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HOOFDSTUK 17 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DRIJVENDE WERKTUIGEN 
 

Artikel 17.01 
Algemene bepalingen 

Voor drijvende werktuigen zijn voor wat betreft bouw en uitrusting de hoofdstukken 3, 7 tot en 
met 14 en 16 van toepassing. Drijvende werktuigen met mechanische middelen tot voortbeweging 
moeten ook voldoen aan de hoofdstukken 5 en 6. Aandrijvingen die slechts een geringe verplaatsing 
mogelijk maken worden niet beschouwd als mechanische middelen tot voortbeweging. 

Artikel 17.02 

Afwijkingen 

1. De commissie van deskundigen kan toestaan dat van de volgende bepalingen wordt afgeweken: 

a) artikel 3.03, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing; 

b) artikel 7.02 is van overeenkomstige toepassing; 

c) de ten hoogste toegelaten niveaus van de geluidsdruk als bedoeld in artikel 12.02, vijfde 
lid, tweede alinea, mogen worden overschreden wanneer de werkinrichtingen in bedrijf 
zijn en voor zover er dan niet aan boord wordt overnacht; 

d) van de overige bepalingen met betrekking tot bouw, inrichting en uitrusting, voor zover 
voor elk geval dezelfde veiligheid is aangetoond. 

2. De commissie van deskundigen kan afzien van de toepassing van de volgende bepalingen: 

a) Artikel 10.01, eerste lid, wanneer het drijvende werktuig veilig kan worden verankerd 
terwijl de werkinrichtingen in bedrijf zijn, bij voorbeeld door middel van werkankers of 
palen. Een drijvend werktuig met eigen mechanische middelen tot voortbeweging moet 
echter ten minste één anker hebben als bedoeld in artikel 10.01, eerste lid, waarbij de 
coëfficiënt k = 45 en voor T de kleinste holte moet worden aangenomen; 
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b) Artikel 12.02, eerste lid, tweede gedeelte van de zin, wanneer de ruimten voldoende 
elektrisch kunnen worden verlicht. 

3. Bovendien geldt: 

a) in afwijking van artikel 8.08, tweede lid, tweede alinea: de lenspomp moet mechanisch 
worden aangedreven; 

b) in afwijking van artikel 8.10, lid 3: bij stilliggende drijvende werktuigen mag het geluid 
wanneer de werkinrichtingen in bedrijf zijn op 25 m afstand zijdelings van de scheepshuid 
meer bedragen dan 65 dB(A); 

c) in afwijking van artikel 10.03, lid 1: bij vrij op het dek staande werktuigen moet ten minste 
één extra draagbaar blustoestel aanwezig zijn; 

d) in afwijking van artikel 14.02, lid 2: naast vloeibaargasinstallaties voor huishoudelijk 
gebruik mogen ook andere vloeibaargasinstallaties aanwezig zijn. Deze installaties met 
toebehoren moeten voldoen aan de voorschriften van één van de lidstaten. 

Artikel 17.03 

Overige bepalingen 

1. Op drijvende werktuigen waarop tijdens het werk personen aanwezig zijn is de aanwezigheid 
van een algemene alarminstallatie vereist. Het alarmsignaal moet zich duidelijk onderscheiden 
van andere signalen en in alle verblijven en op alle werkplekken een geluidsdrukniveau doen 
ontstaan dat ten minste 5 dB(A) hoger is dan het ter plaatse overheersende maximale geluids-
niveau. De alarminstallatie moet in het stuurhuis en op de belangrijkste bedieningspunten in 
werking kunnen worden gesteld. 

2. Werkinrichtingen moeten voor hun belasting voldoende sterkte hebben en zij moeten voldoen 
aan de voorschriften van Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
22 juni 1998 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten 
betreffende machines.1 

3. De kantelingsstabiliteit en de sterkte van de werkinrichtingen en eventueel de bevestiging 
daarvan moeten zodanig zijn dat zij bestand zijn tegen belastingen door te verwachten slagzij, 
trim en bewegingen van het drijvend werktuig. 

                                                 
1  PB L 207 van 23.7.1998, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 98/79/EG (PB L 331 van 

7.12.1998, blz. 1) 
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4. Indien lasten met heftoestellen omhoog worden gebracht, dient de uit stabiliteit en sterkte 
resulterende maximaal toelaatbare last duidelijk te worden aangegeven op een bord aan dek en 
op de bedieningspunten. Indien het hefvermogen door het aankoppelen van extra drijvende 
voorwerpen kan worden vergroot, moeten de waarden met en zonder extra drijvende 
voorwerpen zijn vermeld. 

Artikel 17.04 

Resterende veiligheidsafstand 

1. Voor de toepasing van dit hoofdstuk en in afwijking van artikel 1.01 van deze bijlage, geldt als 
de resterende veiligheidsafstandde kleinste verticale afstand tussen de gladde waterspiegel en 
het laagste punt waarboven het drijvend werktuig niet meer waterdicht is, waarbij rekening 
wordt gehouden met trim en slagzij die optreden onder invloed van de momenten als bedoeld in 
artikel 17.07, vierde lid. 

2. Een resterende veiligheidsafstand bij spatwater- en regendicht afsluitbare openingen is 
voldoende in de zin van artikel 17.07, eerste lid, wanneer deze 300 mm bedraagt. 

3. De resterende veiligheidsafstand bij niet spatwater- en regendicht afsluitbare openingen moet 
ten minste 400 mm bedragen. 

Artikel 17.05 

Resterend vrijboord 

1. Voor de toepasing van dit hoofdstuk en in afwijking van artikel 1.01 van deze bijlage, geldt als  
het resterende vrijboord de kleinste verticale afstand tussen de gladde waterspiegel en de 
zijkant van het dek, waarbij rekening wordt gehouden met trim en slagzij, die optreden onder 
invloed van de momenten als bedoeld in artikel 17.07, vierde lid. 

2. Het resterend vrijboord als bedoeld in artikel 17.07, eerste lid, is voldoende indien het 300 mm 
bedraagt. 

3. Het resterend vrijboord mag worden verminderd wanneer wordt aangetoond dat artikel 17.08 in 
acht is genomen. 

4. Indien de vorm van het drijvend voorwerp in belangrijke mate afwijkt van de vorm van een 
ponton, zoals bij cilindrische drijvende voorwerpen of bij een drijvend voorwerp waarvan de 
dwarsdoorsnede meer bedraagt dan vier zijden, kan de commissie van deskundigen een 
resterend vrijboord eisen of toelaten dat afwijkt van het tweede lid. Dit geldt ook voor een 
drijvend werktuig met verscheidene drijvende voorwerpen. 
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Artikel 17.06 

Hellingproef 

1. Het bewijs van stabiliteit als bedoeld in de artikelen 17.07 en 17.08 moet worden geleverd op 
basis van een volgens goed scheepsbouwgebruik uitgevoerde hellingproef. 

2. Indien bij de hellingproef geen voldoende hellingshoek kan worden bereikt, of indien de 
uitvoering van de hellingproef onoverkomelijke technische problemen met zich meebrengt, kan 
in plaats daarvan een berekening van het gewicht en het zwaartepunt worden gemaakt. Het 
resultaat van de berekening van het gewicht moet worden gecontroleerd met behulp van 
metingen van de diepgang, waarbij het verschil niet meer dan + 5% mag bedragen. 

Artikel 17.07 

Bewijs van stabiliteit 

1. Bewezen dient te worden dat bij de tijdens het in bedrijf zijn van de installaties en tijdens de 
vaart optredende belastingen voldoende resterende veiligheidsafstand en voldoende resterend 
vrijboord aanwezig zijn. Daarbij mag de som van de hoeken tussen slagzij en trim niet meer 
dan 10° bedragen en mag de bodem van de scheepsromp niet boven het water uitkomen. 

2. Het bewijs van stabiliteit moet de volgende gegevens en bescheiden bevatten: 

a) tekeningen op schaal van de drijvende voorwerpen en de werkinrichtingen alsmede de voor 
het bewijs van stabiliteit vereiste gedetailleerde gegevens, zoals de inhoud van tanks en 
openingen die naar het binnenste van het schip voeren; 

b) hydrostatische gegevens of krommen; 

c) krommen van de armen van statische stabiliteit, voor zover vereist ingevolge het vijfde lid 
of artikel 17.08; 

d) beschrijving van de bedrijfstoestanden met de dienovereenkomstige gegevens inzake 
gewicht en zwaartepunt met inbegrip van de onbeladen toestand en de toestand van het 
werktuig bij verplaatsing; 

e) berekening van het kenterende, trimmende en oprichtende moment met vermelding van de 
optredende hellings- en trimhoeken, resterende veiligheidsafstanden en resterende 
vrijboorden; 

f) overzicht van de uitkomsten van de berekeningen met vermelding van de grenzen van 
gebruik en belasting. 
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3. Het bewijs van stabiliteit moet ten minste zijn gebaseerd op de volgende veronderstelde 
belading: 

a) dichtheid van de baggerspecie bij baggermolens: 

 - zand en grind 1,5 ton/m3; 

 - zeer nat zand 2,0 ton/m3; 

 - grond gemiddeld 1,8 ton/m3; 

 - mengsel uit zand en water in buisleidingen 1,3 ton/m3; 

b) bij baggerwerktuigen met grijptanden moeten de waarden onder a) met 15% worden 
verhoogd; 

c) bij hydraulische baggerwerktuigen moet worden uitgegaan van het maximale 
hefvermogen. 

4.1 In het bewijs van de stabiliteit moet rekening worden gehouden met de momenten resulterend 
uit: 

a) de belading; 
b) bouwkundige asymmetrieën; 
c) de winddruk; 
d) de draaibeweging bij werktuigen met eigen aandrijvingskracht; 
e) dwarsstroming voor zover vereist; 
f) ballast en voorraden; 
g) deklasten en eventueel lading; 
h) vrije oppervlakken van vloeistof; 
i) dynamische traagheidskrachten; 
j) andere mechanische inrichtingen. 

 Daarbij dienen momenten die tegelijkertijd kunnen inwerken te worden opgeteld. 
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4.2 Het moment tengevolge van de winddruk dient te worden berekend volgens de volgende 
formule: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

In deze formule betekent: 

c de vormafhankelijke weerstandscoëfficiënt; 

 Voor vakwerk moet worden uitgegaan van c = 1,2 en voor gesloten constructies van 
c = 1,6, waarbij rekening is gehouden met de invloed van windstoten. 

 Het windvangend oppervlak is de omhullende oppervlakte van het vakwerk; 

pw de specifieke winddruk; deze moet uniform op 0,25 kN/m2 worden gesteld; 

A het zijdelings oppervlak boven het vlak van de grootste inzinking in m2; 

lw de afstand van het zwaartepunt van het zijdelings oppervlak A tot het vlak van de grootste 
inzinking in m. 

4.3 Voor de vaststelling van de momenten bij de draaibeweging als bedoeld in lid 4.1, onder d, 
dient bij drijvende werktuigen met mechanische middelen tot voortbeweging de formule van 
artikel 15.03, zesde lid, te worden gebruikt. 

4.4 Het door dwarsstroming als bedoeld in lid 4.1, onder e, veroorzaakte moment hoeft alleen te 
worden meegerekend bij drijvende werktuigen die gedurende het werk in stromend water 
dwarsliggend met ankers of kabels zijn vastgemaakt. 

4.5 Bij de berekening van de momenten resulterend uit vloeibare ballast en vloeibare voorraden als 
bedoeld in lid 4.1, onder f, dient de voor de stabiliteit meest ongunstige vullingsgraad van de 
tanks te worden vastgesteld en het dienovereenkomstige moment in de berekening te worden 
opgenomen. 

4.6 Met het uit dynamische traagheidskrachten resulterende moment als bedoeld in lid 4.1, onder i, 
moet op passende wijze rekening worden gehouden, wanneer door bewegingen van de lading 
en van de werkinrichtingen een beïnvloeding van de stabiliteit te verwachten is. 



 

 
13274/1/05 REV 1  CS/jg 213 
BIJLAGE II DG C III   NL 

5. De oprichtende momenten kunnen bij drijvende voorwerpen met loodrechte zijwanden worden 
berekend volgens de formule: 

[ ]kNmsinMGD10M a ϕ⋅⋅⋅=  

 In deze formule betekent: 

MG  = de metacentrumhoogte in m; 
ϕ   = de hellingshoek in °. 

 Deze formule is van toepassing tot hellingshoeken van ten hoogste 10° of tot een hellingshoek 
waarbij de zijde van het dek wordt ingedompeld of de bodem boven water uitkomt. Daarbij is 
de kleinste hoek doorslaggevend. Bij schuin lopende zijwanden is de formule van toepassing 
tot hellingshoeken van ten hoogste 5°; voor het overige zijn de criteria als bedoeld in het derde 
en vierde lid van toepassing. 

 Wanneer de bijzondere vorm van het drijvend voorwerp of de drijvende voorwerpen dit niet 
toelaat, zijn stabiliteitskrommen als bedoeld in het tweede lid, onder c, vereist. 

Artikel 17.08 

Bewijzen van stabiliteit bij verminderd resterend vrijboord 

Indien gebruik wordt gemaakt van een verminderd resterend vrijboord als bedoeld in artikel 17.05, 
derde lid, moet voor alle bedrijfsomstandigheden zijn aangetoond dat 

a) na correctie voor vrije vloeistofoppervlakken de metacentrumhoogte niet minder dan 
0,15 m bedraagt; 

b) binnen een slagzij van 0° tot en met 30° een oprichtende arm van ten minste 

h = 0,30 - 0,28 . ϕn [m] 

 aanwezig is. Daarbij is ϕn de hellingshoek van waaraf de stabiliteitskromme negatief wordt 
(stabiliteitsomvang). Hij mag niet kleiner zijn dan 20° of 0,35 rad en moet in de formule op 
ten hoogste 30° of 0,52 rad worden gesteld, waarbij voor ϕn de eenheid radiaal (rad) moet 
worden gebruikt (1° = 0,01745 rad); 
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c) de som van de hoeken resulterend uit slagzij en trim niet meer dan 10° bedraagt; 

d) een resterende veiligheidsafstand als bedoeld in artikel 17.04 aanwezig is; 

e) een resterend vrijboord van ten minste 0,05 m aanwezig is; 

f) binnen een slagzij van 0° tot en met 30° een resterende arm van ten minste 

h = 0,20 -0,23 . ϕn [m] 

 aanwezig is. Daarbij is ϕn de hellingshoek van waaraf de stabiliteitskromme negatief 
wordt; deze moet in de formule op ten hoogste 30° of 0,52 rad worden gesteld. 

 Onder resterende arm moet worden verstaan het tussen 0° en 30° hellingshoek aanwezige 
grootste verschil tussen de kromme van de oprichtende armen en de kromme van de 
kenterende armen. Indien een opening naar het inwendige van het schip in het water 
terecht komt bij een hellingshoek die kleiner is dan de hellingshoek die bij het grootste 
verschil hoort, is de eis inzake de resterende arm van toepassing op deze hellingshoek. 

Artikel 17.09 

Inzinkingsmerken en diepgangsschalen 

Inzinkingsmerken als bedoeld in artikel 4.04 en diepgangsschalen als bedoeld in artikel 4.06 moeten 
zijn aangebracht. 

Artikel 17.10 

Drijvende werktuigen zonder bewijs van stabiliteit 

1. Bij een drijvend werktuig  

a) door de werkinrichting waarvan geen enkele wijziging van de slagzij of de trim kan 
worden veroorzaakt, en 

b) waarbij een verschuiving van het gewichtszwaartepunt verregaand kan worden uitgesloten, 

kan worden afgezien van toepassing van de artikelen 17.04 tot en met 17.08. 

2. Echter moet 

a) bij maximale belading de veiligheidsafstand 300 mm en het vrijboord 150 mm bedragen; 

b) de veiligheidsafstand voor niet spatwater- en regendicht afsluitbare openingen 500 mm 
bedragen. 
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HOOFDSTUK 18 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR SCHEPEN BESTEMD VOOR 
BOUWWERKZAAMHEDEN 

 
Artikel 18.01 

Voorwaarden voor gebruik 

Schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden, die als zodanig in het communautair 
binnenvaartcertificaat overeenkomstig bijlage V, deel I of deel II zijn aangeduid, mogen buiten 
werkterreinen slechts onbeladen varen. Deze voorwaarde dient in het communautair 
binnenvaartcertificaat te worden vermeld. 

Hiertoe moeten deze schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden beschikken over een verklaring 
van de bevoegde autoriteit over de duur van de werkzaamheden en de begrenzing van het 
werkterrein waarop het schip mag worden gebruikt. 

Artikel 18.02 

Toepasselijkheid van Deel II 

Voor zover in dit hoofdstuk niets anders is bepaald, zijn met betrekking tot de bouw en de uitrusting 
van schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden de hoofdstukken 3 tot en met 14 van toepassing. 

Artikel 18.03 

Afwijkingen 

1. a) Artikel 3.03, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing; 

b) De hoofdstukken 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing, indien het schip is voorzien 
van eigen mechanische middelen tot voortbeweging; 

c) Artikel 10.02, tweede lid onder a en b, is van overeenkomstige toepassing; 

d) De commissie van deskundigen kan van de toepassing van de overige bepalingen met 
betrekking tot de bouw, inrichting en uitrusting uitzonderingen toelaten, voor zover in het 
betreffende geval een zelfde mate van veiligheid is aangetoond. 
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2. De commissie van deskundigen kan afzien van de toepassing van de volgende bepalingen: 

a) Artikel 8.08, tweede tot en met achtste lid, wanneer geen bemanning is voorgeschreven; 

b) Artikel 10.01, eerste en derde lid, wanneer het schip bestemd voor bouwwerkzaamheden 
door middel van werkankers of palen veilig kan worden verankerd. Een schip bestemd 
voor bouwwerkzaamheden met eigen mechanische middelen tot voortbeweging moet 
echter ten minste één anker hebben als bedoeld in artikel 10.01, eerste lid, waarbij de 
coëfficiënt k = 45 en voor T de kleinste holte wordt aangenomen; 

c) Artikel 10.02, eerste lid, onder c, wanneer het schip bestemd voor bouwwerkzaamheden 
niet over eigen mechanische middelen tot voortbeweging beschikt. 

Artikel 18.04 

Veiligheidsafstand en vrijboord 

1. Indien een schip bestemd voor bouwwerkzaamheden als spoel- en klepbak wordt geëxploiteerd 
moet de veiligheidsafstand buiten het laadruim ten minste 300 mm en het vrijboord ten minste 
150 mm bedragen. De commissie van deskundigen kan een kleiner vrijboord toestaan, wanneer 
rekenkundig is bewezen dat de stabiliteit bij belading met een dichtheid van 1,5 t/m3 voldoende 
is en er geen zijde van het dek in het water komt. De invloed van vloeibaar gemaakte lading 
moet daarbij in aanmerking worden genomen. 

2. Voor een schip bestemd voor bouwwerkzaamheden dat niet onder het eerste lid valt zijn de 
artikelen 4.01 en 4.02 van overeenkomstige toepassing. Daarbij kan de commissie van 
deskundigen voor de veiligheidsafstand en voor het vrijboord afwijkende waarden vaststellen. 

Artikel 18.05 

Bijboten 

Schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden hoeven niet met een bijboot te zijn uitgerust, indien 

a) ze niet zijn uitgerust met mechanische middelen tot voortbeweging, en 

b) op het werkterrein een andere bijboot beschikbaar is. 

Deze versoepeling dient in het communautair binnenvaartcertificaat te worden vermeld. 
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HOOFDSTUK 19 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HISTORISCHE SCHEPEN 
 

(Zonder inhoud) 

 
HOOFDSTUK 19a 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR KANAALSPITSEN 
 

(Zonder inhoud) 
 

HOOFDSTUK 19b 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR SCHEPEN DIE OP WATERWEGEN VAN ZONE 4 
VAREN 

 
Artikel 19b.01 

Toepasselijkheid van hoofdstuk 4 

1. In afwijking van artikel 4.01, leden 1 en 2, wordt de veiligheidsafstand voor schepen die op de 
binnenwateren van zone 4 varen, voor deuren en ander openingen zoals de luiken van de 
vrachtruimen als volgt verminderd: 

a) wanneer ze spatwater- en regendicht kunnen worden afgesloten tot 150 mm; 

b) wanneer ze niet spatwater- en regendicht kunnen worden afgesloten tot 200 mm. 

