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… daar vaar je wel bij
Hiswa 2006

Nederlands Platform voor Waterrecreatie (NPW)

D

O

e Hiswa staat voor de 99-jarige KNMC
ruimschoots in het teken van motorbootvaren en wat daarbij allemaal komt kijken. Op de
stand van de KNMC treft u alles aan wat het Verbond Nederlandse Motorbootsport de watersportverenigingen met het dienstenpakket VAARKLAAR aanbiedt.
Het bestuur van de KNMC nodigt uw bestuur
van de aangesloten watersportvereniging gaarne
uit om de KNMC stand te bezoeken. Van dinsdag 28 februari t/m zondag 5 maart is de Hiswa
in de RAI te Amsterdam open.
Graag vernemen we van u of we u in onze stand
03-418 mogen verwelkomen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn het secretariaat te bellen 030 – 603 99
35 of te e-mailen: info@knmc.nl en uw adresgegevens doorgeven, dan hebben we 2 toegangskaarten voor uw bestuur beschikbaar. Die worden
dan naar het door uw opgegeven adres opgestuurd. Wilt u meteen doorgeven welke dag u
komt (‘s morgens, ‘s middags, do.- of vr.--avond),
zodat het bestuur hiermee rekening kan houden
om u te kunnen ontmoeten. Dus snel reageren!
Met het wisselen van bestuursleden in diverse watersportverenigingen is ons KNMC ledenbestand niet meer
up-to-date. Wilt u gelijktijdig met uw telefonische of email.opgave om de Hiswa—stand te bezoeken, uw verenigingsgegevens bij onze administratie controleren!
Benodigde gegevens:
Watersportvereniging
Naam bestuursleden:
Functies
Adressen
Postcodes
Plaatsnamen
Telefoonnummers
E-mail adressen
Postadres vereniging
Adres jachthaven
Telefoonnummer havenmeester
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p 1 december 2005 werd een door het
NPW georganiseerd Nationaal Debat in
Zeist gehouden. Daar werd het Manifest van Zeist
vastgesteld, onder het motto ‘natuur en waterrecreatie: een gouden bondgenootschap’.
Daarin doet het Platform in het Manifest enkele
belangrijke aanbevelingen aan de overheid en aan
de natuur– en milieuorganisaties, waarbij het
Platform stelt dat waterrecreatie de belangrijkste
mogelijkheid is voor mensen om zich werkelijk te
ontspannen en nieuwe energie op te doen.
‘Recreatie aan, op en in het water moet dan ook
ruime kansen krijgen zich te ontwikkelen’.
In de visie van het Platform moet de overheid
zich meer inzetten voor verbetering van de waterkwaliteit en voor de toegankelijkheid van water
en oevers. Ook bepleit het platform in het manifest een staatssecretaris voor (Water)recreatie en
Natuur om de huidige versnippering van het recreatiebeleid tegen te gaan, en wil het dat investeringen in natuur en recreatie fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. De sector zal, zo staat in het
Manifest te lezen, ‘samen met de overheid de instelling van een gemeenschappelijk beheerd
Blauwfonds onderzoeken’.
Het platform roept natuur- en milieuorganisaties
op haar defensieve natuurbenadering te laten varen en die in te ruilen voor een creatieve benadering waarin ook plaats is voor waterrecreatie.
Ook bepleit het platform een ruimere openstelling van waternatuurgebieden voor waterrecreatie.

Recreatie aan, op
en in het water
moet ruime kansen
krijgen zich te
ontwikkelen

Het platform vertegenwoordigt een miljoen waterrecreanten.
Heeft u het manifest en de NPW folder nog niet
in uw bezit, dan kunt u die bij het secretariaat van
de KNMC aanvragen.
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Teruggave energieheffing (Ecotaks)

O

ok dit jaar zal er een
mogelijkheid bestaan
de betaalde ecotaks over het
afgelopen jaar terug te krijgen.

bootsport, in aanmerking
voor een compensatie. Het
gaat jaarlijks om vele miljoenen euro's voor alle sportverenigingen in Nederland.
Ieder jaar is het compensatiebedrag - en dus het percentage van het energiebedrag - afhankelijk van de politiek in Den Haag. In het
jaar 2003 leek het er op dat
er totaal geen compensatie
meer werd verstrekt. Intensief lobbyen blijft noodzakelijk.

De energieheffing of energiebelasting, zoals de Ecotaks door de diverse energiebedrijven wordt genoemd,
moet ook door de watersportverenigingen worden
betaald.
Door een jaarlijkse lobby
van o.a. het KNMC Verbond bij de overheid komen watersportverenigingen, die lid zijn van het Verbond Nederlandse Motor-

een opgave te doen van
haar energieverbruik in het
voorgaande jaar van
haven en clubaccommodaties.
U kunt hiertoe het bijgaande formulier afdrukken en
invullen en vergezeld met
kopieën van de energierekeningen voor 30 april
2006 naar het KNMC secretariaat toezenden.

