
Introductie Fonds Zeilende Beroepsvaart

Nederland heeft een unieke, iconische vloot van historische zeilende schepen.
Nederland heeft een lange historie als zeilende handelsnatie. Het eerste echt zeewaardige zeilschip
op het westelijk halfrond, de Kogge, is in de 14e eeuw in Nederland ontwikkeld. Ze heeft de basis
gelegd voor onze economische ontwikkeling als zeegaande natie. Nederland transportland is nog
steeds een zeegaande natie. Door technologische innovatie is zeilen als bron voor voortstuwing
van schepen echter wel op de achtergrond geraakt. Nederland kent nog steeds een bonte
verzameling aan historische zeilende schepen. Een deel heeft een museaal karakter. Een deel is in
particulier bezit, en maakt al dan niet onderdeel uit van een formeel historisch register. Een deel is
nog beroepsmatig in bedrijf. Een enkel schip vervoert vracht. Rond de 400 schepen worden door
ondernemers actief ingezet voor de toeristische chartervaart. Deze laatste groep staat ook wel
bekend als de ‘bruine vloot’. Deze vloot is wereldwijd uniek; nergens ter wereld is een dergelijke
grote groep historische schepen zo bepalend voor het beeld van onze havens en wateren.

Corona brengt de vloot in gevaar.
De bruine vloot is door de coronacrisis in de problemen gekomen. Boekjaar 2020 is dramatisch
verlopen; de meeste schepen waren tussen de 50 en 80% van hun omzet kwijt, omdat het niet
haalbaar bleek de schepen rendabel te verhuren binnen de coronaregels. 2021 verloopt vooralsnog
ook problematisch. Als gevolg hiervan dreigen veel nautische ondernemers failliet te gaan.
Mogelijk dat met de huidige afschaling van de coronaregels het eind van het seizoen nog goed zal
maken.

Een deel van deze schepen loopt het risico definitief te verdwijnen door gebrek aan onderhoud. Bij
gebrek aan inkomsten kunnen de aanzienlijke jaarlijkse onderhoudskosten niet door de
schippers/ondernemers worden opgebracht. Hierdoor dreigen de schepen de benodigde
veiligheidscertificaten van scheepvaartinspectie definitief te verliezen. Zij mogen dan niet meer als
zeilschip worden ingezet. Schepen verdwijnen definitief als woonschip ‘in het riet’ of vinden als oud
ijzer hun weg naar een sloper.

De bruine vloot is van grote materiële, immateriële en cultuurhistorische waarde.
De Nederlandse historie wordt via deze schepen in de havens van het IJsselmeer, Waddenzee en
de Scheldes zichtbaar. Oude beroepen als zeilmaker en touwslager blijven via deze schepen
behouden. De bruine vloot is goed voor een jaarlijkse omzet van € 100 tot € 120 miljoen1, waar
een lange keten van werven, havens, boekingskantoren, cateringpartijen, schoonmakers en
horeca wel bij vaart. De vloot brengt elk jaar mensen, uit alle leeftijdscategorien en uit binnen- en
buitenland, in contact met water en daar aanwezige de flora en fauna.

Behoefte aan professionalisering van behoud historische zeilschepen.
Onderzoek naar de impact van corona heeft zichtbaar gemaakt dat onder meer de marketing en
financiering van de gehele vloot van historische zeilschepen opnieuw dient te worden
vormgegeven om toekomstbestendig te zijn.

Onder de druk van corona is de sector in beweging gekomen. Na intensieve lobby is het Rijk eind
mei 2021 de vloot definitief te hulp geschoten met een specifieke ‘bruine vloot-corona regeling’
waarmee ondernemers de ergste financiële nood kunnen opvangen. Het NBTC (Nederlands Bureau
voor Toerisme en Congressen) werkt samen met de sector aan de positionering van onze zeilende
historie als onderdeel van de integrale toeristische visie op Nederland, Perspectief 2030.

1 bron: BBZ, branchegegevens 2019
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Het Fonds Zeilende Beroepsvaart investeert structureel
De financiering van aanschaf en onderhoud van schepen is structureel problematisch. Alle grote
banken bouwen hun ‘exposure’ in deze schepen af; veel businesscases voldoen niet aan voor
banken geldende normen (o.a. op basis van Basel III). Eigenaars (vaak ondernemers) financieren
schepen vaak op creatieve wijze met een combinatie van verschillende onderhandse constructies.
Met het Fonds Zeilende Beroepsvaart (FZB) streven we ernaar om historische zeilschepen
structureel, professioneel te kunnen financieren. Hieronder introduceren we het FZB en de aanpak
die moet leiden tot haar oprichting.

Doel. Het voorlopige doel van het FZB is om de bedrijfsmatige inzet van historische zeilschepen
toekomstvast te kunnen financieren. Eerder onderzoek toont aan dat de start, continuïteit en
overdracht van ondernemingen welke bij de uitoefening van hun bedrijf gebruik maken van
historische zeilschepen slecht gefinancierd zijn. Dit probleem speelt over de hele sector en wordt
door vele spelers herkent. Opdracht voor het FZB is blijvend een mix van financiële instrumenten
ter beschikking te stellen, welke passen bij de specifieke eisen die bij deze bedrijfstak horen.

