
Zwavelvrije brandstof
EN 590 voor de binnenvaart

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart of 
Kantoor Binnenvaart
Telefoonnummer CBRB: 010-7989800
Telefoonnummer KB: 010-2060600

Bezoek onze website:

www.informatie.binnenvaart.nl/en590.php

EN 590 is meer dan alleen 
een schone brandstof !

Waar is EN 590 verkrijgbaar?
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Waarom deze folder?
De binnenvaartorganisaties hebben in een overeenkomst met het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat vastgelegd zo snel mogelijk over te gaan op zwavelvrije brandstof, 
EN 590. Niet alleen in Nederland, maar in geheel Europa.  Aanvankelijk zou zwavelvrije 
brandstof pas per 2012 verplicht worden gesteld, maar een sterke lobby heeft ervoor 
gezorgd dat het moment waarschijnlijk wordt vervroegd naar 2010, onder voorwaarde 
dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor bestaande motoren. 
Om te verduidelijken wat de toegevoegde waarde is van EN 590, het gebruik ervan te 

stimuleren en de verkrijgbaarheid inzichtelijk te maken, is deze brochure ontwikkeld. 

Wat is EN 590?
Deze Europese Norm (EN 590) kent uitgebreide criteria waaraan de brandstof moet 
voldoen. In vergelijking met de huidige specifi caties voor gasolie voor de binnenvaart 
kenmerkt EN 590 zich door hogere kwaliteitsgaranties, vooral op het gebied van de smerende 
werking en vervuiling. Hierbij gaat het om het zwavelgehalte, uitgedrukt in het aantal 
parts per million (ppm). Er is een voorfase ingesteld die inhoudt dat per 1 januari 2008 
brandstof nog maar 1000 ppm mag bevatten. Hoogstwaarschijnlijk wordt in 2010 
maximaal 10 ppm toegestaan. Dit zwavelgehalte wordt gezien als zwavelvrij.

Geconcludeerd is dat gebruikers die meer kennis over het product EN 590 10 ppm 
hebben, zelf al willen overschakelen vanwege de kwalitatieve voordelen. Een voorbeeld 
zijn de loonbedrijven, waar de vrijwillige overstap naar EN590 veel voorkomt.

Milieu
De binnenvaart moet haar imago als schone vervoerder verder verstevigen en uitbouwen. 
Met EN 590 kan dat!

Het gebruik van EN 590 heeft tot gevolg:
 •  vermindering van zwaveldioxide (S02)
 •  vermindering van fi jnstof (PM10)

Schade door zwavelhoudende 
brandstof

Voordelen van EN 590
Motoren
Om er zeker van te zijn dat alle motoren geschikt zijn voor deze brandstof zijn 
twee onderzoeken uitgevoerd. Eén door TNO en één door de Stichting Projecten 
Binnenvaart (SPB) door middel van monsternames voor smerende werking. Beide 
onderzoeken tonen aan dat er geen problemen zijn met de smerende werking van 
de brandstof, sterker, deze is zelfs beter en kan de levensduur van de motor 
verlengen. Toepassing van zogenaamde ‘low saps’ smeermiddelen kan het effect 
nog meer versterken.

EN 590 is gunstig ten aanzien van onderhoud van motoren.

Nadelen
De kosten voor productie en daarmee de consumentenprijs van EN 590 liggen 
momenteel hoger dan de huidige gasolie (de meerprijs is gemiddeld tussen 2 en 5 
eurocent per liter). Het is echter de verwachting dat een toename van de vraag een 
gunstig effect zal hebben op de prijs.

Waar is EN 590 verkrijgbaar?
Een aantal oliemaatschappijen en leveranciers is al overgeschakeld op deze brandstof. 
Dat zijn o.a. Fiwado (Millingen, Rotterdam en Amsterdam per bunkerboot en in een 
groot deel van Nederland via een tankwagen),  Argos Oil (Rotterdam), Gulf Oil 
(Amsterdam, IJmuiden en Den Helder) en BP (Rotterdam). Op onze website hebben wij 
de leveranciers in kaart gebracht. Leveranciers die overgaan tot het leveren van EN 590 
kunnen zich aanmelden via onze website. Zij zullen aan de adreslijst toegevoegd worden.

Voor de meeste moderne motoren geldt het gebruik 
brandstof volgens de EN590 norm als voorwaarde 
voor de garantie.

Zwavel is schadelijk voor bijvoorbeeld roetfi lters. 
Om bij de huidige brandstofkwaliteit zonder veel 
extra zorgen roetfi lters toe te passen zijn zeer 
kostbare roetfi lters nodig. Het gebruik van EN 590 
maakt het mogelijk om eenvoudiger fi lters toe te 
passen. Het toepassen van nageschakelde technieken 
en roetfi lters wordt daardoor betrouwbaarder en 
voordeliger.


