gevallen samen met een vertegenwoordiger van een (bestuurs)rederij.

Nationale vertegenwoordiging
Op nationaal niveau voert de KVNR regulier overleg met onder andere de ministeries van Infrastructuur en
Milieu, Financiën en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Wij leveren daarmee, in samenspraak met
onze leden, een actieve bijdrage aan beleidsvorming en aan de implementatie van nieuwe wetgeving.
Daarnaast werkt de KVNR samen met Nederland Maritiem Land en het Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping
aan de versterking van het Nederlandse maritieme netwerk en aan de promotie van de maritieme cluster.
Voorlichtingscampagnes van het bedrijfsleven, brancheorganisaties en het onderwijsveld, gericht op het
vergroten van de instroom naar het nautische onderwijs, zijn daarvan belangrijke voorbeelden. De KVNR is als
brancheorganisatie tevens aangesloten bij VNO-NCW. De KVNR neemt regulier deel aan diverse commissies van
de grootste ondernemingsorganisatie in Nederland. In specifieke gevallen trekken we gezamenlijk op met
VNO-NCW om de collectieve belangen van de Nederlandse zeescheepvaart te verdedigen en te waarborgen.
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Internationale vertegenwoordiging
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Internationaal neemt de KVNR, als lid van de nationale delegaties, deel aan ILO-conferenties (International
Labour Organisation) en als adviseur bij IMO-vergaderingen (International Maritime Organization).
Naast deze belangrijke internationale en beleidsbepalende platforms is de KVNR namens de Nederlandse
reders aangesloten bij de volgende maritieme organisaties:
• European Community Shipowners’ Associations (ECSA)
• International Chamber of Shipping (ICS)
• Baltic and International Maritime Council (BIMCO)
De KVNR is vertegenwoordigd in het bestuur van de ECSA en Uitvoerend Comité van ICS. Dit maakt het mogelijk
om invloed uit te oefenen op Europese en internationale regelgeving en daarmee het ‘gelijke speelveld’ voor
de in Nederland gevestigde rederijen te verbeteren.

Sociale partners in de zeevaart
De KVNR speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de loon- en arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen
en sociale regelingen van de zeevarenden. Deze regelingen komen tot stand in het overleg tussen de sociale
partners aan werkgevers- en werknemerszijde. Aan werknemerszijde is dit de vakorganisatie Nautilus
International en aan werkgeverszijde zijn dit:
• Stichting Sociaal Maritiem Werkgeversverbond (SMW),
• Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH)
• Netherlands Maritime Employers Association (NEMEA). Deze organisatie richt zich op niet-EUzeevarenden op schepen onder Nederlandse vlag.
Hoewel deze werkgeversverenigingen juridisch los staan van de KVNR, voert de KVNR daarvan wel de secretariaten. Alleen rederijen die aangesloten zijn bij de KVNR kunnen lid worden.

Verbeteren van het ‘gelijke speelveld’
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Individuele advisering
De KVNR hecht, naast de collectieve belangenbehartiging, minstens zoveel belang aan het bieden van individuele dienstverlening aan de aangesloten leden. Deskundige en ervaren stafmedewerkers van de KVNR
kunnen u op alle relevante onderwerpen adviseren. Als lid hebt u kortom op ieder gewenst moment toegang
tot de toegevoegde waarde van een jarenlang opgebouwde kennis, ervaring en best practices op alle voor u
belangrijke gebieden.

KVNR-dienstenpakket
De KVNR biedt een dienstenpakket op basis van expertise. De medewerkers van het KVNR-bureau zijn actief
op alle terreinen van de zeescheepvaart, variërend van de maritieme arbeidsmarkt (onderwijs en bemanning),
tot duurzaamheid (milieu, innovatie, veiligheid en kwaliteit) en ondernemingsklimaat (fiscaal, juridisch,
assurantiën en scheepvaartpolitiek). Zij staan u als vakspecialist en adviseur bij; in uw overleg met, bijvoorbeeld, Nautilus International of overheidsorganisaties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport.

