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Geachte Voorzitter,  
 
Hierbij stuur ik de antwoorden op vier sets schriftelijke vragen over de steun voor 
de bruine vloot. De eerste twee sets zijn van de leden De Vries en Aartsen (beiden 
VVD) kenmerk 2021Z03223, (ingezonden 16 februari 2021) en kenmerk 
2021Z03522, (ingezonden 22 februari 2021). Daarnaast geven we hierbij ook 
antwoord op de vragen van de leden De Jong, De Groot en Wuite (allen D66) over 
de steunmaatregelen voor de bruine vloot, kenmerk 2021Z05814 (ingezonden 13 
april 2021) 
 
Tot slot ontvangt u via deze weg de antwoorden op de vragen van het 
lid Palland (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Economische 
Zaken en Klimaat over het uitblijven van branche specifieke coronasteun voor de 
bruine vloot, kenmerk 2021Z06762 (ingezonden 22 april 2021). 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. drs. M.C.G. Keijzer 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
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2021Z03223 (Ingezonden 22 februari 2021) 
 
1 
Herinnert u zich de mondelinge vraag van 26 januari 2021 over de onbeantwoorde 
schriftelijke vragen inzake de verdeling van 15 miljoen euro steun voor de bruine 
vloot (aanhangsel handelingen II, 1450)? 
 
Antwoord 
Ja. 
 
2 
Herinnert u zich dat u toen heeft aangegeven dat u hoopte voor het 
verkiezingsreces duidelijkheid over de regeling voor de bruine vloot te kunnen 
geven, waarvoor sinds september 2020 15 miljoen euro te wachten ligt? Waarom 
is het niet gelukt om voor het verkiezingsreces deze belofte na te komen? 
Waarom heeft u er niet voor gekozen de Tweede Kamer in ieder geval minimaal te 
informeren over de stand van zaken? 
 
3 
Hoe legt u als ‘dochter van de Zuiderzee’, zoals u zelf aangaf, aan ondernemers 
van de bruine vloot uit dat er 15 miljoen euro beschikbaar is, terwijl het water de 
ondernemers aan de lippen staat, en dat het u nu al zes maanden niet lukt om het 
voor elkaar te krijgen om een regeling te presenteren en het geld bij de 
ondernemers te krijgen? 
 
4 
Wat maakt het zo ingewikkeld en tijdrovend en hoe gaat u het nu eindelijk eens 
snel oplossen? Aan welke invulling of uitwerking wordt gedacht en gewerkt voor 
de regeling voor de bruine vloot?? 
 
Antwoord 2, 3, 4 
Ik heb uw Kamer op 17 februari geïnformeerd over de stand van zaken van de steun 
aan de bruine vloot (Kamerstuk 35420, nr. 231). In deze brief geef ik aan dat er 
sinds de aankondiging van eind augustus 2020 aanzienlijke uitbreidingen van het 
steun- en herstelpakket zijn doorgevoerd die in het voordeel zijn geweest van 
ondernemers zoals de bruine vloot schippers. Aangezien de regelingen in het 
steun- en herstelpakket en een aanvullende regeling voor de bruine vloot nauwe 
samenhang vertonen en er niet tweemaal voor het zelfde doel een subsidie kan 
worden verstrekt, wordt er nog aan deze regeling gewerkt. Ik heb in de brief van 
17 februari verder aangegeven dat de regeling voor deze historische zeilschepen 
eind tweede kwartaal 2021 open zal worden gesteld voor ondernemers.  
 
5 
Deelt u de mening dat er niet voor niks 15 miljoen euro beschikbaar is gesteld 
voor de bruine vloot en het niet zo kan zijn dat er geld is, maar dat de 
ondernemers toch in de problemen komen dan wel omvallen? Zo nee, waarom 
niet? 
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6 
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat de ondernemers van de bruine vloot 
zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen, zeker in deze winterperiode waarin niks 
wordt verdiend? Zo nee, waarom niet? 
 
7 
Wanneer kunnen de ondernemers van de bruine vloot nu eindelijk eens 
duidelijkheid krijgen? Wanneer kan het geld van de regeling op de rekening van 
de ondernemers staan? 
 
Antwoord 5, 6, 7  
De bruine vloot-ondernemers met hun historische zeilschepen zijn door de 
coronacrisis in het hart getroffen. Het kabinet heeft een generiek pakket aan 
maatregelen ontwikkeld waar ook ondernemers met een bruine vloot-schip 
gebruik van kunnen maken.  
 
Zowel de TOGS als de verruimde TVL lijken voor bruine vloot-schippers goed 
beschikbaar. Sinds de start van de crisis in maart vorig jaar is ruim €23 miljoen 
euro TOGS/TVL subsidie is toegekend aan bedrijven binnen de codes waar deze 
ondernemers grotendeels toe behoren: 5010, 5030 en 9103.  
Ik ben me er van bewust dat naast bruine vloot-ondernemers ook andere 
ondernemers zoals bijvoorbeeld met motorschepen en rondvaartboten tot deze 
codes behoren, maar dit geeft wel een beeld van de hulp die deze regelingen 
bieden.  
 
