
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) 
Schriftelijke reactie van Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB) op de vraag 
of er nucleaire detectie plaatsvindt op de inlandterminals: 
 
“Uw vraag aan de FEPORT, naar nucleaire detectie in Duitsland of België, is via de EFIP en 
vervolgens via de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens opnieuw bij mij terecht 
gekomen. Al eerder hadden wij over dit onderwerp telefonisch contact. Ik gaf toen al aan, 
dat er, voor zover ons bekend, geen detectiepoortjes op de inland terminals zijn. Noch in 
Nederland, noch in België, Duitsland, Frankrijk of Zwitserland. Onze leden exploiteren 
inland terminals in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, plus de 
bijbehorende containerlijndiensten. Zij vertegenwoordigen bij elkaar zo’n 95% van de 
totale containerbinnenvaart & inland terminals. 
  
Het ontbreken van detectiepoorten in het achterland betekent echter geenszins dat de 
containerbinnenvaart ‘onveilig’ zou zijn. Afhankelijk van de lay-out van de betreffende 
deepseaterminal wordt een deel van de binnenvaartcontainers standaard door de scan 
gereden, of, op basis van een risico-inventarisatie, geselecteerd en dan daar ter plaatse 
alsnog door de scan gereden. Maar niet in het achterland, dus. Diverse handelaren in 
schroot en oud ijzer hebben nucleaire detectiepoorten op hun terrein, maar de inland 
terminals niet. De douane heeft kennelijk gekozen voor beveiliging / controle aan de 
buitengrenzen. 
  
Ik wil graag benadrukken dat de containerbinnenvaart een zeer veilige en zeer goed 
beveiligde tak van sport is. (Dit in tegenstelling tot treinen en trucks, waar de containers 
relatief makkelijk benaderbaar zijn door kwaadwillenden – maar ik realiseer me dat dit 
een wat ander onderwerp is dan de vraag naar nucleaire detectie.) 
  
Onze leden vervoeren containers op basis van de informatie die afkomstig is van hun 
opdrachtgevers (verladers of expediteurs ofwel, in een klein deel van de gevallen, 
deepsearederijen). Onze leden kunnen de inhoud van een container niet controleren, maar 
vertrouwen op de juistheid van de informatie die zij ontvangen van de schakel vóór hen in 
de keten. Voor het vervoer van containers met gevaarlijke stoffen gelden speciale 
voorschriften; dergelijke containers mogen alleen vervoerd worden in schepen die 
daarvoor geschikt zijn. Voor zover ons bekend is worden er nauwelijks containers met 
nucleaire stoffen vervoerd in de binnenvaart.” 
 
 
 