2. In afwijking van artikel 4.02 bedraagt het kleinste vrijboord voor schepen die op de 
binnenwateren van zone 4 varen, 0 mm, wanneer de veiligheidsafstand van lid 1 wordt 
aangehouden. 
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HOOFDSTUK 20 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ZEESCHEPEN 
 

(Zonder inhoud) 
 

HOOFDSTUK 21 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR PLEZIERVAARTUIGEN 
 

Artikel 21.01 
Algemene bepaling 

Op pleziervaartuigen zijn voor wat betreft bouw en uitrusting slechts de artikelen 21.02 en 21.03 
van toepassing. 

Artikel 21.02 

Toepasselijkheid van Deel II 

1. Op pleziervaartuigen zijn van toepassing: 

a) van hoofdstuk 3: 

 de artikelen 3.01, 3.02, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 3.03, eerste lid, onderdeel a, 
en zesde lid, en 3.04, eerste lid; 

b) hoofdstuk 5; 

c) van hoofdstuk 6: 

 de artikelen 6.01, eerste lid, en 6.08; 
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d) van hoofdstuk 7: 

 de artikelen 7.01, eerste en tweede lid, 7.02, 7.03, eerste en tweede lid, 7.04, eerste lid, 
en 7.05, tweede lid, en artikel 7.13 voor pleziervaartuigen met een éénmansstuurstand voor 
het varen met behulp van radar; 

e) van hoofdstuk 8: 

 de artikelen 8.01, eerste en tweede lid, 8.02, eerste en tweede lid, 8.03, eerste en derde lid, 
8.04, 8.05, eerste tot en met tiende lid en dertiende lid, 8.08, eerste, tweede, vijfde, zevende 
en tiende lid, 8.09, eerste lid, en 8.10; 

f) van hoofdstuk 9: 

 artikel 9.01, eerste lid, van overeenkomstige toepassing; 

g) van hoofdstuk 10: 

 de artikelen 10.01, tweede, derde en vijfde tot en met veertiende lid, 10.02, eerste lid, 
onderdelen a, b en c, en tweede lid, onderdelen a en e tot en met h, en 10.03, eerste lid, 
onderdelen a, b en d; er moeten echter ten minste twee blustoestellen aan boord aanwezig 
zijn; en voorts de artikelen 10.03, tweede tot en met zesde lid, 10.03a, 10.03b en 10.05; 

h) hoofdstuk 13; 

i) hoofdstuk 14. 

2. In het geval van pleziervaartuigen waarop Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen1 van 
toepassing is, hebben het eerste onderzoek en het aanvullend onderzoek slechts betrekking op: 

a) artikel 6.08, in het geval dat een bochtaanwijzer aanwezig is; 

b) de artikelen 7.01, tweede lid, 7.02, en 7.03, eerste lid, alsmede artikel 7.13, in het geval dat 
er sprake is van een éénmansstuurstelling voor het varen op radar; 

                                                 
1  PB L 164 van 30.6.1994, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1882/2003. 
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c)  de artikelen 8.01, tweede lid, 8.02, eerste lid, 8.03, derde lid, 8.05, vijfde lid, 8.08, tweede 
lid, en 8.10; 

d) de artikelen 10.01, tweede, derde, zesde en veertiende lid, 10.02, eerste lid, onderdelen b 
en c, en tweede lid, onderdelen a en e tot en met h, 10.03, eerste lid, onderdelen b en d, en 
tweede tot en met zesde lid, en 10.05; 

e) hoofdstuk 13; 

f) van hoofdstuk 14: 

aa) artikel 14.12; 

bb) artikel 14.13, waarbij de keuring na ingebruikneming van de vloeibaargasinstallatie 
overeenkomstig de eisen van Richtlijn 94/25/EG geschiedt en aan de commissie van 
deskundigen hierover een verslag van de keuring moet worden uitgebracht; 

cc) de artikelen 14.14 en 14.15 met dien verstande, dat de vloeibaargasinstallatie aan de 
eisen van Richtlijn 94/25/EG moet beantwoorden; 

dd) hoofdstuk 14 in zijn geheel, indien de vloeibaargasinstallatie wordt ingebouwd nadat 
het pleziervaartuig in het verkeer is gebracht. 

Artikel 21.03 

(Zonder inhoud) 
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HOOFDSTUK 22 
 

STABILITEIT VAN SCHEPEN DIE CONTAINERS VERVOEREN 
 

Artikel 22.01 
Algemene bepalingen 

1. Indien volgens de binnenvaartvoorschriften van de lidstaten voor schepen die containers 
vervoeren stabiliteitsbescheiden zijn vereist, is dit hoofdstuk van toepassing. 

 De stabiliteitsbescheiden moeten door een commissie van deskundigen worden geverifieerd en 
van haar waarmerk worden voorzien. 

2. De stabiliteitsbescheiden moeten de schipper begrijpelijke informatie bieden over de stabiliteit 
van het schip in elke voorkomende beladingstoestand. 

 De stabiliteitsbescheiden moeten ten minste bevatten: 

a) gegevens betreffende de toelaatbare stabiliteitscoëfficiënten, de toegestane KG -waarden 
of de toegestane zwaartepuntshoogten van de lading; 

b) gegevens betreffende de ruimten die met ballastwater kunnen worden gevuld; 

c) formulieren voor de stabiliteitscontrole; 

d) een berekeningsvoorbeeld of handleiding voor de schipper. 

3. Indien containers op een schip naar keuze al dan niet vastgezet kunnen worden vervoerd, zijn 
voor het vervoer van niet vastgezette en voor het vervoer van vastgezette containerladingen 
afzonderlijke berekeningsmethoden vereist voor het bewijs van stabiliteit. 

4. Een containerlading geldt alleen als vastgezet wanneer de afzonderlijke containers door middel 
van geleiders of spaninrichtingen hecht met de scheepsromp zijn verbonden en zij tijdens het 
varen niet van plaats kunnen veranderen. 
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Artikel 22.02 

Criteria en rekenmethode voor de stabiliteitsberekening van schepen die niet vastgezette containers 
vervoeren 

1. Voor niet vastgezette containers moet bij elke berekeningsmethode om de stabiliteit van het 
schip vast te stellen van de volgende criteria worden uitgegaan: 

a) De metacentrumhoogte MG  mag niet minder zijn dan 1,00 m. 

b) Onder de gelijktijdige invloed van de middelpuntvliedende kracht bij het draaien van het 
schip, de winddruk en de vrije vloeistofoppervlakken mag de optredende slagzij niet meer 
zijn dan 5° en mag de zijde van het dek niet in het water komen. 

c) De arm van het moment veroorzaakt door de middelpuntvliedende kracht bij het draaien 
van het schip wordt berekend volgens de formule: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 In deze formule betekent: 

 cKZ  coëfficiënt (cKZ = 0,04) [s2/m]; 

 v  de grootste snelheid van het schip ten opzichte van het water [m/s]; 

 KG  de hoogte van het gewichtszwaartepunt van het geladen schip boven de basis [m]; 

 T'  de diepgang van het geladen schip [m]. 
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d) De arm van het moment veroorzaakt door de winddruk wordt berekend volgens de 
formule: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 In deze formule betekent: 

 cKW  coëfficiënt (cKW = 0,025) [t/m2]; 

 A'  het lateraal oppervlak van het geladen schip boven water [m2]; 

 D'  het deplacement van het geladen schip [t]; 

 lW  de afstand van het zwaartepunt van het lateraal oppervlak A' boven de 
waterlijn [m]; 

 T'  de diepgang van het geladen schip [m]. 

e) De arm van het moment veroorzaakt door de vrije vloeistofoppervlakken van regen- en 
restwater in het laadruim of de dubbele bodem wordt berekend volgens de formule: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 In deze formule betekent: 

 cKfO  coëfficiënt (cKfO = 0,015) [t/m2]; 

 b =  de breedte van het desbetreffende ruim of ruimgedeelte [m]; * 

 l  de lengte van het desbetreffende ruim of ruimgedeelte [m]; 

 D'  het deplacement van het geladen schip [t]. 

f) Voor elke beladingstoestand moet met de halve voorraad aan brandstof en drinkwater 
worden gerekend. 

                                                 
*  Ruimgedeelten van vrije vloeistofoppervlakken ontstaan, indien door waterdichte langs- en/of 

dwarsverdelingen van elkaar onafhankelijke vrije vloeistofoppervlakken worden gevormd. 
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2. De stabiliteit van een met niet vastgezette containers geladen schip wordt geacht voldoende te 
zijn wanneer de aanwezige KG waarde gelijk aan of kleiner is dan KG zul volgens de 
volgende formules. Daarbij moet KG zul worden berekend voor verschillende verplaatsingen 
over het gehele diepgangsbereik. 

a)     
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 Voor 
2F

BWL  mag geen kleinere waarde dan 11,5 worden genomen (11,5 = 1/tan5°). 

b)    1,00KMKG zul −=  [m] 

 De kleinste waarde voor KGzul uit de formule a of b is doorslaggevend. 

 Daarbij betekent: 

 zulKG  de maximaal toelaatbare hoogte van het gewichtszwaartepunt van het geladen 
schip boven de basis [m]; 

 KM  de hoogte van het metacentrum boven de basis [m] volgens de 
benaderingsformule in het derde lid; 

 F  het voorhanden vrijboord op 1/2 van de lengte L [m]; 

 Z  coëfficiënt voor de middelpuntvliedende kracht bij het draaien van het schip 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

 v  de grootste snelheid van het schip ten opzichte van het water [m/s]; 

 Tm  gemiddelde diepgang [m]; 

 hKW  de arm van het moment veroorzaakt door de zijdelingse winddruk als bedoeld in 
het eerste lid, onder d [m]; 

 hKfO  som van de momenten veroorzaakt door de vrije vloeistofoppervlakken als 
bedoeld in het eerste lid, onder e [m]. 
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3. Benaderingsformule voor KM  

 Indien geen carènediagram ter beschikking is, kan voor de berekening volgens het tweede lid 
en artikel 22.03, tweede lid, de waarde van KM  met behulp van bijvoorbeeld de onderstaande 
benaderingsformules worden berekend: 

a) voor schepen met een pontonvorm 

2
T

T
H
T

12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) voor andere schepen 

2
T

T
H
T1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

 

Artikel 22.03 

Criteria en rekenmethode voor de stabiliteitsberekening van schepen die vastgezette containers 
vervoeren 

1. Voor vastgezette containers moet bij elke berekeningsmethode om de stabiliteit van het schip 
vast te stellen van de volgende criteria worden uitgegaan: 

a) De metacentrumhoogte MG  mag niet minder zijn dan 0,50 m. 

b) Onder de gelijktijdige invloed van de middelpuntvliedende kracht bij het draaien van het 
schip, de winddruk en de vrije vloeistofoppervlakken mag geen opening van de 
scheepsromp onder water komen. 

c) De armen van de momenten veroorzaakt door de middelpuntvliedende kracht bij het 
draaien van het schip, door de winddruk en de vrije vloeistofoppervlakken worden 
berekend volgens de formules van artikel 22.02, eerste lid onder c, d en e. 

d) Voor elke beladingstoestand moet met de halve voorraad aan brandstof en drinkwater 
worden gerekend. 
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2. De stabiliteit van een met vastgezette containers geladen binnenschip wordt geacht voldoende 
te zijn, wanneer de aanwezige KG -waarde gelijk aan of kleiner is dan KG zul volgens de 
volgende formules. Daarbij moet KG zul worden berekend voor verschillende verplaatsingen 
over het gehele diepgangsbereik. 

a)   
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 Voor 
F'

BWL  mag geen kleinere waarde dan 6,6 worden genomen en 

 voor 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  geen kleinere waarde dan 0. 

b)   0,50KMKGzul −=  [m]. 

 De kleinste waarde voor KG zul uit de formule a of b is doorslaggevend. 

 In de formules betekent: 

 I het dwarstraagheidsmoment van de waterlijn bij Tm [m4], overeenkomstig de 
benaderingsformule van het derde lid; 

 i het dwarstraagheidsmoment van de waterlijn evenwijdig aan de basis bij een diepgang 
van 

   'F
3
2Tm +  [m4] 

 ∀ de waterverplaatsing van het schip bij Tm [m3]; 

 F' het denkbeeldige vrijboord F' = H' - Tm [m] of 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= , waarbij de kleinste van de 

beide waarden dient te worden genomen; 

 a = verticale afstand van de onderkant van de bij een helling het eerst onder water 
komende opening tot de waterlijn in rechte stand van het schip [m]; 

 b = de afstand van deze opening tot hart schip [m]; 

 H' de denkbeeldige holte 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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 q de som der inhouden van dekhuizen, luiken, trunks en andere opbouwen tot een 
hoogte van maximaal 1,00 m boven de holte H, of tot de laagste opening van de 
desbetreffende ruimte, waarbij de kleinste waarde maatgevend is. Ruimten gelegen op 
minder dan 0,05 L van de scheepseinden blijven buiten beschouwing [m3]. 

3. Benaderingsformule voor I 

 Indien geen carènediagram ter beschikking is, kan voor de berekening volgens het tweede lid 
de waarde van het dwarstraagheidsmoment van de waterlijn I met behulp van de onderstaande 
benaderingsformules worden berekend: 

a) voor schepen met een pontonvorm 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) voor andere schepen 

m
m

2
WL

T
H
T2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

 

Artikel 22.04 

Methode voor de stabiliteitscontrole aan boord 

De methode voor de stabiliteitsbeoordeling kan aan de in artikel 22.01, tweede lid, bedoelde 
bescheiden worden ontleend. 



 

 
13274/1/05 REV 1  CS/jg 228 
BIJLAGE II DG C III   NL 

HOOFDSTUK 22a 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VAARTUIGEN 
MET EEN LENGTE VAN MEER DAN 110 M 

 
Artikel 22a.01 

Toepasselijkheid van Deel I 

Onverminderd artikel 2.03, derde lid, moet de commissie van deskundigen die uiteindelijk het 
communautair binnenvaartcertificaat moet afgeven, door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger 
vóór het begin van de bouw (nieuwbouw of verlenging van een reeds in bedrijf zijnd vaartuig) van 
vaartuigen met een lengte L van meer dan 110 m met uitzondering van zeeschepen hiervan op de 
hoogte worden gesteld. Deze commissie van deskundigen voert tijdens de bouwperiode 
onderzoeken uit. Zij kan hiervan afzien wanneer vóór het begin van de bouw een verklaring van een 
erkend classificatiebureau wordt overgelegd waarin het verklaart dat het op de bouw toeziet. 

Artikel 22a.02 

Toepasselijkheid van Deel II 

Op vaartuigen met een lengte L van meer dan 110 m zijn, behalve Deel II, de artikelen 22a.03 tot en 
met 22a.05 van toepassing. 

Artikel 22a.03 

Sterkte 

De voldoende sterkte van de scheepsromp als bedoeld in artikel 3.02, eerste lid onder a, (sterkte in 
langs- en dwarsrichting alsmede plaatselijke sterkte) moet worden aangetoond door een verklaring 
van een erkend classificatiebureau. 

Artikel 22a.04 

Drijfvermogen en stabiliteit 

1. Op vaartuigen met een lengte L van meer dan 110 m, met uitzondering van passagiersschepen, 
zijn de leden 2 tot en met 9 van toepassing. 
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2. De voldoende stabiliteit met inbegrip van de lekstabiliteit moet voor de ongunstigste beladings-
toestand worden aangetoond. 

 De basisgegevens voor de stabiliteitsberekening - ledig scheepsgewicht en ligging gewichts-
zwaartepunt - moeten worden bepaald door: 

- een hellingsproef of 

-  door een gedetailleerde gewichtsberekening. Hierbij moet het ledig scheepsgewicht door 
een diepgangsmeting aan boord van het vaartuig worden gecontroleerd, waarbij het met 
behulp van de gewichtsberekening verkregen gewicht niet meer dan ± 5% van het met 
behulp van de diepgangscontrole verkregen scheepsgewicht mag afwijken. 

3. Het drijfvermogen in lekke toestand moet voor het vol beladen vaartuig worden aangetoond. 

 Hierbij moet voor de kritische stadia tijdens het vollopen, en voor de eindtoestand van het 
volgelopen zijn, het rekenkundig bewijs van voldoende stabiliteit worden geleverd. Treden in 
stadia tijdens het vollopen negatieve stabiliteitswaarden op, dan kunnen zij door de bevoegde 
autoriteit worden geaccepteerd indien voor opvolgende stadia tijdens het vollopen voldoende 
stabiliteit wordt aangetoond. 

4. Voor de lekke toestand moeten de volgende uitgangspunten in acht worden genomen: 

a) Omvang van de schade aan een scheepszijde: 

 langsscheeps :  ten minste 0,10 L, 

 dwarsscheeps : 0,59 m, 

 verticaal :   vanaf de basis naar boven onbegrensd. 

b) Omvang van de schade aan de scheepsbodem: 

 langsscheeps :  ten minste 0,10 L, 

 dwarsscheeps : 3,00 m, 

 verticaal :   vanaf de basis naar boven 0,39 m, lensput uitgezonderd. 

c) Alle in de beschadigde zone aanwezige schotten zijn als lek te beschouwen, dat wil zeggen 
dat de schotindeling zo gekozen moet zijn dat het vaartuig ook bij het vollopen van twee of 
meer direct achter elkaar liggende afdelingen blijft drijven. 

 Voor de hoofdmachinekamer behoeft slechts het drijfvermogen aangetoond te worden voor 
de 1-compartimentstatus, d.w.z. machinekamer eindschotten worden als niet beschadigd 
beschouwd. 

 Bij een bodembeschadiging moeten ook dwarsscheeps naast elkaar liggende afdelingen als 
volgelopen worden beschouwd. 
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d) Permeabiliteit 

 Er moet met een permeabiliteit van 95% worden gerekend. 

 In afwijking hiervan mag met de volgende permeabiliteit worden gerekend: 

- Machinekamers en bedrijfsruimten 85%. 

- Dubbele bodems, brandstoftanks, ballasttanks enz. al naar gelang deze tanks uit 
hoofde van hun bestemming bij het in het vlak van de grootste inzinking liggende 
vaartuig als vol of als ledig moeten worden aangenomen  0 of 95%. 

 Wordt met behulp van een berekening aangetoond dat in een of andere afdeling de 
gemiddelde permeabiliteit kleiner is, dan kan de berekende waarde worden aangehouden. 

e) De onderzijde van niet waterdicht afsluitbare openingen (bijv. van deuren, ramen, 
toegangsluiken) moet in de eindtoestand van het volgelopen zijn ten minste 100 mm boven 
het vlak van inzinking liggen. 

5. De stabiliteit in lekke toestand is voldoende, indien op basis van de uitgangspunten in het 
vierde lid: 

a) in de eindtoestand van het vollopen de resterende veiligheidsafstand niet minder bedraagt 
dan 100 mm en de slagzij van het vaartuig niet groter is dan 5°, of 

b) berekeningen volgens het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn 
(ADNR) in deel 9 voorgeschreven methode voor lekberekeningen een positieve uitkomst 
hebben. 

6. Indien dwars- of overloopopeningen ter vermindering van de asymmetrie worden aangebracht 
moet het evenwicht binnen 15 minuten worden bereikt, indien in de tussenliggende stadia 
lekstabiliteitswaarden, die voldoende zijn, worden aangetoond. 

7. Indien openingen waardoor onbeschadigde afdelingen alsnog vol kunnen lopen, waterdicht 
kunnen worden afgesloten, dan moeten deze afsluitinrichtingen overeenkomstig hun 
gebruikseisen van opschriften zijn voorzien. 

8. Het rekenkundig bewijs als bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid wordt geacht te zijn 
geleverd wanneer lekstabiliteitsberekeningen, bedoeld in het ADNR, deel 9, met een positief 
resultaat worden overlegd. 