Dit neemt de problemen van deze ondernemers natuurlijk niet weg, maar levert 
wel een bijdrage aan de ondersteuning van deze ondernemers in het dragen van 
hun vaste lasten op de korte termijn.  
 
In de Kamerbrief van 17 februari jl. heb ik uw Kamer laten weten dat daarnaast 
aan een aanvullende regeling wordt gewerkt. Op basis van deze brief zijn de 
contouren van de regeling uitgewerkt. Ik ben met de Europese Commissie in 
gesprek of deze regeling past binnen de steunkaders voor cultuur en 
instandhouding van het erfgoed.  
 
Na een positief advies van de commissie kan de regeling nader worden 
uitgewerkt, gepubliceerd en zal de Kamer worden geïnformeerd, waarna de 
regeling, zoals aangekondigd in mijn brief van 17 februari jl., eind tweede 
kwartaal kan worden opengesteld.  
 
8 
Kunt u aangeven welk overleg u tot nu toe heeft (gehad) met de Vereniging voor 
Beroepschartervaart (BBZ) over de regeling? Hoe vaak heeft u overleg gehad en 
wanneer? Wat is eruit dat overleg gekomen? 
 
9 
Kunt u aangeven welk overleg u tot nu toe heeft (gehad) met de opstellers van de 
brandbrief met een oplossing voor de problematiek steunfonds chartervloot (op 15 
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en 29 januari 2021 aan u gestuurd)? Hoe vaak heeft u overleg gehad en 
wanneer? Wat is eruit dat overleg gekomen? 
 
Antwoord 8 en 9 
Mijn ministerie heeft de afgelopen periode nauw contact gehad met de 
vertegenwoordigende brancheverenigingen waaronder de HSWA-RECRON, FVEN 
en de BBZ. Daarnaast hebben we contact gehad met verschillende schippers, 
waaronder de schrijver van deze Brandbrief, die hun zorgen en mogelijke 
oplossingen met ons hebben gedeeld. Suggesties, voor zover passend binnen de 
kaders zoals deze in de Kamerbrief van 17 februari jl. zijn geschetst, worden 
meegenomen bij het ontwikkelen van de Coronaregeling bruine vloot.  
 
10 
Is er al een antwoord gestuurd op de brandbrief van een moeder (Joke van As) 
van een bruine vloot schipper aan de vijf ministeries over de problematiek van de 
bruine vloot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Tweede Kamer dat antwoord 
ontvangen? 
 
Antwoord 
Ja. Het antwoord is mee gestuurd met de beantwoording van de Kamervragen van 
29 december jl. Deze antwoorden zijn op 17 februari jl. aan de Kamer gestuurd. 
(2021D07323).  
 
11 
Hoe staat de sector er op het moment voor? In hoeverre werken banken op dit 
moment mee om de ondernemers door deze moeilijke tijd te helpen? Welk overleg 
is met de banken hierover? 
 
Antwoord  
Zoals ook in de Kamerbrief van 17 februari jl. heb aangegeven is de Nederlandse 
zeilchartervaart hard getroffen door de coronacrisis . De vloot is als gevolg van de 
maatregelen voor een groot deel stil komen te liggen waardoor de gemiste 
inkomsten voor het jaar 2020 door de sector tussen de 70 en 80% worden 
geschat. 
 
Voor scheepseigenaren lijkt het lastig om financiering via banken te krijgen. Wij 
zijn bekend met dit probleem en op ons aangeven heeft de branchevereniging 
voor de chartervaart (de BBZ) hierover gesproken met de NVB. Hierover hebben 
we de Kamer geïnformeerd in de beantwoording van de Kamervragen op 
17 februari jl.  
 
12 
In juni 2020 heeft de bruine vloot een halfjaar uitstel van dure keuringen 
gekregen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de schippers 
tegemoet te komen die zwaar lijden onder de coronacrisis, hoeveel soelaas heeft 
dit geboden? 
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Antwoord 
In juni 2020 werd uitstel verleend, omdat het vanwege COVID-19 niet mogelijk 
was om fysiek keuringen uit te voeren aan boord van schepen. Deze beperking is 
niet meer van toepassing. Vanuit de sector heeft het ministerie van IenW het 
signaal gekregen dat dit uitstel de sector heeft geholpen. 
 
13 
Hoe wordt er gewerkt aan mogelijkheden om voor de bruine vloot in 2021 wel 
weer hun werk wellicht op een aangepaste manier te kunnen oppakken, 
bijvoorbeeld in de vorm van een Fieldlab, zoals in brede zin is gevraagd in de 
motie van VVD en D66 van september 2020 (Kamerstuk 35420, nr. 115)? 
 
