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• Smart shipping heeft betrekking op het 
automatiseren van aspecten van het 
vaarproces.

• De Centrale Rijnvaartcommissie stelde in 
2018 de internationale definitie vast van de 
verschillende automatiseringsniveaus 

• We zien in de praktijk al toepassingen op 
niveau 1 en 2.

Wat is Smart Shipping?



Welke effecten gaan we zien?

• Ondersteuning door technische systemen op vaarwegtrajecten zonder kruisingen - gedeeltelijk 
geautomatiseerd al dan niet met afstandsbediening.

• Vaart op ‘rustige kanalen’ zonder al te veel interactie met overige vaart autonoom, via 
videobewaking. Bij moeilijke situaties (kruisingen, passeren bruggen en sluizen) neemt een 
schipper (eventueel op afstand) het roer over.

• In de toekomst ook het zelfstandig passeren van beweegbare bruggen en het invaren van kleine 
sluizen zonder dat daar overige vaart aanwezig is.



Welke effecten gaat Smart Shipping hebben 
op de binnenvaart?
• Smart Shipping kan bij een substantieel deel van de vloot leiden tot kostenverlagingen door 

minder (of efficiëntere) inzet van personeel en zuiniger vaargedrag.

• Smart Shipping kan een deel van het personeelsprobleem oplossen. De vervoersprestatie van de 
binnenvaart kan daarmee gelijk blijven met minder aanbod van schippers.

• Smart Shipping kan daarmee op kleine vaarwegen een negatieve modal shift naar de binnenvaart 
voorkomen en op grotere vaarwegen juist een stimulator zijn voor modal shift.

• Smart Shipping geeft een tijdelijke investeringsimpuls aan het Nederlandse scheepsbouwcluster 
en de toeleveranciers en een blijvende dienstverleningsimpuls.



Wat gaat het kosten en wat levert het op?

• De opname van Smart Shipping initiatieven in de binnenvaart kan zonder substantiële 
overheidsinvesteringen plaatsvinden. Maar, initiatieven vanuit de overheid kunnen 
ontwikkelkosten drukken, implementatie versnellen en veiligheid verhogen.

• Afhankelijk van het ambitieniveau van overheid en sector verwachten wij tot 2050 in totaal € 95 
miljoen tot € 591 miljoen aan overheidsinvesteringen (kosten). De binnenvaartsector investeert 
€_40 tot € 140 miljoen en krijgt daar circa € 1 tot € 3 miljard aan baten voor terug (tot 2050).

• Ook de maatschappij profiteert: € 200 tot € 300 miljoen aan baten door verbeterde luchtkwaliteit 
en minder CO2 verbruik.

• Een deel van de kostenvoordelen door Smart Shipping kan worden doorgespeeld naar verladers en 
leidt daarmee tot modal shift naar de binnenvaart.



Wie gaan het gebruiken?

• Smart Shipping toepassingen kunnen op alle soorten schepen worden toegepast. De meeste 
technologie is kleinschalig en vereist vooral camerasystemen en sensoren.

• We zien dat de business-case gemakkelijker te maken bij grotere schepen. De personeelskosten 
vormen bij deze categorie schepen een relatief groter onderdeel van de totale kosten. Daardoor 
zijn besparingen gemakkelijker te realiseren. 



Conclusie

• Investeringen in Smart Shipping initiatieven zijn uiterst relevant voor de binnenvaart. Het biedt 
kansen om de negatieve impact van het personeelstekort te verminderen. De 
arbeidsproductiviteit van schippers kan omhoog gaan.

• Een groot gedeelte [20-30%] van de Nederlandse binnenvaartvloot heeft een business-case om 
Smart Shipping initiatieven aan boord toe te passen. Het bespaart geld en levert een zuiniger 
verbruik op. 

• De overheid dient significante investeringen te doen in verregaande digitalisering van de 
vaarweginfrastructuur: 33 tot 155 miljoen aan investeringen.