9. Indien het noodzakelijk is om aan de voorwaarden van lid 2 of 3 te voldoen moet het vlak van 
de grootste inzinking opnieuw worden vastgesteld. 
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Artikel 22a.05 

Aanvullende eisen 

1. Vaartuigen met een lengte L van meer dan 110 m moeten: 

a) beschikken over een meerschroefsaandrijving met ten minste twee van elkaar 
onafhankelijke aandrijfmotoren met eenzelfde vermogen en een vanuit het stuurhuis 
bedienbare boegschroefinstallatie die ook werkt indien het vaartuig niet geladen is, of 

 beschikken over een enkelschroefsaandrijving en een vanuit het stuurhuis bedienbare 
boegschroefinstallatie. De boegschroefinstallatie moet voorzien zijn van een eigen 
energieverzorging die ook werkt indien het vaartuig niet geladen is en die bij uitval van de 
hoofdaandrijving het voortbewegen op eigen kracht mogelijk maakt; 

b) beschikken over een radarinstallatie met bochtaanwijzer als bedoeld in artikel 7.06, 
eerste lid; 

c) beschikken over een vast ingebouwde lensinrichting als bedoeld in artikel 8.08; 

d) voldoen aan de eisen van artikel 23.09, eerste lid, onderdeel l. 

2. Voor vaartuigen met een lengte van meer dan 110 m - met uitzondering van passagiers-
schepen - die in aanvulling op lid 1: 

a) in geval van averij in het middelste derde deel van het vaartuig, zonder dat de inzet van 
zwaar bergingsmaterieel noodzakelijk is, kunnen worden gedeeld, waarbij de gedeelde 
stukken van het vaartuig na het delen moeten kunnen blijven drijven; 

b) over een document van een erkend classificatiebureau beschikken, waarmee het 
drijfvermogen, de trimsituatie en de stabiliteit van de gedeelde stukken van het schip 
worden aangetoond en waaruit tevens blijkt vanaf welke beladingstoestand het 
drijfvermogen van de beide delen niet meer gewaarborgd is, waarbij in dit laatste geval het 
document aan boord aanwezig moet zijn; 

c) als dubbelwandig schip volgens het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de Rijn (ADNR) zijn gebouwd, waarbij motorschepen moeten voldoen aan de 
nummers 9.1.0.91 tot en met 9.1.0.95 en tankschepen aan de nummers 9.3.2.11.7 en 
9.3.2.13 tot en met 9.3.2.15 van deel 9 van het ADNR; 

d) over een meerschroefsaandrijving overeenkomstig het eerste lid, onder a, eerste alinea, 
beschikken, 

 moet in het communautair binnenvaartcertificaat onder punt 52 een notitie worden opgenomen 
dat zij voldoen aan alle eisen van de onderdelen a) tot en met d). 
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3. Voor passagiersschepen met een lengte van meer dan 110 m, die in aanvulling op lid 1: 

a) onder toezicht van een erkend classificatiebureau voor de hoogste klasse daarvan zijn 
gebouwd of omgebouwd, hetgeen moet worden bevestigd door een document van het 
classificatiebureau en waarbij de lopende klasse niet vereist is; 

b) hetzij 

 een dubbele bodem met een hoogte van ten minste 600 mm hebben, en een schotindeling 
hebben die garandeert dat het schip bij vollopen van twee willekeurige, naast elkaar 
gelegen waterdichte compartimenten niet inzinkt tot onder de indompelingsgrenslijn en er 
een resterende veiligheidsafstand van 100 mm blijft bestaan, 

 hetzij 

 een dubbele bodem met een hoogte van ten minste 600 mm hebben, en een dubbele romp 
met een afstand tussen de buitenwand van het schip en het langsschot van ten minste 
800 mm hebben; 

c) beschikken over een meerschroefsaandrijving met ten minste twee van elkaar 
onafhankelijke aandrijfmotoren met eenzelfde vermogen en een vanuit het stuurhuis 
bedienbare boegschroefinstallatie die zowel in de lengte- als dwarsrichting werkt; 

d) de hekankers vanuit het stuurhuis direct kunnen presenteren, 

 moet in het communautair binnenvaartcertificaat onder punt 52 een notitie worden opgenomen 
dat zij voldoen aan alle eisen van de onderdelen a) tot en met d). 

Artikel 22a.06 

Toepasselijkheid van Deel IV ingeval van ombouw 

Op vaartuigen die worden omgebouwd tot schepen met een lengte van meer dan 110 m mag de 
commissie van deskundigen hoofdstuk 24 slechts toepassen op grond van bijzondere aanbevelingen 
van het comité. 
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HOOFDSTUK 22B 
 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR SNELLE SCHEPEN 
 

Artikel 22b.01 
Algemene bepalingen 

1. Hotelschepen mogen niet gebouwd zijn als hotelschepen. 

2. De volgende inrichtingen zijn op snelle schepen verboden: 

a) met pitbranders uitgeruste inrichtingen, bedoeld in artikel 13.02; 

b) oliekachels met verdampingsbranders, bedoeld in de artikelen 13.03 en 13.04; 

c) verwarmingsapparaten met vaste brandstoffen, bedoeld in artikel 13.07; 

d) vloeibaargasinstallaties bedoeld in hoofdstuk 14. 

Artikel 22b.02 

Toepasselijkheid van Deel I 

1. Onverminderd artikel 2.03 moeten snelle schepen worden gebouwd onder toezicht en volgens 
de toepasselijke voorschriften van een erkend classificatiebureau dat beschikt over bijzondere 
regels voor snelle schepen, en door dat bureau geclassificeerd zijn. De klasse moet worden 
gehandhaafd. 

2. In afwijking van artikel 2.06 bedraagt de geldigheidsduur van de communautaire 
binnenvaartcertificaten die volgens dit hoofdstuk zijn afgegeven, ten hoogste vijf jaren. 

Artikel 22b.03 

Toepasselijkheid van Deel II 

1. Onverminderd het tweede lid en artikel 22b.02, tweede lid, gelden voor snelle schepen de 
hoofdstukken 3 tot en met 15 met uitzondering van: 

a) artikel 3.04, zesde lid, tweede alinea; 
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b) artikel 8.08, tweede lid, tweede zin; 

c) artikel 11.02, vierde lid, tweede en derde zin; 

d) artikel 12.02, vierde lid, tweede zin; 

e) artikel 15.06, derde lid, onderdeel a, tweede zin. 

2. In afwijking van de artikelen 15.02, negende lid, en 15.15, zevende lid, moeten alle deuren in 
schotten op afstand kunnen worden bediend. 

3. In afwijking van artikel 6.02, eerste lid, moet bij uitvallen of storing van de aandrijving van de 
stuurmachine onverwijld een tweede onafhankelijke aandrijving van de stuurmachine dan wel 
een handaandrijving in werking worden gesteld. 

4. Behalve de eisen van deel II gelden voor snelle schepen de artikelen 22b.04 tot en met 22b.12. 

Artikel 22b.04 

Zitplaatsen en veiligheidsgordels 

Voor het ten hoogste aan boord toegelaten aantal passagiers moeten zitplaatsen beschikbaar zijn. 
Zitplaatsen moeten van veiligheidsgordels voorzien zijn. Veiligheidsgordels kunnen achterwege 
blijven indien een geschikte bescherming tegen stoten aanwezig is, dan wel wanneer zij volgens de 
HSC Code 2000, hoofdstuk 4, onderdeel 6, niet vereist zijn. 

Artikel 22b.05 

Vrijboord 

In afwijking van de artikelen 4.02 en 4.03 moet het vrijboord ten minste 500 mm bedragen. 
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Artikel 22b.06 

Drijfvermogen, stabiliteit en indeling 

In het geval van snelle schepen moet de aanwezigheid van: 

a) eigenschappen wat betreft drijfvermogen en stabiliteit, die de veiligheid van het schip 
tijdens het varen met waterverplaatsing zowel in onbeschadigde toestand als in lekke 
toestand waarborgen; 

b) stabiliteitseigenschappen en stabiliseringssystemen, die de veiligheid van het schip tijdens 
het bedrijf met dynamisch draagvermogen en in de overgangsfase waarborgen; 

c) stabiliteitseigenschappen tijdens het bedrijf met dynamisch draagvermogen en in de 
overgangsfase, die het voor het schip mogelijk maken op veilige wijze de overgang te 
maken naar het varen met waterverplaatsing bij een eventueel niet functioneren van het 
systeem; 

in voldoende mate worden aangetoond. 

Artikel 22b.07 

Stuurhuis 

1. Inrichting 

a) In afwijking van artikel 7.01, eerste lid, moet het stuurhuis zo worden ingericht, dat zowel 
de roerganger als een tweede lid van de bemanning tijdens de vaart steeds hun taken 
kunnen uitvoeren. 

b) De stuurstand moet zo worden ingericht, dat de onder a genoemde personen daar hun 
werkplek hebben. De inrichtingen voor de navigatie, het manoeuvreren, de controle, het 
uitwisselen van berichten en de overige apparaten die voor het bedrijf van belang zijn 
moeten zo dicht bij elkaar zijn opgesteld, dat zowel de roerganger als een tweede lid van 
de bemanning over alle noodzakelijke informatie kan beschikken om indien nodig zittend 
alle uitrustings- en bedieningsinrichtingen te kunnen bedienen. In ieder geval moet: 

aa) de stuurstand van de roerganger zijn uitgevoerd als éénmansstuurstelling voor het 
varen op radar; 

bb) het tweede lid van de bemanning op zijn werkplek beschikken over een eigen 
radarbeeld (slave) en vanaf zijn werkplek in staat zijn in te grijpen in de uitwisseling 
van berichten en in de aandrijving van het schip. 
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c) De onder a vermelde personen moeten, ook indien de veiligheidsgordels normaal zijn 
gesloten, in staat zijn de inrichtingen, bedoeld onder b, zonder belemmering te bedienen. 

2. Vrij zicht 

a) In afwijking van artikel 7.02, tweede lid, mag de dode hoek vanaf een zittende positie en 
bij elke beladingstoestand niet meer bedragen dan één scheepslengte voor de boeg. 

b) In afwijking van artikel 7.02, derde lid, mag de som van de sectoren zonder vrij 
gezichtsveld van recht vooruit tot 22,5° achterlijker dan dwars aan iedere zijde niet meer 
dan 20° bedragen. Iedere afzonderlijke sector zonder vrij gezichtsveld mag niet meer 
bedragen dan 5°. De sector met vrij zicht tussen twee sectoren zonder vrij gezichtsveld 
mag niet minder bedragen dan 10°. 

3. Instrumenten 

 De instrumentenpanelen voor de bediening en de controle van de in artikel 22b.11 genoemde 
installaties moeten gescheiden op een duidelijk herkenbare plaats binnen het stuurhuis zijn 
aangebracht. Dit geldt in voorkomend geval ook voor inrichtingen voor het te water laten van 
gemeenschappelijke reddingsmiddelen. 

4. Verlichting 

 In zones of bij onderdelen van de uitrusting die tijdens het bedrijf verlicht moeten zijn, moet 
rood licht worden toegepast. 

5. Vensters 

 Reflecties moeten vermeden worden. Er moeten inrichtingen ter vermijding van verblinding 
door zonlicht aanwezig zijn. 

6. Oppervlaktematerialen 

 In het stuurhuis moeten reflecties door oppervlaktematerialen vermeden worden. 
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Artikel 22b.08 

Aanvullende uitrusting 

Snelle schepen moeten zijn uitgerust met: 

a) een radarinstallatie en een bochtaanwijzer, bedoeld in artikel 7.06, eerste lid, en 

b) individuele reddingsmiddelen, die direct kunnen worden bereikt, overeenkomstig de Europese 
norm EN 395: 1998, voor het ten hoogste toegelaten aantal personen aan boord. 

Artikel 22b.09 

Gesloten zones 

1. Algemene bepaling 

 Voor het publiek toegankelijke ruimten en verblijven en de uitrusting daarvan moeten zo zijn 
uitgevoerd dat personen bij normaal gebruik niet kunnen worden verwond bij een normale start 
of stop, dan wel bij een noodstart of noodstop, noch bij manoeuvreren onder normale 
vaaromstandigheden dan wel bij motoruitval of een stuurfout. 

2. Communicatie 

a) Passagiersschepen moeten, ten behoeve van informatieverstrekking over veiligheids-
maatregelen, zijn uitgerust met akoestische en visuele inrichtingen die door alle passagiers 
gehoord en gezien kunnen worden. 

b) De schipper moet in staat zijn om met behulp van de onder a bedoelde inrichtingen 
aanwijzingen aan de passagiers te geven. 

c) Voor iedere passagier moeten in de nabijheid van zijn zitplaats aanwijzingen voor 
noodsituaties voorhanden zijn, met inbegrip van een overzichtsschets van het schip waarop 
alle uitgangen, evacuatieroutes, nooduitrusting, reddingsmiddelen alsmede het gebruik van 
de zwemvesten duidelijk zijn aangegeven. 
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Artikel 22b.10 

Uitgangen en vluchtwegen 

Vluchtwegen en evacuatieroutes moeten voldoen aan de volgende eisen: 

a) Een gemakkelijke, veilige en snelle toegang vanuit de stuurstand naar de voor het publiek 
toegankelijke ruimten en verblijven moet zijn gegarandeerd. 

b) De vluchtwegen naar de nooduitgangen moeten duidelijk en duurzaam zijn gemarkeerd. 

c) Alle uitgangen moeten voldoende gemarkeerd zijn. Het functioneren van het openings-
mechanisme moet van buiten en van binnen duidelijk zijn te herkennen. 

d) De vluchtwegen en nooduitgangen moeten over een geschikt veiligheidsgeleidesysteem 
beschikken. 

e) Naast de uitgangen moet voldoende ruimte voor een lid van de bemanning aanwezig zijn. 

Artikel 22b.11 

Bescherming tegen brand en brandbestrijding 

1. Gangen, voor het publiek toegankelijke ruimten en verblijven, alsmede keukens en 
machinekamers moeten zijn aangesloten op een doelmatige brandmeldinstallatie. De 
aanwezigheid van een brand en de plaats daarvan moeten automatisch op een permanent door 
het scheepspersoneel bezette plaats worden aangegeven. 

2. Machinekamers moeten zijn voorzien van een vast ingebouwde brandblusinstallatie, bedoeld in 
artikel 10.03b. 

3. Voor het publiek toegankelijke ruimten en verblijven en de daarbij horende vluchtwegen 
moeten zijn uitgerust met een automatisch werkende sprinklerinstallatie, bedoeld in 
artikel 10.03a. Bluswater moet snel en direct naar buiten kunnen worden afgevoerd. 
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Artikel 22b.12 

Overgangsbepalingen 

Snelle schepen als bedoeld in artikel 1.01, onderdeel 22, die op 31 maart 2003 beschikken over een 
geldig communautair binnenvaartcertificaat, moeten voldoen aan de volgende voorschriften van dit 
hoofdstuk: 

a) bij verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat 

 aan de artikelen 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10 en 22b.11, eerste lid; 

b) op 1 april 2013 

 aan de artikelen 22b.07, eerste, derde, vierde, vijfde en zesde lid; 

c) op 1 januari 2023 

 aan de overige voorschriften. 
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DEEL III 

HOOFDSTUK 23 

UITRUSTING VAN DE SCHEPEN MET HET OOG OP DE BEMANNING 

Artikel 23.01 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.02 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.03 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.04 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.05 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.06 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.07 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.08 

(Zonder inhoud) 
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Artikel 23.09 

Uitrusting van schepen 

1. Voor motorschepen, duwboten, duwstellen en passagiersschepen wordt het al dan niet voldoen 
aan de voorschriften van lid 1.1 of 1.2 door de commissie van deskundigen in het 
communautair binnenvaartcertificaat onder nummer 47 gewaarmerkt. 

1.1 Standaard S1 

a) De voortstuwingsinstallaties moeten zo zijn ingericht, dat de verandering van de vaar-
snelheid en de omkering van de richting van de stuwkracht van de schroef vanaf de 
stuurstelling kunnen geschieden. 

 De hulpmotoren die nodig zijn bij het varen met het schip moeten vanaf de stuurstelling 
kunnen worden aan- en afgezet, tenzij dit automatisch geschiedt, dan wel deze motoren 
gedurende elke reis ononderbroken in bedrijf zijn. 

b) Het kritieke peil: 

 - van de temperatuur van het koelwater van de hoofdmotoren; 

 - van de druk van de smeerolie van de hoofdmotoren en de transmissie; 

 - van de oliedruk en de luchtdruk van de omkeerinrichting van de hoofdmotoren, de 
  keerkoppeling of de schroeven; 

 - van het bilgewater in de hoofdmachinekamer, 

 moet worden aangegeven door installaties die in het stuurhuis akoestische en optische 
alarmsignalen in werking stellen. De akoestische alarmsignalen mogen in één akoestisch 
apparaat verenigd zijn. Zij mogen worden uitgeschakeld zodra de storing is vastgesteld. De 
optische alarmsignalen mogen pas worden uitgeschakeld nadat de desbetreffende storingen 
zijn verholpen. 

c) De brandstoftoevoer en de koeling van de hoofdmotoren dient automatisch te geschieden. 

d) De bediening van de stuurinrichting moet zelfs bij de grootste toegelaten inzinking door 
één persoon zonder bijzondere krachtsinspanning kunnen worden verricht. 
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e) De bij de nationale of internationale scheepvaartpolitiereglementen voorgeschreven 
optische tekens en geluidsseinen van varende schepen dienen vanaf de stuurstelling te 
kunnen worden gegeven. 

f) Indien geen rechtstreeks contact mogelijk is tussen de stuurstelling en het voorschip, het 
achterschip, de verblijven en de machinekamer, dient een spreekverbinding te zijn 
aangebracht. Voor contact met de machinekamer mogen in plaats van een spreek-
verbinding optische en akoestische signalen worden gebruikt. 

g) De voorgeschreven bijboot moet door één bemanningslid binnen een redelijke tijd te water 
kunnen worden gelaten. 

h) Er dient een vanaf de stuurstelling te bedienen schijnwerper aan boord te zijn. 

i) De kracht die nodig is om zwengels en soortgelijke draaibare voorzieningen van 
hefwerktuigen te bedienen mag niet meer dan 160 N bedragen. 

k) De in het communautair binnenvaartcertificaat vermelde sleeplieren dienen door een motor 
te worden aangedreven. 

l) De lenspompen en de dekwaspompen dienen door een motor te worden aangedreven. 

m) De voornaamste bedieningsinrichtingen en controle-instrumenten dienen ergonomisch te 
zijn aangebracht. 

n) De krachtens artikel 6.01, eerste lid, vereiste inrichtingen dienen vanaf de stuurstelling te 
kunnen worden bediend. 

1.2 Standaard S2: 

a) voor alleen varende motorschepen: 

 standaard S1 en bovendien een uitrusting met een vanuit de stuurhut bedienbare 
boegschroefinstallatie; 

b) voor motorschepen, die gekoppelde vaartuigen voortbewegen: 

 standaard S1 en bovendien een uitrusting met een vanuit de stuurhut bedienbare 
boegschroefinstallatie; 

c) voor motorschepen die een duwstel, bestaande uit het motorschip en een vaartuig ervoor, 
voortbewegen: 

 standaard S1 en bovendien een uitrusting met hydraulisch of elektrisch aangedreven 
koppellieren. Deze uitrusting is echter niet vereist, als het vaartuig aan de kop van het 
duwstel met een boegschroefinstallatie is uitgerust die vanuit de stuurhut van het duwende 
motorschip te bedienen is; 
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d) voor duwboten die een duwstel voortbewegen: 

 standaard S1 en bovendien een uitrusting met hydraulisch of elektrisch aangedreven 
koppellieren. Deze uitrusting is echter niet vereist, als het vaartuig aan de kop van het 
duwstel met een boegschroefinstallatie is uitgerust die vanuit de stuurhut van het duwende 
duwboot te bedienen is; 

e) voor passagiersschepen: 

 standaard S1 en bovendien een uitrusting met een vanuit de stuurhut bedienbare boeg-
schroefinstallatie. Deze uitrusting is echter niet vereist, indien de aandrijvingsinstallatie en 
de stuurinrichting van het passagiersschip gelijkwaardige manoeuvreer eigenschappen 
waarborgen. 

