
Van:
Verzonden: woensdag 9maart2016 11:21
Aan:
CC:
Onderwerp: aanvuIIena IIIIIlIdL werkbezoek as vrijdag: brandbriet HbR
Bijlagen: Aanvullende informatie tbv werkbezoek vrijdag 11 maart aan HbR.docx;

201603061 22700.pdf

Hol
Kan je deze twee documenten (memo met bijlage) nog toevoegen aan het dossier voor Mark voor asvrijdag? had al wat aangeleverd.
En hoe laat vertrekken we vanaf de plesmanweg?

Groet en dank,
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

t

dgb
Bestuurskern
Dir.Maritieme Zaken
Afd. Zeehavens
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20904
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

memo
Datum

Aanvullende informatie tbv werkbezoek vrijdag 11 maart aan HbR. 9 maart 2016

HbR heeft deze week een brandbrief aan onze minister gestuurd over
belemmeringen die worden ondervonden bij tewerkstelling en verblijf van
(buitenlandse) bemanningsleden op zeeschepen. Concreet gaat het om twee
issues:
1. Het niet meer uitstempelen van buitenlandse werknemers bij het verlaten van

de kade. Deze werknemers worden ingezet bij onderhoud aan zeeschepen in
de haven.

2. Onduidelijkheid over de regelgeving t.a.v. het vereiste aantal
bemanningsleden voor de uitvoering, begeleiding en testen van
werkzaamheden. Inspectie SZW zou hieraan hogere eisen stellen dan in de
buurlanden.

De minister wordt aangeschreven als coördinerend minster voor de maritieme
sector en in het kader van het werkprogramma zeehavens waar level p!aying field
een belangrijk onderwerp is.

Voor het eerste onderwerp hebben we al contact gehad met het ministerie van
Ven]. Zij hebben ook een afschrift van de brief gekregen en zullen de casus
bestuderen. Voor het tweede onderwerp nemen we contact op met SZW. Inspectie
SZW heeft vanwege misstanden in het verleden overigens de maritieme wereld
wel in het vizier.

De kans is groot dat HbR u op deze problematiek zal wijzen tijdens het
werkbezoek.

De brandbrief is als bijlage meegestuurd.
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Portof
Rotterdam

Aan Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Datum 8 maart 2016.
Ons kenmerk

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Aantal bijlagen --

Plesmanweg 1-6

2597 JG Den Haag

portofrotterdarn corn

IM.BZ

Onderwerp: bemanningsleden zeeschepen en gelijk speelveld.

1ed,
Geachte Mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Wij richten ons in dit schrijven tot u in uw functie van coördinerend bewindspersoon voor het

Rijksbeleid voor de maritieme sector en voor het zeehavenbeleid.

Daarbij baseren wij ons op de doelstellingen van het Werkprogramma Zeehavens van juni2014 en

de Maritieme Strategie van januari 2015, gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de

Nederlandse Zeehavens en op het versterken van de positie van het maritieme cluster,

Zoals bekend, is het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) betrokken bij de uitvoering van beide

beleidsdocumenten, zowel rechtsreeks als via onze samenwerkingsverbanden van de Branche

Organisatie Zeehavens (BOZ) en Nederland Maritiem Land (NML).

In dat kader waarderen wij de afstemming en gezamenlijke uitwerking met de Rijkspartners (lenM en

EZ) en de collega-organisaties uit de zeehaven- en maritieme sector.

Deze gezamenlijke aanpak levert op onderdelen resultaten op, maar heeft nog weinig bijgedragen

aan het tot stand brengen van een gelijk speelveld tussen de Nederlandse zeehavens en de havens

in onze buurlanden. Daarbij verwijzen wij naar de bekende problematiek met betrekking tot

staatssteun, vennootschapsbelasting, inspectiekosten en nationale koppen in wet- en regelgeving.

Op basis van indringende berichten die wij van klanten en bedrijven in het Rotterdamse havengebied

vernemen, voelen wij ons genoodzaakt deze reeks van level playing field-onderwerpen uit te breiden,

door uw aandacht te vragen voor belemmeringen die worden ondervonden bij tewerkstelling en

verblijf van (buitenlandse) bemanningsleden op zeeschepen.

Sinds eind januari 2016 doen zich problemen voor met bemanningsleden die Nederland anders dan

op een binnenvarend zeeschip binnenkomen— in het bijzonder via Schiphol — en vervolgens

Post Havenbedrijf Rotterdam NV., Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

Bezoek Havennummer,,
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Port of
Rotterdam

Datum 8 maart 2016
Ons kenmerk

aanmonsteren in het havengebied. Voor deze personen geldt dat zij bij binnenkomst in Nederland
worden ingestempeld’ en voor het aan boord gaan worden uitgestempeld.
Deze praktijk van uitstempelen bij het passeren van de grensdoorlaatpost is relevant omdat het
verblijf in Nederland gebonden is aan een maximum van 90 dagen in een periode van zes maanden.

Rotterdam presenteert zich als een haven waar omvangrijke en veelal gespecialiseerde
werkzaamheden aan zeeschepen goed zijn uit te voeren. Daarvoor bieden gespecialiseerde
bedrijven mogelijkheden aan voor reparatie, om- en verbouw alsmede (de)mobilisatie voor bedrijven,
variërend van cruisevaart tot offshore Daarbij verwijs ik naar aansprekende voorbeelden zoals de
Oasis of the Seas en de Pioneering Spirit. Deze werkzaamheden zijn naar hun aard arbeids- en
kapitaalsintensief en leveren voor de toeleverende bedrijven in de regio en in Nederland omvangrijke
orders op welke honderden miljoenen euros kunnen bedragen.
Het is de visie en ambitie van HbR om de Rotterdamse haven te ontwikkelen tot dé Europese top-
locatie voor offshore.

Sinds eind januari 2016 lijkt de Zeehavenpolitie (ZHP) de uitvoering van het beleid op gebied van
verblijf van buitenlandse werknemers aan boord van de schepen gewijzigd en aangescherpt te
hebben: bemanningsleden worden bij het verlaten van de kade niet meer uitgestenipeld. Dit heeft tot
gevolg dat de periode van aanmonstering wordt meegeteld als verblijf in Nederland en dat de grens
van de 90 dagen-termijn eerder wordt bereikt. Dit is vooral problematisch voor de uitvoering van
werkzaamheden over een langere periode, gegeven het in deze sector gebruikelijke systeem van
shifts van ‘twaalf weken op, zes weken af.
De gewijzigde werkwijze van de ZHP doet zich nu alleen in Rotterdam voor en veroorzaakt een
ongelijk speelveld met de andere Nederlandse zeehavens en de havens in onze buurlanden.

Wij menen dat de plotseling gewijzigde werkwijze van de ZHP leidt tot een ongelijk speelveld ten
opzichte van de andere Nederlandse zeehavens en de zeehavens in onze buurlanden. En deze
werkwijze pakt nadelig uit voor de concurrentiepositie en staat als zodanig op gespannen voet met
de doelen van het Rijksbeleid voor de zeehavens en bedrijven in de maritieme sector.

Wij ontvangen eveneens berichten dat voor de complexe werkzaamheden aan boord van offshore
schepen het alleen in het Safe Maning Certificate vermelde aantal van minimaal vereiste
bemanningsterkte voor een veilige vaart niet toereikend is voor de uitvoering, begeleiding en het
testen van deze werkzaamheden. Bedrijven melden ons dat er in het kader van arbeid gerelateerde
wet-en regelgeving er geen eenduidige definities en werkbare toepassingen van deze regelgeving
zijn, waardoor anders dan in de ons omringende havens, deze bedrijven zich genoodzaakt zien om
kostbare en tijdrovende werkwijzes te volgen om de benodigde en vereiste buitenlandse
bemanningsleden alsnog aan boord de betreffende werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren.

Pagtna 213
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Port of
Rotterdam

Datum 8 maart 2016

Ons kenmerk

Wij vragen u dan ook het concurrentienadeel dat op beide genoemde vlakken speelt, zo snel
mogelijk en op een practische wijze te willen wegnemen, aansluitend bij de internationaal gangbare
praktijk in deze sector en de in onze buurlanden gehanteerde werkwijze.
Tevens verzoeken wij u als coördinerend bewindspersoon hierover in contact te treden met uw
collega-bewindspersonen en de bevoegde gezagen en diensten.

Wij zijn zeker bereid over deze problematieken nadere documentatie te overhandigen en met u in
overleg te treden.

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en
Veiligheid & Justitie.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Havenbedriif Rett?dam NV.
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, DGB

Van: -DGB
Verzonden: c. Jag ii maart2016 13:33
Aan: - V

rr’r,

CC:

____

‘ ----—, - BSK
Onderwerp: R: overleg zeeheden

Dank!

Van: - DGB
Verzonden: donderdag 31 maart 2016 12:38
Aan: GB
CC: BSK
Onderwerp: RE: Overleg zeelieden

Hallo

Mbt de brief pak ik het item safe manning op , ik ben vandaag toevallig bij het havenbedrijf en we hebben
nu een directe gesprekslijn over dat issue , van belang is in eerste aanleg om het knelpunt scherp te krijgen,
dat is ni niet duidelijk zoals het nu is opgeschreven.
Vwb de andere knelpunten die in de brief worden aangesneden , dat zijn zaken die bij de andere
departementen liggen (szw en venj), zou de brief op de agenda zetten voor het as directeurenoverleg in
het kader van de maritieme strategie . Dat past ook in dat kader, mogelijk dat of naar het geplande
overleg kunnen volgende week, dat overleg ik nog met ze ik loop ma as sowieso even bij je langs

Groet

Sent with Good (v w v . good.com)

Original Message
From: 0GB
Sent: Tuesday, March 29, 2016 08:38 PM W. Europe Standard Time
To: )-DGB
Subject: RE: Overleg zeelieden

Dank voor je reactie. Ik zal even met overleggen wie t binnen zeevaart dan wel oppakt.
Groet

Van: - DGB
Verzonden: dinsdag 29 maart 2016 12:40
Aan: -DGB
Onderwerp: RE: overleg zeelieden

Hallo , dat komt niet uit, ik zou anders kunnen schuiven als het echt dringend is, maar ik moet
volgenoe week pas op de plaats maken omdat ik echt een aantal targets moet halen,

G rt

Van: -DGB
Verzonden: maandag 28 maart 2016 20:22
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Aan: DGB
Onderwerp: FW: Overleg zeelieden

Kan jij?
Groet

Van:l
- BD/DMB/TR&N [mailto @‘minvenj.nI]

Verzonden: zaterdag 26 maart 2016 10:57
Aan:

- - DGB
Onderwerp: RE: Overleg zeelieden

Kwart voor 10 gr

Sent with Good (v w ood .com)

From: ‘- DGB
Sent: vrijdag 25 maart 2016 16:50:52
To: - BD/DMB/TR&N
Subject: Overleg zeelieden

Dank, en hoe laat?