Antwoord  
In de afgelopen maanden is een aantal fieldlabs uitgevoerd in de 
evenementensector. We bekijken of de lessen van die fieldlabs breder toepasbaar 
zijn voor andere sectoren. 
 
14 
Hoe zorgt u er voor dat zoveel mogelijk van het geld bij de ondernemers van de 
bruine vloot en bij het cultureel erfgoed terecht komt en niet in uitvoeringskosten 
gaat zitten of naar indirecte zaken (zoals lig- en havengelden gemeenten, die op 
een andere manier al zijn/worden gecompenseerd voor coronakosten)? 
 
Antwoord  
De subsidieregeling zal zich richten op het dekken van kosten die rechtstreeks 
verbonden zijn met het behoud en de exploitatie van het schip en niet gedekt 
worden door de reguliere steunmaatregelen. 
 
15 
In hoeverre gaat u in de regeling ook rekening houden met starters in de markt 
eind 2019 of begin 2020, zoals het voorbeeld van Nil Desperandum dat ook 
genoemd is in de mondelinge vraag? 
 
Antwoord  
Starters binnen de bruine vloot zullen bediend worden via de startersregeling. 
Scheepseigenaren die gestart zijn en/of een schip hebben overgenomen na 
30 september 2019 krijgen hierdoor ook de mogelijkheid op een tegemoetkoming 
in de kosten. Uw Kamer is per brief op 21 januari jl. (Kamerstuk 35420, nr 217) 
nader geïnformeerd. 
 
16 
Kunt u de bovenstaande vragen per vraag beantwoorden en kunt u deze vragen 
ruim voor het eerstvolgende Coronadebat (24 februari 2021) beantwoorden? Zo 
nee, waarom niet? 
 
Antwoord  
We hebben daar waar mogelijk de antwoorden per vraag gegeven. Voor zover de 
vragen sterk samenhangen zijn deze in combinatie beantwoord.  
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We hebben uw Kamer op 18 maart jl. gevraagd om uitstel voor het beantwoorden 
van deze vragen (2021D10410).  
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2021Z03522 (ingezonden 22 februari 2021) 
 
1 
Deelt u de teleurstelling dat de regeling voor de ondernemers van de bruine vloot 
pas eind tweede kwartaal 2021 gereed kan zijn? Wanneer was bekend dat een 
regeling pas eind tweede kwartaal 2021 gereed kon zijn? 
 
Antwoord 
Ik snap de teleurstelling en het ongeduld van deze ondernemers. Tegelijkertijd 
maken deze ondernemers inmiddels goed gebruik van de TVL, waardoor voor een 
groot deel van de ondernemers ook op de korte termijn steun beschikbaar is. 
 
2  
Hoe is dit te rijmen met het bericht in de Flevopost van 11 februari 2021 waarin 
wordt gesteld dat er in maart een beslissing over de regeling voor de bruine vloot 
komt, en dus het college van Burgemeester en Wethouders van Lelystad in april 
een beslissing kan nemen over de liggelden? Is de staatssecretaris bereid in 
overleg te gaan met de meest betrokken gemeenten waar de bruine vloot schepen 
liggen over de liggelden, waarvoor gemeenten ook compensatie krijgen vanuit het 
compensatiepakket gemeenten?1  
 
Antwoord 
Het vast stellen van de hoogte van de liggelden valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ik weet dat de Waddenzee en IJsselmeer 
gemeentes samen werken aan een plan om de toekomst van deze sector te 
verzekeren. Mijn ministerie is met de branche en een van de initiatiefnemers van 
deze samenwerkende gemeentes in gesprek over ondersteuning van deze sector 
en zal in deze gesprekken ook de liggelden onder de aandacht brengen.  
 
3 
Hoe is de opmerking in de brief van 17 februari 2021 dat door de recente 
uitbreidingen ook al veel steun voor deze sector beschikbaar is zodat de ergste 
nood eraf is, te rijmen met het artikel in het Algemeen Dagblad van 17 februari 
2021 “Historische zeilvloot met de ondergang bedreigd”, en de signalen van de 
ondernemers van de bruine vloot? Hoe staat de sector er financieel voor? Kunt u 
een uitgebreide onderbouwing geven van het feit dat “de ergste nood eraf is”? Zo 
nee, waarom niet?2  
 
Antwoord 
De bruine vloot-ondernemers met hun historische zeilschepen zijn door de 
coronacrisis in het hart getroffen. Het kabinet heeft een generiek pakket aan 
maatregelen ontwikkeld waar ook ondernemers met een bruine vloot-zeilschip 
gebruik van kunnen maken.  
 