Artikel 23.10 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.11 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.12 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.13 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.14 

(Zonder inhoud) 

Artikel 23.15 

(Zonder inhoud) 
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DEEL IV 

HOOFDSTUK 24 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 24.01 

Toepasselijkheid van de overgangsbepalingen op reeds in bedrijf zijnde vaartuigen 

1. De artikelen 24.02 tot en met 24.04 zijn slechts van toepassing op vaartuigen, die op ……… ∗ 
voorzien zijn van een geldig certificaat van onderzoek overeenkomstig het op 31 december 
1994 geldende Reglement onderzoek schepen op de Rijn of die op 31 december 1994 in 
aanbouw dan wel in verbouw waren. 

2. Op vaartuigen, die niet onder het eerste lid vallen, is artikel 24.06 van toepassing. 

Artikel 24.02 

Afwijkingen voor reeds in bedrijf zijnde vaartuigen 

1. Onverminderd de artikelen 24.03 en 24.04 moeten vaartuigen, die niet volledig aan de 
bepalingen van deze richtlijn voldoen: 

a) daaraan volgens de in de onderstaande tabel vermelde overgangsbepalingen worden 
aangepast, 

b) totdat de aanpassing heeft plaatsgevonden, voldoen aan het op 31 december 1994 geldende 
Reglement onderzoek schepen op de Rijn. 

                                                 
∗  Twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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2. In de onderstaande tabel betekent: 

- "N.V.O.": het voorschrift is niet van toepassing op reeds in bedrijf zijnde vaartuigen, tenzij 
de betreffende delen worden vervangen of omgebouwd, dat wil zeggen dat dit voorschrift 
slechts van toepassing is op Nieuwbouw, bij Vervanging of bij Ombouw van de 
betreffende delen of sectoren. Worden bestaande delen vervangen door delen welke in 
technische zin en bouwwijze gelijk zijn, dan wordt dit niet beschouwd als vervanging "V" 
volgens deze overgangsbepalingen. 

-  "Afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat": aan het voorschrift 
moet zijn voldaan bij de afgifte of de eerstvolgende verlenging van de geldigheidsduur van 
het communautair binnenvaartcertificaat na de daarop aangegeven datum. 
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Artikel en lid INHOUD TERMIJN EN VOORWAARDEN 

 HOOFDSTUK 3  
3.03, lid 1, 
onderdeel a) 

Plaats van het aanvaringsschot N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

Verblijven N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 2 

Noodzakelijke voorzieningen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 4 Gasdichte afscheiding van verblijven van ma-
chinekamers, ketel- en laadruimen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 5, 
  tweede zin 

 
Bewaking op afstand van deuren in het hekschot 

 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 7 Voorschip met ankernissen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2041 

3.04, lid 3, 
tweede zin 

Isolaties in machinekamers N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 lid 3, derde 
en vierde 
zin 

Openingen en afsluitinrichtingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

3.04, lid 6 Uitgangen van machinekamers Machinekamers die vóór 1995 overeenkomstig 
artikel 1.01 niet onder het begrip "machinekamer" 
waren te rangschikken, behoeven pas van een tweede 
uitgang te worden voorzien bij N.V.O., uiterlijk bij 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 HOOFDSTUK 5  
5.06,  lid 1, 
 eerste zin 

Minimum snelheid Voor vaartuigen met een bouwjaar van vóór 1996 
uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 
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 HOOFDSTUK 6  
6.01, lid 1 Manoeuvreereigenschappen volgens hoofdstuk 5 N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 

communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 
 lid 3 Helling en omgevingstemperatuur N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 

communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
 lid 7 Doorvoering van roerkoningen Voor vaartuigen met een bouwjaar van vóór 1996 bij 

N.V.O. uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

6.02, lid 2 In bedrijf brengen van de 2e aandrijfinrichting met 
slechts één bedieningshandeling 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 3 Voldoen aan de manoeuvreereigenschappen volgens 
hoofdstuk 5 bij het in bedrijf zijn van de tweede 
aandrijving / handbedrijf 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

6.03,  lid 1 
 
 

Aansluiten andere verbruikers op hydraulische 
aandrijfinstallaties 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 2 Afzonderlijke hydraulische tanks N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

6.05,  lid 1 Automatische ontkoppeling van het handstuurwerk N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

6.06, lid 1 Twee van elkaar onafhankelijke stuursystemen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

6.07, lid 2, 
onderdeel a) 

Niveau alarm van de beide hydraulische tanks en 
systeemdruk 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 2, 
onderdeel e) 

Bewaking van het buffersysteem N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

6.08, lid 1 Eisen aan elektronische installaties volgens 
artikel 9.20 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 
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 HOOFDSTUK 7  
7.02, lid 3, 
 tweede zin 

Vrij uitzicht in de zichtas van de roerganger N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 5 Gekleurde vensters N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

7.03, lid 7 Buiten werking stellen van alarmen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat voor zover 
geen éénmansstuurstelling voor het varen op radar 
aanwezig is 

 lid 8 Automatisch omschakelen op een andere stroombron N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

7.04, lid 1 Bediening aandrijfwerktuigen en stuurinrichtingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 lid 2 Machinebediening Voor zover geen éénmansstuurstelling voor het varen 
op radar aanwezig is: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 in het geval van 
direct omkeerbare machines, na 01.01.2010 in het 
geval van overige machines 

7.09 Alarminstallatie N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

7.12, eerste zin In hoogte verstelbare stuurhuizen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat. In het geval 
van niet hydraulisch kunnen neerlaten: uiterlijk bij 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 tweede en 
derde zin 

 N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 
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 HOOFDSTUK 8  
8.01,  lid 3 Alleen verbrandingsmotoren waarvan het vlampunt 

van de brandstof boven 55 °C ligt 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

8.02, lid 1 Beveiliging van machine-installaties tegen 
onopzettelijke inbedrijfstelling 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 4 Isolaties van machineonderdelen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

8.03,  lid 2 Aangeven van het kritieke peil N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 3 Inrichting voor automatische reductie van het 
toerental 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 5 Doorvoeringen van assen van de 
voortstuwingsinstallaties 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

8.05,  lid 1 Brandstoftanks van staal N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 2 Zelfsluitende afsluitinrichting voor het ontnemen 
van water 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 lid 3 Geen brandstoftanks vóór het aanvaringsschot N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.10 

 lid 4 Geen dagtank en appendages boven machine-
installaties of uitlaatgassenleidingen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010. 
Tot aan dat tijdstip moet door opvangcontainers of 
druipblikken verzekerd zijn dat uitlopende brandstof 
zonder gevaar kan worden afgevoerd 
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 lid 6, 
derde, vierde en 
vijfde zin 

Inrichting en afmetingen van ontluchtings- en 
verbindingsleidingen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010.

8.05, lid 7 Bediening vanaf het dek van afsluitinrichtingen van 
de tank 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 9, 
 eerste zin 

Peilinrichtingen moeten tot aan de hoogste vulstand 
afleesbaar zijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 13 Controle van de vulstand niet alleen voor de aandrij-
vingsmotoren maar ook voor de andere motoren die 
voor de vaart nodig zijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

8.08, lid 8 Een afsluiter (zonder terugslagklep) als aansluiting 
van ballasttanks aan het lenssysteem geldt niet voor 
laadruimen die zijn ingericht voor het opnemen van 
ballast 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 9 Peilmogelijkheden voor vullingen van ruimen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

8.09, lid 2 Inrichtingen voor het verzamelen van bilgewater en 
afgewerkte olie 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

8.10, lid 3 Geluidsgrens van 65 dB(A) voor stilliggende 
schepen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 
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 Hoofdstuk 8a  
 Zie de overgangsbepalingen voor hoofdstuk 8a van 

het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 
 

 HOOFDSTUK 9  
9.01,  lid 1, 
 tweede zin 

De benodigde bescheiden moeten worden 
voorgelegd aan de commissie van deskundigen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 2, 
onder b) 

Schema's van hoofd- en noodschakelbord en de 
verdeelkasten moeten zich aan boord bevinden 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 3 Omgevingstemperatuur in het schip en aan dek N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

9.02,  lid 1, 
 tot en met 3  

Systemen voor de energievoorziening N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

9.05, lid 4 Doorsnede van de aardleiding N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.11, lid 4 Ventilatie van gesloten ruimten, kisten of kasten 
waarin accumulatoren zijn opgesteld 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

9.12,  lid 2, 
onderdeel d) 

Directe voeding vanaf het hoofdschakelbord van 
verbruikers die voor de voortstuwing en het 
manoeuvreren noodzakelijk zijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 3, 
onderdeel b) 

Aardfoutbewakingsinrichting N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

9.13 Noodstopschakelaars N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
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9.14, lid 3, 
 tweede zin 

Eenpolige schakelaars zijn in was-, bad- en overige 
natte ruimten niet toegestaan 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

9.15,  lid 2 Minimale doorsnede van de aders van 1,5 mm² N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 9 Kabels naar beweegbare stuurhuizen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

9.16,  lid 3, 
 tweede zin 

Tweede stroomkring N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.19 Alarm- en beveiligingssystemen voor werk-
tuigbouwkundige inrichtingen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.20 Elektronische installaties N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

9.21 Elektromagnetische compatibiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 
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 HOOFDSTUK 10  
10.01 Ankeruitrusting N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 

communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
10.02, lid 2, 
onderdeel a) 

Keuringsbewijs voor stalen trossen en andere kabels Voor de eerste tros die op het schip wordt 
vervangen: N.V.O., uiterlijk 01.01.2008. Voor de 
tweede en derde tros: 01.01.2013 

10.03, lid 1 Europese norm Bij vervanging, uiterlijk 01.01.2010 
 lid 2 Geschiktheid voor brandklasse A, B en C Bij vervanging, uiterlijk 01.01.2010 
 lid 4 Hoeveelheid CO2 en inhoud van de ruimten  Bij vervanging, uiterlijk 01.01.2010 
10.03a Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven, 

stuurhuizen en passagiersruimten 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

10.03b Vast ingebouwde brandblusinstallaties in 
machinekamers, ketelruimen en pompkamers 

1) 

10.04 Toepassing Europese norm op bijboten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.15 

10.05, lid 2 Opblaasbare zwemvesten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
Zwemvesten die op 30.09.2003 aan boord zijn 
mogen tot aan de afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
verder worden gebruikt 

                                                 
1  1. Vóór 1 oktober 1980 vast ingebouwde CO2-brandblusinstallaties blijven uiterlijk tot aan 

de afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 
toegelaten, wanneer zij voldoen aan artikel 7.03, vijfde lid, in de versie van protocol 
1975-I-23 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. 

2. Tussen 1 april 1992 en 1 januari 1995 vast ingebouwde CO2-brandblusinstallaties 
blijven uiterlijk tot aan de afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 toegelaten, wanneer zij voldoen aan artikel 7.03, 
vijfde lid, van het op 31 december 1994 van kracht zijnde Reglement onderzoek 
schepen op de Rijn. 

3. Tussen 1 april 1992 en 1 januari 1995 verstrekte aanbevelingen van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart voor de toepassing van artikel 7.03, vijfde lid, van het op 
31 december 1994 van kracht zijnde Reglement onderzoek schepen op de Rijn blijven 
uiterlijk tot aan de afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2035 geldig. 

4. Artikel 10.03b, tweede lid, onder a, geldt uiterlijk tot aan de afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 alleen dan, wanneer deze 
installaties worden ingebouwd in schepen waarvan de kiel is gelegd ná 1 oktober 1992. 
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 HOOFDSTUK 11  
11.02, lid 4 Voorziening aan de buitenkanten van dekken, 

gangboorden en andere werkplekken 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

11.04 Gangboord 1 Bij eerste afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 
bij een breedte van meer dan 7,30 m 

11.05, lid 1 Toegang tot de werkplekken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 leden 2 en 3 Deuren, in- en uitgangen en gangen die hoogte 
verschillen van meer dan 0,50 m hebben 

Afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat 

 lid 4 Trappen bij permanent bezette werkplekken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

11.06, lid 2 Uitgangen en nooduitgangen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

11.07, lid 1,  
 tweede zin 

Klimvoorzieningen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 leden 2 en 3  Afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat 

11.10 Luiken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

11.11 Lieren N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

11.12, leden 2 tot 
en met 6 en 8 tot 
en met 10 

Kranen: fabriekslabel, maximaal toelaatbare 
bedrijfslast, beveiliging, rekenkundig bewijs, 
controle door deskundige, bescheiden aan boord 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

11.13 Opslag van brandbare vloeistoffen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

                                                 
1  Dit artikel geldt voor schepen waarvan de kiel is gelegd ná 31.12.1994 en voor in bedrijf 

zijnde schepen met inachtname van het volgende: 
 bij vernieuwingswerkzaamheden, het gehele laadruim omvattend, is artikel 11.04 van 

toepassing; 
 bij een verbouwing die de totale lengte van de gangboorden omvat en waardoor de vrije 

breedte van het gangboord wordt gewijzigd: 
a) is artikel 11.04 van toepassing, indien de vóór de verbouwing beschikbare vrije breedte 

van het gangboord tot een hoogte van 0,90 m, of de vrije breedte daarboven, moet 
worden verminderd; 

b) mag de vóór de verbouwing beschikbare vrije breedte van het gangboord tot een hoogte 
van 0,90 m, of de vrije breedte daarboven, niet worden verminderd, indien deze 
afmetingen kleiner zijn dan die bedoeld in artikel 11.04. 
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 HOOFDSTUK 12  
12.01, lid 1 Verblijven voor de gewoonlijk aan boord 

verblijvende personen 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

12.02, lid 3 Positie van de vloer N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 4 Woon- en slaapruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 6 Stahoogte in verblijven N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 8 Vloeroppervlak in woonruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 9 Inhoud van ruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 10 Luchtvolume per persoon N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 11 Afmetingen van deuren N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 12, onder 
a) en b) 

Aanbrengen van trappen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 13 Leidingen van gevaarlijke gassen en vloeistoffen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

12.03 Sanitaire voorzieningen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

12.04 Keukens N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

12.05 Drinkwaterinstallaties N.V.O., uiterlijk 31.12.2006 
12.06 Verwarming en ventilatie N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 

communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 
12.07, lid 1,  
 tweede zin 

Overige bepalingen inzake de inrichting van de 
verblijven 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 
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 HOOFDSTUK 15  
   
15.01, lid 1, 
onderdeel d) 

Niet van toepassing zijn van artikel 9.14, lid 3, 
tweede zin, bij nominale spanning van meer dan 
50 V 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

   
 lid 2, 
onderdeel c) 

Verbod op verwarmingsapparaten met vaste 
brandstoffen, bedoeld in artikel 13.07; 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
Dit voorschrift geldt niet voor vaartuigen met 
voortstuwingsinstallaties op vaste brandstoffen 
(stoommachines) 

onder e) 
 
 

Verbod op vloeibaargasinstallaties bedoeld in 
hoofdstuk 14. 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.02, lid 2 Aantal en plaats van de schotten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 5,  
 tweede zin 

Indompelingsgrenslijn indien geen schottendek Voor passagiersschepen waarvan de kiel is gelegd 
vóór 01.01.1996 geldt het voorschrift bij N.V.O., 
uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 10, 
onder c 

Duur van het sluiten door afstandsbediening N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 12 Alarminstallatie in het stuurhuis die aangeeft welke 
schottendeur open is 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 lid 15 Hoogte van de dubbele bodem, breedte van dubbele 
wanden 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.03, lid 1 t/m 6 Stabiliteit van het onbeschadigde schip N.V.O., en bij verhoging van het toegelaten aantal 
passagiers uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 leden 7 en 8 Lekstabiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 9 2-compartimentstatus N.V.O. 
 
 

 lid 10 t/m 13 Lekstabiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 
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15.05, lid 2, 
onderdeel a) 

Aantal passagiers waarvoor een verzamelruimte 
bedoeld in art. 15.06, lid 8, is aangetoond 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

lid 2, onder b Aantal passagiers waarvoor de stabiliteitsberekening 
bedoeld in art. 15.03 is uitgevoerd 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.06, lid 1, 
onderdeel a) 

Passagiersverblijven op alle dekken achter het 
aanvaringsschot en voor het achterpiekschot 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 3, 
onderdeel c),
 eerste zin 

Vrije hoogte van uitgangen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 tweede zin Vrije breedte van deuren van hutten voor passagiers 
en andere kleine verblijven 

Voor de maat 0,7 m geldt N.V.O., uiterlijk bij afgifte 
of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.06, derde lid, 
onderdeel f, 
eerste zin. 

Afmeting van de nooduitgangen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

onder g Uitgangen die zijn bestemd voor gebruik door 
personen met beperkte mobiliteit 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 4, 
onderdeel d) 

Deuren die zijn bestemd voor gebruik door personen 
met beperkte mobiliteit 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 5 Eisen aan verbindingsgangen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 6, 
onderdeel b) 

Vluchtwegen naar verzamelruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

onder d) Geen gangen met klimtreden, ladders e.d. in 
vluchtwegen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 7 Geschikt veiligheidsgeleidesysteem N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 8 Eisen aan verzamelruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 9 Eisen aan trappen en portalen in het gedeelte voor 
passagiers 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 
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 lid 10, 
onder a, eerste 
zin 

Verschansing volgens norm EN 711: 1995 N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

tweede zin Hoogte van relingen en verschansingen van dekken 
die door personen met beperkte mobiliteit worden 
gebruikt 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

onder b),
 tweede zin 

Vrije breedte van openingen die voor het 
embarkeren van personen met beperkte mobiliteit 
worden gebruikt 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 13 Doorgangsruimten en wanden van doorgangsruimten 
die zijn bestemd voor het gebruik door personen met 
beperkte mobiliteit 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 14,  
 eerste zin 

Vervaardiging van glazen deuren, glazen wanden 
van doorgangsruimten en vensterruiten 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 15 Eisen aan opbouwen die volledig of waarvan de 
daken uit panoramaruiten bestaan 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 16 Drinkwaterinstallaties overeenkomstig art. 12.05 N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 31.12.2006 

 lid 17,  
 tweede zin 

Eisen aan toiletten voor personen met beperkte 
mobiliteit 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 18 Ventilatiesysteem voor hutten zonder vensters die 
geopend kunnen worden 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 19 Eisen van art. 15.06 aan ruimten waarin bemanning 
of boordpersoneel is ondergebracht 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.07 Eisen aan het voortstuwingssysteem N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.08, lid 2 Eisen aan luidsprekerinstallaties in het 
passagiersgedeelte 

Voor passagiersschepen met LWL van minder dan 
40 m of voor ten hoogste 75 personen geldt het 
voorschrift bij N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 3 Eisen aan de alarminstallatie Voor schepen voor dagtochten geldt het voorschrift 
bij N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 4 Bilge alarm voor iedere waterdichte afdeling N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
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 lid 5 Twee gemotoriseerde lenspompen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 6 Vast geïnstalleerd lenssysteem N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 8 Automatische ventilatie voor CO2 -kastinstallaties in 
ruimten 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

15.09, lid 3 Inrichtingen voor het veilig van boord brengen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 4 Individuele reddingsmiddelen voor kinderen Deze worden tot aan de afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
als alternatief voor de individuele reddingsmiddelen 
beschouwd. 