KVNR-circulaires
Ook een goede interne communicatie met de leden is belangrijk. De KVNR houdt u regelmatig op de hoogte
van actuele zaken via circulaires en het ledennet. Dat stelt u als lid in staat tijdig te anticiperen op de snel
veranderende regelgeving, nieuwe (inter)nationale ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de maritieme
politiek. De circulaires worden uitgegeven in het Nederlands en het Engels. Daarnaast hebt u als lid toegang
tot het actuele ledennet en kunt u daarbinnen een persoonlijk informatiepakket samenstellen, afgestemd op
de eigen situatie en omstandigheden.

KVNR-producten
KVNR-leden kunnen gebruik maken van een keur aan praktische producten gericht op de dagelijkse bedrijfsvoering. De KVNR verzorgt de afgifte van vergunningen om met buitenlandse zeevarenden onder Nederlandse
vlag te kunnen varen. Wij leveren producten zoals olie- en ladingjournalen. U krijgt als lid korting op de
uitgave Wetgeving voor de Zeevaart van de SDU. De KVNR is medeoprichter en bestuurder van het Netherlands Shipping Training Centre in de Filipijnen. Het trainingscentrum biedt KVNR-leden tegen gunstige condities maritieme cursussen voor zeevaartofficieren en gezellen op het gebied van veiligheid en beveiliging.

Inspelen op de snel veranderende regelgeving
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Een echte netwerkorganisatie
De KVNR heeft uiteraard zelf een uitgebreid netwerk dat wordt benut voor de collectieve belangenbehartiging.
Daarnaast is de KVNR zelf voor u als lid een belangrijke en toegankelijke netwerkorganisatie voor het bespreken van actuele vraagstukken, kennisuitwisseling en delen van ervaringen. De wisselwerking tussen de leden
vormt daarbij de grote kracht. Uiteindelijk wordt ieder lid hier wijzer van in de vorm van een sterkere bedrijfsvoering en betere concurrentiepositie.

Netwerk van contacten
De KVNR beschikt over een uitgebreid netwerk aan goede contacten met leden van Eerste en Tweede Kamer.
Ook zijn er nauwe contacten met permanente vertegenwoordigers van Nederland bij de Europese Unie, met
de Nederlandse leden van het Europees Parlement en - via het ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederlandse ambassades in het buitenland. Daarnaast onderhoudt de KVNR nauwe relaties met verschillende
ministeries en inspectieonderdelen daarvan. In het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag
heeft de KVNR de Maritieme Poort opgericht met als doel de onderlinge contacten van de KVNR-leden met
deze doelgroepen verder te verstevigen.

Wisselwerking in commissies
De KVNR hanteert een zogenoemde ‘linking pin’ werkwijze, dat wil zeggen dat bestuursvertegenwoordigers
op hun beurt voorzitters zijn van de commissies binnen de organisatie. Dat levert een efficiënte wisselwerking
tussen bestuur en commissies op. De commissies komen snel to-the-point als het gaat om vraagstukken en
oplossingen en de communicatie naar de leden. De kennis die binnen de commissies wordt opgedaan en
onder leden wordt verspreid, bewijst dagelijks in de praktijk zijn waarde en is specifiek toegesneden op de
bedrijfsvoering van uw onderneming.

Seminars
Of het nu gaat om milieu, veiligheid of fiscaliteit, het draait om kennisuitwisseling. Naast overleg in de commissies en werkgroepen is er soms behoefte aan extra verkenning of verdieping van onderwerpen. De KVNR organiseert daarom regelmatig seminars over actuele onderwerpen in de zeescheepvaart. Naast het overdragen van
actuele kennis, bieden de seminars natuurlijk ook ruimte voor een actieve eigen inbreng van de leden.