Van: - BD/DMB/TR&N [mailto rninvenl.nI]
Verzonden: vrijdag 25 maart 2016 16:45
Aan: DGB
CC: DGB
Onderwerp: RE: O eg zeelieden

Hoi oensdag 6 april 2016 gr

Sent with Good (vw good .com)

From: - DGB
Sent: vrijdag 25 r. ciört 2016 16:28:27
To:’ - BD/DMB/TR&N
Cc: - DGB
Subject: RE: Overleg zeelieden

Kan je mij nog doorgeven wanneer en waar jullie vervolgoverleg is?
Dank en groet,

Van: - BD/DMB/TR&N [mailto’ @minvenl.nl]
Verzonden: vrijdag 11 maart 2016 13:33
Aaiv DGB
CC - BD/DRC/FO;’ - - - BD/DMB/JAZ
Onderwerp: Overleg zeelieden

Beste
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Naar aanleiding van uw contact met dhr over de brief van de offshore bedrijven over de
handelswijze van de Zeehavenpolitie in Rotterdam wil ik u graag uitnodigen voor een overleg op ministerie
van veiligheid enjustitie, op maandag 14 maart om 10 uur. Bij dit overleg zijn ook Zhp, END, KMar, SZW
en mogelijk UWV aanwezig. De vergaderzaal volgt nog. Uw reactie zie ik graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ministerie VenJ
Migratiebeleid

Sent with Good (www.Dood.com)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor Li is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook dieverband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for yoi. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you arerequested to inform the sender and delete the message The State accepts no Iiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in theelectronic transmission of messages
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!-L)GB

Van: -—

Verzonden: maandag 4 april 2016 16:40
Aan: - DGB; - BSK
CC: - DGB
Onderwerp: FW: uitnodiging overleg vervolgproces administratief beroep weigeren plaatsen

uitreisstempel zeelieden d.d. 6 april 9.45 ministerie van VenJ
Bij lagen: nota zeevarende.docx

Zie notitie van VenJ, Graag zo mogelijk input voor overleg waar ik as woensdag naar toe ga.
En fijn dat tweede punt vd brief over bemanningsplan oppakt.

-raag snel overleg of dit onderwerp nu bij jou of bij mijn afdeling thuishoort.
Sowesu dfgesproken dat we snel met SZW verder doorpraten, misschien wel over beide onderwerpen.
Ook dan van belang wie hier t voortouw neemt.
Groet

Van: BD/DMB/TR&N [mailto nij
Verzonden: maandag 4 april 201E 1Eifl’
Aan: .iD/JZ/ST2; ND/SJA/MEB; - - TND/SUA/ARVN;
IND/DV/HH/HIG; :ND/Dv/HH/HIG; rt (G.)T;
BD/DMB/JAZ; t. IND/SUA/ARVN; j; ii

)-DGB
Onderwerp: RE: uitnodiging overleg vervolgproces administratief beroep weigeren plaatsen uitreisstempel zeelieden
d.d. 6 april 9.45 ministerie van VenJ

Beste allen,

Hierbij de uitnodiging voor het vervolgoverleg inzake uitvoeringsbeleid inzake plaatsen uitreisstempels
van zeevarenden. De geaccordeerde nota inzake zeevarenden. In deze nota staan ook de actiepunten
die in de gelopen periode zouden worden opgepakt. Overleg vindt plaats in de zuidtoren l6etage
vergaderzaal 422. Tot woensdag.

Met vriendelijke groet,

sr. beleidsmedewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid
Toezicht,Regulier & Nationaliteit
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

T ‘ -

.ni
www. rijksoverheid .nl/venj

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
1



message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TheState accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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DGB

Van:
Verzonden: dinsdag 5april2016 11:52
Aan: - DGB; BSK
CC: DGB
Onderwerp: RE: uitnodiging .. - g iervolgproces administratief beroep weigeren plaatsen

uitreisstempel zeelieden d.d. 6 april 9.45 ministerie van VenJ

Dank voor je reactie.
Tav het laatste punt hebben we ook in het mt gedeeld. We nemen idd niet alle issues inhoudelijk over,
maar tegelijkertijd zijn we niet voor niets coördinerend ministerie. Dat betekent dat we aanspreekpunt
zijn voor de sector en richting de andere departementen aanjagend. Als we niets doen richting SZW
gebeurt er nI niets. ieeft gisteren weer bevestigd dat we met szw moeten gaan praten, zijzelf: of

Want weer terLig naar deze casus: als gedoogsituatie voorbij is, zullen werknemers een
werkvergunning moeten aanvragen. Dit schijnt procedureel erg complex te zijn. Wij kunnen richting
szw aangeven de procedure dan lig zo simpel mogelijk te houden. Dit allemaal in het economische
belang van een sector, haven en bedrijf.

Gr.

Van: - DGB
Verzonden: dinsdag 5 april 2016 10:34
Aan: - DGB: BSK
CC: - DGB
Onderwerp: FW: uitnodiging overleg vervolgproces administratief beroep weigeren plaatsen uitreisstempel zeelieden
d.d. 6 april 9.45 ministerie van VenJ

Ik heb hier even naar qekeken, maar

Het gaat hier om schepen van Heerema, die niet onder NL vlag maar onder Panamese vlag varen. En
het gaat om buitenlandse werknemers die wel op NL grondgebied werken. In dit geval gaat het wel om
zeevarenden, maar dus niet onder NL vlag. Vanuit IenM wetgeving geredeneerd hebben we hier niet
zoveel van te vinden, even kortweg gesteld. Daarbij speelt ook dat er blijkbaar al juridische
procedures lopen.

Het belang ligt eerder bij de haven Rotterdam, .

Het is een beleidsgebied van VenJ, SZW is niet of slechts op afstand betrokken. Het betreft eerder de
aansturing van uitvoeringsdiensten (zoals KMAR). Het advies zoals opgenomen in de nota
het is sowieso goed om het uitvoerinqskader Ir’ ‘-‘----

-
-

»
Ik adviseer u een overgangsperiode tot 1 juli in te stellen. In die tijd kunnen de volgende activiteiten worden
verricht:
1)

.

.

(1.

1



»

Nu had ik ook met en principe discussie in het kader van de maritieme strategie, IenMwordt aangesproken als Luululnerend ministerie. De vraag is even wat dat betekent. gebruikt debrief van het havenbedrijf om bij de eerstvolgende directeurenoverleg maritieme strategie dit aan tekaarten en principe afspraken te maken. IenM kan wel issues/knelpunten bij collega departementenaankaarten en vragen om aandacht, maar beleidsinhoudelijk kan IenM niet aan de lat staan voorallerlei issues die worden aangekaart.

Groet

Van: P
Verzondpn mindan 4 anrj{ 2016 16:39
Aan: F..,... —. ...... - DGB; S BSK

- )-DGB
Onderwerp: FW: uitnodiging overleg vervo!gproces administratief beroep weigeren plaatsen uitreisstempel zeeliedend.d. 6 april 9.45 ministerie van VenJ

Zie notitie van Ven]. Graag zo mogelijk input voor overleg waar ik as woensdag naar toe ga.En fijn dat tweede punt vd brief over bemanningsplan oppakt.
graag snel overleg of dit onderwerp nu bij jou of bij mijn afdeling thuishoort.Sowieso afgesproken dat we snel met SZW verder doorpraten, misschien wel over beide onderwerpen.Ook dan van belang wie hier t voortouw neemt.

Groet

Van: BD/DMB/TR&N [mailto 1Verzonden: maandag 4 april 2016 16:05
Aan: - IND/JZ/ST2; - IND/SUA/AAEB; . - . IND/SUA/ARVN;
IND/DV/HH/HIG; INU/DV/HH/HIG;
BD/DMB/JAZ; i IND/SUA/ARVN;

.

Onderwerp: RE:uitnodiging overleg vervolgproces administratief beroep weigeren plaatsen uitreisstempel zeeliedend.d. 6 april 9.45 ministerie van VenJ

Beste allen,

Hierbij de uitnodiging voor het vervolgoverleg inzake uitvoeringsbeleid inzake plaatsen uitreisstempelsvan zeevarenden. De geaccordeerde nota inzake zeevarenden. In deze nota staan ook de actiepuntendie in de gelopen periode zouden worden opgepakt. Overleg vindt plaats in de zuidtoren l6etagevergaderzaal 422. Tot woensdag.

Met vriendelijke groet,

sr. bei.,.,..dewerker

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid
Toezicht,Regulier & Nationaliteit
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

T
-
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www.rijksoverheid .nh/veni

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TheState accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Van:
Verzonden: donderdaci 7 april zu 6 11:18
Aan: -DGB
CC: - ibi-HRM&FM
Onderwerp: RE: AD Scheepvaart QA

Mooi, stuur maar naar mij, dan kijk ik of t te integreren is.

Van: i-DGB
Verzonden: donderdag 7 april 2016 10:37
Aan: )GB
CC: HRM&FM
Onderwerp: RE: AD Scheepvaart QA

Prima, het zou misschien in 1 Q&A worden geschoven, maar ik maak een reactie vwb de vraag over
het bemanningsplan

Van: DGB
Verzonden: donderdaq 7 april 2016 10:28
Aan - DGB
CC: - IBI-HRM&FM
Onderwerp: RE: AD Scheepvaart QA

Ik kan het eerste punt voor mijn rekening nemen. Pak jij het tweede punt? Dan maken we gewoon
twee q/a”s.

Van: DGB
Verzonden: donderdag 7 april 2016 9:43
Aan: - DGB
Onderwerp: FW: AD Scheepvaart QA
Urgentie: Hoog

Hallo kan ik aangeven dat jij de Q&A aanlevert over de brief van het Havenbedrijf, Het
lijkt me overigens sterk dat we daar een vraag over krijgen, jij had al contact gehad met het
havenbedrijf over de brief en ik heb nu directe afspraken (op korte termijn hopelijk) over het
bemanningsplan,

G rt

Van: - IBI-HRM&FM
Verzonden: woensdaq 6 april 2016 13:42
Aan: - - BSK, - DGB; - DGB;
( - ) - DGB; p: ‘Al

) - DGB, -

Onderwerp: AD Scheepvaart QA
Urgentie: Hoog

Hallo allemaal,

Ik heb een lijst binnengekregen met onderwerpen waar een QA voor gemaakt dient te worden voor het
schaduwdossier AD scheepvaart 21 april. In het lijstje staan ook jullie onderwerpen bij. Zouden jullie
een QA willen voorbereiden en deze uiterlijk 11 april naar mij mailen?

Alvast dank,

1



Duurzaamheid zeevaart (beantwoording informele milieuraad
is handig te gebruiken)

Brief van HbR over instempelen en
bemanningsplan

Bemanningseisen zeeschepen, zie HbR-brief aan
minister IenM 4 mrt 2016,

________________________________________

Short sea potentie benutten

Junckergelden inzetten voor maritieme sector

Advies Rein Willems clusterversterking Chemie,
Stavaza project Verdieping Nieuwe Waterweg en
compensatie zoutindringing

_____________________________________________
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,DGB

Van: )GB
Verzonden: donderdag 7 april 2016 13:23
Aan:

- DGB
Onderwerp: QA ievei piating tielci
Bijlagen: QA level plating field.docx

Ik heb t nog een beetje aangepast. Zie bijlage.als je t eens bent stoppen we t in het dossier van
en

Gr

1





Level playing field

Naam:

Onderhoud aan off-shore bedrijven in de Rotterdamse
haven hebben problemen met het ‘Safe manning

certificate’ (bemanningsplan)? Wat gaat u hier aan

doen?

A:

• Ik heb dit inderdaad vernomen.

• Mijn ambtenaren zijn nu in overleg met het havenbedrijf
Rotterdam over de door hen aangegeven problematiek

met betrekking tot het “Safe manning Certificate”, ofwel

het bemanningsplan. Dit gaat over regelgeving op mijn
beleidsterrein.