 Soort reddingsmiddelen Voor passagiersschepen die voor 01.01.2005 met 
gemeenschappelijke reddingsmiddelen 
overeenkomstig art. 15.09, lid 5, waren uitgerust, 
worden deze als alternatief voor de individuele 
reddingsmiddelen beschouwd. 
Voor passagiersschepen die voor 01.01.2005 met 
gemeenschappelijke reddingsmiddelen 
overeenkomstig art. 15.09, lid 6, waren uitgerust, 
worden deze tot aan de afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
als alternatief voor de individuele reddingsmiddelen 
beschouwd. 

 lid 5, onder 
b) en c) 

Voldoende zitruimte, drijfvermogen van 750 N N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

onder f Stabiele ligging, middelen om zich vast te houden N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

onder i Passende inrichtingen voor het overstappen van de 
evacueringsruimten naar de reddingsvlotten 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 10 Bijboot uitgerust met motor en verstelbare 
schijnwerper 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

15.10, lid 2 
 
 

Art. 9.16, lid 3, geldt ook voor gangen en ruimten 
waar passagiers verblijven 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 3 Voldoende noodverlichting Noodverlichting N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 
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 lid 4 Noodstroominstallatie Voor schepen voor dagtochten met LWL van 25 m of 
minder geldt het voorschrift bij N.V.O., uiterlijk bij 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

onder f Noodstroom voor schijnwerpers bedoeld in 
art. 10.02, lid 2, onder i 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

onder i Noodstroom voor liften en hefinrichtingen bedoeld 
in art. 15.06, lid 9, 2e zin 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 6 Eisen aan de noodstroominstallatie:  
 - scheidingsvlakken bedoeld in art. 15.11, lid 2 N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 

communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 
 - inbouw van de kabels N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 

communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 
 - noodstroominstallatie boven de 

indompelingsgrenslijn 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

15.11 Brandbeveiliging  
 lid 1 Technische geschiktheid op het gebied van 

brandbescherming van materialen en onderdelen 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 2 Uitvoering van scheidingsvlakken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 3 In ruimten met uitzondering van machinekamers en 
voorraadruimten toegepaste oppervlakbehandeling 
en voorwerpen moeten moeilijk ontvlambaar zijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 lid 4 Plafonds en stofferingen van wanden van 
onbrandbaar materiaal 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 5 Meubels en constructies in verzamelruimten van 
onbrandbaar materiaal 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 6 Brandtestmethode volgens de Code N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 7 Isolatiemateriaal in verblijfsruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 8 Eisen aan deuren in scheidingsvlakken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 
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 lid 9 
 
 

Wanden Op hotelschepen zonder sprinkler-installatie eindigen 
van de wanden tussen hutten: N.V.O., uiterlijk bij 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 10 Scheidingsvlakken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 11 Tochtkleppen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 12,  
 tweede zin 

Traptreden van staal of een ander gelijkwaardig 
onbrandbaar materiaal 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 13 Omgeven van inwendig gelegen trappen door 
wanden 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 14 Ventilatie- en airconditioningsystemen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 15 Ventilatiesystemen in keukens en keukenfornuizen 
met afzuiging 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 16 Controleposten, trappenschachten, verzamelruimten 
en rookafzuiginrichtingen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 17 Brandmeldsysteem Voor schepen voor dagtochten: N.V.O., uiterlijk bij 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

15.12, lid 1 Draagbare blustoestellen Brandblussers en blusdekens in keukens, kapsalons 
en parfumerieën: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat 

 lid 2 Blusinstallatie 2. Tweede bluspomp: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 3 Eisen aan blusinstallaties Druk en lengte van de waterstralen: N.V.O., uiterlijk 
bij afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 6 Materialen, bescherming tegen uitvallen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
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15.12, lid 7 Vermijden van de mogelijkheid dat pijpleidingen en 
blusinstallaties bevriezen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 8, 
onderdeel b) 

Onafhankelijk functioneren van bluspompen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

onder c) Lengte van waterstralen op alle dekken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

onder d) Opstelling van bluspompen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 9 Brandblusinstallatie in machinekamers N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.14, lid 1 
 
 

Verzameltanks voor afvalwater of 
zuiveringsinstallaties 

Voor hotelschepen met niet meer dan 50 
slaapplaatsen en voor schepen voor dagtochten: 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 2 Eisen aan verzameltanks voor afvalwater Voor hotelschepen met niet meer dan 50 
slaapplaatsen en voor schepen voor dagtochten met 
niet meer dan 50 passagiers: N.V.O., uiterlijk bij 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.15, lid 1 Lekstabiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

 lid 4 (zonder inhoud)  
 lid 5 Aanwezig zijn van een bijboot, een platform of een 

vergelijkbare inrichting 
Voor passagiersschepen die zijn toegelaten voor ten 
hoogste 250 passagiers of 50 bedden: N.V.O., 
uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

15.15, lid 6 Aanwezig zijn van een bijboot, een platform of een 
vergelijkbare inrichting 

Voor passagiersschepen die zijn toegelaten voor ten 
hoogste 250 passagiers of 50 bedden: N.V.O., 
uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

 lid 9, 
onderdeel a) 

Alarminstallaties voor vloeibaargasinstallaties N.V.O., uiterlijk bij verlenging van de aantekening 
bedoeld in art. 14.15 

onderdeel b) Gemeenschappelijke reddingsmiddelen als bedoeld 
in artikel 15.09, lid 5 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 
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 HOOFDSTUK 16  
16.01, lid 2 Speciale lieren of gelijkwaardige inrichtingen op het 

voor het duwen geschikte vaartuig 
Het voorschrift geldt voor schepen die voor 
01.01.1995 zijn toegelaten om te duwen zonder 
eigen inrichting voor het spannen van de kabels bij 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

16.01, lid 3, 
 laatste zin 

Eisen met betrekking tot aandrijvingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 HOOFDSTUK 17  
17.02, lid 3 Aanvullende bepalingen Dezelfde overgangsbepalingen als van kracht voor 

de in dit lid genoemde artikelen 
17.03, lid 1 Algemene alarminstallatie N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 

communautair binnenvaartcertificaat 
 lid 4 Maximaal toelaatbare last van heftoestellen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 

communautair binnenvaartcertificaat 
17.04, leden 2 
en 3 

Resterende veiligheidsafstand bij openingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

17.05, leden 2 
en 3 

Resterend vrijboord N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

17.06, 17.07 en 
17.08 

Hellingproef en aantonen van de stabiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

17.09 Inzinkingsmerken en diepgangsschalen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 HOOFDSTUK 20  
 Zie de overgangsbepalingen voor hoofdstuk 20 van 

het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 
 

 HOOFDSTUK 21  
21.01 tot en met 
21.03 

 Deze voorschriften gelden voor pleziervaartuigen die 
zijn gebouwd vóór 01.01.1995 pas bij N.V.O., 
uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 
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Artikel 24.03 

Afwijkingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvóór 

1. Vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvóór moeten, behalve aan 
artikel 24.02, voldoen aan de hierna genoemde bepalingen. 

 In de onderstaande tabel betekent: 

- - "V.O.":  het voorschrift is niet van toepassing op reeds in bedrijf zijnde vaartuigen, 
tenzij de betreffende delen worden vervangen of omgebouwd, dat wil zeggen dat dit 
voorschrift slechts van toepassing is bij Vervanging of bij Ombouw van de betreffende 
delen of sectoren. Worden bestaande delen vervangen door delen welke in technische zin 
en bouwwijze gelijk zijn, dan wordt dit niet beschouwd als vervanging "V" volgens deze 
overgangsbepalingen. 

- "Afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat": aan het voorschrift 
moet zijn voldaan bij de afgifte of de eerstvolgende verlenging van de geldigheidsduur van 
het communautair binnenvaartcertificaat na de daarop aangegeven datum. 

 
Artikel en lid INHOUD TERMIJN EN VOORWAARDEN 

 HOOFDSTUK 3  

3.03, lid 1 Plaats van het aanvaringsschot V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

3.04 ,lid 2 Begrenzingsvlakken van bunkers met ruimten 
bestemd voor passagiers en verblijven 

V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 

 lid 7 Ten hoogste toegestane niveau van de geluidsdruk Bij afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 HOOFDSTUK 4  

4.01, lid 2, 4.02 
en 4.03 

Veiligheidsafstand, vrijboord, kleinste vrijboord Bij afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 HOOFDSTUK 7  

7.01, lid 2 Niveau van de geluidsdruk voortgebracht door het 
schip 

V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.15 

7.05, lid 2 Controle van de navigatielichten Afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat 
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 HOOFDSTUK 8  

8.08, leden 3 en 4 Minimale capaciteit en diameter van de 
lensleidingen 

Bij afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

8.10, lid 2 Door een varend schip voortgebracht geluid V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 HOOFDSTUK 9  

9.01 Eisen aan elektrische installaties V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.03 Bescherming tegen aanraken, binnendringen van 
vreemde voorwerpen en water 

V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.06 Ten hoogste toegelaten spanningen V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.10 Generatoren en motoren V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.11, lid 2 Opstelling van accumulatoren V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.12 Schakelinrichtingen V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.14 Installatiemateriaal V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.15 Kabels V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

9.17 Navigatielantaarns V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 
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 HOOFDSTUK 12  

12.02, lid 5 Geluidshinder en trillingen in verblijven Bij afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

 

 HOOFDSTUK 15  

15.02, lid 5 en lid 
6, eerste zin, 
leden 7 tot en met 
11 en 13 

Indompelingsgrenslijn indien geen schottendek V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.02, lid 16 Waterdichte vensters V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.04 Veiligheidsafstand, vrijboord, inzinkingsmerken V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

15.05 Aantal passagiers Bij afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

15.10, leden 4, 6, 
7, 8 en 11 

Noodstroominstallatie V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 
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2. Artikel 15.11, derde lid, onderdeel a), is op schepen voor dagtochten waarvan de kiel is gelegd 
op 1 april 1976 of daarvóór, tot de eerste afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 slechts met dien verstande van toepassing dat slechts de 
verven, lakken en andere behandelingsmiddelen voor interieurs, gebruikt voor de naar de 
vluchtwegen toegekeerde oppervlakken, moeilijk ontvlambaar moeten zijn en rook en andere 
giftige gassen niet in gevaarlijke mate kunnen ontstaan. 

3. Artikel 15.11, twaalfde lid, is op schepen voor dagtochten waarvan de kiel is gelegd op 
1 april 1976 of daarvóór, tot de eerste afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 slechts met dien verstande van toepassing dat het 
voldoende is wanneer, in plaats van de dragende constructie vervaardigd van staal van trappen 
die als vluchtweg dienen, deze trappen zo zijn uitgevoerd dat zij in geval van brand ongeveer 
even lang bruikbaar blijven als trappen met een dragende constructie van staal. 

Artikel 24.04 

Overige afwijkingen 

1. Voor vaartuigen waarvan het minste vrijboord overeenkomstig artikel 4.04 van de op 
31 maart 1983 geldende voorschriften van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 
vastgesteld, kan de commissie van deskundigen op verzoek van de eigenaar het vrijboord vast-
stellen op grond van artikel 4.03 van de op 1 januari 1995 geldende voorschriften van dat 
reglement. 

2. Vaartuigen waarvan de kiel is gelegd vóór 1 juli 1983, behoeven niet te voldoen aan 
hoofdstuk 9. Deze vaartuigen moeten echter ten minste voldoen aan hoofdstuk 6 van de op 
31 maart 1983 geldende versie van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn. 

3. Artikel 15.06, derde lid, onder a) tot en met e), en artikel 15.12, derde lid, onder a), met 
betrekking tot de bepaling over de enige slanglengte, zijn slechts van toepassing op 
passagiersschepen waarvan de kiel is gelegd ná 30 september 1984, alsmede in geval van 
verbouwing op het betreffende deel, ten laatste bij de verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2045. 
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4. Indien de toepassing van de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen na afloop van de overgangs-
bepalingen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is of onevenredig hoge kosten met zich brengt, 
kan de commissie van deskundigen op grond van aanbevelingen van het comité van artikel 19 
afwijkingen van deze voorschriften toestaan. Deze afwijkingen moeten in het communautair 
binnenvaartcertificaat worden aangetekend. 

5. Indien dit voorschrift bij de vereisten aan de hoedanigheid van uitrustingsstukken verwijst naar 
een Europese of internationale norm, mogen na een nieuwe formulering of bewerking van die 
norm de betreffende uitrustingsstukken nog 20 jaar na de nieuwe formulering of bewerking van 
de norm verder worden gebruikt. 

Artikel 24.05 

(Zonder inhoud) 

Artikel 24.06 

Afwijkingen voor vaartuigen die niet onder artikel 24.01 vallen 

1. De onderstaande bepalingen gelden voor: 

a) vaartuigen waarvoor tussen 1 januari 1995 en ……….∗ voor de eerste maal een certificaat 
van onderzoek overeenkomstig het Reglement onderzoek schepen op de Rijn is afgegeven 
voor zover die op 31 december 1994 niet in aanbouw dan wel in verbouw waren, en 

b) vaartuigen waarvoor tussen 1 januari 1995 en …….…. * een andere vergunning voor het in 
de vaart brengen is afgegeven. 

2. Voor deze vaartuigen moet worden aangetoond dat zij voldoen aan de versie van het Reglement 
onderzoek schepen op de Rijn die van kracht is op de datum waarop het certificaat van 
onderzoek of de andere vergunning voor het in de vaart brengen is afgegeven. 

                                                 
∗ Twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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3. Deze vaartuigen moeten aan de voorschriften die na de eerste afgifte van hun certificaat van 
onderzoek of van hun andere vergunning voor het in de vaart brengen van kracht zijn 
geworden, volgens de in de onderstaande tabel vermelde overgangsbepalingen worden 
aangepast. 

4. Artikel 24.04, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 

5. In de onderstaande tabel betekent: 

- "N.V.O.": de betreffende bepaling is niet van toepassing op reeds in bedrijf zijnde 
vaartuigen, tenzij de betreffende delen worden vervangen of omgebouwd, dat wil zeggen 
dat deze bepaling slechts van toepassing is op Nieuwbouw, bij Vervanging of bij Ombouw 
van de betreffende delen of sectoren. Worden bestaande delen vervangen door delen welke 
in technische zin en bouwwijze gelijk zijn, dan wordt dit niet beschouwd als vervanging 
"V" volgens deze overgangsbepalingen. 

- "Afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat": aan het voorschrift 
moet zijn voldaan bij de afgifte of de eerstvolgende verlenging van de geldigheidsduur van 
het communautair binnenvaartcertificaat na de daarop aangegeven datum. 
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Artikel en lid INHOUD TERMIJN EN VOORWAARDEN Geldig voor 

vaartuigen met 
certificaat van 
onderzoek of 

vergunning voor 
in de vaart 

brengen vóór 

 HOOFDSTUK 3   

3.03, lid 7 Voorschip met ankernissen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2041 

01.10.1999 

3.04, lid 3,
 tweede zin 

Isolaties in machinekamers N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.04.2003 

lid 3, derde en 
vierde zin 

Openingen en afsluitinrichtingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.10.2003 

 HOOFDSTUK 8   

8.02, lid 4 Isolaties van machineonderdelen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.04.2003 

8.03, lid 3 Inrichting voor automatische reductie van het
toerental 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.04.2004 

8.05, lid 9, 
 eerste zin 

Peilinrichtingen moeten tot aan de hoogste 
vulstand afleesbaar zijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.04.1999 

 lid 13 Controle van de hoeveelheid brandstof niet 
alleen voor de voortstuwingsmotoren maar 
ook voor de voor de vaart noodzakelijke 
andere motoren 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.04.1999 

 HOOFDSTUK 8a   

 Zie de overgangsbepalingen voor hoofdstuk 
8a van het Reglement onderzoek schepen op 
de Rijn 
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 HOOFDSTUK 10   

10.02, lid 2, 
onderdeel a) 

Keuringsbewijs voor stalen trossen en andere 
kabels 

Voor de eerste tros die op het schip wordt 
vervangen: N.V.O., uiterlijk 01.01.2008. 
Voor de tweede en derde tros: uiterlijk 
01.01.2013 

01.04.2003 

10.03, lid 1 Europese norm Bij vervanging, uiterlijk 01.01.2010 01.04.2002 

 lid 2 Geschiktheid voor brandklasse A, B en C Bij vervanging, uiterlijk 01.01.2010 01.04.2002 

10.03a 
 
 

Vast ingebouwde brandblusinstallaties in 
verblijven, stuurhuizen en passagiersruimten

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2035 

01.04.2002 

10.03b Vast ingebouwde brandblusinstallaties in 
machinekamers, ketelruimen en pompkamers

1, uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2035 

01.04.2002 

10.04 Toepassing Europese norm op bijboten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.10.2003 

10.05, lid 2 Opblaasbare zwemvesten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 Zwemvesten die op 30.09.2003 
aan boord zijn mogen tot aan de afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 verder 
worden gebruikt 

01.10.2003 

 HOOFDSTUK 11   

11.13 Opslag van brandbare vloeistoffen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.10.2002 

 HOOFDSTUK 15   

15.01, lid 1, 
onder c) 

Niet van toepassing zijn van artikel 8.06, 
tweede lid, tweede zin 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

onder d) Niet van toepassing zijn van artikel 9.14, 
lid 3, tweede zin, bij nominale spanningen 
van meer dan 50 V 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

                                                 
1  1. Tussen 1 januari 1995 t/m 31 maart 2003 vast ingebouwde CO2-brandblusinstallaties 

blijven uiterlijk tot aan de afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 toegelaten, wanneer zij voldoen aan artikel 10.03, 
vijfde lid, van het op 31 maart 2002 van kracht zijnde Reglement onderzoek schepen op 
de Rijn. 

2. Tussen 1 januari 1995 t/m 31 maart 2002 verstrekte aanbevelingen van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart voor de toepassing van artikel 10.03, vijfde lid, van het op 
31 maart 2002 van kracht zijnde Reglement onderzoek schepen op de Rijn blijven 
uiterlijk tot aan de afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2035 geldig. 

3. Artikel 10.03b, tweede lid, onder a, geldt uiterlijk tot aan de afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 01.01.2035 alleen dan, wanneer deze 
installaties worden ingebouwd in schepen waarvan de kiel is gelegd ná 1 oktober 1992. 
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 lid 2, 
onder b) 

Verbod op oliekachels met 
verdampingsbranders bedoeld in 
artikel 13.04 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

onder c) Verbod op verwarmingsapparaten met vaste 
brandstoffen bedoeld in artikel 13.07 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

onder e) Verbod op vloeibaargasinstallaties bedoeld 
in hoofdstuk 14 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

15.02, lid 2 
 
 

 Aantal en indeling van de schotten 
 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 5, 
 tweede zin 

Indompelingsgrenslijn indien geen 
schottendek 

Voor passagiersschepen waarvan de kiel is 
gelegd vóór 01.011996 geldt het voorschrift 
bij N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging 
van het communautair binnenvaartcertificaat 
na 01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 15 Hoogte van de dubbele bodem, breedte van 
dubbele wanden 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

15.03  
 15.03, lid 1 
t/m 6 

Stabiliteit van het onbeschadigde schip N.V.O., en bij verhoging van het toegelaten 
aantal passagiers uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 7  
 en 8 

Lekstabiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 9 2-compartimentstatus N.V.O. 01.01.2007 

lid 10 t/m 13 Lekstabiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

15.05, lid 2, 
onderdeel a) 

Aantal passagiers waarvoor een 
verzamelruimte bedoeld in art. 15.06, lid 8, 
is aangetoond 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 
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onderdeel b) Aantal passagiers waarvoor de 
stabiliteitsberekening bedoeld in art. 15.03 is 
uitgevoerd 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

15.06, lid 1 Passagiersverblijven op alle dekken achter 
het aanvaringsschot 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 2 Kasten en ruimten bedoeld in art. 11.13 voor 
brandbare vloeistoffen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

  lid 3, 
onder c, eerste 
zin 

Vrije hoogte van uitgangen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

tweede zin Vrije breedte van deuren van hutten voor 
passagiers en andere kleine verblijven 

Voor de maat 0,7 m geldt N.V.O., uiterlijk 
bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

onder f, eerste zin 
 
 

Afmeting van de nooduitgangen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

onder g Uitgangen die zijn bestemd voor gebruik 
door personen met beperkte mobiliteit 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 4, 
onderdeel d) 

Deuren die zijn bestemd voor gebruik door 
personen met beperkte mobiliteit 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 5 Eisen aan verbindingsgangen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 6, 
onderdeel b) 

Vluchtwegen naar verzamelruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

onder c) Vluchtwegen niet door machinekamers en 
keukens 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

onder d) Geen gangen met klimtreden, ladders e.d. in 
vluchtwegen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 
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 lid 7 Geschikt veiligheidsgeleidesysteem N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 8 Eisen aan verzamelruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 9, onder 
a t/m c, onder e 
en laatste zin 

Eisen aan trappen en portalen in het gedeelte 
voor passagiers 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 10, 
onderdeel a),
 eerste zin 

Verschansing volgens norm EN 711: 1995 N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 tweede zin Hoogte van relingen en verschansingen van 
dekken die door personen met beperkte 
mobiliteit worden gebruikt 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

onderdeel b),
 tweede zin 

Vrije breedte van openingen die voor het 
embarkeren van personen met beperkte 
mobiliteit worden gebruikt 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 12 Loopplanken overeenkomstig norm EN 
14206: 2003 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 13 Doorgangsruimten en wanden van 
doorgangsruimten die zijn bestemd voor het 
gebruik door personen met beperkte 
mobiliteit 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 14,
 eerste zin 
 
 

Vervaardiging van glazen deuren, glazen 
wanden van doorgangsruimten en 
vensterruiten 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 15 Eisen aan opbouwen die volledig of waarvan 
de daken uit panoramaruiten bestaan 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 16 Drinkwaterinstallaties overeenkomstig 
art. 12.05 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 17,
 tweede zin 

Eisen aan toiletten voor personen met 
beperkte mobiliteit 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 
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 lid 18 Ventilatiesysteem voor hutten zonder 
vensters die geopend kunnen worden 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

15.07 Eisen aan het voortstuwingssysteem N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2007 

15.08, lid 2 Eisen aan luidsprekerinstallaties in het 
passagiersgedeelte 

Voor passagiersschepen met LWL van minder 
dan 40 m of voor ten hoogste 75 personen 
geldt het voorschrift bij N.V.O., uiterlijk bij 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 3 Eisen aan de alarminstallatie Voor schepen voor dagtochten geldt het 
voorschrift bij N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 3, 
onderdeel c) 

Alarminstallatie voor het waarschuwen van 
de bemanning en het boordpersoneel door de 
scheepsleiding 

Voor hotelschepen geldt het voorschrift bij 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 4 Bilge alarm voor iedere waterdichte afdeling N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 5 Twee gemotoriseerde lenspompen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 6 Vast geïnstalleerd lenssysteem als bedoeld in 
art. 8.06, lid 4 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 

 lid 7 Van binnen uit kunnen openen van deuren 
van koelruimten 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 8 Automatische ventilatie voor CO2 kast 
installaties in ruimten 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 9 Verbandtrommels N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 
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15.09, lid 1,
 eerste zin 
 

Reddingsboeien N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 2 Individuele reddingsmiddelen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 3 Inrichtingen voor het veilig van boord 
brengen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 4 Individuele reddingsmiddelen voor 100% 
van de passagiers volgens EN 395: 1998 of 
EN 396: 1998 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 Individuele reddingsmiddelen voor kinderen Deze worden tot aan de afgifte of verlenging 
van het communautair binnenvaartcertificaat 
na 01.01.2010 als alternatief voor de 
individuele reddingsmiddelen beschouwd. 

