Wat is AIS?
E e n i n t r o d u c t i e v a n A I S vo o r d e b i n n e nv a a r t

Een samenwerking van Nederland,
Duitsland en de Europese Unie

Wat is AIS?
Een introductie van AIS voor de binnenvaart

Europese overheden overwegen om het gebruik
van een inland AIS transponder op alle binnenwateren, op de Rijn en op de meeste andere
vaarwegen in Europa te verplichten. In Oostenrijk
is het al verplicht en havens van Antwerpen, Gent
en Zeebrugge gaan dit in 2011 doen.

Ontmoetingen en oploopmanoeuvres kunnen
dankzij AIS beter en eerder worden gecoördineerd., als de AIS aan boord is verbonden met
een elektronische kaart. Dat kan alleen als alle binnenschepen zijn voorzien van een goed werkende
AIS-transponder.

Het inland AIS-apparaat zendt voortdurend via
twee aparte marifoonkanalen de identiteit van het
schip uit en de positie waar het schip zich bevindt
en ontvangt deze gegevens van andere schepen
die inland AIS hebben geïnstalleerd. De regeringen van Nederland en Duitsland stellen subsidies
ter beschikking om in de kosten van de aanschaf
en installatie van een transponder tegemoet te
komen voor 9800 schepen. Maar wat is een inland
AIS-transponder eigenlijk? Wat heeft u er aan? Het
antwoord op deze vragen staat in deze brochure.

Er zijn ook nog andere voordelen. Zo kan de infrastructuur beter worden benut, zodat de groei van
het scheepvaartverkeer kan worden opgevangen;
bijvoorbeeld door coördinatie van ligplaatsenbeheer
in havens of de verbeterde afwikkeling van weg- en
scheepvaartverkeer bij beweegbare bruggen en bij
sluizen.

AIS staat voor Automatic Identification System (automatisch identificatie systeem). De transponder
is een kastje aan boord, uitgerust met een GPS
en een VHF installatie. AIS wordt in de zeevaart
al toegepast. Sinds 2004 zijn alle internationale
zeeschepen groter dan 300 BRT verplicht een
maritieme class A AIS te voeren.
Door de verdere ontwikkeling van de maritieme
transponder naar de inland AIS transponders is
rekening gehouden met specifieke binnenvaartonderwerpen.
Met de uitrusting van inland AIS aan boord kan
de binnenvaart zelf een beter zicht krijgen op de
overige vaart op vaarwegknooppunten, waardoor
de veiligheid en vlotheid verder zal verbeteren. Op
veel plaatsen op vaarwegen en vooral in zeehavens varen zowel binnenschepen als zeeschepen.
De veiligheid van dergelijke drukke knooppunten
kan sterk verbeteren als op de verkeersposten te
allen tijde de identiteit en de positie van de aanwezige binnenschepen zichtbaar is, maar ook aan
boord van de schepen zelf.

Wat heeft u er aan?
Met behulp van een inland AIS transponder
ontvangt u regelmatig en eerder informatie over
andere schepen in uw omgeving. Samen met een
elektronische vaarkaart is de verkeerssituatie met
de actuele posities van andere met inland AIS
uitgeruste schepen door de automatische gegevensuitwisseling duidelijk zichtbaar. Hierdoor wordt het
overzien van de verkeerssituatie op verkeersknooppunten beter. Op dit moment krijgt u dergelijke
informatie alleen via de marifoon van andere schepen in uw omgeving of van verkeersposten. Hier
kunnen gemakkelijk vergissingen worden gemaakt.
Door de betere presentatie van de verkeerssituatie
bij u aan boord kunt u ontmoetingen en oploopmanoeuvres beter afstemmen. Het risico van
aanvaringen wordt daardoor lager.
Door de computer in de transponder worden die
gegevens in berichten verpakt en die worden
regelmatig uitgezonden. De frequentie van het
verzenden van het bericht met de positie hangt af
van de omstandigheden. Zo zendt een schip dat
snel vaart berichten uit met een kortere tussenpoos
dan een afgemeerd schip. Bij druk verkeer kan die
frequentie toenemen tot elke twee seconden. Het
bericht over de identiteit wordt elke zes minuten
verstuurd.

Alle AIS-systemen (zowel maritiem als inland)
binnen het bereik van de marifoon ontvangen het
verzonden positiebericht. AIS-transponders in de
zeevaart zijn standaard voorzien van een klein
beeldscherm waarop de ontvangen gegevens te
zien zijn. Sommige inland AIS-transponders ook,
maar dat hoeft niet. Veel gemakkelijker is de AIS
aan te sluiten op de vaarkaart of op de radar, als
die daar geschikt voor is. Dan wordt het mogelijk
om de echo van een schip op het scherm te voorzien van een label met de naam van dat schip,
waarop de radarecho niet langer een anonieme
‘bliep’ is.
Aansluiting op de elektronische vaarkaart heeft tot
gevolg dat schepen met naam en positie zichtbaar
worden op die vaarkaarten. AIS kijkt ook ‘om het
hoekje’, zodat een voor de radar onzichtbaar
schip door AIS wel al bekend wordt gemaakt.
Die koppeling aan de navigatiesystemen maakt
AIS heel nuttig voor de binnenschipper. Het AIS
ondersteunt de navigatie en vergemakkelijkt
communicatie met schepen in de omgeving. Het
is immers te zien wie je tegemoet komt of oploopt.
Vooral in de mist of in het donker, maar ook bij
grotere onderlinge afstanden biedt die extra informatie grote voordelen.