4

t

v

r

Fractie:

.
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Van: DGB
Verzonden: dinsdag 19 ariI 201fl 16:12
Aan: - - DGB
Onderwerp: RE: SZW

Laten we dan van 11 tot 12u doen. Ik kort afd overleg wel in
Gr

Van: , DGB
Verzonden: dinsdag 19 april 2016 15:34
Aan: -

Onderwerp: RE: SZW

Het wil niet echt vlotten nu blijkt szw collega an niet te kunnen,
Enige optie is nog dinsdag 26 aprfl tussen 11.00 en 13.00 uur,
Dan heb jij afspraken staan, lukt het misschien om te schuiven,

Lukt dat niet dan moeten we ergens in de week van 9 mei kijken of een afspraak lukt

G rt

Van: . - DGB
Verzonden: dinsdaa 19 anril 2016 13:25
Aan:
Onderwerp: RE: SZW

Zullen we 11.15 tot 12.15 doen op de maandag, bij hen?
Gr

Van: - - DGB
Verzonden: maandag 18 april 2016 16:39
Aan:
Onderwerp: FW: SZW

[k ben net gebeld, is moeilijk om een afspraak te prikken, ook omdat jouw agenda vol zit,

Is er misschien toch een mogelijkheid

Op ma 25 april tussen 11.00 en 13.00 (misschien na MT?) of tussen 15.00- 16.30 uur
Of di 26 april tussen 11.00-13.00 uur?

6 rt

Van: F DGB
Verzonden: maandag 18 april 2016 14:55
Aan: -DGB
Onderwerp: RE:

0k, dank!

Van:
Verzonden: maandag 18 april 2016 14:07
Aan: - 5
Onderwerp: FW:

1



Ter info , het gesprek is dan met s, de datum is nog even afwachten,Dan gaan we met zn 2-en
G rt

Van:
Verzonden: manrIr’ 10 iril 2016 14:05
Aan:

- DGB
CC:. Secretariaat AV
Onderwerp: RE:

Ha

Bij ons is dat Ik zal ons secretariaat vragen een afspraak te maken.

Van: :)-DGB
Verzonden: maandag 18 april 2016 11:53
Aan:
Onderwerp: RE:

Hoi

Ik zou nog even terugkomen op een te regelen gesprek tussen onze directeuren.
ij ons)

Nu is het gegeven dat :1e komende tijd veel weg is, dan wel niet beschikbaar.Het lijkt daarom handig om voor het moment een gesprek op afdelingshoofden niveau te regelen. Bijons is dat , ik schuif dan ook aan.
Wie zou dat bij jullie zijn? En zou bv een gesprek op donderdag 28 april tot de mogelijkheden behoren.Wij komen dan naar jullie toe.

Groet

Van:
Verzonden: dinsrlw’ 5 april 2016 13:38
Aan: -DGB

Ik ben nu in sofia. Probeer je morgen te bellen.

Original Message
From:.Z

- -DGB
Sent: Tuesciay, April 05, 2016 11:54 AM W. Europe Standard Time
To:
Subject:

Hoi en je momenteel beschikbaar, kunnen we even bellen,
G rt

senior Policy Advisori Directorate for Maritime Affairs 1 DG for Mobility and Transport
1 Ministry of Infrastructure and the Environment 1 Plesmanweg 1—6, 2597JG Den Haag P.O. Box
20901, 2500EX Den Haag The Netherlands Tel: email:
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i-DGB

Van: -DGB
Verzonden: maandaa 2& “16 9:39
Aan:

.., bert) - DGB
Onderwerp: Rb: bericht

0k. Ik Ie je morgen bij szw.
Gr.

Original Message
From: - -DGB
Sent: Monday, Arril 25, 2016 09:37 AM W. Europe Standard Time
To: -DGB
Subject: bericht

Goedemorgen

Wij hebben morgen de afspraak bij SZW om 11.00 uur met ; en
Ik stel voor dat we elkaar treffen beneden bij SZW, bij de receptie, ik zorg dat ik er tijdig oen.

Naast het kennismaken, neem ik aan dat we ook even de brief van HBR aankaarten, ik heb de briefnog even bijgevoegd,
Lastige is wel dat als het gaat om de zgn Wet arbeid vreemdelingen (WAV), SZW de aangewezen partijis,
Als het gaat om de problematiek mbt de in- en uitreisstempels, waaraan met name wordt gerefereerdin de brief, dat is meer gerelateerd aan de schengen-grenscode en dat ligt op het terrein van Ven].

Ik heb morgenmiddag overigens het gesprek met in Rdam. Tijdens het eerstetelefoongesprek kreeg ik door dat het niet zozeer gaat om het bemanningsplan (in het
bemanningsplan is opgenomen wat de minimale bemanning moet zijn om een schip veilig enverantwoord te laten varen, dus dat gaat meer over de kwaliteit en kwantiteit), maar het lijkt eerderte gaan om wie er aan boord wel of niet gezien moet worden als zeevarenden.

Ik denk dan bv aan een recente casus, de oasis of the seas, dat is een groot cruischip dat in eendroogdok lag in Rdam. Nu werden vanuit het buitenland werknemers innevlocien omverbouwinnswerk7mheden te doen aan dat schip.

Het is ook niet weer direct IenM beleidsgebied en , er zijndaarnaast ook internationale verdragen en afspraken, waarbij oa. Wordt gesteld dat werkzaamhedenin een droogdok zijn uitgezonderd zijn van het begrip zeevarende.

Ik laat vooralsnog.] :oelichten en ik zal vragen om voorbeelden,

Groet

1





- DGB

Van: 0GB
Verzonden: woensdag 11mei2016 11:24
Aan:
CC: )-DGB
Onderwerp: afspraak met HbR en UWV

Beste
HbR heeft bevestigd dat zij een gesprek met iullie, UWV en ons op prijs stellen. Ik wacht nu julliecontact met UWV af. Voor HbR is het aanspreekpunt.

Met vriendelijke groet,

Direti Maritieme Zaken, directoraat-generaal Bereikbaarheid
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederland
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0GB

Van: -DGB
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 16:47
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK
CC: ) - DGB; ) - BSK;

DGB
Onderwerp: uitstempelen bij onderhoudswerkzaamheden schip nav vraag M
Bijlagen: info all seas over uitstempelen.docx; brief Havenbedrijf Rotterdam.pdf

Mark,
Zie in de bijlage informatie die voor het werkbezoek in het dossier van M is opgenomen. En in de
bijlage ook de ambtelijke brief van Ven] aan HbR op hun brief. Met HbR had 1< afgestemd dat hun brief
aan M ambtelijk afgedaan kon worden door Ven].

Reactie aan M zou kunnen zijn:
Havenbedrijf heeft geklaagd over het niet meer uitstempelen van werknemers uit derde landen wanneer zij
onderhoudswerkzaamheden verrichten op schepen in de haven, zoals het schip dat u heeft bezocht.
Dit is een dossier van de stas van Ven]. Juridisch heeft de klacht van het havenbedrijf geen grond: uitstempelen
mag (conform EU-wetgeving) alleen wanneer deze werknemers aanmonsteren op een schip en het schip met
deze werknemers aan boord binnen afzienbare termijn vertrekt.
De betreffende werknemers die onderhoud plegen aan het schip, varen niet mee met het schip maar
gaan vaak via Schinhol naar het buitenland.

Daarnaast wordt er geklaagd over de procedure t.a.v. verkrijgen van tewerkstellingsvergunning. Vanwege
mogelijke verdringen van Nederlandse werknemers moet eerst aangetoond worden dat er geen sprake is van
verdringing. Dit is eén dossier van SZW.
Binnenkort wordt ambtelijk met Havenbedrijf Rotterdam, minsterie SZW, IND en Maritieme Zaken over mogelijke
versimpeling van de procedure doorgesproken. SZW staat hier open voor.

Hopelijk is dit voor nu voldoende. We kunnen dit morgen in een nota gieten.
Groet,

1
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Onderwerp: probleem met uitstempelen (Heerema)

Inleiding
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in een brief van 4 maart ji. aan u (met cc aan de
ministeries van Economische zaken en Veiligheid en Justitie) aandacht gevraagd voor
uitvoeringsbeleid met betrekking tot het stempelen van zeevarenden die in Nederland op
een schip aanmonsteren. Deze zorg wordt ook door een aantal internationale
offshorebedrijven in Nederland, waaronder Heerema gedeeld. De sector heeft
aangegeven dat de huidige controles van deze groep personen niet conform de Europese
wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Heerema dreigt zelfs haar activiteiten naar bijv.
Noorwegen te verplaatsen.
Dit is een dossier van de staatssecretaris van VenJ. U bent aangeschreven vanuit uw
coördinerende Maritieme-Strategie-rol.

Wettelijke procedure
Op grond van artikel 10 van de Schengengrenscode worden reisdocumenten van
onderdanen van derde landen bij in- en uitreis van Nederland systematisch afgestempeld
wanneer zij in- en uitreizen. Dit geldt ook voor bemanningsleden van schepen. Voor
zeevarenden die aan boord van een zeeschip aanmonsteren geldt als vaste praktijk dat
zij bij aankomst op de luchthaven in hun reisdocument een inreisstempel ontvangen van
de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij de grensdoorlaatpost op een luchthaven.
Vervolgens wordt hun reisdocument bij een maritieme grensdoorlaatpost door de
zeehavenpolitie of KMar uitgestempeld wanneer zij aangeven dat zij aanmonsteren op
een schip en dat het schip binnen afzienbare korte-termijn vertrekt en het betreffende
bemanningslid ook met dit schip gaat vertrekken.

Praktijk
In de praktijk is gebleken dat er werknemers uit derde landen
onderhoudswerkzaamheden plegen aan schepen in de Rotterdamse haven, waarbij [j
voldaan wordt aan die twee voorwaarden: het schip vertrekt niet op de korte termijn
maar pas na een aantal maanden en de (uitgestempelde) bemanning vaart niet mee. In
dat geval worden er geen uitreisstempels worden geplaatst, omdat betrokkenen niet
uitreizen n Nrfrrland niet verlaten.

Ondertussen loopt er een luridische orocedure bij de IND over het niet-uitstempelen. We
adviseren - -

Daarnaast wordt er geklaagd over de procedure t.a.v. verkrijgen van tewerkstellingsvergunning.
Vanwege mogelijke verdringen van Nederlandse werknemers moet eerst aangetoond worden dat er
geen sprake is van verdringing. Dit is een dossier van SZW.
Binnenkort wordt ambtelijk met Havenbedrijf Rotterdam, minsterie SZW, IND en Maritieme Zaken
over mogelijke versimpeling van de procedure doorgesproken.



VRAAG:

Wat gaat u doen om het uitstempelen door de zeehavenpolitie weer

mogelijk te maken?

ANTWOORD:

• Algemeen uitgangspunt:op grond van de Schengengrenscode worden

reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis

van Nederland systematisch afgestempeld, dit geldt ook voor

bemanningsleden van schepen.

• Voor zeevarenden die aan boord van een zeeschip aanmonsteren geldt

dat zij bij aankomst op de luchthaven in hun reisdocument een

inreisstempel ontvangen van de Marechaussee.

• Vervolgens wordt hun reisdocument in Rotterdam door de

zeehavenpolitie uitgestempeld, omdat zij aangeven dat zij

aanmonsteren op een schip en intentie hebben op de korte termijn

Nederland te verlaten.

• Uitstempelen van bemanningsleden is alleen mogelijk als het schip ook

op afzienbare termijn vertrekt en de betreffende bemanningsleden ook

met het schip vertrekken.