Uw vereniging dient jaarlijks - voor april - bij het secretariaat van de KNMC

Standaard KNMC

A

ls aangesloten watersportvereniging bent
u gerechtigd de grote standaard van de KNMC in uw
vlaggenmast op de haven of
terrein(en) te voeren.
De KNMC zou het zeer
waarderen als u van deze
mogelijkheid gebruik
maakt, om te laten zien dat

Het is weer gelukt
om het
internationale
watertoerisme
een stukje te
vereenvoudigen.
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u positief staat tegenover
het verbondswerk van de
Nederlandse Motorbootsport en de motorbootrecreatie.
Mocht de oude standaard
zijn versleten, dan kunt u
een nieuwe aanvragen bij
het secretariaat.

Verbond
Nederlandse
Motorbootsport
het adres voor de
motorboot
recreatievaart

Vlaggebrief

Z

oals vorig jaar vermeld
worden er per 1 januari 2006 geen vlaggebrieven
meer uitgegeven. Mochten
uw leden een tocht naar
Frankrijk varen, dan is het
wel aan te raden een oude
verlopen vlaggebrief mee te
nemen, daar mogelijk nog
niet iedere franse douanier
op de hoogte zal zijn van de
nieuwe regeling.

Veel aandacht is door de
wereldfederatie van motorbootverbonden (UIM)
besteed aan de bevordering
en vergemakkelijking van
het internationale watertoerisme met kleine boten, dat
door talrijke, soms sterk verschillende nationale regelingen dikwijls onnodig werd
(en soms nog wordt) gehinderd.
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ICP (Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen)

H

et ICP (Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen) is in de Europese Gemeenschap een erkend douanedocument.
Hierop staan de gegevens van het schip en de
eigenaar. In vrijwel alle landen van de EG is
het ICP verplicht. In bijna heel Europa
wordt het document geaccepteerd als het
identiteitsbewijs van de boot. De KNMC is
door de Minister van Verkeer en Waterstaat
gemachtigd tot afgifte van dit certificaat dat
twee jaar geldig is. Na het verstrijken van de
geldigheid kan het worden vernieuwd voor
wederom een periode van twee jaar, mits zich
geen wijzigingen in de op het ICP vermelde
gegevens hebben voorgedaan. De kosten van
afgifte bedragen 19 euro (voor individuele
leden van de KNMC is dit document gratis).
Voor leden van de bij de KNMC aangesloten
verenigingen is dit bedrag 14 euro. De afgelopen periode zijn de eisen om in het bezit te
komen van een ICP aangescherpt. Het secretariaat van de KNMC is verplicht deze regels
strikt na te leven. Bij een particuliere aanvraag moeten de volgende gegevens en documenten worden overlegd. Een ingevuld en
van handtekening voorzien aanvraagformulier.
Een bewijs van eigendom van het pleziervaartuig, zoals een fotokopie van bijv. aankooppapieren of verzekeringspolis (niet een eerder
uitgegeven ICP).
a. Voor Nederlanders woonachtig in Nederland een uittreksel uit het persoonsregister
van de burgerlijke stand van de woonplaats
van de eigenaar dat niet ouder is dan 30 dagen.
b. Nederlanders woonachtig in het buitenland moeten een verklaring hebben van de
Nederlandse Ambassade of een Consulaat
aldaar met betrekking tot de woonplaats. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 30 dagen.
c. Niet-Nederlanders die op het moment van
aanvraag ten minste 5 jaar aaneengesloten in
Nederland hebben gewoond, moeten dit aantonen door middel van een uittreksel uit het
persoonsregister, waarop deze gegevens vermeld staan.
Een geldig bewijs van de nationaliteit van de
aanvrager, d.w.z. een fotokopie van die bladzijden uit het paspoort waarop de foto en de
persoonlijke gegevens van de aanvrager staan.
Voor Nederlanders is dat: zwart paspoort
pag. 1 en 2, rood paspoort pag. 2 en 3. Voor
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niet-Nederlanders is dat een bewijsstuk gesteld
in het Nederlands, Engels of Frans, waaruit de
nationaliteit van de aanvrager blijkt.
Een reeds eerder verstrekt ICP dat niet meer
geldig is. Indien het om rechtspersonen en ondernemingen gaat (BV, NV enz) kan volstaan
worden met een uittreksel uit het Register van
de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat
de statutaire zetel of de plaats van waaruit het
bedrijf wordt uitgeoefend in Nederland gelegen is. Indien niet alle bestuurders of beherende vennoten de Nederlandse nationaliteit bezitten moet de rechtspersoon of vennootschap
op het moment van aanvraag van het ICP ten
minste 5 aaneengesloten volle jaren in bovengenoemd Register ingeschreven zijn. Voorts
moeten de bescheiden onder de hierboven genoemde punten meegezonden worden.

A

anvragen voor een ICP
(Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen) kunnen rechtstreeks bij het secretariaat van de KNMC worden ingediend.
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