Snel to-the-point bij complexe vraagstukken
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Over de KVNR

Geschiedenis
De Nederlandse rederijen zijn door de eeuwen heen groot geworden dankzij hun durf om stelselmatig nieuwe
uitdagingen aan te gaan. Individuele reders en rederijorganisaties realiseerden zich al snel dat de kracht van
samenwerking daarbij het verschil kon maken. Dit uitgangspunt heeft, ook in de huidige maritieme verhoudingen,
nog niets aan waarde ingeboet. Alleen met een gezamenlijke inzet voor een voortvarend beleid is het mogelijk
om de Nederlandse concurrentiepositie te verstevigen en de snelle internationale ontwikkelingen bij te
houden. De KVNR zet zich hiervoor al meer dan 180 jaar in.
De KVNR bestaat in haar huidige vorm sinds 1992. In dit jaar bundelden de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging (KNRV) en de Vereniging van Nederlandse Reders in de Kleine Handelsvaart (VNRK) hun krachten in de
nieuw opgerichte Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Tien jaar daarvoor was de VNRK zelf
het resultaat van een samenwerking van het Koninklijk Zeemanscollege De Groninger Eendracht en de Vereniging
van Werkgevers in de Kleine Handelsvaart. Met name het Koninklijk Zeemanscollege De Groninger Eendracht
en de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging hebben een lange en veelbewogen geschiedenis die teruggaat tot respectievelijk 1830 en 1905.

Koninklijk
De KVNR is trots op het predikaat ‘koninklijk’ en draagt dit met verve uit. De bureaumedewerkers van de KVNR
stellen zich actief op ten dienste van de leden. Zij staan voor kwaliteit, hebben oog voor samenhang en
creëren synergie vanuit de verschillende disciplines.
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De leden
Bij de KVNR zijn meer dan 400 reders aangesloten als lid. Het ledenbestand vormt zo’n 95 procent van de
Nederlandse rederijen. In totaal hebben Nederlandse reders ongeveer 1700 schepen in beheer, waarvan
plusminus 1.000 onder Nederlandse vlag.

Geassocieerde leden
Naast een lidmaatschap voor reders, biedt de KVNR de mogelijkheid om als geassocieerde tot de vereniging
toe te treden. De KVNR telt ongeveer 100 geassocieerden.
Dit lidmaatschap is bedoeld voor organisaties en bedrijven die binding hebben met de Nederlandse zeescheepvaart maar zelf geen schepen exploiteren.
De leden van de KVNR zijn actief in de volgende deelmarkten.
• Algemene vrachtvaart;
• Containervaart;
• Droge-bulkvaart;
• Ferry- en cruisevaart;
• Gasvaart;
• Koel- en vriesvaart;
• Natte-bulkvaart;
• Offshore-dienstverlening;
• Shortsea shipping en zee-riviervaart;
• Veevervoer;
• Roll on roll off;
• Zeesleepvaart en berging;
• Zware-ladingvaart

Een vereniging met een lange en veelbewogen geschiedenis
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Verenigingsstructuur

Algemene Ledenvergadering
De KVNR is een vereniging. Net als bij elke andere vereniging, is bij de KVNR de Algemene Ledenvergadering
(ALV) het hoogste besluitvormende orgaan. De leden kiezen het bestuur. De ALV komt tweemaal per jaar
bijeen.

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming. Het bureau van de KVNR is beleidsvoorbereidend en
- uitvoerend. Het bestuur bestaat uit maximaal veertien leden en kiest uit haar midden een voorzitter.