• Nu komt het in de praktijk voor dat er buitenlandse werknemers

onderhoudswerkzaamheden plegen aan schepen in de Rotterdamse

haven, waarbij voldaan wordt aan die twee voorwaarden: schip

vertrekt niet op de korte termijn maar pas na een aantal maanden en

de uitgestempelde bemanning vaart niet mee.



• Omdat deze uitvoeringspraktijk niet eerder aan de orde was en er bij

de sector onduidelijkheid was over de uitvoering zal er in de komende

twee maanden richting de sector duidelijker worden gecommuniceerd

wat het juridisch kader precies is waarop de controles van deze groep

personen wordt uitgevoerd.

• Daarnaast loopt er ook een administratieve beroepsprocedure bij de

IND. Nu het een juridische procedure is, wil ik het hier bijlaten.

•





DGB

Van: -DGB
Verzonden: vrijdaq 3 juni 2016 15:45
Aan:

- DGB; SK;
- DGB: ! - DGB; D

‘- DC;
-DGB; GB; DGB

Onderwerp: gesprek M met HbR en NML: spoed

Urgentie: Hoog

Collega’s,
As woensdagmiddag spreekt M met van HbR en Aanleiding:
directeurenoverleg BOZ, en bestuur NML.

Door HbR zijn de volgende onderwerpen voorbereid:
- Uitstempelen (is al voorbereid in separate nota, idee was nI dat dit het onderwerp was)
- Definitie zeevarenden (ook nav de brief van HbR, kan jij tekst aanleveren?)
- Inspectiekosten
- VPB (1 : hoeft mi weinig over voorbereid te worden, M kent dossier)
- Oliehoudende afvalstoffen (
- Asbest schepen: Nederland strengere norm

Ik denk dat insteek van gesprek vanuit maritieme strategie is: M is aanspreekpunt namens kabinet.
Want veel van de genoemde onderwerpen ligt bij andere ministeries. Jan, zou jij daarom kapstok voornota willen maken. En dan ontvang je van de collega’s hopelijk bijdragen. Zo mogelijk maandag maaranders uiterlijk dinsdag naar DBO.

afspraak is vandaag ingepland en deze onderwerpen hoorde ik zojuist.

Groet,

1
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Minister Bestuurskern
Dir.Maritieme Zaken
Ard. Zeehavens
Plesmanweg 1-6
Den Haag

INKOMEND ;SuEsX29ofl4H

IJITGAAND
Contactpersoon

FEG.NR. RL4. /-,-

beslisnota 000331

Datum
3 juni 2016

Ons kenmerk
IenM/BSK-2016/116742

Inleiding
2 juni ji. heeft u tijdens uw werkbezoek aan het schip Pioneering Spirit van Aliseas
met van HbR gesproken over de problematiek van het wel of niet
uitstempelen van onderhoudspersoneel. U heeft hierover 4 maart jI. een brief
ontvangen vanuit uw coördinerende Maritieme-Strategie-rol. Het betreft een dos
sier van de staatssecretaris van Ven].

Samenvatting van het voorstel
Op grond van artikel 10 van de Schengengrenscode worden reisdocumenten van
onderdanen van derde landen bij in- en uitreis van Nederland systematisch afge
stempeld wanneer zij in- en uitreizen. Dit geldt ook voor bemanningsleden van
schepen.
In de praktijk is gebleken dat er werknemers uit derde landen onderhoudswerk
zaamheden plegen aan schepen in de Rotterdamse haven, waarbij ni voldaan
wordt aan die twee voorwaarden: het schip vertrekt niet op de korte termijn,
maar pas na een aantal maanden en de (uitgestempelde) bemanning vaart niet
mee. In dat geval worden er ggg uitreisstempels geplatst, omdat betrokkenen
niet uitreizen en Nederland niet verlaten.

De sec. .i.,ver door ambtelijk Ven] inmiddels geïnformeerd: er is juridisch
geen ruimte om wel uit te stempelen.

Daarnaast wordt er geklaagd over de procedure t.a.v. verkrijgen van tewerkstel
lingsvergunning. Vanwege mogelijke verdringen van Nederlandse werknemers
moet eerst aangetoond worden dat er geen sprake is van verdringing. Dit is een
dossier van SZW.
Binnenkort wordt ambtelijk met Havenbedrijf Rotterdam, minsterie SZW, IND en
Maritieme Zaken over mogelijke versimpeling van de procedure doorgesproken.

DGZ

5Lce (tZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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( advkrd besluit

Wel is het wellicht mogelijk cle procedure rond tewerkstellingsvergunningen te vereenvoudigen.

ook richting het UWV. In de Deuiu, ...... rgunnIngsaanvraag zou hetUWV het belang van deze werkgelegenheid nadrukkelijker kunnen meewegen.

Beslistermijn
ontvangt u n.a.v. uw vraag aan dg-B.

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties, communicatie
Dit vraagstuk wordt breed in de maritieme sector gevoeld. Groot onderhoud aan dit type
schepen is interessant voor het havenbedrijf. — .

Pagina 2 van 2



0GB

Van: DGB
Verzonden: maandag 6juni2016 21:30
Aan: -DGB
CC: DBO:

- DGB;
BSK -

- DGB;
- DGB;

DGB
Onderwerp: RE: Overleg met HbR n NML (Bijlagen: Overleg met HbR NML Op docx

Dank. Ik heb nog paar puntjes aangevuld en wat typo’s verwerkt. Zie bijlage. De brief van de sectortne we ook toevoegen.
Ik mis in de nota nog wel een algemene reactie. Juist omdat in drie kwartier niet alles besproken kanworden en HbR en NML ook een algemeen signaal af willlen geven: kabinet doe nu echt iets voor ons!Ik denk dat we de minister hier ook wat mee moeten g even in de zin van:

- Tegelijkertijd hebben we te maken met andere belangen die ook meegewogen moeten worden:buueLtair beleid kabinet, internationale regelgeving etc. Waar we wat kunnen doen, doen wedat, maar er iin hnrkinnpn.

- Concrete afspraken zijn er we! te raken over bemanningsregelgeving; procedure
- tewerkstellingsvergunning; einde-afval-criteria.

Groet

Van:f -DGB
Verzonden: maandag 6 juni 2016 16:58
AanL -DGB
CC 1

- DBO; - - BSK;
)-DGB;

Onderwerp: Overleg met HbR

Hallo

Nota aangepast zoals zojuist besproken (verwezen naar separate nota stempelplicht bij bijlage 1 enverwijzing naar topoverleg v.w.b. last minute toegevoegde punten door de sector).

stuur deze concept nota (overleg M woensdag met HbR en NML) ook vast aan jou.Morgenochtend ronden we de nota af.

Groet,

1





Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern
DirMaritieme Zaken
Afd. Binnenvaart en
Vaarwegen
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactnersoon

-gespreksnota
Overleg met HbR en NML

Datum
6 juni 2016

Kenmerk
IENM/BSK-2016/1 18184

Doél
U van informatie te voorzien voor het spoedoverleg (woensdag 8 juni a.s.) dat is
aangevraagd door het HbR en NML.

Aanleiding
Naar aanleiding van het directeurenoverleg Beleidsorgaan Zeehavens en het
Algemeen Bestuur Nederland Maritiem Land hebben het HbR en NML (via

een spoedoverleg met u aangevraagd over verschillende maritieme
onderwerpen (zie hieronder). Veel van deze onderwerpen vallen onder de
verantwoordelijkheid van andere ministeries, maar zij zien u als aanspreekpunt
daarvoor namens het Kabinet, omdat deze onderwerpen onder de paraplu van de
maritieme strategie vallen.

Onderwerpen voor het gesprek
Door het Havenbedrijf Rotterdam zijn de volgende onderwerpen voorbereid:

- Stempeiplicht zeevarenden
- Definitie zeevarenden
- Inspectiekosten
- Vennootschapsbelastingplicht zeehavens
- Oliehoudende scheepsafvalstoffen
- Asbest schepen

Tijdens het overleg wordt u ondersteund door

Resultaten
Het overleg moet er toe leiden dat afspraken gemaakt worden over de wijze
waarop het vervolgtraject op de hierboven genoemde dossier zo kansrijk mogelijk
vorm gegeven kan worden.

paraaf
DGB-MZ
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Uw bijdrage
In de bijlagen treft u per dossier een voorstel voor uw bijdrage aan.

Uw counterparts
De haven van Rotterdam is uit oogpunt van zijn concurrentiepositie rechtstreeks
belanghebbende bij de meeste dossiers. NML staat voor de belangen van de gehele maritiemecluster. Die is van mening dat er over de uitwerking van de maritieme strategie constructiefoverleg met de Rijksoverheid plaatsvindt, maar tegelijkertijd vindt men dat er te weinig
concrete resultaten worden bereikt. Dit gaat ten koste van de ambitie van de maritieme
strategie: een internationale toppositie. In het kader van uw binnenkort te versturen
voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over maritieme strategie wordt u hierover nader
geïnformeerd.

NB.
Mogelijk grijpen het HbR en NML het overleg aan om hun zorgen te uiten over de voortgangvan de maritieme strategie. Inmiddels zijn op hoog ambtelijk niveau afspraken met de clustergemaakt om te komen tot een herprioritering van onderwerpen, gekoppeld aan een strakke
planning. U informeert de Tweede Kamer hierover op korte termijn in uw voortgangsbrief over
de maritieme strategie.
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Bijlage 1 Stempelplicht zeevarenden

Pm.
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Bijlage 2: Definitie zeevarenden

Dit onderwerp heeft een link met het in- en uitstempelen van zeevarenden. Visum- en
stempeiplichtige zeevarenden die uitreizen met een schip, krijgen een uitreisstempel indien zij
aangeven op korte termijn te zullen vertrekken. Het HBR geeft aan momenteel belemmeringen
te ondervinden bij het tewerkstellen van buitenlandse bemanningsleden op zeeschepen.
Het toepasselijke beleid ligt op het terrein van SZW en VenJ. Het betreft met name de Wet
Arbeid Vreemdelingen (WAV). Het doel van de WAV is het tegengaan van de verdringing van NL
werkgelegenheid. Zodra er sprake is van werknemers uit derde landen, wordt een
tewerkstellingsvergunning vereist. Het HBR heeft ook klachten over de (omslachtige) procedure
voor de aanvraag van een dergelijke vergunning.

Probleemstelling
De WAV is niet van toepassing voor zeevarenden. Zodra duidelijk is dat het om zeevarenden
gaat, is er geen werkvergunning vereist. In de praktijk is gebleken dat werknemers uit derde
landen onderhoudswerkzaamheden plegen aan schepen in de Rotterdamse haven, het gaat hier
om werknemers die niet als zeevarenden kunnen worden gezien (bv als het gaat om
(onderhouds)werkzaamheden in een (droog)dok). Uitstempelen mag alleen wanneer de-’
werknemers aangemonsterd zijn op een schip (het moet dus gaan om zeevarenden) en
schip met deze werknemers aan boord binnen afzienbare termijn vertrekt. Zodra duidelijk is
dat het niet gaat om zeevarenden dan moet bekeken worden hoe buitenlandse werknemers wel
de betreffende werkzaamheden kunnen uitvoeren met een werkvergunning. Hierover kunnen
specifieke afspraken worden gemaakt. Dat is echter in eerste aanleg aan SZW en Ven] om dat
te doen.

Lopende Acties
• SZW is doende om de huidicie uitzondering in de WAV voor de zeevaart aan te passen.

Dit gaat in nauw en goed over
leg met IenM. Te zijner tijd zal ook de sector hierbij worden betrokken.