 
1 Flevopost, 11 februari 2021, 'In april beslissing over innen ligggeld Bruine Vloot voor dit jaar'. 
(flevopost.nl/artikel/1151744/in-april-beslissing-over-innen-liggeld-bruine-vloot-voor-dit-jaar.html)  
2 AD, 17 februari 2021, 'Historische zeilvloot met de ondergang bedreigd'. (www.ad.nl/binnenland/historische-
zeilvloot-met-de-ondergang-bedreigd-we-zijn-het-visitekaartje-
vannederland~a76effac/#:~:text=De%20historische%20vloot%20met%20zeilschepen,de%20rand%20van%20e
en%20faillissement.) 
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Zowel de TOGS als de TVL lijken voor bruine vloot-schippers goed te passen hier 
hebben de aanpassingen van de afgelopen periode zeker aan bij gedragen.  
Sinds de start van de crisis in maart vorig jaar is ruim €23 miljoen euro 
TOGS/TVL subsidie toegekend aan bedrijven binnen de codes waar deze 
ondernemers grotendeels toe behoren: 5010, 5030 en 9103.  
Ik ben me er van bewust dat naast bruine vloot-ondernemers ook andere 
ondernemers zoals bijvoorbeeld met motorschepen en rondvaartboten tot deze 
codes behoren, maar dit geeft wel een beeld van de hulp die deze regelingen 
bieden.  
 
4 
Het water staat veel ondernemers tot aan de lippen, bent u bereid om een 
noodloket te openen voor die ondernemers die het niet meer redden tot eind 
tweede kwartaal 2021? Zo nee, waarom niet? Is hier in een eerder stadium al 
naar gekeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de afwegingen om dit niet 
te doen?  
 
Antwoord 
Op dit moment staan er verschillende steunmaatregelen open die ondernemers in 
nood kunnen helpen. Naast de TVL die liquiditeitssteun biedt voor het 
ondersteunen van ondernemers in de vaste lasten gaat het hier ook om andere 
maatregelen uit het steun- en herstelpakket zoals NOW, uitstel van belasting, de 
TOZO en de TONK. De kamer van Koophandel heeft het ‘Coronaloket’ geopend 
met het overzicht van de verschillende de steunmaatregelen.  
 
5 
In hoeverre bent u bereid te kijken naar de mogelijkheid van een voorschot op de 
regeling? Is hier in een eerder stadium ook al naar gekeken? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, wat waren de afwegingen om dit niet te doen? 
 
Antwoord 
Bij het uitvoeren van de regeling kijken we ook naar verschillende mogelijkheden 
om de uit te keren middelen zo snel mogelijk bij de aanvrager te krijgen. Het is 
hierbij niet mogelijk voorschotten uit te betalen voordat de regeling is 
gepubliceerd en indien nodig door de Europese Commissie is goedgekeurd.  
Een groot deel van deze ondernemers kan ook een aanvraag doen binnen de TVL. 
De meeste ondernemers krijgen binnen een week, soms zelfs dezelfde dag een 
goedkeuring van hun aanvraag en dan wordt binnen enkele dagen het voorschot 
van 80% van de subsidie overgemaakt. 
 
In de Kamerbrief van 17 februari jl. (Kamerstuk 35420, nr.231) heb ik uw Kamer 
laten weten dat daarnaast aan een aanvullende regeling wordt gewerkt. Op basis 
van deze brief zijn de contouren van de regeling uitgewerkt. Ik ben met de 
Europese Commissie in gesprek of deze regeling past binnen de steunkaders voor 
cultuur en instandhouding van het erfgoed.  
 
Na een positief advies van de commissie kan de regeling nader worden 
uitgewerkt, gepubliceerd en zal de Kamer worden geïnformeerd, waarna de 
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regeling, zoals aangekondigd in mijn brief van 17 februari jl., eind tweede 
kwartaal kan worden opengesteld.  
  
6  
Heeft u in de afgelopen periode ook gekeken naar de mogelijkheid van een opslag 
op de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) voor deze sector? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, wat waren de afwegingen om dit niet te doen?  
 
Antwoord 
Zoals aangegeven in mijn brief van 22 april jl. (2021D14892) is het niet mogelijk 
deze steun via een opslag in de TVL vorm te geven. De bruine vloot is niet enkel 
op basis van een SBI-code af te bakenen. De Kamer van Koophandel heeft een 
overzicht van bedrijven binnen bepaalde SBI-codes, maar het is niet mogelijk op 
basis daarvan een onderscheid te maken tussen zeilschepen en andere 
ondernemingen. Binnen de SBI codes 5010, 5030 en 9103 zitten dan ook veel 
bedrijven die niet tot de historische zeilschepen behoren van meer dan 50 jaar 
oud. Tevens zal de regeling die we aan het in richten zijn, zien op omzetverlies 
van afgelopen jaar. 
 
7  
Welke contacten heeft u al met de Europese Commissie over de steunmaatregel 
voor de bruine vloot (gehad) en wat is de stand van zaken van het overleg?  
 
Antwoord 
Ik ben met de Europese Commissie in gesprek of deze regeling past binnen de 
steunkaders voor cultuur en instandhouding van het erfgoed. 
 