01.01.2006 

 Soort reddingsmiddelen Voor passagiersschepen die voor 01.01.2005 
met gemeenschappelijke reddingsmiddelen 
overeenkomstig art. 15.09, lid 5, waren 
uitgerust, worden deze als alternatief voor de 
individuele reddingsmiddelen beschouwd. 

Voor passagiersschepen die voor 01.01.2005 
met gemeenschappelijke reddingsmiddelen 
overeenkomstig art. 15.09, lid 6, waren 
uitgerust, worden deze tot aan de afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 als 
alternatief voor de individuele 
reddingsmiddelen beschouwd. 

01.01.2006 

 lid 5, 
onder b) en c) 

Voldoende zitruimte, drijfvermogen van 
750 N 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

onder f) Stabiele ligging, middelen om zich vast te 
houden 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

onder i) Passende inrichtingen voor het overstappen 
van de evacueringsruimten naar de 
reddingsvlotten 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 
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 lid 9 
 
 

Testen van reddingsmiddelen volgens de 
indicaties van de fabrikant 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 10 Bijboot uitgerust met motor en verstelbare 
schijnwerper 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 11 Draagbaar N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 Elektrische installaties  01.01.2006 

15.10, lid 2 Art. 9.16, lid 3, geldt ook voor gangen en 
ruimten waar passagiers verblijven 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 

 lid 3 Voldoende noodverlichting Noodverlichting N.V.O., uiterlijk bij afgifte 
of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2015 

01.01.2006 

 lid 4 Noodstroominstallatie Voor schepen voor dagtochten met LWL van 
25 m of minder geldt het voorschrift bij 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 

onder f Noodstroom voor schijnwerpers bedoeld in 
art. 10.02, lid 2, onder i 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 

onder i Noodstroom voor liften en hefinrichtingen 
bedoeld in art. 15.06, lid 9, 2e zin 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 

 lid 6 Eisen aan de noodstroominstallatie:  01.01.2006 

 - scheidingsvlakken bedoeld in art. 15.11, 
lid 2 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 

 - inbouw van de kabels N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 

 - noodstroominstallatie boven de 
indompelingsgrenslijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 
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15.11 Brandbeveiliging  01.01.2007 

 lid 1 Technische geschiktheid op het gebied van 
brandbescherming van materialen en 
onderdelen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

15.11 lid 2 
 
 

Uitvoering van scheidingsvlakken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 3 In ruimten met uitzondering van 
machinekamers en voorraadruimten 
toegepaste oppervlakbehandeling en 
voorwerpen moeten moeilijk ontvlambaar 
zijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2015 

01.01.2006 

 lid 4 Plafonds en stofferingen van wanden van 
onbrandbaar materiaal 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 5 Meubels en constructies in verzamelruimten 
van onbrandbaar materiaal 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 6 Brandtestmethode volgens de Code N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 7 Isolatiemateriaal in verblijfsruimten 
onbrandbaar 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

15.11, lid 8, 
onder a, b, c, 
tweede zin, en d 

Eisen aan deuren in scheidingsvlakken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 9 Wanden van dek tot dek als bedoeld in het 
tweede lid 

Op hotelschepen zonder sprinkler-installatie 
eindigen van de wanden tussen hutten: 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 
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 lid 10 Scheidingsvlakken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 12,
 tweede zin 

Traptreden van staal of een ander 
gelijkwaardig onbrandbaar materiaal 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 13 Omgeven van inwendig gelegen trappen 
door wanden als bedoeld in het tweede lid 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 14 Eisen aan ventilatie- en 
airconditioningsystemen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 15 Ventilatiesystemen in keukens en 
keukenfornuizen met afzuiging 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 16 Controleposten, trappenschachten, 
verzamelruimten en rookafzuiginrichtingen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 17 Brandmeldsysteem Voor schepen voor dagtochten: N.V.O., 
uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

15.12, lid 1 
 
 

Draagbare blustoestellen aan boord Brandblussers en blusdekens in keukens, 
kapsalons en parfumerieën: N.V.O., uiterlijk 
bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 2 Blusinstallatie 2. Tweede bluspomp: N.V.O., uiterlijk bij 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 4 Aansluitingen van blusinstallaties N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

 lid 5 Axiaal aangebrachte haspel N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 
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 lid 6 Materialen; bescherming tegen uitvallen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 7 Vermijden van de mogelijkheid dat 
pijpleidingen en blusinstallaties bevriezen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 8, 
onderdeel b) 

Onafhankelijk functioneren van bluspompen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

onder d) Opstelling van bluspompen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 9 Brandblusinstallatie in machinekamers N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 9 Brandblusinstallatie in machinekamers van 
staal of een ander gelijkwaardig onbrandbaar 
materiaal 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 Deze overgangstermijn geldt niet 
voor passagiersschepen waarvan de kiel is 
gelegd na 31.12.1995 en waarvan de romp 
bestaat uit hout, aluminium of kunststof en 
waarvan de machinekamers niet zijn 
gebouwd van een materiaal als bedoeld in 
art. 3.04, lid 3 en lid 4. 

01.01.2006 

15.13 Veiligheidsorganisatie Voor schepen voor dagtochten: N.V.O., 
uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

01.01.2006 

15.14, lid 1 Verzameltanks voor afvalwater of 
zuiveringsinstallaties 

Voor hotelschepen met niet meer dan 50 
slaapplaatsen en voor schepen voor 
dagtochten: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 2 Eisen aan verzameltanks voor afvalwater Voor hotelschepen met niet meer dan 50 
slaapplaatsen en voor schepen voor 
dagtochten met niet meer dan 50 passagiers: 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 
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15.15 Minder zware eisen voor bepaalde schepen  01.01.2006 

 lid 1 Lekstabiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2045 

01.01.2006 

 lid 4 (zonder inhoud)   

 lid 5 Aanwezig zijn van een bijboot, een platform 
of een vergelijkbare inrichting 

Voor passagiersschepen die zijn toegelaten 
voor ten hoogste 250 passagiers of 50 
bedden: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 6 Aanwezig zijn van een bijboot, een platform 
of een vergelijkbare inrichting 

Voor passagiersschepen die zijn toegelaten 
voor ten hoogste 250 passagiers of 50 
bedden: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na 01.01.2010 

01.01.2006 

 lid 9, 
onderdeel a) 

Alarminstallaties voor 
vloeibaargasinstallaties 

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van de 
aantekening bedoeld in art. 14.15 

01.01.2006 

onderdeel b) Gemeenschappelijke reddingsmiddelen als 
bedoeld in artikel 15.09, lid 5 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
01.01.2010 

01.01.2006 

 

Artikel 24.07 

(Zonder inhoud) 
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HOOFDSTUK 24a 
 

OVERGANGSBEPALINGEN VOOR VAARTUIGEN 
DIE NIET OP DE WATEREN VAN ZONE R VAREN 

 
Artikel 24a.01 

Toepasselijkheid van de overgangsbepalingen op reeds in bedrijf zijnde vaartuigen en geldigheid 
van de tot dusver afgegeven communautaire binnenvaartcertificaten 

1. De onderstaande bepalingen gelden voor: 

a) vaartuigen waarvoor voor de eerste maal vóór …* een communautair binnenvaartcertificaat 
is afgegeven, en 

b) vaartuigen waarvoor vóór …* een andere vergunning voor het in de vaart brengen is 
afgegeven 

die niet op de wateren van zone R varen. 

2. Voor vaartuigen moet bewezen worden dat ze op de datum van afgifte van hun communautair 
binnenvaartcertificaat of van de andere vergunning voor het in de vaart brengen voldoen aan de 
technische voorschriften van de hoofdstukken 1-12 van bijlage II van Richtlijn nr. 82/714/EEG 
van 4 oktober 1982. 

3. De communautaire binnenvaartcertificaten die vóór …* afgegeven zijn, blijven tot de op het 
certificaat aangegeven datum geldig. Artikel 2.09, lid 2, blijft onverminderd van kracht. 

Artikel 24a.02 

Afwijkingen voor reeds in bedrijf zijnde vaartuigen 

1. Onverminderd de artikelen 24a.03 en 24a.04 moeten vaartuigen die niet volledig aan de 
bepalingen van deze richtlijn voldoen, worden aangepast aan de voorschriften die na de eerste 
afgifte van hun communautair binnenvaartcertificaat of van hun andere vergunning voor het in 
de vaart brengen van kracht zijn geworden, volgens de in de onderstaande tabel vermelde 
overgangsbepalingen. 

                                                 
*  Twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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2. In de onderstaande tabel betekent: 

- "N.V.O.": het voorschrift is niet van toepassing op reeds in bedrijf zijnde vaartuigen, 
tenzij de betreffende delen worden vervangen of omgebouwd, dat wil zeggen dat dit 
voorschrift slechts van toepassing is op Nieuwbouw, bij Vervanging of bij Ombouw van de 
betreffende delen of sectoren. Worden bestaande delen vervangen door delen welke in 
technische zin en bouwwijze gelijk zijn, dan wordt dit niet beschouwd als vervanging "V" 
volgens deze overgangsbepalingen. 

- "Afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat": Aan het 
voorschrift moet zijn voldaan bij de afgifte of de volgende verlenging van de 
geldigheidsduur van het communautair binnenvaartcertificaat na …*. Eindigt de 
geldigheidsduur van het communautair binnenvaartcertificaat tussen …* en één dag voor 
…** dan is dit voorschrift pas verplicht vanaf …**. 

 
Artikel en lid INHOUD TERMIJN EN VOORWAARDEN 

 HOOFDSTUK 3  

 3.03, lid 1, 
onder a) 

Plaats van het aanvaringsschot N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

 3.03, lid 2 Verblijven N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …**** 

 3.03, lid 2 Noodzakelijke voorzieningen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …***** 

 3.03, lid 4 Gasdichte afscheiding N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …**** 

 3.03, lid 5,
 tweede zin 

Bewaking op afstand van deuren in het hekschot  

 3.03, lid 7 Voorschip met ankernissen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

 3.04, lid 3,  
 tweede zin 

Isolaties in machinekamers N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 3.04, lid 3, derde 
en vierde zin 

Afsluitbaarheid van openingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

                                                 
*  2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  3 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
***  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
****  18 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
*****  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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 3.04, lid 6 Uitgangen van ruimten die ingevolge de wijziging 
van bijlage II bij Richtlijn 2005/…/EG als 
machinekamer dienen te worden beschouwd 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 HOOFDSTUK 4  

4.04 Inzinkingsmerken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 HOOFDSTUK 5  

5.06,  lid 1, 
 eerste zin 

Minimum snelheid N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na ...* 

 HOOFDSTUK 6  

6.01,  lid 1 Manoeuvreereigenschappen volgens hoofdstuk 5 N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 3 Helling en omgevingstemperatuur N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 7 Doorvoering van roerkoningen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

6.02,  lid 2 In bedrijf brengen van de 2e aandrijfinrichting met 
slechts één bedieningshandeling 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 3 Voldoen aan de manoeuvreereigenschappen volgens 
hoofdstuk 5 bij het in bedrijf zijn van de tweede 
aandrijving / handbedrijf 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

6.03, lid 1 Aansluiten andere verbruikers op hydraulische 
aandrijfinstallaties 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 2 Afzonderlijke hydraulische tanks N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

6.05, lid 1 Automatische ontkoppeling van het handstuurwerk N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

6.06, lid 1 Twee van elkaar onafhankelijke stuursystemen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

6.07, lid 2, 
onderdeel a) 

Niveau-alarm van de beide hydraulische tanks en 
systeemdruk 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

onder e) Bewaking van het buffersysteem N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

6.08, lid 1 Eisen aan elektronische installaties volgens 
artikel 9.20 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

                                                 
*  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  18 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
***  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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 HOOFDSTUK 7  

7.02, leden 2 
t/m 7 

Vrij zicht vanuit het stuurhuis met uitzondering van 
de volgende leden:  

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na ...* 

7.02, lid 3, 
 tweede zin 

Vrij uitzicht in de zichtas van de roerganger N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

  lid 5 Gekleurde vensters N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

7.03, lid 7 Buiten werking stellen van alarmen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 lid 8 Automatisch omschakelen op een andere stroombron N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

7.04,  lid 1 Bediening aandrijfwerktuigen en stuurinrichtingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 lid 2 Machinebediening Voor zover een éénmansstuurstelling voor het varen 
op radar aanwezig is: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of 
verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na …* in het geval van direct 
omkeerbare machines, na …*** in het geval van 
overige machines 

7.09 Alarminstallatie N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

7.12, eerste zin In hoogte verstelbare stuurhuizen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat.In het geval 
van niet hydraulisch kunnen neerlaten: N.V.O., 
uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 tweede en 
derde zin  

 N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

                                                 
*  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
***  18 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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 HOOFDSTUK 8  

8.01,  lid 3 Alleen verbrandingsmotoren waarvan het vlampunt 
van de brandstof boven 55 °C ligt 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

8.02, lid 1 Beveiliging van machine-installaties tegen 
onopzettelijke inbedrijfstelling 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 4 Isolaties van machineonderdelen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

8.03, lid 2 
 

Aangeven van het kritieke peil N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 3 Inrichting voor automatische reductie van het 
toerental 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 5 Doorvoeringen van assen van de 
voortstuwingsinstallaties 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

8.05, lid 1 Brandstoftanks van staal N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 2 Zelfsluitende afsluitinrichting voor het ontnemen 
van water 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 lid 3 Geen brandstoftanks vóór het aanvaringsschot N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 4 Geen dagtank en appendages boven machine-
installaties of uitlaatgassenleidingen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …**. Tot aan 
dat tijdstip moet door opvangcontainers of 
druipblikken verzekerd zijn dat uitlopende brandstof 
zonder gevaar kan worden afgevoerd. 

 lid 6, 
 derde, 
vierde en vijfde 
zin 

Inrichting en afmetingen van ontluchtings- en 
verbindingsleidingen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 7 Bediening vanaf het dek van afsluitinrichtingen van 
de tank 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 9, 
 eerste zin 

Peilinrichtingen moeten tot aan de hoogste vulstand 
afleesbaar zijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 13 Controle van de vulstand niet alleen voor de aandrij-
vingsmotoren maar ook voor de andere motoren die 
voor de vaart nodig zijn 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

                                                 
*  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  18 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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8.06 Smeerolieopslag, -leidingen en toebehoren N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

8.07 Opslag van olie die in krachtoverbrengingssystemen, 
schakel-, aandrijf- en verwarmingssystemen wordt 
gebruikt, alsmede leidingen en toebehoren 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

8.08, lid 8 Een afsluiter (zonder terugslagklep) als aansluiting 
van ballasttanks aan het lenssysteem geldt niet voor 
laadruimen die zijn ingericht voor het opnemen van 
ballast 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 9 Peilmogelijkheden voor vullingen van ruimen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

8.09, lid 2 
 
 

Inrichtingen voor het verzamelen van bilgewater en 
afgewerkte olie 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

8.10,  lid 3 Geluidsgrens van 65 dB(A) voor stilliggende 
schepen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

   

   

 HOOFDSTUK 9  

9.01,  lid 1, 
 tweede zin 

Benodigde bescheiden voorleggen aan de commissie 
van deskundigen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 2, tweede 
streepje 

Schema's van hoofd- en noodschakelbord en de 
verdeelkasten moeten zich aan boord bevinden 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 3 Omgevingstemperatuur in het schip en aan dek N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

9.02,  lid 1 
 tot en met 3  

Systemen voor de energievoorziening N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

9.03 Bescherming tegen aanraken, binnendringen van 
vreemde voorwerpen en water 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

9.05, lid 4 Doorsnede van de aardleiding N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

                                                 
*  18 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
***  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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9.11, lid 4 Ventilatie van gesloten ruimten, kisten of kasten 
waarin accumulatoren zijn opgesteld 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

9.12 Schakelinrichtingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

9.12, lid 3, 
onderdeel b) 

Aardfoutbewakingsinrichting N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

9.13 Noodstopschakelaars N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

9.14 Installatiemateriaal N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

9.14, lid 3, 
 tweede zin 
 

Eenpolige schakelaars zijn in was-, bad- en overige 
natte ruimten niet toegestaan 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

9.15, lid 2 Minimale doorsnede van de aders van 1,5 mm² N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 lid 10 Kabels naar beweegbare stuurhuizen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

9.16, lid 3, 
 tweede zin 

Tweede stroomkring N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

9.19 Alarm- en beveiligingssystemen voor werk-
tuigbouwkundige inrichtingen 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

9.20 Elektronische installaties N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

9.21 Elektromagnetische compatibiliteit N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

 

                                                 
*  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
***  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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 HOOFDSTUK 10  

10.01 Ankeruitrusting N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

10.02, lid 2, 
onderdeel a) 

Keuringsbewijs voor stalen trossen en andere kabels Voor de eerste tros die op het schip wordt 
vervangen: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging 
van het communautair binnenvaartcertificaat na …*. 
Tweede en derde tros: …** 

10.03, lid 1 Europese norm Bij vervanging, uiterlijk …* 

 lid 2 Geschiktheid voor brandklasse A, B en C Bij vervanging, uiterlijk …* 

 lid 4 Hoeveelheid CO2 en inhoud van de ruimten  Bij vervanging, uiterlijk …* 

10.03a Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven, 
stuurhuizen en passagiersruimten 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

10.03b Vast ingebouwde brandblusinstallaties in 
machinekamers, ketelruimen en pompkamers 

Vóór 1 januari 1985 vast ingebouwde CO2-
brandblusinstallaties blijven uiterlijk tot aan de 
afgifte of verlenging van het communautair 
binnenvaartcertificaat na …*** toegelaten, wanneer 
zij voldoen aan artikel 13.03 van bijlage II van 
Richtlijn 82/714/EEG. 