• IenM voert overleg met SZW, UWV en Ven] om te bekijken of de procedure voor de
aanvraag van een werkvergunning efficiënter kan verlopen.

n.

Het is echter aan SZW en Ven] om
hLer uiteindelijk een reactie te geven;

- . Afspraak is dat er
op Korte termijn (voor de zomervakantie) een gesprek plaatsvindt met het HBR om in
zicht in de materie te krijgen en om vervolgens afspraken te maken om te komen tot
een efficiënte werkwijze.

U kunt aangeven dat u bekend met de materie en dat u aandacht heeft gevraagd bij SZW en
Ven] inzake deze problematiek. Er vindt momenteel nog ambtelijke afstemming plaats.

. O koP termijn vindt een nader overleg plaats
met het Havenbedrijf om meer inzicht in de materie te krijgen.
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Van: DGB
Verzonden: donderdag 9juni 2016 12:54
Aan: - DGB; ‘- DGB
CC: - BSK
Onderwerp: RE: Terugkoppeling spoeaoverieg M met HbR en NML

Hi

M wil vooral

Sector geeft aan dat iedereen zeevarende is. - S

Of er een oplossing komt hangt natuurlijk van opstelling verantwoordelijke
departementen af.

Gr,

Van ) - DGB
Verzonden: donderdag 9 juni 2016 12:10
Aan: E DGB; DGB; DGB;
DGB; DGB;
CC: BSK
Onderwerp: RE: Terugkoppeling spoedoverleg M met HbR en NML

Nav het gesprek van M. met HBR en het verslag, bijgaand een kort advies nav de afspraken die
gemaakt zijn. -

—

Essentie is dat het dc Indien
akkoord voor jullie zal ik straks

even benaderen en informeren.

Groet

Van: DGB
VerzL1IuI: woen.z 9 2016 18:40
Aan: - DGb - DGE
2GE;’ DGB
Onderwerp: FW: Terugkoeling spoedoverleg M met HbR en NML

Verzonden met Good Work (www. goud. corn)

Van: - DGB
S

Datum: woensdag 08 jun. 2016 17:10
Aan: DGB ‘- BSK
- rniniLE’nmnl>.

-

- DGB <

13GB < - ‘nni.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling spoedoverleg M met HbR en NML
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Hi, hierbij kort verslagje van gesprek.
jraag ook verspreiden aan medewerkers die bijdrage hebben geleverd.

Gr,

Ministerie van infrastructuur en Milieu
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Advieierslag overleg M-HbR dd 8 juni 2016-06-09

Tijdens het gesprek met het HbR is door de sector het volgende aangegeven:

Van zijde sector wordt aangegeven dat iedereen aan boord een zeevarende is die een
zeemansboekje heeft en alle door TNO vereiste certificaten heeften de Nar/time Labour Conventie
wordt toegepast.

Bemanningssterkte: f4 zal met minister SZW spreken over bovenstaande:

Reactie: De opmerking dat iedereen aan boord zeevarende is moet genuanceerd worden. Sowieso
is de status zeevarende afhankelijk van de duur en aard van de werkzaamheden aan boord, dat
vraagt een specifieke beoordeling.

Het betreffende schip lag in een droogdok en er werden verbouwingswerkzaamheden verricht. Uit
het internationale maritiem arbeidsverdrag (Maritime Labour Convention/MLC) en ook uit nationale
wetgeving (1 op 1 implementatie) volgt dat personen die uitsluitend in een haven of havenfaciliteit
aan boord van een schip zijn kunnen worden aangemerkt als zeevarenden.

Advies: ( . De boetes zijn door de
Arbeidsinspectie opgelegd. -

Onderstaande afspraak zoals aangegeven tijdens het gesprek kan worden toegejuicht. Zaak is wel
dat het bedrijfsleven dit in nauw overleg met de bonden (mn Nautilus) doet. Saillant gegeven is dat
de MLC in ILO verband op tripartite wijze tot stand is gekomen. Zowel werkgevers en werknemers
organisaties hebben zich gecommiteerd.

- Het bedrijfsleven een Code of Conduct uitwerkt waarin wordt vastgelegd dat zij zich aan de
regels van IMO en de Maritime Labour Convention houden;

Ik wijs ook nog even op onderstaande acties, die ook al in de briefing/nota aan M stonden

Lopende Acties

• SZW is doende om de huidige uitzondering in de WAV voor de zeevaart aan te passen.

). Dit gaat in nauw en goed overleg met IenM. Te zijner tijd zal
OOK oe rerbij worden betrokkèn.



• IenM voert overleg met SZW, UWV en VenJ om te bekijken of de procedure voor de aanvraag
van een werkvercjunninci ffirinter kan verlopen.

________________________

. Het is echter aan SZW en VenJ om hier uiteindelijk een4-. 4- -
. - —-________J__________,__----——--—-—-——reactie e geven, . -

Afspraak is dat er op Korte termijn (voor de
zomervakantie) een gesprek plaatsvindt met het HBR om inzicht in de materie te krijgen en omvervolgens afspraken te maken om te komen tot een efficiënte werkwijze.



Verslag spoed overleg M — HbR 1. 4 en NML (Wim vd
Sluis), dd 8 juni 2016

Ambtelijk:

Stempelplicht: Sector geeft belang aan voor de Nederlandse economie en noemt aantal
voorbeelden van rederijen die op het punt staan Nederland te verlaten, dan wel Nederland voor
onderhoudswerkzaamheden niet meer te zullen aandoen. Gaat om miljoenen manuren en om
miljoenen omzet. M vindt dit een belangrijk punt en wil hier voor gaan. Zij zal haar collega
ministers hier op aanspreken.

Van zijde sector wordt aangegeven dat iedereen aan boord een zeevarende is die een
zeemansboekje heeft en alle door IMO vereiste certificaten heeften de Maritime Labdur Conventie
wordt toegepast.

Mgeeftaan..

uitstel van het niet meer uitstempelen per 1 juli 2016 door de zeehavenpolitie Rotterdam
naar enkele maanden later (bijvoorbeeld 1/10) om in de tussentijd een goede, voor
iedereen acceptabele oplossing te vinden;

__________________________________

1
- Het beclrljtsleven een ooe or onauct uiwen<.i wcrIn wordt vastgelegu uat zij zich aan de

regels van IMO en de Maritime Labour Convention houden;
-a:- .------ ... ..- .

-

Bemannincissterkte: M zal met minister SZW spreken over bovenstaande :

,

—.—

Register: verschillende bedrijven hebben gedreigd met het uitviaggen voor het einde van het jaar,
als er geen verbetering in de dienstverlening van het register komt. Ik heb aangeven dat wij
momenteel in kaart brengen wat voor- en nadelen van een commercieel register zijn.

:
.d

Afgesproken dat ik uiterlijk 9/6 een “boodschappenlijstje” bij M aanlever voor tijdens MR 10/6.

‘

,.__
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-DGB

Van: — LDGB
Verzonden: doncierciag juni 2016 13:54
Aan:
CC: )GB
Onderwerp: contact ministers

b onze minister wiI
.

_______

Le weetdat we met elkaar en met de sector in gesprekzijn. Gisteren is HbR bij onze minister op bezoek geweest.
Ik begreep van HbR dat jullie ambtelijke top bij hen op bezoek zijn geweest.

Gr,f
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0GB

Van: •DGB
Verzonden:. maandn 7fl iiirii 2016 12:20
Aan: .. :0GB
CC: DGB
Onderwerp: input voor ao dossier utstempelen
Bijlagen: Uitstempelen in de haven tbv ao zeehavens 29 juni.o;e uitstempelen ao havens 29

juni. docx

Hierbij input voor de nota.
Gr.

1





Uitstempelen in de haven
Op grond van artikel 10 van de Schengengrenscode worden reisdocumenten van onderdanen van
derde landen bij in- en uitreis van Nederland systematisch afgestempeld wanneer zij in- en
uitreizen. Dit geldt ook voor bemanningsleden van schepen.
In de praktijk is gebleken dat er werknemers uit derde landen onderhoudswerkzaamheden plegen
aan schepen in de Rotterdamse haven, waarbij voldaan wordt aan die twee voorwaarden: het
schip vertrekt niet op de korte termijn, maar pas na een aantal maanden en de (uitgestempelde)
bemanning vaart niet mee. In dat geval worden er uitreisstempels geplaatst, omdat
betrokkenen niet uitreizen en Nederland niet verlaten.

-
- heeft het havenbedrijf hiervoor aandacht

gevraagd. Heerema heeft gedreigd haar onderhoud niet meer in Nederland uit te voeren. Ven]
heeft via een brief laten weten per 1 juli weer te willen gaan handhaven.

Volgens de sector geldt deze handhavingspraktijk niet in andere Schengenlanden. Ook begrijpt
men niet dat na zoveel jaren de handhaving wordt gewijzigd. En de advocaat van Heerema heeft
juridische bezwaren geuit.

In een overleg tussen de sector en ambtelijk Ven] en IenM heeft de sector haar zorgen nog eens
geuit.

.‘ Een
tegemoetkoming tav. uitstel van ae aatum van 1 juli lijkt in ieder evai mojtij. Dit biedt ook
tijd om de juridische procedure af te wachten.

Daarnaast wordt er geklaagd over de procedure t.a.v. verkrijgen van tewerkstellingsvergunning.
Vanwege mogelijke verdringen van Nederlandse werknemers moet eerst aangetoond worden dat er
geen sprake is van verdringing. Dit is een dossier van SZW.
Binnenkort wordt ambtelijk met Havenbedrijf Rotterdam, minsterie SZW, IND en Maritieme Zaken
over mogelijke versimpeling van de procedure doorgesproken.

Er zijn inmiddels ook TK-vragen gesteld door de PvdA over het niet uitstempelen.

Zo mogelijk updaten op basis van actuele informatie.
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THEMA: Niet meer uitstempelen van bemanningsleden

Naam vraagsteller en partij:

VRAAG:

Wat gaat u doen om het uitstempelen door de zeehavenpolitie weer

mogelijk te maken?

ANTWOORD:

.

4

• Tegelijkertijd hebben we ook te maken met Europese Schengenregels

waar iedereen zich aan moet houden.

• Algemeen uitgangspunt:op grond van de Schengengrenscode worden

reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis

van Nederland systematisch afgestempeld, dit geldt ook voor

bemanningsleden van schepen.

4

• Dit is een dossier van mijn collega Dijkhoif van VenJ. Ik ben met hem

in overleg om tot een goede oplossing te komen.

•

• Ook heeft uw Kamer schriftelijke vragen gesteld. Deze zullen uiteraard

beantwoord worden.
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,-DGB

Van: )-DGB
Verzonden: woensdag 22juni 2016 15:49
Aan: t) - DGB; 1. - BSK; “ “ ‘

DBO
CC: ,-DGB
Onderwerp: RE: contact lvi met LcS VenJ

Doe ik.

Van: )-DGS
Verzonden: woensdag 22juni 2016 15:46
Aan: - — - ,, - BSK; i DBO
CC:r .)-DGB; -

Onaerwerp: r<iz; contact M met stas VenJ

Hi,

M sprak mij tijdens de TEM-T dagen hierover aan.

Zij heeft met Stas Ven] gesproken. -

gesprek ei uJkUJpelen met VenJ en zien of ze al een beslissing iibbii
genomen over i juli en eei definitief standpunt.

pc -. V - - J

: aren

). ChecK jij of ze nog meer nodig heeft.