8  
Wat is het risico dat er nu nog weer maanden wordt gestudeerd op een regeling 
en dat er straks toch onvrede is over de uitgangspunten van de regeling? In 
hoeverre is er al overeenstemming met de betrokken organisaties over de 
uitgangspunten, criteria, et cetera? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar is 
overeenstemming over? 
 
Antwoord 
Mijn ministerie heeft de afgelopen periode nauw contact gehad met de 
vertegenwoordigende brancheverenigingen waaronder de HSWA-RECRON, FVEN 
en de BBZ. Daarnaast hebben we contact gehad met verschillende schippers die 
hun zorgen, wensen en mogelijke oplossingen met ons hebben gedeeld. De input 
uit deze gesprekken wordt, voor zover mogelijk, gebruikt om de regeling nader uit 
te werken. Aanvullende suggesties, voor zover passend binnen de kaders zoals 
deze in de Kamerbrief van 17 februari jl. zijn geschetst, worden hierbij gebruikt 
voor de Coronaregeling bruine vloot.  
 
9  
In hoeverre is er overwogen om de regeling niet door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) uit te laten voeren, maar bijvoorbeeld door een 
externe partij? Zo nee, waarom niet? Welke partijen zouden hiervoor voldoende 
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kennis en ervaring om dat sneller te doen voor de bruine vloot dan het eind 
tweede kwartaal 2021?  
 
Antwoord 
Bij het ontwikkelen van de regeling zijn verschillende opties bekeken. Ook die van 
het laten uitvoeren van een regeling door een andere uitvoerder dan RVO.nl. 
Gezien de relatie tussen deze regeling en de TVL-regeling is ervoor gekozen om 
de uitvoering toch door RVO.nl te laten uitvoeren. Van ondernemers die binnen 
TVL subsidie hebben aangevraagd, worden de gegevens hergebruikt door RVO.nl, 
wat voor de ondernemers tijd en moeite scheelt. Tevens zal deze nieuwe regeling 
aansluiten op de TVL om te voorkomen dat voor dezelfde kosten twee maal 
subsidie wordt versterkt. Uitvoering door een andere organisatie maakt dat erg 
ingewikkeld om te controleren, en kan ook voor de ondernemer tot meer 
onduidelijkheid leiden.  
 
10 
Op 18 februari 2021 heeft FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland) een brief 
gestuurd aan u en demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
kan de Tweede Kamer een afschrift ontvangen van de reactie van de betrokken 
demissionaire bewindspersonen op deze brief? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 
Wij hebben met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgesproken 
dat zij deze brief beantwoorden. Een afschrift van het antwoord zal naar uw 
Kamer worden verzonden. Daarnaast heeft mijn ministerie op verzoek van de 
FVEN ambtelijk gesproken over de wensen die deze sector heeft om ook 
historische motorschepen onder deze regeling te laten vallen. Tijdens dit gesprek 
hebben wij laten weten dat regeling wordt ontwikkeld langs de lijnen die in de 
Kamerbrief van 17 februari jl. ) zijn geschetst. Motorschepen worden hiermee dus 
niet meegenomen.  
 
11  
Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden, samen met de vragen waarop 
deze vragen een aanvulling zijn en dus ruim voor het eerstvolgende coronadebat 
van 23 februari 2021 aanstaande beantwoorden? Zo nee, waarom niet? Kunnen 
deze schriftelijke vragen en de vragen van 15 februari 2021 in ieder geval binnen 
de daarvoor gestelde termijn van 3 weken worden beantwoord? Zo nee, waarom 
niet?  
 
Antwoord 
We hebben uw Kamer op 18 maart 2021 gevraagd om uitstel voor het 
beantwoorden van deze vragen (2021D10410).  
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2021Z05814 (ingezonden 13 april 2021) 
 
1 
Bent u bekend met het bericht ‘De zon straalt, maar de bruine vloot verkeert in 
zwaar weer’? Wat vindt u van dit bericht?3  
 
Antwoord 
Ja. Het zijn moeilijke tijden en veel ondernemers hebben zwaar te lijden onder de 
economische gevolgen van de coronacrisis. 
 
2  
Deelt u de mening dat de bruine vloot een enorm belangrijk stuk cultureel erfgoed 
vertegenwoordigd dat bescherming behoeft? 
 
Antwoord 
Ja, de zeilende bruine vloot is een belangrijk onderdeel van onze cultuur als 
zeilende natie.  
 
3  
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de bruine vloot tot het einde van 
het tweede kwartaal van dit jaar op de tegemoetkomen moet wachten? Bent u 
bereid om - net zoals bij de overige steunregelingen - met voorschotten te 
werken? 
 
Antwoord 
De bruine vloot-ondernemers met hun historische zeilschepen zijn door de 
coronacrisis in het hart getroffen. Het Kabinet heeft een generiek pakket aan 
maatregelen ontwikkeld waar ook ondernemers met een bruine vloot-schip 
gebruik van kunnen maken.  
 
