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Financiering VDJS middelen door derden 
Onlangs is er met Marleen Maarleveld, directeur Waterrecreatie Nederland (WRN) en Nancy 
Scheijven-Wetstra (Directeur Water en Scheepvaart RWS), gesproken over de mogelijkheden om 
digitaal beschikbare materialen van “Varen doe je samen!” te laten verspreiden of uitgeven door 
partijen die niet zijn aangesloten bij het convenant “Varen doe je samen!”. Het gaat hierbij veelal om 
(commerciële) partijen zoals jachtverenigingen en verzekeringsmaatschappijen die in het kader van 
voorlichting het materiaal willen uitzetten. Hierdoor kan het materiaal van VDJS een groter bereik 
krijgen zonder dat dit op het beschikbare budget zal drukken.  
  
Op verzoek van Nancy Scheijven-Wetstra heeft mijn collega Sandhia Gokoel (projectgroeplid VDJS 
namens RWS) de vraag betreffende mogelijke juridische consequenties gecheckt bij de afdeling 
juridische zaken van RWS.  Juridische zaken RWS heeft bevestigd dat het downloaden, drukken en 
verspreiden van de VDJS materialen door derden mogelijk is zonder dat er in welke vorm dan ook 
een bijdrage wordt gevraagd. Hierbij dienen we echter wel aan te geven dat de inhoud en opmaak 
van de materialen (folders en boekwerken) niet mag worden aangepast, bewerkt (denk aan plaatsen 
van eigen logo’s en beeldmerken) en/of gedupliceerd zonder vooraf toestemming van VDJS. Er is 
vanuit juridische zaken hier verder geen memo voor opgesteld, dit is een terugkoppeling per e-mail 
geweest aan Sandhia Gokoel. 
  
Tevens hebben wij de vraag aan de juristen gesteld of het mogelijk is om advertenties te plaatsen in 
VDJS materialen (knooppuntenboekjes) om zo de drukkosten te verlagen voor het project. Deze 
vraag wordt ons veelal gesteld vanuit marktpartijen en de convenant partners. Hierop heeft 
juridische zaken RWS negatief geadviseerd. Dit kan alleen wanneer er sprake is van een 
overeenkomst tussen RWS en WRN/VDJS conform de uitbestedingswet of wanneer WRN subsidie 
ontvangt van ons als overheidsorgaan. Beiden gevallen zijn niet van toepassing. We hebben een 
samenwerkingsverband en er is geen sprake van toepassing van de uitbestedingswet in onze huidige 
relatie.  
  
Ik hoop jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd! 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Paul van der Maat 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement 
Ontwikkeling Scheepvaart Verkeers Management 
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