Gr,

Van: - BSK
Verzonden: maandag 20 i”ni 2016 12:17
Aan:. 3B0
CC: t)-DGB; - -DGB; -DGB
Onderwerp: RE: contact M met stas Ven]

Volgens mij geen nieuwe informatie op dit moment, behalve wat al in onderstaande mail van Rutger
stond (dat strakker handhaven op uitstempelen waarschijnlijk toch uitgesteld gaat worden).

Ik stuur je hierbij voor de volledigheid nog het stuk dat ik vorige week op verzoek van Mark had
opgesteld, met name over SZW. (Ook dit is in lijn met het eerdere stuk van Brigit, maar er staat iets
meer toelichting in).

Groet,

secretaresse

Van: ,-DBO
Verzonden: maandag 20juni 2016 12:13
Aan: )-BSK
CC: r . .., - - DGB; Frequin, M.M. (Mark) - BSK; DGB
Onderwerp: RE: contact M met stas Ven]

1



Hoi

Ja, dat lijkt me de juiste weg. Behalve als er nieuwe, relevante informatie is, dan kan ik dat meteen
meegeven.

Groeten van

Van: e) - BSK
Verzonden: maandaq 20 juni 2016 12:11
Aan:[
CC: B;

- DGB; Frequin, M.M. (Mark) - BSK;
Onderwerp: RE: contact M met stas VenJ

Even voor mijn beeld: nu dus niet nog een nieuwe nota, maar even jouw signaal afwachten?

Groet,

secretaresse:

Van:
- DBQ

Verzonden: maandag 20 juni 2016 9:41
Aan: GB; Frequin, M.M. (Mark) - BSK; - DGB
CC: « - BSK; t) - DGB
Onderwerp: RE: contact M met stas Ven]

Beste allen,

Het ‘boodschappenlijstje’ ligt nog bij M. Ik heb nog geen terugkoppeling ontvangen, de PA ook niet. Ik
Ik zal het opnieuw onder de

aandacht brengen, M is alleen vandaag en morgen bi] de len-I dagen.

Groeten van

Ps. Deze mail had ik al eerder gestuurd, hing alleen nog in postvak uit. Daar kwam ik net achter...

Van:i - DGB
Verzonden: zaterdag 18 juni 2016 20:25
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK; 3; DBD
CC: ) - BSK; ) - DGB
Onderwerp: RE: contact M met stas Ven]

Hi, anderhalve week geleden is al boodschappenlijstje naar M gegaan net na haar gesprek met sector en
voor MR. Volgens mij nog actueel. Maandag even checken of update nodig is.
Gr,

Verzonden met Good Work (\\w\v.ood.com)

Van: Frequin, M.M. (Mark) — BSK <markfrequin(ïminienm.nl>
Datum: zaterdag l8jun. 2016 17 PM

Aan: DGB « 1>, )BO
Vnr’.’. 3ijsbers, B. (Brigit) - DUB m.nl>

________

!>,‘ -‘ B<
Onderwerp: RE: contact M met stas VenJ

2



Dank voor stand van zaken.
Maak svp een nota tbv minister over VenJ én SZW. En geef haar een handelingsvoorstel.
Aan jullie of dat is even afwachten ofjuist contact leggen. Zo ja, dan voorstel hoe.

Mark

Verzonden met Good Work (www. zood. corn)

Van:
,_.

•JB < - .Pol
Datum: vrijdag l7jun. 2016 8:54 PM
Aan: Mark) - BSK <rnark.freqLLinminienrn.n1>, - DBO
Kopie: ( )GB <

_____

n, -
- ) - BSK

< - 13<
Onderwerp: RE: contact M met stas VenJ

Mark,
Het gesprek leidt er toe dat wrs de datum van 1 juli waarop de zeehavenpolitie weer zou gaan
handhaven (dus niet uitstempelen) wordt uitgesteld

En jouw voorstel voor SZW heeft jou dinsdag gestuurd. Ik stuur het je zo door.

Van: Frequin, M.M. (Mark) - BSK
Verzonden: vrijdag 17 juni 2016 17:53
Aan: - DGB; DBO
CC: B; BSK; - - DGB
Onderwerp: RE: contact M met stas Ven]

Mark

Verzonden met Good Work (www.eood.com)

Van.
Datum: vrijdag l7jun. 2016 5:03 PM
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK <rnark.freguin()rninienm.nl>, -- B0 <

Kopie: - - DGB n, 3SK

Onderwerp: contact M met stas VenJ

Mark en
Weten jullie of onze minister al contact heeft gehad met stas Ven] nav het overleg vorige week over
het uitstempelen?
Ter achtergrondinfo:
Vanmiddag ben ik aanwezig geweest bij overleg van sector (KVNR, bedrijven, HbR en een advocaat)
en Ven J (directie migratiebeleid) over het uitstempelen.

3



Sector:
- Al 25 jaar wordt er uitgestempeld
- Andere Schengenlanden ook
- Beleidswijziging
Advocaat voegt toe dat het juridisch ook niet juist is,

VenJ:

Volgens mij is onze M goed op de hoogte en is additionele info niet nodig, wel goed als beide
bewindspersonen elkaar snel spreken om iig de datum van 1 juli uit te stellen.

En ondertussen heeft de PvdA Kamervragen gesteld.

Groet en goed weekend

4



1, ‘-DGB

Van: - DGB
Verzonden: woensdag 22 juni 2016 18:56
Aan: K DGB; — DBO;

BSK;j
Onderwerp: Fwd: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

Ter info,
Eerste stap gezet: uitstempelen uitgesteld tot 1 oktober. Ondertussen tijd gebruiken om tot oplossing te
komen.
Gri

Verzonden met Good Work(vwv\.ood.com)

Doorgestuurd bericht
Van: BD/DMB/TR&N”
Datum: 22jun. 2016 15:29
Onderwerp: RE: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen
Aan: ‘ - DGB” É ‘

fl

<-1 -

Cc: ‘- j. - BD/DMB/TR&N’
<1

Dagi

-1 -

Inmiddels heeft stas ingestemd met uitstel tot 1 oktober - —‘—i. Sector is alvast
informeel geïnformeerd. - 1

______

Groet,

From: — - ) - DGB$ 1>
Sent: woensdag 22juni 2016 15:52:47
To: t D/DMB/TR&N;
Subject: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

Hol
Ik krijg te horen dat mijn minister met jullie stas gesproken heeft en dat

.
- Hebben jullie ook een terugkoppeling gehad, en hoe ver staat t met de 1

juli en de mogelijke uitstel niervan?
Graag een reactie

-r

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt LI

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message niay contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

1



bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichwat

Ministerivan Vei1igkedn Justitie:;n
• :sZ .flN’!SF t

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you by mistake, you are requestèd to inform the sender and delete the message. TheState accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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0GB

Van: - JGB
Verzonden: donderdag 23 juni 2016 9:48
Aan: 1 DGB: - BSK
Onderwerp: RE: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

Goed idee. M wordt voor het ao van 29 juni evt ook nog gebriefd maar dat is alleen via de q/a. er gaat
geen update meer heen.
Gr

Van: - - DGB
Verzonden: donderdag 23 juni 2016 9:40
Aan: )-BSK
Onderwerp: RE: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

We zijn doende met de Kamervragen over dit issue (primaat bij SZW), ik verwacht dat we daar
volgende week een nota over kunnen maken en as maandag heb ik een gesprek bij het havenbedrijf
met UWV en SZW over de werkvergunning.
Ik stel voor om met 1 nota volgende week M. te informeren, is efficiënter, ik kan ien bellen
indien akkoord

Grt

Van: - DGB
Verzonden: donderdag 23 juni 2016 0:42
Aan: - BSK; - DGB
Onderwerp: Fwd: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

Kunnen jullie wat maken voor M? Ik zal zorgen dat voor ao de update er komt
Gr..

Verzonden met Good Work(www. good . corn)

Doorgestuurd bericht
Van: -- . 0” <

Datum: 22jun. 2016 20:13
Onderwerp: RE: Fwd: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen
Aan: “Frequin, M.IvI. (IVlark) — BSK” <mark.frequina),minienrn.ni>, — DGB”

1> DGB” <

-___

- “
-- -DGB”

Cc:

Goed nieuws zeg!
Ik stel voor om M middels een korte ‘nota ter info’ hierover te informeren. Dan ligt het ook formeel vast.

Groet

Verzonden met Good Work (wvw. uood corn)

Van: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < ...,,..ninienm.nl>
Datum: woensdag 22jun. 2016 9:01 PM

1



Aan: , DGB < 1>, C )GB-

., .ia)-DBO<i -BSK
- DOB <

Onderwerp: RE: Fwd: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

En betrek daarbij ook svp wat richting SZW kan worden gedaan.
Mark

Verzonden met Good Work (wvw.ood.com)

Van: Frequin, M.M. (Mark) - BSK <mark.frequin@minienrn.nl>
Datum: wonçri “ jun. 2016 7:52 PM
Aan: ‘‘«b .3< - >, •--.)-DGB< ml

a)-DBO<

_______

)-BSK
— -

- DGB <1’
- ->

Onderwerp: RE: Fwd: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

Zorgen jullie dat minister wordt geïnformeerd.
mark

Verzonden met Good Work .good.com)

Van:F GB<
Datum: woensdag22 jun. 2016 6:55 PM
Aan: Frecuin. M.M. (Mark) - BSK <mark.freguin(minienrn.nl>, )GB

__

0”-
-BSK<i

__________

,t
Onderwerp: Fwd: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

Ter info,
Eerste stap gezet: uitstempelen uitgesteld tot 1 oktober. Ondertussen tijd gebruiken om tot oplossing te
komen.
Gr.1 -

Verzonden met Good Work(\\\vv.uood.com)

Doorgestuurd bericht
Van: - - BD/DMB/TR&N” < >
Datum: 22 jun. 2016 15:29
Onderwerp: RE: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen
Aan: ‘...,_.

.
DGB” < FR&N’t

Cc: “ -. :. .jD/DMB/JAZ” “DMB/TR&N”

Dag

Niet veel meer gehoord dan dat ze contact hebben gehad en dat stas begrip heeft voor economisch belang.
Inmiddels heeft stas ingestemd met uitstel tot 1 oktober om de druk van de ketel te halen. Sector is alvast
informeel geïnformeerd. Geeft wat meer tijd om er goed naar te kijken. Wordt vervolgd.

Groet.
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From:
- DGB

Sent: woensdag 22 juni 2016 15:52:47
To: \

______

- BD/DMB/TR&N; BD/DMB/TR&N
Subject: contact tussen minister en stas inzake uitstempelen

Hol
Ik krijg te horen dat mijn minister met jullie stas gesproken heeft

Hebben jullie ook een terugkoppeling gehad, ç
-

Graan reactie

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveltk aan u is toegezonden, wordt uverzocht dal aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, dieverband houdt niet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you tf you are not the addressee or if this message was sentto you by mistake, you arerequested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liabilrty for damage of any kind resLilting from the risks inherent in theelectronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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• 4DGB

Van: wDGB
Verzonden: ‘7naandaq 27 juni 2016 9:13
Aan: BD/DMB/TR&N; . L.N.B. - BD/DMB/TR&N
CC: L DGB
Bijlagen: q a uitstempelen ao havens 29 junidocx

Ivm ons as AO (woensdag) heb ik drie q/a’s opgeste’d. Graag jullie akkoord.
Groet

1





-.

- DGB

Van: 1 DGB
Verzonden: maanda 27 juni 2016 15:51
Aan: DGB
Onderwerp: RE(W’nderwerp)

Mooj!