Zowel de TOGS als de TVL lijken voor bruine vloot-schippers goed te passen.  
Dit blijkt onder andere door dat sinds de start van de crisis in maart vorig jaar 
ruim €23 miljoen euro TOGS/TVL subsidie is toegekend aan bedrijven binnen de 
codes waar deze ondernemers grotendeels toe behoren: 5010, 5030 en 9103.  
Ik ben me ervan bewust dat naast bruine vloot-ondernemers ook andere 
ondernemers zoals bijvoorbeeld met motorschepen en rondvaartboten tot deze 
codes behoren, maar dit geeft wel een beeld van de hulp die deze regelingen 
bieden.  
 
Dit neemt de problemen van deze ondernemers natuurlijk niet volledig weg, maar 
levert wel een bijdrage aan de ondersteuning van deze ondernemers in het dragen 
van hun vaste lasten op de korte termijn. Dit komt ook doordat de steun vanuit de 
TVL binnen enkele weken na het doen van een aanvraag beschikbaar is. Het is 
niet mogelijk voorschotten uit te betalen voorafgaand aan publicatie van een 
regeling omdat volgens de Algemene wet bestuursrecht subsidies alleen op grond 
van een wettelijk voorschrift mogen worden verstrekten. Indien er sprake is van 
staatssteun, is dit bovendien onrechtmatig. 

 
3 Trouw, 31 maart 2021, 'De zon straalt, maar de bruine vloot verkeert in zwaar weer' 
(https://www.trouw.nl/binnenland/de-zon-straalt-maar-de-bruine-vloot-verkeert-in-zwaar-weer~bb2a54cd/) 
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4 
Indien er vertraging in het uitkeren van de beloofde 15 miljoen euro blijft, kunt u 
garanderen dat dit niet zal leiden tot het verdwijnen van een deel van dit culturele 
erfgoed? Zo nee, hoeveel schepen lopen volgens u het risico op faillissement door 
de vertraging van de uitkering van deze regeling? 
 
Antwoord  
In de Kamerbrief van 17 februari jl. heb ik uw Kamer laten weten dat de 
Coronaregeling bruine vloot niet eerder dan eind tweede kwartaal 2021 zal 
kunnen worden opengesteld (Kamerstuk 35420, nr. 231). De verwachting is nog 
steeds dat deze regeling in juni beschikbaar zal zijn voor deze ondernemers.  
Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de TVL en andere maatregelen uit 
het steun- en herstelpakket.  
 
5 
Klopt het dat door te focussen op ‘‘zeilschepen, met een historisch/traditioneel 
uiterlijk, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd ten behoeve van kleinschalige 
passagiersvaart (chartervaart)’’ (Kamerstuk 35420, nr. 231) en de SBI-codes 
5010 of 5030, de ideële vaart wordt uitgesloten van de extra steunmaatregel? 
Klopt het bovendien dat ander Varend Erfgoed, zoals stoomboten, hiermee ook 
buiten de boot vallen? 
 
Antwoord 
De regeling zal zich richten op ondernemers met SBI-code 5010, 5030 en 9103 
die bedrijfsmatig zeilschepen van 50 jaar of ouder exploiteren voor het vervoeren 
van passagiers. Voor ondernemers die andere activiteiten uitvoeren zoals het 
maken van tochten met een stoomboot staat de TVL regeling open.  
 
6  
Kunt u toelichten waarom gekozen is voor deze afbakening? Deelt u de mening 
dat of een schip wel of niet een ideëel doeleinde heeft of een motor bevat, niet 
zoveel hoeft te zeggen over de cultuurhistorische waarde van het schip? 
 
Antwoord 
Het doel van de regeling is om ondernemers die bedrijfsmatig een historisch 
zeilend schip exploiteren te ondersteunen in de kosten voor onderhoud en herstel, 
zodat deze schepen behouden blijven voor exploitatie. Deze regeling is niet 
bedoeld voor andere doeleinden.  
 
7 
Bent u bereid de huidige afbakening aan te passen zodat deze toereikend is in het 
beschermen van Nederlands cultureel en historisch varend erfgoed tegen de 
effecten van de coronacrisis? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
Nee, deze regeling wordt ontwikkeld om de commercieel zeilende historische vloot 
te ondersteunen. Niet voor bredere steun aan al het varend erfgoed.  
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8 
Welke andere schepen die wellicht wel tot ons Varend Erfgoed behoren, maar niet 
onder deze codes of beschrijving vallen, kunnen door deze afbakening geen 
aanspraak maken op deze regeling? 
 
Antwoord 
Voor deze regeling zullen zeilende schepen van 50 jaar of ouder, die commercieel 
worden geëxploiteerd in aanmerking komen. Als aanvullende eis zal worden 
gesteld dat deze ondernemers geregistreerd staan onder code 5010, 5030 en 
9103. Ondernemers die dezelfde activiteiten uitvoeren maar een andere SBI-code 
hebben kunnen via een hardheidsclausule in de regeling toegang krijgen tot deze 
regeling. Van deze regeling kan geen gebruik worden gemaakt door ondernemers 
die een ander historisch schip exploiteren zoals bijvoorbeeld stoomboten en 
motorboten. Voor deze ondernemers staat de TVL open.  
 