AIS is géén navigatiesysteem
AIS is een aanvulling van het radarbeeld. Zeker in
ononverzichtelijke vaarwegen (bergen, dijken, gebouwen) is het grote voordeel van AIS dat andere
schepen ook voorbij een bocht kan worden gezien. Ook als er een AIS plicht zou zijn is er echter
geen garantie dat alle schepen daadwerkelijk
een AIS signaal uitzenden. Immers het apparaat
kan stuk zijn of onbedoeld zijn uitgezet. Ook is er
geen uitrustingsplicht te verwachten voor kleine
vaartuigen en recreatievaart
De informatie over de scheepspositie is afkomstig
van GPS, welke regelmatig (bijvoorbeeld elke 10
seconden) wordt ververst. Deze kan kleine afwijkingen vertonen van de werkelijke positie.

Wat zendt de transponder uit?
Bij de afspraken tussen de sector en overheid
zowel in Nederland als in Duitsland is zorgvuldig
rekeninggehouden met de wensen van de binnenvaart. In het kader van de subsidieprogramma’s is
tussen Nederland en Duitsland een minimum aan
gegevens afgesproken welke alleen betrekking
hebben op de veiligheid van de scheepvaart. Dit
zijn de scheepsnaam, de scheepslengte en breedte, het OFS of ENI nummer en de positie van het
schip. Inland AIS biedt mogelijkheden om allerlei
andere informatie uit te zenden, bijvoorbeeld de
stand van het blauwe bord, of een schip leeg of
geladen is en het scheeps- of verbandstype.
Andere informatie (zoals lading, herkomst, bestemming etc.) kan weliswaar via AIS uitgezonden
worden, maar dat hoeft niet. Deze informatie
wordt bij voorkeur elektronisch gemeld via BICS,
dat goed beveiligd is.
Het AIS kan tevens informatie over koers, snelheid
en draairichting doorgeven. Deze informatie is het
meest betrouwbaar als de AIS-installatie gekoppeld is aan een externe koersgever, bijvoorbeeld
een gyrokompas. Dergelijke kostbare oplossingen
zullen in de binnenvaart waarschijnlijk niet op
grote schaal worden toegepast. Koers en snelheid
zullen in de binnenvaart meestal door de AIS worden berekend aan de hand van de GPS-ontvanger, en is daardoor niet 100 procent betrouwbaar.
Informatie over verwachte aankomsttijd (ETA)
bestemming en lading wordt in Nederland dus niet

per AIS verzonden. Sommige Europese landen
- bijvoorbeeld Oostenrijk - kunnen verlangen dat
deze gegevens wel verstrekt worden.
Walinfrastructuur
In zeehavens en langs kusten zijn door beheerders van die gebieden ontvangers aan de wal
geïnstalleerd. Deze ontvangers worden aangesloten op de computersystemen in verkeersposten.
De informatie die ze ontvangen kan dan worden
gekoppeld aan de echo’s die op de walradar te
zien is Ook op de verkeerspost wordt een anonieme radarecho automatisch van de juiste naam
voorzien. Op de walradar is het schip voorzien van
een label met scheepsnaam. Ook andere gegevens die door de transponder worden verstrekt,
zijn beschikbaar op de verkeerspost. Als het erg
druk is met veel AIS transponders in een beperkt
gebied, zorgt AIS zelf dat de reikwijdte wordt
aangepast. Schepen in de directe nabijheid blijven
zichtbaar. De vaarwegbeheerder kan via de AISwalinfrastructuur kleine wijzigingen in het gedrag
van de AIS-transponder aan boord aanbrengen.
Indien de veiligheid dit vereist, kan hij bijvoorbeeld
instellen dat er iedere twee seconde een positiebericht wordt verstuurd.
Kostbaar
De aanschaf van een AIS-transponder brengt natuurlijk kosten met zich mee, De Duitse en Nederlandse overheid komen de binnenvaart tegemoet
bij de aanschaf van de AIS-transponder.