10.04 Toepassing Europese norm op bijboten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

10.05, lid 2 
 
 

Opblaasbare zwemvesten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 
Zwemvesten die op de dag vóór …**** aan boord zijn 
mogen tot aan de afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* verder 
worden gebruikt 

                                                 
*  18 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
***  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
****  2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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 HOOFDSTUK 11  
11.02, lid 4 Voorziening aan de buitenkanten van dekken, 

gangboorden en andere werkplekken 
N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

11.04 Gangboord 1 Bij eerste afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** bij een 
breedte van meer dan 7,30 m 

11.05, lid 1 Toegang tot de werkplekken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 leden 2 en 3 Deuren, in- en uitgangen en gangen die hoogte 
verschillen van meer dan 0,50 m hebben 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

 lid 4 Trappen bij permanent bezette werkplekken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

11.06, lid 2 Uitgangen en nooduitgangen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

11.07, lid 1,  
 tweede zin 

Klimvoorzieningen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 leden 2 en 3  N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

11.10 Luiken N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

11.11 Lieren N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …*** 

11.12, leden 2 tot 
en met 6 en 8 tot 
en met 10 

Kranen: fabriekslabel, maximaal toelaatbare 
bedrijfslast, beveiliging, rekenkundig bewijs, 
controle door deskundige, bescheiden aan boord 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

11.13 Opslag van brandbare vloeistoffen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

                                                 
*  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
1  Dit artikel geldt voor schepen waarvan de kiel is gelegd ná  de datum van inwerkingtreding 

van deze richtlijn en voor in bedrijf zijnde schepen met inachtname van het volgende: 
 bij vernieuwingswerkzaamheden, het gehele laadruim omvattend, is artikel 11.04 van 

toepassing; 
 bij een verbouwing die de totale lengte van de gangboorden omvat en waardoor de vrije 

breedte van het gangboord wordt gewijzigd: 
a) is artikel 11.04 van toepassing, indien de vóór de verbouwing beschikbare vrije breedte 

van het gangboord tot een hoogte van 0,90 m, of de vrije breedte daarboven, moet 
worden verminderd; 

b) mag de vóór de verbouwing beschikbare vrije breedte van het gangboord tot een hoogte 
van 0,90 m, of de vrije breedte daarboven, niet worden verminderd, indien deze 
afmetingen kleiner zijn dan die bedoeld in artikel 11.04. 

**  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
***  18 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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 HOOFDSTUK 12  

12.01, lid 1 Verblijven voor de gewoonlijk aan boord 
verblijvende personen 

N.V.O. , uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

12.02, lid 3 Positie van de vloer N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 4 Woon- en slaapruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 5 Geluidshinder en trillingen in verblijven N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

12.02, lid 6 Stahoogte in verblijven N.V.O. , uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 8 Vloeroppervlak in woonruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 9 Inhoud van ruimten N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 10 Luchtvolume per persoon N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 11 Afmetingen van deuren N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 12, onder 
a) en b) 

Aanbrengen van trappen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 13 Leidingen van gevaarlijke gassen en vloeistoffen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

12.03 Sanitaire voorzieningen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

12.04 Keukens N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

12.05 Drinkwaterinstallaties N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat 

12.06 Verwarming en ventilatie N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

12.07, lid 1,  
 tweede zin 

Overige bepalingen inzake de inrichting van de 
verblijven 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

                                                 
*  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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 HOOFDSTUK 15  

 Passagiersschepen Zie artikel 8 van de richtlijn 

 HOOFDSTUK 15a  

 Zeilende passagiersschepen Zie artikel 8 van de richtlijn 

 HOOFDSTUK 16  

16.01, lid 2 Speciale lieren of gelijkwaardige inrichtingen op het 
voor het duwen geschikte vaartuig 

N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 lid 3, 
 laatste zin 

Eisen met betrekking tot aandrijvingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …* 

 HOOFDSTUK 17  

 Drijvende werktuigen Zie artikel 8 van de richtlijn 

 HOOFDSTUK 21  

 Pleziervaartuigen Zie artikel 8 van de richtlijn 

 HOOFDSTUK 22b  

22b.03 Tweede aandrijfinstallatie voor stuurmachines N.V.O. , uiterlijk bij afgifte of verlenging van het 
communautair binnenvaartcertificaat na …** 

 

 

                                                 
*  43 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 24a.03 

Afwijkingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd vóór 1 januari 1985 

1. In aanvulling op artikel 24a.02 mogen schepen waarvan de kiel vóór 1 januari 1985 is gelegd, 
van de onderstaande voorschriften onder de in de derde kolom van onderstaande tabel vermelde 
voorwaarden afwijken, mits de veiligheid van het vaartuig en de bemanning op passende wijze 
is gegarandeerd. 

2. In de onderstaande tabel betekent: 

- "N.V.O.": het voorschrift is niet van toepassing op reeds in bedrijf zijnde vaartuigen, 
tenzij de betreffende delen worden vervangen of omgebouwd, dat wil zeggen dat dit 
voorschrift slechts van toepassing is op Nieuwbouw, bij Vervanging of bij Ombouw van de 
betreffende delen of sectoren. Worden bestaande delen vervangen door delen welke in 
technische zin en bouwwijze gelijk zijn, dan wordt dit niet beschouwd als vervanging "V" 
volgens deze overgangsbepalingen. 

- "Afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat": Aan het 
voorschrift moet zijn voldaan bij de eerste afgifte of de volgende verlenging van de 
geldigheidsduur van het communautair binnenvaartcertificaat na 43 jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.…*. Eindigt de geldigheidsduur van het communautair 
binnenvaartcertificaat tussen …* en één dag voor …** dan is dit voorschrift pas verplicht 
vanaf …**. 

 

Artikel en lid INHOUD TERMIJN EN VOORWAARDEN 

 HOOFDSTUK 3  

3.03, lid 1 Waterdichte schotten N.V.O. 

3.03, lid 2 Verblijven, veiligheidsinstallaties N.V.O. 

3.03, lid 5 Openingen in waterdichte schotten N.V.O. 

3.04, lid 2 Begrenzingsvlakken van bunkers N.V.O. 

3.04, lid 7 Geluidsdrukniveau in machinekamers N.V.O. 

                                                 
*  2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
**  3 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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 HOOFDSTUK 4  

4.01 Veiligheidsafstand N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
…*** 

4.02 Vrijboord N.V.O. 

 HOOFDSTUK 6  

6.01, lid 3 Uitvoering van de stuurinrichting N.V.O. 

 HOOFDSTUK 7  

7.01, lid 2 Geluidsdrukniveau in het stuurhuis N.V.O. 

7.05, lid 2 
 

Controle van de navigatielichten N.V.O. 

7.12 In de hoogte verstelbare stuurhuizen N.V.O. 

 HOOFDSTUK 8  

8.01, lid 3 Verbod op bepaalde brandstoffen N.V.O. 

8.04 Uitlaatgassenleidingen van motoren N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat 

8.05, lid 13 Waarschuwingssysteem voor het 
brandstofpeil 

N.V.O. 

8.08, lid 2 Aanwezigheid van lenspompen N.V.O. 

8.08, leden 3 
en 4 

Inwendige diameter van de lensleidingen, 
capaciteit van de lenspompen 

N.V.O. 

8.08, lid 5  Zelfaanzuigende lenspompen N.V.O. 
8.08, lid 6 Aanwezigheid van lenskorven N.V.O. 
8.08, lid 7 Zelfsluitende aftapinrichting voor de 

achterpiek 
N.V.O. 

8.10, lid 2 Door schepen voortgebracht geluid N.V.O. 

 HOOFDSTUK 9  

9.01, lid 2 Bescheiden voor de elektrische installaties N.V.O. 

9.01, lid 3 Uitvoering van elektrische installaties N.V.O. 

                                                 
***  13 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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9.06 Ten hoogste toegelaten spanningen N.V.O. 

9.10 Generatoren en motoren N.V.O. 

9.11, lid 2 Accumulatoren N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
…* 

9.12, lid 2 Schakelaars, beveiligingen N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van 
het communautair binnenvaartcertificaat na 
…* 

9.14, lid 3 Gelijktijdige schakeling N.V.O. 

9.15 Kabels N.V.O. 

9.16, lid 3 Verlichting machinekamer N.V.O. 

9.17, lid 1 Schakelborden voor navigatielantaarns N.V.O. 

9.17, lid 2 Voeding van navigatielantaarns N.V.O. 

 HOOFDSTUK 10  

10.01, lid 9 Ankerlieren N.V.O. 

10.04, lid 1 Bijboot overeenkomstig norm N.V.O. 

10.05, lid 1 Reddingsboeien overeenkomstig norm N.V.O. 

10.05, lid 2 Reddingsvesten overeenkomstig norm N.V.O. 

 HOOFDSTUK 11  

11.11, lid 2 Borging van de lieren N.V.O. 

 HOOFDSTUK 12  

12.02, lid 13 Leidingen voor gevaarlijke gassen en 
gevaarlijke vloeistoffen 

N.V.O. 

 

Artikel 24a.04 

Overige afwijkingen 

Indien de toepassing van de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen na afloop van de 
overgangsbepalingen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is of onevenredig hoge kosten met zich 
brengt, kan de commissie van deskundigen op grond van aanbevelingen van het comité van 
artikel 19 van de richtlijn afwijkingen van deze voorschriften toestaan. Deze afwijkingen moeten in 
het communautair binnenvaartcertificaat worden aangetekend. 

 

                                                 
*  23 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Aanhangsel I 

V E I L I G H E I D S T E K E N S  
 

Schets 1 

Verboden voor onbevoegden 

 

 

Kleur: rood/wit/zwart 

Schets 2 

Vuur, open licht en roken 
verboden 

 

Kleur: rood/wit/zwart 

Schets 3 

Aanduiding van een brand-
blusapparaat 

 

Kleur: rood/wit 
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Schets 4 

Waarschuwing voor algemeen 
gevaar 

 

Kleur: zwart/geel 

Schets 5 

Brandslang 

 

Kleur: rood/wit 

Schets 6 

Brandblusinstallatie 

 

Kleur: rood/wit 

Schets 7 

Gehoorbescherming verplicht 

 

Kleur: blauw/wit 
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Schets 8 

Verbandtrommel 

 

Kleur: groen/wit 

 
 
De gebruikte pictogrammen mogen enigszins variëren of meer gedetailleerd zijn dan de illustraties 
in deze bijlage, mits de betekenis ervan niet wordt veranderd en verschillen en aanpassingen de 
betekenis niet onbegrijpelijk maken. 
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Aanhangsel II 

 

A D M I N I S T R A T I E A A N W I J Z I N G E N  
 

Nr. 1  Eisen ten aanzien van de uitwijk- en keereigenschappen 

Nr. 2  Eisen ten aanzien van de voorgeschreven snelheid, de stopeigenschappen en 
  de achteruitvaareigenschappen 

Nr. 3  Eisen ten aanzien van koppelingssystemen en koppelingsinrichtingen voor vaartuigen 
  die voortbewegen of voortbewogen worden in een hecht samenstel 

Nr. 4  Geluidsmetingen 

Nr. 5  Speciale ankers met verminderde massa 

Nr. 6  Sterkte van waterdichte vensters 

Nr. 7  Eisen ten aanzien van sprinklerinstallaties 

Nr. 8  Afgifte van het communautair binnenvaartcertificaat 

Nr. 9  Brandstoftanks op drijvende werktuigen 

Nr. 10 Minimum dikte van de scheepshuid van sleepschepen 

Nr. 11 Inrichtingen voor het verzamelen van afgewerkte olie 

Nr. 12 Voortbewegen op eigen kracht 

Nr. 13 Passend brandmeldsysteem 

Nr. 14 Document waarmee het drijfvermogen, de trimsituatie en de stabiliteit van de gedeelde 
  stukken van een schip wordt aangetoond 

Nr. 15 Uitrusting van schepen die met een minimum bemanning worden gevaren 

Nr. 16 Elektrische kabels 

Nr. 17 Vrij zicht vanuit het stuurhuis 

 

_______________ 
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BIJLAGE III 

 

Gebieden waarop aanvullende technische voorschriften 
voor vaartuigen op binnenwateren van de zones 1 en 2 mogelijk zijn 

 

 

Eventuele aanvullende technische voorschriften die een lidstaat overeenkomstig artikel 5, lid 1, van 

de onderhavige richtlijn aanneemt voor vaartuigen die in de wateren van de zones 1 en/of 2 van het 

grondgebied van die lidstaat varen, moeten beperkt blijven tot de volgende gebieden: 

 

1. Definities 

 

 - Noodzakelijk voor een goed begrip van de aanvullende eisen 

 

2. Stabiliteit 

 

 - Versterking van de structuur 

 - Certificaat/attest van een erkend classificatiebureau 

 

3. Veiligheidsafstand en vrijboord 

 

 - Vrijboord 

 - Veiligheidsafstand 
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4. Waterdichtheid van de openingen in de scheepsromp en van de opbouwen 

 

 - Opbouwen 

 - Deuren 

 - Vensters en bovenlichten 

 - Luiken van de vrachtruimen 

 - Andere openingen (ventilatiepijpen, uitlaatgassenleidingen, enz.) 

 

5. Uitrusting 

 

 - Ankers en ankerkettingen 

 - Navigatielantaarns 

 - Geluidssignalen 

 - Kompas 

 - Radar 

 - Zend- en ontvangstapparatuur 

 - Reddingsmiddelen 

 - Aanwezigheid van waterkaarten 

 

6. Aanvullende bepalingen voor passagiersschepen 

 

 - Stabiliteit (windsterkte, criteria) 

 - Reddingsmiddelen 

 - Vrijboord 

 - Veiligheidsafstand 

 - Vrij zicht vanuit het stuurhuis 
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7. Samenstellen en containervervoer 

 

 - Verbindingen duwboot-duwbak 

 - Stabiliteit van vaartuigen en duwbakken die containers vervoeren 

 

_______________ 
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BIJLAGE IV 

 

Gebieden waarop beperkte technische voorschriften voor schepen 
op de binnenwateren van de zones 3 en 4 mogelijk zijn 

 

 

De door een lidstaat overeenkomstig artikel 5, lid 7, van deze richtlijn toegestane beperkte 

technische voorschriften voor schepen die uitsluitend op waterwegen van zone 3 of 4 op het 

grondgebied van die lidstaat varen, zijn tot de volgende gebieden beperkt: 

 

Zone 3 

- Ankers en toebehoren, met inbegrip van de lengte van de ankerkettingen 

- Snelheid (vooruit) 

- Gemeenschappelijke reddingsmiddelen 

- 2-compartimentstatus 

- Vrij zicht vanuit het stuurhuis 

 

Zone 4 

- Ankers en toebehoren, met inbegrip van de lengte van de ankerkettingen 

- Snelheid (vooruit) 

- Reddingsmiddelen 

- 2-compartimentstatus 

- Vrij zicht vanuit het stuurhuis 

- Tweede onafhankelijk voortstuwingssysteem 

 

 

_______________ 
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BIJLAGE V 

MODEL VAN HET COMMUNAUTAIRE BINNENVAARTCERTIFICAAT 

 

Deel I 

 
MODEL VAN HET COMMUNAUTAIR BINNENVAARTCERTIFICAAT 

 

 

COMMUNAUTAIR BINNENVAARTCERTIFICAAT VOOR BINNENSCHEPEN 
(Ruimte voor het wapen van de lidstaat) 

NAAM VAN DE LIDSTAAT 

CERTIFICAAT Nr. .................................................................................................................  

  Plaats, datum 

  ....................................................................  
 
 
   Commissie van deskundigen 
   ...............................................................  
   Stempel 
 
 
 
 
 
   
   ...............................................................  
    (Handtekening) 
Opmerkingen: 
Het vaartuig mag op grond van dit certificaat slechts zolang voor de vaart worden gebruikt, als het zich in de toestand 
bevindt zoals in het certificaat is aangegeven. 

Na iedere wezenlijke verandering of schade mag het vaartuig eerst dan weer in de vaart worden gebracht, wanneer het 
op grond van een bijzonder onderzoek daarvoor opnieuw is toegelaten. 

Iedere naamsverandering, iedere wisseling van eigenaar, iedere nieuwe ijking van het vaartuig, zowel als iedere 
verandering van het officiële scheepsnummer, van de registratie of van de thuishaven moet de eigenaar of zijn 
vertegenwoordiger ter kennis brengen van een commissie van deskundigen. Daarbij moet hij het communautair 
binnenvaartcertificaat voorleggen om daarin de veranderingen aan te laten tekenen. 
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Certificaat nr. ..............  van de commissie van deskundigen te .......................................................  
 1. Naam van het vaartuig  2. Soort vaartuig 

 
 3. Officieel scheepsnummer 

 4. Naam en adres van de eigenaar 
 
 

 5. Plaats en nummer van teboekstelling 
 
 

 6. Thuishaven 

 7. Bouwjaar 
 
 

 8. Naam en plaats van de bouwwerf 

 9.  Dit certificaat vervangt certificaat nr....................................................  afgegeven op...........................  door de commissie 

van deskundigen te ................................................................................  

 10.  Het bovenomschreven vaartuig is op grond van, 
 het onderzoek d.d.*) ......................................................................................................  
 de verklaring van het erkende classificatiebureau *) .....................................................  
 gedateerd .......................................................................................................................  

  voor de vaart 
- op de communautaire waterwegen van de zone(s) (*)....................................................................................................... 
- op de waterwegen van de zone(s) (*) ................................................................................................................................. 
  in .....(Naam van het land (*))..................................... ....................................................................................................... 
 met uitzondering van:.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
- op de volgende waterwegen in:...(Naam van het land (*)).................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 

  met de aangegeven ten hoogste toegestane diepgang alsmede de navolgend aangegeven uitrusting deugdelijk bevonden.. 

 11. De geldigheid van dit certificaat eindigt op...............................  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s): .................... 

 Nieuwe tekst:...................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Deze bladzijde is vervangen. 

 Plaats, datum ............................................................................  De commissie van deskundigen te 

 

   ................................................................................  

   Stempel 

 
 
 
   ............................................................
    (Handtekening) 

_______________________ 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr. ........................ van de commissie van deskundigen te.............  
 12.  Het nummer van het certificaat (1), het officiële scheepsnummer (2), het nummer van teboekstelling (3) en het nummer 

van meting (4) zijn met de bijbehorende tekens op de volgende plaatsen op het schip aangebracht: 
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 

 13.  De grootste toegelaten inzinking wordt aan iedere zijde van het schip aangegeven door 

 - twee - ......................................... - inzinkingsmerken*). 

 - de ijkmerken*). 

  Er zijn twee diepgangsschalen aangebracht*). 
De achterste ijkmerken fungeren als diepgangsschalen; zij zijn daartoe aangevuld met cijfers, die de diepgang 
aangeven*). 

 14. Het vaartuig is, met inachtname van de onder 15 en 52 aangegeven beperkingen*), geschikt om: 

1. te duwen*) 4. langszij gekoppeld meegevoerd te worden*)  
1.1 met starre verbindingen*) 5. te slepen*)  
1.2 met gestuurde knikverbindingen*) 5.1 van schepen zonder eigen voortstuwing*)  
2. geduwd te worden*) 5.2 van schepen met eigen voortstuwing*)  
2.1 met starre verbindingen*) 5.3 alleen in de opvaart*)  
2.2 met starre verbindingen aan de voorzijde van een duwstel*) 6. gesleept te worden*)  
2.3 met gestuurde knikverbindingen*) 6.1 als schip met eigen voortstuwing*)  
3. een ander vaartuig langszij gekoppeld mee te voeren*) 6.2 als schip zonder eigen voortstuwing*)  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s): .................... 

 Nieuwe tekst:...................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Deze bladzijde is vervangen. 

 Plaats, datum ............................................................................  De commissie van deskundigen te 

 

   ................................................................................  

   Stempel 

 

 

   ............................................................
   (Handtekening) 

_______________________ 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr. ........................ van de commissie van deskundigen te.............  
 15.  Toegelaten samenstellen 

1. Het vaartuig is voor de voortbeweging van de volgende samenstellen toegelaten: 
 Nr. Beperkingen op grond van de hoofdstukken 5 en 16 
 Max. afmetingen Vaarrichting en belading Max. ingedompelde  
 

samen- 

stellen m OPVAART AFVAART doorsnede in m2 Opmerkingen 
 nr. lengte breedte belading t leeg belading t leeg opvaart afvaart  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

  

Verklaring der tekens: 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Andere samenstellen:: 

o. Stb. 

duwboot motorschip duwbak  
 2. Koppelingen: 
 Soort koppelingen:........................................ Aantal windingen van de draden: ......................... 
 Aantal koppelingsdraden: ............................. Lengte per koppelingsdraad:................................. 
 Breeksterkte per langsverbinding: ................ kN Aantal koppelingen per zijde: ............................... 
 Breeksterkte per koppelingsdraad: ................ kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s): .................... 
 Nieuwe tekst:...................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Deze bladzijde is vervangen. 
 Plaats, datum ............................................................................  De commissie van deskundigen te 
   ................................................................................  
   Stempel 
   ............................................................
    (Handtekening) 
_______________________ 
 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr. ...............................................  van de commissie van deskundigen te   
 16.  Meetbrief nr. ............................  afgegeven door ............................................  op ........................ 