9 
Klopt het dat u in uw brief van 17 februari 2021 stelde dat de verwachting was dat 
er eind maart meer informatie beschikbaar zou zijn over de invulling van de 
regeling? Kunt u toelichten waarom er vertraging is opgelopen in het invullen van 
de regeling en wanneer deze alsnog verwacht kan worden? 
 
Antwoord 
Bij het ontwikkelen van de regeling hebben wij een passender manier gevonden 
die beter aansluit bij de TVL en waarmee voorkomen wordt dat voor dezelfde 
kosten subsidie wordt verstrekt. Dit heeft voor enige vertraging in de uitwerking 
van de regeling gezorgd, de geplande datum van openstelling is hetzelfde 
gebleven.  
 
Ik ben met de Europese Commissie in gesprek of de voorziene vormgeving van de 
regeling past binnen de steunkaders voor cultuur en instandhouding van het 
erfgoed. Na een positief advies van de commissie kan de regeling nader worden 
uitgewerkt, gepubliceerd en zal de Kamer worden geïnformeerd, waarna de 
regeling, zoals aangekondigd in mijn brief van 17 februari jl., eind tweede 
kwartaal kan worden opengesteld.  
 
10 
Kunt u deze vragen elk afzonderlijk zo spoedig mogelijk beantwoorden? 
 
Antwoord 
We zullen deze antwoorden binnen de termijn aan de Kamer sturen.  
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2021Z06762 (ingezonden 22 april 2021) 
 
1 
Bent u bekend met de brandbrief die de Vereniging voor Beroepschartervaart 
(BBZ) op 16 april 2021 aan het kabinet heeft verstuurd? 4 
 
Antwoord 
Ja 
 
2 
Onderkent u de problemen waarmee de bruine vloot zich momenteel 
geconfronteerd ziet, waaronder een kwetsbare financiële positie als gevolg van de 
coronacrisis en het uitblijven van branche specifieke coronasteun die maanden 
geleden is toegezegd? 
 
Antwoord 
De bruine vloot-ondernemers met hun historische zeilschepen zijn door de 
coronacrisis in het hart getroffen. Het Kabinet heeft een generiek pakket aan 
maatregelen ontwikkeld waar ook ondernemers met een bruine vloot-schip 
gebruik van kunnen maken.  
 
Zowel de TOGS als de TVL lijken voor bruine vloot schippers goed te passen.  
Dit blijkt onder andere doordat sinds de start van de crisis in maart vorig jaar 
ruim €23 miljoen euro TOGS/TVL subsidie is toegekend aan bedrijven binnen de 
codes waar deze ondernemers grotendeels toe behoren: 5010, 5030 en 9103.  
Ik ben me er van bewust dat naast bruine vloot ondernemers ook andere 
ondernemers zoals bijvoorbeeld motorschepen en rondvaartboten tot deze codes 
behoren, maar dit geeft wel een beeld van de hulp die deze regelingen biedt.  
 
Dit neemt de problemen van deze ondernemers natuurlijk niet weg, maar levert 
wel een bijdrage aan de ondersteuning van deze ondernemers in het dragen van 
hun vaste lasten op de korte termijn.  
 
3 
Kunt u puntsgewijs reageren op de drie verzoeken uit voornoemde brandbrief, 
namelijk continuering van de TVL- en NOW-regelingen, het zo spoedig mogelijk 
uitkeren van de toegezegde €15 miljoen branchespecifieke coronasteun en het 
komen met een stappenplan waarop ondernemers kunnen anticiperen? 
 
4 
Kunt u in het bijzonder ingaan op het verzoek om de €15 miljoen branche 
specifieke coronasteun zo spoedig mogelijk voor ondernemers toegankelijk te 
maken? Wanneer gaat deze regeling open en hoe snel volgt vervolgens 
behandeling en uitbetaling? 
 
 
 

 
4 Vereniging voor Beroepschartervaart, 16 april 2021, Brandbrief aan de regering: Tweede jaar zonder 
inkomsten, https://www.debbz.nl/nieuws/brandbrief-aan-de-regering-tweede-jaar-zonder-inkomsten. 
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Antwoord 3 en 4 
De TVL en andere steunmaatregelen zullen doorlopen in het kwartaal twee van 
2021 (Kamerstuk II 2020-2021, 35420 nr. 217). Ook in het derde kwartaal zullen 
we niet plotsklaps stoppen met de steun. Deze steun heeft heel veel bedrijven 
overeind gehouden, en wordt ook door de bruine vloot-ondernemers goed 
gebruikt. Zodra de economie weer open kan, kunnen bedrijven daardoor de draad 
weer oppakken. Niettemin hebben bedrijven een loodzwaar jaar achter de rug en 
raken ze door hun reserves heen. De analyses van het CPB en De Nederlandsche 
Bank laten ook zien dat de economie zich goed staande heeft weten te houden. 
We kunnen dus ook vertrouwen hebben in de onderliggende economie. Uiterlijk in 
mei komen de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid met een voorstel hoe de steun eruit zal zien in het 
derde kwartaal. 
 