Hoe werkt de subsidie voor de inland AIS-transponder in Nederland?
Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
Binnenschepen die gebruik maken van de
Nederlandse vaarwegen worden binnen enkele
jaren verplicht te beschikken over een inland
AIS-transponder. Om in de kosten de eigenaren
van binnenschepen tegemoet te komen, heeft de
overheid een subsidieregeling ingesteld.
Eigenaren van binnenschepen komen voor 2.100
euro subsidie in aanmerking als ze na 1 januari
2009 een inland AIS-transponder hebben aangeschaft en geïnstalleerd.
Voor wie?
Het gaat om alle in Nederland geregistreerde
schepen van twintig meter of langer, die van het
Nederlandse vaarwegennet gebruik maken. Ook
schepen met een lengte onder de twintig meter
komen in aanmerking voor de subsidie, mits die
voor bedrijfsmatig vervoer worden ingezet.
Eigenaren van in Duitsland geregistreerde
schepen kunnen geen subsidie voor een inland
AIS-transponder in Nederland aanvragen. Die
kunnen de aanvraag in Duitsland indienen, waar
een soortgelijke subsidieregeling van kracht is.
Eigenaren van in andere landen van de Europese
Unie geregistreerde schepen komen wel in aanmerking voor de subsidie, als het schip in de drie
jaar voorafgaande aan de aanvraag tenminste
driemaal gebruik heeft gemaakt van de Nederlandse vaarwegen. Een bewijs daarvan moet bij
de aanvraag worden gevoegd. Als het schip nog
geen drie jaar is geregistreerd, moet aannemelijk
worden gemaakt dat het in de drie jaar na de
registratie tenminste driemaal gebruik maakt van
het Nederlandse vaarwegennet.
Schepen waarop al een transponder werd ingebouwd in het kader van de proef met gratis inland
AIS-transponders komen niet in aanmerking voor
de subsidie.

Voorwaarden
Er zijn voorwaarden verbonden aan de subsidieverlening. De aanvrager moet verklaren de
transponder altijd te gebruiken, het apparaat niet
uit te bouwen of los van het schip te verkopen.
Technische problemen – bijvoorbeeld foute positieweergave – dient de eigenaar van het schip op
te lossen.
De aanschaf van de Inland AIS-transponder kan
worden aangetoond door een factuur voor de
aanschaf en installatie van het apparaat bij de
subsidieaanvraag te voegen. Bij die aanvraag
horen ook:
• Een verklaring van de aanvrager dat hij aan de
subsidieverplichtingen voldoet (zie achterkant
van dit formulier een voorbeeld daarvan)
• Een verklaring van de aanvrager dat hij de
afgelopen jaren niet de maximaal toelaatbare
staatssteun heeft ontvangen in het kader van
de-minimissteun (kleine projecten die niet door
de Europese Commissie worden gecontroleerd).
• Uit de meegezonden facturen moet blijken dat
de aanvrager een gecertificeerde transponder
heeft aangeschaft en bij een erkende inbouwer
heeft laten inbouwen.
RIS
De verplichting om een inland AIS-transponder
aan boord te hebben, maakt deel uit van het
Europese beleid om River Information Services
(RIS) te ontwikkelen. Daarom dient de aan boord
geïnstalleerde transponder te kunnen functioneren
binnen de nog te ontwikkelen RIS-toepassingen.
Dit is het geval als de installatie voldoet aan de
voorwaarden zoals genoemd in bijlage N van het
Reglement onderzoek schepen op de Rijn. Deze
voorwaarden komen overeen met de eisen die de
CCR heeft opgesteld.

Plafond
De aanvraagtermijn voor de subsidie loopt tot 1
januari 2013. Hoewel de overheid alle eigenaren
van binnenschepen wil steunen bij de aanschaf
en installatie van de inland AIS-transponder, is er
uiteraard geen onbeperkt budget beschikbaar. Rekening is gehouden met 7.000 subsidieaanvragen
met een totaal budget van 14,7 miljoen euro. Een
deel daarvan – 3,95 miljoen euro – is afkomstig
van de Europese Unie.
De aanvragen dienen schriftelijk per post te worden ingediend en worden behandeld op volgorde
van binnenkomst. Komen op de laatste dag vóór
het plafond van het budget is bereikt meerdere
aanvragen binnen, dan wordt door loting beslist
welke aanvraag of aanvragen alsnog worden
gehonoreerd.

Uitvoering
De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van
Economische Zaken is belast met de afhandeling
van deze subsidie. Die organisatie heet nu nog
SenterNovem, maar krijgt binnenkort een andere
naam. Tot die tijd kunnen aanvraagformulieren
de ‘verklaring nakoming subsidievoorwaarden’ en
de-minimisverklaringen worden aangevraagd bij
SenterNovem. Daar zitten ook mensen die aanvullende informatie kunnen verstrekken en behulpzaam kunnen zijn bij de aanvraag.
Het adres is:
SenterNovem, secretariaat Implementatie
Milieutechnologiesubsidies,
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
www.senternovem.nl/ais
T: +31 (0) 38 455 35 53
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De Inland AIS subsidie is medegefinancierd door het TEN-T programma van de Europese Unie.
In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de
informatie in deze publicatie.