Van:

_______

DGB
Verzonden: maandaci 27 juni 2016 15:01
Aan:4 DGB
Onderwerp: RE: (geen onderwerp)

bi

______

na overleg met ,_zal ik de Q&As wat aanpassen, ik zit nu nog even in rdam. Zodra ik
terug ben (thuis) kan ik de Q&As aanpassen en stuur het dan naar jou. Is meer dat een aantal bewoordingen
uit de brief van venj wordt gebruikt. -

______________

uitstel tot 1 okt en we hebben nu een aantal goede werkafspraken de komende weken om te komen tot
oplossigsrichtingen. Binnen 2 weken doen we een werkbezoek waarbij we ook het nodige huiswerk
bespreken .. -

, het is nu zaak om ahv werkafspraken te komen tot een oplossing.
Grt

Verzonden met Good Work (www.eood.com)

Van: —- )GB <

Datum: maandag 27jun. 2016 12:13 PM
Aan: ‘1 - BD/DMB/TR&N - BD/DMB/TR&N

Kopie:
Onderwerp: RE: (geen onderwerp)

DaEvoorje reactie,.

Gr

Van: ‘BD/DMB/TR&N [mailto:L
Verzonden: maandag 27juni 2016 11:35
Aan -. BD/DMB/TR&N

CC:L IDGB
Onderwerp: RE: (geen onderwerp)

Graag tekst aanpassen aan lijn vd de vorige Q&A’s gr

Sent with Good (ww\\.ood.com)

From DGB
Sent: maandag 27juni 2016 09:12:33
To: BD/DMB/TR&N; - BD/DMB/TR&N

1



Cc:

______

Subject:

E’asAO (woensdag) heb ik drie q/a’s opgesteld.

________t

Groet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemuf Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u
verzocht det aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt niet risico’s verbonden aan liet elektronisch verzenden van berichten

- -

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addiessee or 1f this are
requested to inform the sender and delete the niessage The State accepts no liabitity for damage of any kind resulting from the risks inherent in theelectronic transmission of niessages.

flP].1III1r ._._......4,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

_____

geadresseerde bçditbericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de a zen er te melden en hbericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aaqrakelijlçheidyoor.tç. , van welke aard ook, die verband houdtt mtt risistb&id!h aâfl d’is’è vèr2ehdVab&

Ministerie van Veiligheid en Justitie
9, W i’..j? - flj# ‘4*. *i 49 ‘ 4 . n4.*- *eaute

rMfiThis message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the messag1a__._State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages.

Ministry of Security and Justice

•.
,#Skeeu

S &4’-” Z.$St 4Mt
‘‘

S,

ijtêikfl»4
. —wø

-

___________

4

4*9, 9»,.e-..5iit%%â

a it’ss-. ‘-47

•j; *5%’tj- ‘ .5.’
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THEMA: Niet meer uitstempelen van bemanningsleden

Naam vraagsteiler en partij:

VRAAG:

Wat gaat u doen om het uitstempelen door de zeehavenpolitie weer

mogelijk te maken?

ANTWOORD:

. 1’ 1 . . I____.........I. t

• Tegelijkertijd hebben we ook te maken met Europese Schengenregels

waar iedereen zich aan moet houden.

• Algemeen uitgangspunt:op grond van de Schengengrenscode worden

reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis

van Nederland systematisch afgestempeld, dit geldt ook voor

bemanningsleden van schepen.

• Dit is een dossier van mijn collega Dijkhoff van Ven]. Ik ben met hem

in overleg om tot een goede oplossing te komen. Collega Dijkhoff

heeft de sector laten weten tot in ieder geval 1 oktober de huidige

situatie (wel uitstempelen) te handhaven.

• Er loopt ook nog een juridische procedure. Ook heeft uw Kamer

schriftelijke vragen gesteld. Daarom wil ik het er voor nu hierbij laten.



VRAAG:

Klopt het dat het kabinet, na 25 jaar uitstempelen, nu opeens niet meer
wil gaan uitstempelen?

ANTWOORD:

.

• We hebben te maken met Europese Schengenregels waar iedereen zich

aan moet houden.

• Algemeen uitgangspunt:op grond van de Schengengrenscode worden

reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis van
Nederland systematisch afgestempeld, dit geldt ook voor

bemanningsleden van schepen.

•

• Ik ben met collega Dijkhoff in overleg om tot een goede oplossing te

komen. Hij heeft de sector laten weten tot in ieder geval 1 oktober de
huidige situatie (wel uitstempelen) te handhaven.

• Er loopt ook nog een juridische procedure. Ook heeft uw Kamer

schriftelijke vragen gesteld. Daarom wil ik het er voor nu hierbij laten.



VRAAG:

Klopt het dat in andere EU-Ianden wel uitgestempeld wordt?

ANTWOORD:

•

• Algemeen uitgangspunt:op grond van de Schengengrenscode worden

reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis van

Nederland systematisch afgestempeld, dit geldt ook voor

bemanningsleden van schepen.

L

• Dit is een dossier van mijn collega Dijkhoff van Ven]. Ik ben met hem

in overleg om tot een goede oplossing te komen. We zullen ook kijken

hoe de situatie in andere EU-landen is.

• Collega Dijkhoif heeft de sector laten weten tot in ieder geval 1 oktober

de huidige situatie (wel uitstempelen) te handhaven.

• Er loopt ook nog een juridische procedure. Ook heeft uw Kamer

schriftelijke vragen gesteld. Daarom wil ik het er voor nu hierbij laten.



1 1

1



DGB

Van: DGB
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 11:17
Aan: DGB
Onderwerp: q a uitstempelen ao havens 29juni N opm rp
Bijlagen: q a uitstempelen ao havens 29 juni N opm rp.docx

Zie paar kleine aanpassingen zoals ook net besproken. Dit moet m. goed zijn.
groet

1





THEMA: Niet meer uitstempelen van bemanningsleden

Naam vraagsteller en partij:

VRAAG:

Wat gaat u doen om het uitstempelen door de zeehavenpolitie weer

mogelijk te maken?

ANTWOORD:

• t

• Tegelijkertijd Euroi5ése

waar iedereen zich

• Algemeen uitgangspunt:op grond van de Schengengrenscode worden

reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis

van Nederland systematisch afgestempeld, dit geldt ook voor

bemanningsleden van schepen.
--

• De Schenciencirenscode,is een ivar mijn collega Pij khoff van - -

-

Ven]. oIIega Dijkhoif heeft de sector laten weten tot in ieder geval 1 \
oktober de huidige situatie (wel uitstempelen) te handhavert Deze tijd -

htne om sam ç rjot_een zoqyjjJdige en “
van uitvoering van de controles te komen binnen het

bestaande luridische kader en die werkbaar is voor alle naiien.

• Er loopt ook nog een juridische procedure. Ook heeft uw Kamer

jPijIçe vragen gesteld. Daarom wil ik het er voor nu hierbij laten.



VRAAG:

Klopt het dat het kabinet, na 25 jaar uitstempelen, nu opeens niet meer

wU gaan uitstempelen?

ANTWOORD:

.

1,

::

1T

• We hebben te maken met Europese Schengenregels waar iedereen zich

aan moet houden.

.,igemeen uitgangspunt:op grond van de Schengengrenscode worden

van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis van

Jedrland jstematisch afgestempeld, dit geldt ook voor

bemnningleden van schepen

.

nn’mt de sector in aesorek om tot een zorgvuldiae en efficenteLç

iâh uitvoerinci van de controles te komen binnen het bestaande

juridische kader en die werkbaar is voor alle partijen.

w

--t
t

• loopt oo nog een ridc procedre Ook heeft uw Kamer

schriftelijke vragen gesteld. Daarom wil ik het er voor nu hierbij laten.

— ‘I



VRAAG:

Klopt het dat in andere FU-landen wel uitgestempeld wordt?

ANTWOORD:

Algemeen uitgangspunt:op grond van de Schengengrenscode worden

reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis van

Nederland systematisch afgestempeld, dit geldt ook voor

bemanningsleden van schepen.

• pitiseen dossiervan miin collega Dijkhoff van VenJ. samen zijn we
-

_____

met de sector in gesprek om tot een zorcivuldipe en efficiënte wijze van

uitvoering van de controles te komen binnen het bestaande luridische

kader en die werkbaar is voor alle partiien.

• Er loopt ook nog een jundische procedure Ook heeft uw Kamer -

schriftelijke vragen gesteld. Daarom wil ik het er voor nu hierbij laten.



T
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DGB

Van: -DGB
Verzonden: dinsdag 5juli 2Ulb 1D:14
Aan:
CC: g BSK
Onderwerp: FW: Beslisnota M. Kamervragen over de verscherpte stempelplicht Opvarenden van de

Zeehavenpolitie Rotterdam
Bijlagen: Beslisnota M. Kamervragen over de verscherpte stempeiplicht Opvarenden van de

Zeehavenpolitie Rotterdam.docx

Hoi -

Bijgaand de beslisnota behorend bij de Kamervragen over ‘in en uitstempelen’,
Had net even contact met SZW en VenJ, we zijn nog doende met de afstemming inzake de exacte
beantwoording.

Vooralsnog, als we nu alvast de nota klaarmaken, dan kan deze direct omhoog zodra ik de def.
beantwoording heb,

Heb jij nog opmerkingen hierbij?

G rt

Van: ,-DGB
Verzonden: ainsoag juli 2016 14:52
Aan: .iGB
Onderwerp: Beslisnota M. Kamervragen over de verscherpte stempeiplicht Opvarenden van de Zeehavenpolitie
Rotterdam

1
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern
Dir.Maritieme Zaken
Afdeling Zeevaart

Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

COflrajerOOfl

beslisnota
Kamervragen verscherpte stempeiplicht Opvarenden
van de Zeehavenpolitie Rotterdam

Datum
5juli 2016

Kenmerk

IenN/BSK-2016/139226

Inleiding
Van de Kamerleden Kerstens, Monasch en Jacobi (PvdA) zijn Kamervragen Bijlage(n)

ontvangen over de verscherpte stempelplicht opvarenden door de 1

Zeehavenpolitie Rotterdam. De vragen zijn primair gesteld aan de minister van
SZW. Daarnaast is ook de minister van Ven] betrokken omdat het gaat om de
toepassing van de Schengen Grenscode. De beantwoording is afgestemd mjji
de betrokken departementen. U heeft eerder bij uw collega Dijkhoff (Veri
aandacht gevraagd voor deze problematiek. Naar aanleiding daarvan wordt de
huidige praktijk van uitstempelen tot 1 oktober as. voortgezet. Tot die tijd
wordt in overleg met de sector gezocht naar een oplossing.

Geadviseerd besluit
U kunt instemmen met de beantwoording van de Kamervragen en medeparaaf
geven.

Beslistermijn
De termijn van beantwoording is gesteld op 8 juli 2016.

Argumentatie
Het havenbedrijf Rotterdam (HBR) heeft zorgen geuit over de gewijzigde
uitvoering van uitstempelen door de Zeehavenpolitie.

egelijKertijd
hebben we ook te maken met luropese Scriengenregels waar iedereen zich
aan moet houden. Inmiddels is de sector geïnformeerd dat tot in ieder geval 1
oktober as. de huidige situatie (wel uitstempelen) wordt gehandhaafd. Deze
tijd wordt gebruikt om samen met de sector tot een oplossing te komen die
werkbaar is voor alle partijen.