Commissies
Onder het bestuur ressorteren vijf commissies, die actief zijn op de verschillende beleidsterreinen. De commissies bieden de leden de uitgelezen kans invloed uit te oefenen op het beleid van de KVNR. Zij brengen advies
uit aan het bestuur van de KVNR ten behoeve van de beleidsvorming en werken genomen besluiten van het
bestuur verder uit. De commissies staan onder voorzitterschap van een lid uit het bestuur, het linking pin
principe.
De commissievergaderingen vinden in principe plaats op het kantoor van de KVNR, volgens een jaarlijks vast
te stellen vergaderschema. Op gezette tijden vergaderen de commissies ook op andere locaties in het land.
Een commissie kan - voor behandeling van specifieke onderwerpen - deskundigen van buiten de organisatie
uitnodigen om aan haar vergaderingen deel te nemen. De leden van de KVNR kunnen altijd participeren in een
commissievergadering. De vijf commissies zijn:
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De Commissie Milieuzaken (CMZ)
• milieu (emissies naar lucht en water, afval, lozingen)

20

De Commissie Arbeidszaken (CAZ)
• arbeidszaken (arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorziening en sociale verzekeringen)
• bemanningszaken (personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden en opleidingen)
De Commissie Scheepvaartpolitieke, Economische en Juridische Zaken (CEZ)
• economische zaken (ondernemingsklimaat, ﬁnanciën en ﬁscaliteit)
• juridische zaken (assurantiën en regelgeving)
• scheepvaartpolitieke zaken (nationaal en internationaal)
De Commissie Technische Zaken (CTZ)
• nautische zaken (navigatie, communicatie en ladingzaken)
• technische zaken (scheepstechniek, ict, piraterij en beveiliging)
• innovatie (initiëren van projectenvoorstellen en vaststellen van innovatiethema’s)
De Commissie Shortsea Shipping (CSSS)
• shortsea shipping (regelgeving speciﬁek voor de shortsea en voorlichting)

Werkgroepen
De commissies kunnen (tijdelijke) werkgroepen instellen. Zulke werkgroepen worden doorgaans ingesteld om
speciﬁeke onderwerpen diepgaand te analyseren en hierover advies aan de commissies uit te brengen. Werkgroepen bestaan meestal uit specialisten van (geassocieerde) leden en staan onder voorzitterschap van een
lid van de commissie die de werkgroep heeft ingesteld.
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Bureau
Het bureau vormt het secretariaat van de vereniging en biedt ondersteuning aan het bestuur, de commissies,
werkgroepen en aan individuele leden. Het bureau vertegenwoordigt, al dan niet samen met een vertegenwoordiger van een (bestuurs)rederij, de KVNR in diverse externe organen. Sinds mei 2004 is het bureau van
de KVNR ISO-gecertificeerd.

Zelf participeren
KVNR-leden kunnen zelf participeren in commissies en werkgroepen. Deelname betekent voor u concreet
invloed op het beleid, herkenning en erkenning met alle voordelen van dien!

Leden kunnen altijd participeren
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Lid worden van de KVNR
Uw lidmaatschap helpt ons de belangen van de Nederlandse zeescheepvaart met nog meer kracht veilig
te stellen. Om eerlijke en gelijke kansen te waarborgen, moet het creëren van een ‘gelijk speelveld’ het
uitgangspunt zijn van het (inter)nationaal zeescheepvaartbeleid.
De KVNR verwelkomt u graag als lid. U profiteert als ondernemer van:
• een sterke collectieve belangenbehartiging;
• persoonlijke dienstverlening voor advies en ondersteuning;
• een netwerkwerkorganisatie van ondernemers in de maritieme cluster.
Wilt u meer weten over het lidmaatschap, onze werkwijze, commissies of werkgroepen? Neem dan contact
met ons op.
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
Boompjes 40
3011 XB ROTTERDAM
Telefoon: 010 414 60 01
Fax:
010 233 00 81
kvnr@kvnr.nl
www.kvnr.nl

Contributie
De jaarcontributie wordt ieder jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze wordt per reder
berekend voor elk schip in beheer op grond van het maximum draagvermogen in tonnen en omgerekend tot
contributietonnen. Ieder lid is verplicht alle schepen aan te melden. Voor geassocieerden geldt een afwijkende
regeling.
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