In de Kamerbrief van 17 februari jl. is aangegeven dat de Coronaregeling bruine 
vloot niet eerder dan eind tweede kwartaal 2021 kan worden opengesteld. 
Aangezien het ongeduld van deze ondernemers begrijpelijk is, is mijn inzet de 
regeling in juni van dit jaar open te stellen. De beoordeling door uitvoerder RVO.nl 
zal zo snel mogelijk na aanvraag worden gedaan. De ervaring vanuit de TVL is dat 
vervolgens op korte termijn een voorschot zal kunnen worden uitgekeerd.  
 
Het is nog onduidelijk wanneer precies de komende periode weer meer ruimte 
komt voor het varen met groepen op deze schepen. Toch bieden het aantal 
gezette vaccinaties en het vooruitzicht dat de epidemiologische omstandigheden 
zullen verbeteren richting zomer perspectief.  
 
Ik denk ook graag met de sector mee hoe we er voor kunnen zorgen dat men een 
tocht op een bruine vloot-schip overweegt als een keuze voor een gezellige en 
leerzame toeristische activiteit. Ik stel hiervoor graag de kennis van het 
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen beschikbaar en stel voor om met 
hen te onderzoeken of er nog andere manieren zijn om deze beroepsgroep onder 
de aandacht te brengen.  
  
5 
Bent u bekend met de problematiek van schippers met een verkeerde SBI-code, 
die elk kwartaal opnieuw bezwaar moeten maken en opnieuw moeten worden 
beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, terwijl het om 
dezelfde ondernemer gaat? 
 
6 
Is het mogelijk dit proces, waarvan wij begrijpen dat behandeling tot vier 
maanden kan duren en vervolgens uitbetaling nog eens drie maanden, te 
versnellen? Waarom wel/niet? 
 
Antwoord 5 en 6 
Ja, ik ben hiermee bekend. Voor het antwoord wil ik verwijzen naar mijn brieven 
van 10 maart (Kamerstuk 35420, nr. 239) en 21 april jl. (Kamerstuk 35420, 
nr. 240) en de Voortgangsrapportage (Kamerstuk 35420, nr. 241) waarin ik 
aangeef dat RVO.nl een proces heeft ontwikkeld in de bezwaarprocedure om de 
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SBI-problematiek voor de betrokken ondernemer op te lossen. Na positieve 
beoordeling van het bezwaar ontvangt de ondernemer voor de TVL zijn 
aangepaste SBI-code. Dit geldt dan ook voor aanvragen in nieuwe TVL-
openstellingen. In de praktijk blijkt dat in sommige gevallen bezwaren gericht 
tegen de TVL Q3 2020 positief zijn beoordeeld terwijl de aanvragen voor TVL Q4 
2020 en TVL Q1 2021 al door de ondernemers zijn ingediend en zijn verleend. Het 
besluit op Q3 en de nieuwe verleningen hebben elkaar dan gekruist. De oorzaak is 
dat de gewijzigde SBI code dan nog niet in het klantdossier is opgenomen. De 
ondernemer moet dan helaas alsnog bezwaar maken. Dit komt beperkt voor. 
RVO.nl heeft maatregelen genomen om SBI bezwaren zo spoedig mogelijk af te 
handelen, zodat deze situatie zich zo min mogelijk voordoet. RVO.nl zorgt er 
daarnaast voor dat bij de openstelling van TVL Q2 2021 de juiste SBI-code in het 
klantdossier staat zodat een ondernemer niet nog een keer bezwaar hoeft in te 
dienen.  
 
RVO.nl streeft er naar alle bezwaren binnen de wettelijke beslistermijn van 12 
weken af te handelen. Zo nodig wordt een termijn in overleg met de 
bezwaarmaker verlengd. 90% van de bezwaardossiers wordt binnen de wettelijke 
termijn afgehandeld. Dit geldt ook voor de bezwaren die betrekking hebben op de 
SBI-problematiek. Zoals genoemd worden de bezwaren die hierop betrekking 
hebben zoveel mogelijk wel met voorrang opgepakt. RVO.nl heeft extra capaciteit 
ingeschakeld om dit te bewerkstellingen. Zodra het bezwaar is afgehandeld 
betaalt RVO.nl zo snel mogelijk het geld uit. Er wordt dan ook altijd persoonlijk 
contact opgenomen met een ondernemer, om hem/haar over de voortgang van de 
bezwaar zaak te informeren.  
 
7 
Kunt u deze vragen vóór het wetgevingsoverleg Corona en cultuur op 17 mei 
2021 beantwoorden? 
 
Antwoord 
Ja, dat kan.  
  
 
 
 
 
 