Kader
Op grond van artikel 10 van de Schengengrenscode worden reisdocumenten
van onderdanen van derde landen bij in- en uitreis van Nederland systematisch

paraaf paraat paraaf

OGB-MZ

Pagina 1 van 2



afgestempeld wanneer zij in- en uitreizen. Dit geldt ook voor bemanningsledenvan schepen. In de praktijk is gebleken dat er werknemers uit derde landenwerkzaamheden verrichten aan boord van zeeschepen in de Rotterdamsehaven, waarbij niet voldaan wordt aan twee voorwaarden: het schip vertrektniet op de korte termijn, maar pas na een aantal maanden en de(uitgestempelde) bemanning vaart niet mee. In dat geval worden erg.juitreisstemoels geplaatst, omdat betrokkenen niet uitreizen en Nederland nietverlaten.
—

KiachténveId, afstemming, financiële en juridische implicaties,corn m un icatie
K’dh?en veld — Naar aanleiding van de zorgen die zijn geuit door het HBR en

wordt de huidige praktijk van uitstempelen voortgezet tot 1oktober as.. Tot die tijd wordt samen met de sector gezocht naar eenoplossing. IenM wordt daar nauw bij betrokken. De beleidsverantwoordelijkheidligt eerder bij VenJ en SZW.
Afstemming — De beantwoording van de vragen is afgestemd met SZW enVenJ, de beantwoording is primair aan de minister van SZW.
Juridische implicaties — Zie onder Kader.

Pagina 2 van 2



-DGB

Van:
- DGB

Verzonden: woensdag 6 juli 2016 12:08
Aan: DGB
Onderwerp: Kjz: Beslisnota M. Kamervragen over de verscherpte stempeiplicht Opvarenden van de

Zeehavenpolitie Rotterdam

Prima nota

Van: DGB
Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 15:14
Aan:

- DGB
CC:

- BSK
Onderwerp; rvv: Deslisnota M. Kamervragen over de verscherpte stempelplicht Opvarenden van de ZeehavenpolitieRotterdam

Hoi

Bijgaand de beslisnota behorend bij de Kamervragen over in en uitstempelen’,
Had net even contact met SZW en Ven], we zijn nog doende met de afstemming inzake de exacte
beantwoording.

Vdralsnog, als we nu alvdst de nota klaarmaken, dan kan deze direct omhoog zodra ik de def.
beantwoording heb,

Heb jij nog opmerkingen hierbij?

G rt

Van DGB
Verzonden: ainsdag S juli 2016 14:52
Aan: 0GB
Onderwerp: .. nervragen over de verscherpte stempelplicht Opvarenden van de Zeehavenpolitie
Rotterdam

1
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JGB

Van:
Verzonden: donderdag 7 juli 2016 13:47
Aan: DGB
Ondrwerp RE Anôord1iran

Klopt het dat de Zeehavenpolitie Rotterdam onlangs de Schengengrenscode strikter toepast waardoor de
verblijfsduur van buitenlandse bemanningsleden aanzienlijk wordt ingekort en reders niet meer Vrij zijn hun
eigen bemanning in te zetten? Zo ja, kunt u toelichten waarom de bestaande praktijk is losgelaten?

Antwoord 1

De Zeehavenpolitie Rotterdam past de Schengengrenscode niet strikter toe dan voorheen. 4ls eyk1en
voldoen aan de wet, werd en wordt er uitgestempeld. Er is echter onduidelijkheid ovrèuityoering’dat ••

licht ik in de beantwoording op de volgende vragen toe.

Vani ,,,. DGB
Verzonden: donderdag 7 juli 2016 13:05
Aan: )G
Onderwerp: FW:vgen hh

H0i4

Grt -

1
Klopt het dat de Zeehavenpolitie Rotterdam onlangs de Schengengrenscode strikter toepast waardoor de
verb1ijduur yan btenJandse bemanningsleden e reders nwt meer vrij zijn h,tin
eiebeinning in tettn? j-jintu IhJk is

ALoorj

De Zeehavenpolitie Rotterdam past de Schengengrenscode niet strikter toe dan voorheen. Er is echter
onduidelijkheid gerezen over een specifieke casus inzake de toepassing van de SchengengrenscoJict.
dit toe in de beantwoording op de volgende Vraag.

Aanpassen in

De Zeehavenpolitie Rotterdam past de Schengengrenscode niet strikter toe dan
onduidelijkheid over qjteg. dat i4eantwoording op de

Van:i..... BD/DMB/TR&N [mailto:l.g
Verzonden: donderdag 7 juli 2016 12:47
Aan - DGB.
CC: BDJDMB/TR&N; - DGB;-

1



BD/DMB/JAZ
inderwerp: RE: Antwoorden vragen haven Rotterdam

Beste

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Vreemdel ingenzaken
Directie Migratiebeleid
Toezicht,Regulier & Nationaliteit
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 2500 EH Den Haag

T

www.rl]KsoverMeid.flh/venj

Van
— DGB [mailto:

Verzonden: donderdag 7 juH 2016 11:21
Aan: BD/DMB/TR&N
CC: BD/DMB/TR&N DG8; •BD/DMB/ 1BD/DMI3/JAL
Onderwerp: t: Antwoorden vragen haven Rotterdam

Groet

Van:
- BD/DMB/TR&N [mailto:

Verzonden: donderdag 7 juli 2016 11:10
Aan: “DGB
CC: 3D/DMB/TR&N;

- BD/DMB/TR&N;
)/ iiib/Ji-L

Onderwerp: FW: Antwoorden vragen haven Rqtterdam

Zie biloaand o2 rcctie p de aanvuHingen van I&M.

2



Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid
Toezicht,Regulier & Nationaliteit
Turfrnarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20301 2500 EH 1 Den Haag

T

www.rijksoverheid nI/ven

Van: )GB [mailto:
Verzonden: donderdag 7 luli 201.5. 10:13
Aan:

__________

BD/DMB/TR&N
CC: ...1.B. - BD/DMB/TR&N

______

BD/DMB/TR&N4- - DGB
Onderwerp: RE: Antwoorden vragen haven Rotterdam

Dank 4 ij het doorlezen nog een kleine opmerk ijralieop vrg. :Lenieag.2.:Kt
puntjes, maar zo loopt het rond. Wij leggen het zo voor aan M. voor medepa raaf,

Groet

Van:

___________

Verzonden: woensdag 6 juli 2016 21:03
Aan - - DG 3D/DMB/TR&N
CC: V’ - BD/DMB[ MB/TR&N DGB
Onderwerp: RE: Antwoorden vragen haven Rotterdam

Ha

Dank, ik neem dit uiteraard over.

Groet,

Van: ,-DGB
Verzonden: woensdag 6juli 2016 20:56
Aan: L- BD/DMB/TR&N; -

CC: lBD/DMB/T - ‘3D/DMB/TR&N;,
Onderwerp: RE: Antwoorden vragen haven Rotteraam

Hoi 1

Groet

1

Van: BD/DMB/TR&N [mailto:I
Verzonden: woensdag 6 juli 2016 14:39

3



Aan

____

DGB
CC: D/DMB/TR&r4

- M8/TR&N
Ondeiwerp: RE: Antwoorden vragen haven Rotterdam

Zie bijgaand mijn reactie.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid
Toezicht,Regulier & Nationaliteit
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH Den Haag

T___________

www.rijksoverheid.nh/venj .

Van:
-

Verzonden: woensdag 6 juli 2016 11:53
Aan:( . - DGB
Onderwerp: Antwoorden vragen haven Rotterdam

Na L

Hierbij de antwoorden plus aanbiedingsbriefje. Kunnen jullie hier nog een laatste blik o.p werpe.n,dan dcij< ze
daarna bij ons de deur uit.

Groet,

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook dieverband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that ïs not intended for you 1f YOLI are not the addressee or 1f this message was sent to you by mistakerequested to inform the sender anct delete the message The State accepts no liahility for damage of any kind resulting from the risks inherent inelecironic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseer tent of dit
bericht abusievelijk aan uis toee7nden, woidt u veizchfdat aan d’ afzender te ni€ld hit teverwijderen. De Staat atarat gednansprakeljkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Tlsessage may contai i1formtiQj gat. is.notintended 1j yoe1fiyou are not the addrsse Ôr if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TheState accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ii is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if thismessage was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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DGB

Van: DGB
Verzonden: vriidajjjQ6 9:39
Aan: - DGB
CC: 3
Onderwerp: RE: kamervragen over zeehavenpolitie

ja, dit doe -

_____

ons., xan venj is begrokken. ik stel voor dat politie met haar contact
opneemt.
gr.

Verzonden met Good Work (www.good.com)

Van:i DBO >

Datum: vrijdag 08 jul. 2016 9:27 AM
Aan:j DGB< DGB
Onderwerp: FW: kamervragen over zeehavenpolitie

Ho

Zijn jullie bekend met Kamervragen over de zeehavenpolitie?
V&J heeft aangegeven dat de NP ook graag meeleest, zie onderstaande emailwisseling.

Hoor het graag.

Groeten van 4

Van:4 3D/DGPOL/PBT/R&S [r
Verzonden: vrijdaci 8 juli 2016 9:14
Aan:l -. DBO
CC: BD/DGPOL/PBT/PT
Ondérwerp: RE: kamervragen over zeehavenpolitie

Dag

Vanuit de politie (bestuursondersteuning NP) kam hetérk 6rrtt Yitict op nnieuie
aangaande de set Kamervragen ovedë èhènp1iiiti. Zij hadden ten aanzie.7an deze ragen nog
niets vernomen. Het is namelijk zo dat de antwoorden sinds de reorganisatie van dè politie moeten
worden uitgezet bij de NP (ook ivm afstemmen ed). Intern regelen zij het dan weer

Je kan hiervoor mailen naar bestuursondersteuningknp.politie.nl,

Met vriendelijke groet,

Van: — BD/DGPOL/PBT/PT
Verzonden: donaerdg 1 juli 2016 9:56
Aan: DBO’; 1- R&S
Onderwerp: RL: kamervragen over zeehavenpolitie

Hal lo
ik vermoed dat er op beide punten afstemming gewenst is maar het antwoord kan ik je zelf niet
geven. Ik zet jouw reactie daarom door aan mijn collega 1 —)Hij zal dan weer contact
opnemen.
groeten,

1



Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Politie
DGP0I
Turfmarkt 147 j 2511 DP 1 Den Haag Kamer
Postbus 20301 1 2500 EH 1 Den Haag

T
M

wwwriiksoverheid.nI/venl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Varn )BO [mailto: nl)Verzonden: woensdaQ 6 )jili 2016 23: 22
Aan: : BD/DGbL/PBT/ 1
CC:

- DBO; DBO
Onderwerp: FW: kamervragen over zeehavenpolitle

Halic

Ik begreep van mijn dat je de beantwoording van de kamervragen betreffendezeehavenpolitie, wilt afstemmen? Ik weet niet of je het beleidsinhoudelijk of meer bestuurlijk wilt afstemmen?
Ik ben in ieder geval vanuit bestuursondersteuning de contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Van: BD/DGPOL/PBT/PT <
-

Datum: woensdag O6juI. 2016 12:00
Aan:

- DB
Kopie: BD/DGPOL/PBT/R&S
Onderwerp: kamervragen over zeehavenpol itie

Hallo
Wij Zijn op £OK Flddr degene die belast is met de beantwoording van kamervragen over dezeehavenpolitie. Wij willen daar graag mee afstemmen. Kun jij ons verder helpen?Dank en groeten,

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Politie
DGPoI
Turfmarkt 147 l 2511 DP I Den Haag l Kamer
Postbus 20301 l 2500 EH Den Haag
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State aècêpts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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