Scope. Op dit moment is voorzien dat het FZB zich richt op ondernemingen die historische
zeilschepen inzetten voor de charter (vakantie) vaart. Deze groep is ongeveer 400 schepen groot.
Het initiatief tot het FZB is voortgekomen vanuit het belang deze groep schepen te behouden.
Duidelijk is dat ook andere groepen schepen behoefte hebben aan een beter financieringsklimaat.
Onderwerp van onderzoek is de inventarisatie of de huidige scope mogelijk verbreed kan worden
om ook één of enkele aanvullende ‘deelverzamelingen’ van zeilende historische schepen, zoals
bijv. de zeilende vrachtvaart of schepen met een museaal karakter, te kunnen financieren.

Omvang van het fonds. Vooralsnog zijn we erop gericht om vijftig miljoen euro aan het fonds te
binden.  Het fonds kan een goede start maken met een basis vermogen van elf miljoen euro.

Financiële instrumenten. We verwachten dat het FZB de volgende financiële instrumenten zal
inzetten: kleine leningen (tot ongeveer € 50.000) met een looptijd van maximaal 7 jaar gericht op
het financieren van onderhoud. Aanschaf, herfinanciering en grootscheepse aanpassingen (refit)
zullen gefinancierd worden door middel van i) garantstellingen om het risicoprofiel op leningen van
derden te verlagen; ii) hypothecaire leningen en ii) mogelijk deelname in het Eigen Vermogen.

Duurzaam laag risico. Het FZB concept is gestoeld op 8 lagen, welke het mogelijk maken om
financieringsrisico’s laag te houden. De kern van deze opzet bestaat uit 1) het financieren van
portfolio’s van schepen met een vergelijkbaar risicoprofiel, 2) het wegnemen van risico op defaults
door garantstellingen vanuit publieke partijen met een belang bij de immateriële en/of
economische waarde van deze schepen en 3) langlopende obligatieleningen van partijen gericht op
een combinatie van een stabiele, bescheiden ROI in combinatie met het leveren van een
maatschappelijke bijdrage.

Structuur van het FZB. Het FZB zal mogelijk de vorm van een stichting kennen, potentieel met
een (culturele) ANBI status2. Financieringsaanvragen zullen door een onafhankelijke
beoordelingscommissie worden beoordeeld. De verdere governance van het FZB dient nog te
worden uitgewerkt.

Voor meer informatie over het FZB verwijzen we naar de concept propositie FZB welke op verzoek
bij BMC te verkrijgen is.

Onderzoek: van concept propositie naar bedrijfsplan en zicht op kapitaalinleg. Deze
zomer realiseren we het definitieve bedrijfsplan van het FZB. Tevens onderzoeken we de mate

2 Algemeen Nut Beogende Instelling; giften zijn aftrekbaar van de belasting.
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waarin partijen bereid zijn om deel te nemen in (het garanderen van) het kapitaal in het fonds.
Hiertoe leiden vier sporen tot het definitieve bedrijfsplan:

Spoor 1 - Verkennen verbreding van de scope. Er is in Nederland een zeer diverse verzameling
van historische zeilschepen te vinden. Voor diverse deelverzamelingen is financiering een
uitdaging. In dit spoor verkennen we welke additionele ‘doelgroepen’ het FZB in haar scope op kan
nemen.
Spoor 2 - Risico analyse. Als gevolg van de ontwikkeling van deze bedrijfstak, door de jaren heen,
lijkt tot op zekere hoogte een status-quo te zijn ontstaan in de wijze waarop bedrijven zijn
gestructureerd. Diverse onderdelen van de bedrijfstak voeren verbeteringen door, andere
onderdelen zijn in tip-top shape of juist verouderd. In dit spoor onderzoeken we welke risico’s in
de diverse onderdelen van deze bedrijfstak spelen en de wijze waarop zij het financieren van
ondernemingen beïnvloeden.
Spoor 3 - Verkenning bereidheid inbrengen van garantstellingen. Op basis van de concept
propositie gaan we in gesprek met spelers in de publieke sector. We inventariseren waar hun
immateriële en/of economisch belang bij de bedrijfstak ligt, of en hoe zij mogelijk betrokken
kunnen zijn bij de financiering van de bedrijfstak.
Spoor 4 - Verkenning bereidheid inleg van financiële middelen. Met de (voorlopige) oogst van
spoor 1 tot en met 3 en de concept propositie in de hand , benaderen we partijen die potentieel
financiële middelen in het fonds kunnen inbrengen. We inventariseren nadere wensen en eisen aan
het fonds.

Resultaat van deze opdracht is een definitief bedrijfsplan en een portfolio van potentiële
investeerders (op basis van getekende intentieverklaringen).

Team
De realisatie van het FZB is in handen van BMC Advies.
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