  

17a. 

17b. 
 Lengte o.a. m
 Lengte L m 

 18a. Breedte o.a. m 
 18b. Breedte B m 

 19. Grootste diepgang m  20. Vrijboord cm 
 

 21.  Laadvermogen/Waterverplaatsing *)  
 
     t/m3*) 

 22. Aantal passagiers:  23. Aantal bedden voor passagiers : 
 

 24.  Aantal waterdichte dwarsschotten  
 
      

 25. Aantal laadruimen  26. Soort luikenkap 
 

 27.  Aantal voortstuwingmotoren 
 
 

 28. Totaal vermogen van de 
voortstuwingsinstallatie  

     kW  

 29. Aantal hoofdschroeven 

 30. Aantal boegankerlieren    31. Aantal hekankerlieren   

waarvan................... met mechanische aandrijving waarvan...................... met mechanische aandrijving 

 32.  Aantal sleephaken  33. Aantal sleeplieren 

  waarvan.................... met mechanische aandrijving 

 34.  Stuurinrichting     

  Aantal hoofdroeren  Hoofdaandrijving  - hand *)   
 - elektrisch*)  

 - elektrisch/hydraulisch*)   
 - hydraulisch*)    

  Andere installaties: ja/neen*)     Soort: 
 

  Flankingroer: 
 ja/neen*)    

 Aandrijving:  - hand *)   
 - elektrisch*)   

 - elektrisch/hydraulisch*)   
 - hydraulisch*) 

  Boegbesturingsinstallatie 
 ja/neen*) 

 - boegroer*) 
 - boegstraal*)   
 - andere inrichting*) 

 - afstandbediend 
  ja/neen*)   
 

 aan- en afstellen op afstand 
 ja/neen*) 

 35.  Lensinrichtingen 

Berekende totale capaciteit Aantal motorlenspompen Capaciteit Aantal handlenspompen

 .......................  l/min ..............................  .................. l/min ..............................  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s): .................... 

 Nieuwe tekst: ..................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Deze bladzijde is vervangen. 

 Plaats, datum ...........................................................................  De commissie van deskundigen te 

   ................................................................................  

                              Stempel 

   ............................................................  
       (Handtekening) 

_______________________ 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr. ........................ van de commissie van deskundigen te ............  
 36.  Aantal en plaats van de afsluiters als bedoeld in artikel 8.06, tiende en elfde lid 

 
 
 
 
 
 
 

 37.  Ankers    

  Aantal boegankers  Totaal gewicht  Aantal hekankers  Totaal gewicht 

  ...................................   .....................................  kg   ......................................   .....................................  kg 

 38.  Ankerkettingen    

  Aantal boeganker-
kettingen 

 Lengte per ketting   Breeksterkte per ketting   

  ...................................   .....................................  m  ......................................  kN   

  Aantal hekankerkettingen  Lengte per ketting  Breeksterkte per ketting   

  ...................................   .....................................  m  ......................................  kN   

 39.  Meerdraden    

  1. draad met een lengte van ...................  m en een breeksterkte van ...........................  kN   

  2. draad met een lengte van ....................  m en een breeksterkte van ...........................  kN   

  3. draad met een lengte van ...................  m en een breeksterkte van ...........................  kN   

 40.  Sleepdraden  

  ..........  met een lengte van......................  m en een breeksterkte van ...........................  kN   

  ..........  met een lengte van .....................  m en een breeksterkte van ...........................  kN   

 41.  Tekens en seinen 
De lichten, vlaggen, bollen, cilinders, kegels, drijvers en geluidsinstallaties voor het voeren en tonen van tekens en het 
geven van geluidsseinen als voorgeschreven in de scheepvaartpolitiereglementen van de lidstaten bevinden zich aan 
boord, evenals van het boordnet onafhankelijke noodlichten voor de lichten voor het stilliggen als voorgeschreven in de 
scheepvaartpolitiereglementen van de lidstaten. 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s): .................... 

 Nieuwe tekst: ..................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Deze bladzijde is vervangen. 

 Plaats, datum ...........................................................................  De commissie van deskundigen te 

   ................................................................................

                              Stempel 

   ............................................................

 

 
        (Handtekening) 

_______________________ 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr........... van de commissie van deskundigen te ................... 
 42.  Overige uitrusting 

Werplijn Spreekverbinding - tweezijdig afwisselend*)   
Loopplank met reling   - tweezijdig tegelijkertijd/telefoon*)   
Bootshaak   - interne bedrijfsverbinding d.m.v.  
Verbandtrommel    radiotelefonie*)  
Verrekijker 
Bord met aanwijzingen betreffende het 
Redden van drenkelingen Radiotelefonie- - schip-schipverkeer 
Brandbestendige verzamelreservoirs installatie - nautische informatie   
Buitenboordtrap/ladder*)   - schip-havendienst 
 
  Kranen  - volgens artikel 11.12, negende lid*) 
    - andere kranen met bedrijfslast tot 2.000 kg *) 

 43.  Inrichtingen voor 
brandbestrijding 
 

 Aantal draagbare blustoestellen 

  ....................... 

 Sprinklerinstallaties      Neen Aantal*)....
Andere vast ingebouwde brandblusinstallaties  Neen Aantal*).....  

   Aantal brandbluspompen  Aantal brandkranen  Aantal brandblusslangen 
 

   De motorlenspomp vervangt een brandbluspomp                 ja/neen*) 

 44.  Reddingsmiddelen 
 Aantal reddingsboeien 

 Een reddingsvest voor ieder zich regelmatig aan boord bevindende persoon. 
 Andere persoonlijke reddingsmiddelen op passagiersschepen*) ....................................................................................  
 ............................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 Een bijboot met een stel roeiriemen, een meertouw en een hoosvat*)   

 Gemeenschappelijke reddingsmiddelen op passagiersschepen*)  ..................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Bijzondere inrichting van het stuurhuis voor het voeren van het schip met behulp van radar door één persoon: 

 Het schip is voorzien van een éénmansstuurstelling voor het varen op radar*). 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s): .................... 

 Nieuwe tekst: ..................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Deze bladzijde is vervangen. 

 Plaats, datum ...........................................................................  De commissie van deskundigen te 

   ................................................................................

                              Stempel 

   ............................................................
       (Handtekening) 

_______________________ 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr. ........................ van de commissie van deskundigen te.............  
 46.  Exploitatievormen volgens de bepalingen van nationaal en internationaal recht betreffende de bemanning **) 

 47. Uitrusting van het schip overeenkomstig artikel 23.09  
Het schip voldoet/voldoet niet *) aan artikel 23.09, lid 1.1/artikel 23.09, lid 1.2 *) 

 Ruimte voor het aangeven van de minimum-
bemanning die is voorgeschreven volgens de 
desbetreffende bepalingen van nationaal of 
internationaal recht ** 

Ruimte voor het aangeven van de exploitatievormen 
overeenkomstig nummer 46 

 
 

      

      

      

 48. Minimumbemanning 
 
Ruimte voor het aangeven van de minimumbemanning voor schepen die volgens de desbetreffende bepalingen van 
nationaal of internationaal recht niet onder algemeen geregelde categorieën vallen **) 

  Ruimte voor het aangeven van de exploitatievormen  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Opmerkingen en bijzondere voorwaarden: 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

 *) 
 
 
 

 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s): .................... 
 Nieuwe tekst: ..................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Deze bladzijde is vervangen. 
 Plaats, datum ...........................................................................  De commissie van deskundigen te 
   ................................................................................
                              Stempel 
   ............................................................
       (Handtekening) 

_______________________ 
 *) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

**) Lidstaten kunnen ervoor kiezen bepalingen van nationaal of internationaal recht toe te passen, of geen bepalingen toe te passen. 
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Certificaat nr. ........................ van de commissie van deskundigen te ............  
 49.  Verlenging/bekrachtiging*) van de geldigheid van het certificaat*)           Verklaring van het aanvullend 

onderzoek/bijzondere verklaring*) 

 De commissie van deskundigen heeft het vaartuig op ......................... onderzocht*). 
 Aan de commissie van deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau ...........................................  
 ........................................................................................................................................................................................ , 
 d.d. ...........................................................................................getoond*). 
 De reden van dit onderzoek/deze verklaring*) was: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Gezien het resultaat van het onderzoek/de verklaring*), wordt de geldigheidsduur van het certificaat 
gehandhaafd/verlengd*) tot  ..  . ......................  

 .................................................................................... , de ..........................................  
 (Plaats) (datum) 
   ................................................................................  
  Stempel   Commissie van deskundigen 
   ................................................................................  
 ______________________       (Handtekening) 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 49.  Verlenging/bekrachtiging*) van de geldigheid van het certificaat*)         Verklaring van het aanvullend 

onderzoek/bijzondere verklaring*) 

 De commissie van deskundigen heeft het vaartuig op ......................... onderzocht*). 
 Aan de commissie van deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau ...........................................  
 ........................................................................................................................................................................................ , 
 d.d. ...........................................................................................getoond*). 
 De reden van dit onderzoek/deze verklaring*) was : 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Gezien het resultaat van het onderzoek/de verklaring*), wordt de geldigheidsduur van het certificaat 
gehandhaafd/verlengd*) tot ....  .......................  . 

 .................................................................................... , de ..........................................  
 (Plaats) (datum) 
   ................................................................................  
  Stempel  Commissie van deskundigen 
   ................................................................................  
 ______________________       (Handtekening) 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 49.  Verlenging/bekrachtiging*) van de geldigheid van het certificaat*)         Verklaring van het aanvullend 

onderzoek/bijzondere verklaring*) 

 De commissie van deskundigen heeft het vaartuig op ......................... onderzocht*). 
 Aan de commissie van deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau ...........................................  
 ........................................................................................................................................................................................ , 
 d.d. ...........................................................................................getoond*). 
 De reden van dit onderzoek/deze verklaring*) was: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Gezien het resultaat van het onderzoek/de verklaring*), wordt de geldigheidsduur van het certificaat 
gehandhaafd/verlengd*) tot ....   ......................  . 

 .................................................................................... , de ..........................................  
 (Plaats) (datum) 
   ................................................................................  
  Stempel      Commissie van deskundigen 
   ................................................................................  
 ______________________         (Handtekening) 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr. ........................ van de commissie van deskundigen te ............  
 49.  Verlenging/bekrachtiging*) van de geldigheid van het certificaat*)         Verklaring van het aanvullend 

onderzoek/bijzondere verklaring*) 

 De commissie van deskundigen heeft het vaartuig op ......................... onderzocht*). 
 Aan de commissie van deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau ............................................  
 ........................................................................................................................................................................................ , 
 d.d. ...........................................................................................getoond*). 
 De reden van dit onderzoek/deze verklaring*)was : 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Gezien het resultaat van het onderzoek/de verklaring*), wordt de geldigheidsduur van het certificaat 
gehandhaafd/verlengd*) tot ....   ......................  . 

 .................................................................................... , de ..........................................  
 (Plaats) (datum) 
   ................................................................................  
  Stempel  Commissie van deskundigen 
   ................................................................................  
 ______________________       (Handtekening) 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 49.  Verlenging/bekrachtiging*) van de geldigheid van het certificaat*)         Verklaring van het aanvullend 

onderzoek/bijzondere verklaring*) 

 De commissie van deskundigen heeft het vaartuig op.......................... onderzocht*). 
 Aan de commissie van deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau ...........................................  
 ........................................................................................................................................................................................ , 
 d.d. ...........................................................................................getoond*). 
 De reden van dit onderzoek/deze verklaring*) was: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Gezien het resultaat van het onderzoek/de verklaring*), wordt de geldigheidsduur van het certificaat 
gehandhaafd/verlengd*) tot ....   ......................  . 

 .................................................................................... , de ..........................................  
 (Plaats) (datum) 
   ................................................................................  
  Stempel  Commissie van deskundigen 
   ................................................................................  
 ______________________       (Handtekening) 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 49.  Verlenging/bekrachtiging*) van de geldigheid van het certificaat*)         Verklaring van het aanvullend 

onderzoek/bijzondere verklaring*) 

 De commissie van deskundigen heeft het vaartuig op ......................... onderzocht*). 
 Aan de commissie van deskundigen is een verklaring van het erkende classificatiebureau ............................................  
 ........................................................................................................................................................................................ , 
 d.d. ...........................................................................................getoond*). 
 De reden van dit onderzoek/deze verklaring*) was: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Gezien het resultaat van het onderzoek/de verklaring*), wordt de geldigheidsduur van het certificaat 
gehandhaafd/verlengd*) tot ....   ......................  . 

 .................................................................................... , de ..........................................  
 (Plaats) (datum) 
   ................................................................................  
  Stempel      Commissie van deskundigen 
   ................................................................................  
 ______________________         (Handtekening) 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr. ........................van de commissie van deskundigen te ....................... 
 50.  Verklaring betreffende de vloeibaar-gasinstallatie(s) 

 De op het vaartuig aanwezige vloeibaar-gasinstallatie(s) is/zijn*) geïnspecteerd door de deskundige*) ........................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 Gezien het keuringsverslag  d.d............................................................ *) is/zijn*) de installatie(s) overeenkomstig de 

voorgeschreven eisen uitgevoerd. 

 De installatie(s) omvat(ten)*) de volgende gebruiksapparaten: 

 Installatie Volgnr. Soort Merk Type Plaats  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Deze verklaring is geldig tot ..........................................................................................................................................  
 .................................................................................... ,  de .........................................  
 (Plaats) (Datum) 

  ...............................................................................................................  
  Commissie van deskundigen 

 ...................................       

        Deskundige*) 

                                            Stempel ...............................................................................................................  

  (Handtekening) 

 

 *) 
 
 
 

 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s): .................... 
 Nieuwe tekst: ..................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Deze bladzijde is vervangen. 
 Plaats, datum ...........................................................................  Commissie van deskundigen 
   ................................................................................  
                              Stempel 
 
 
   ............................................................  
        (Handtekening) 

_______________________ 
 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Certificaat nr. ........................ van de commissie van deskundigen te ............  
 51.  Verlenging van de verklaring betreffende de vloeibaar-gasinstallatie(s) 

 De geldigheidsduur van de verklaring betreffende de vloeibaar-gasinstallatie(s) 
 d.d. ...........................................................................................geldig tot ................................................................... 
 wordt 
 - na gehouden controle door de deskundige ..................................................................................................................  
 - gezien het keuringsverslag d.d.......................................................... . verlengd tot ....................................................  
 

 .................................................................................... ,  de .........................................  
 (Plaats) (Datum) 

   ................................................................................  
   Commissie van deskundigen 

 ................................... Stempel 

   ................................................................................  
  (Handtekening) 

 51.  Verlenging van de verklaring betreffende de vloeibaar-gasinstallaties(s) 

 De geldigheidsduur van de verklaring betreffende de vloeibaar-gasinstallatie(s)  
 d.d. ...........................................................................................  geldig tot .................................................................. 
 wordt 
 - na gehouden controle door de deskundige ..................................................................................................................  
 - gezien het keuringsverslag d.d. ........................................................ . verlengd tot ....................................................  
 

 .................................................................................... ,  de .........................................  
 (Plaats) (Datum) 

   ................................................................................  
   Commissie van deskundigen 

 ................................... Stempel 

   ................................................................................  
  (Handtekening) 

 51.  Verlenging van de verklaring betreffende de vloeibaar-gasinstallaties 

 De geldigheidsduur van de verklaring betreffende de vloeibaar-gasinstallatie(s) 
 d.d. ...........................................................................................geldig tot ................................................................... 
 wordt 
 - na gehouden controle door de deskundige ..................................................................................................................  
 - gezien het keuringsverslag d.d.. ....................................................... . verlengd tot ....................................................  
 

 .................................................................................... ,  de .........................................  
 (Plaats) (Datum) 

   ................................................................................  
   Commissie van deskundigen 

 ................................... Stempel 

 
 
 
   ................................................................................  
  (Handtekening) 
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Certificaat nr. ........................ van de commissie van deskundigen te.............  
 52.  Bijlage bij certificaat nr...................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................

 *) 
 
 

 

 *) 

 Wijziging(en) onder nummer(s) : .................... 

 Nieuwe tekst: ..................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................
 Deze bladzijde is vervangen. 

 Plaats, datum ...........................................................................  Commissie van deskundigen 

   .............................................................................

                              Stempel 

   ..........................................................
                (Handtekening) 

_______________________ 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 

    Vervolg op bladzijde*) .......

  Einde van het certificaat*) 

 

______________________
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DEEL II 

 
MODEL VAN HET AANVULLEND COMMUNAUTAIR BINNENVAARTCERTIFICAAT 

 
Bijlage bij het Certificaat van onderzoek voor de Rijn nr. ………………………. Blz . 1  

AANVULLEND COMMUNAUTAIR BINNENVAARTCERTIFICAAT VOOR BINNENSCHEPEN 

(Ruimte voor het wapen van de lidstaat) 

NAAM VAN DE LIDSTAAT 

Naam en adres van de autoriteit die het aanvullend certificaat afgeeft  

1. Naam van het schip: ……………………………………………………………………………………. 

2. Officieel scheepsnummer: ……………………………………………………………………………… 

3. Plaats en nummer van registratie: .....…………………………………………………………………… 

4. Land van registratie en/of thuishaven: (1) …..........……………………………………………………… 

5. Gezien het Certificaat van onderzoek voor de Rijn nr. ………………………………………………… 

 d.d..........................................................geldig tot……………………………………………………… 

6. Gezien het resultaat van het onderzoek van .........……………………………………………………… 

 …………………………………………………. op …………………………………………………… 

7. is het hierboven omschreven schip geschikt bevonden voor de vaart op de binnenwateren van de  

 zone(s ) ................................binnen de Europese Gemeenschap 

8. De geldigheid van dit aanvullend certificaat eindigt op ……………………………………………….. 

9. Afgegeven te …………………………………….......…., op ………………………………………….. 

10. 

 ……………………………………. 

 De bevoegde autoriteit 

 ……………………………………. 
 ( handtekening) 

_________________ 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

 Stempel 
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Blz. 2  Bijlage bij het Certificaat van onderzoek voor de Rijn nr. …………………………… 

 

Zone en/of binnenwateren (1)  

4 3 2 1  

met gesloten 

ruim 

     

11. 

Vrijboord 

(cm) 

met open ruim       

12. Afwijkingen van het Certificaat van onderzoek voor de Rijn nr. ……………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. De in het Certificaat van onderzoek voor de Rijn voorkomende bepalingen betreffende het aantal 

bemanningsleden zijn niet van toepassing. 

14. Afwijkingen van het Certificaat van onderzoek voor de Rijn nr.………………………………….....… 

 d.d. …………………………….. geldig tot……….........……………………………………………… 

 Gezien het resultaat van het onderzoek van ... ………....……………………………………………… 

 …………………………………………………. op …………………………………………………… 

wordt de geldigheidsduur van dit aanvullend certificaat verlengd/vernieuwd(1) tot…..……………… 

 (plaats) …………………………………………….., op ……………………………………………… 

 

 ……………………………………. 

 De bevoegde autoriteit 

 ……………………………………. 
 (Handtekening) 

_________________ 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

___________________ 

 

 Stempel 
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Deel III 

 
MODEL VAN HET VOORLOPIG COMMUNAUTAIR 

CERTIFICAAT VOOR BINNENSCHEPEN 
 

Voorlopig communautair binnenvaartcertificaat*) / Voorlopig certificaat van goedkeuring*) 

Nr. ................. 
 1. Naam van het vaartuig  2. Soort vaartuig  3. Officieel scheepsnummer 

 4. Naam en adres van de eigenaar 

 5. 
 Lengte L/ LWL

*)......................................         Aantal passagiers ..........................Aantal bedden*) ...................................  

 6.  Ruimte voor informatie over de bemanning:   

 6.1  Ruimte voor het aangeven van de exploitatievormen volgens de bepalingen van nationaal of internationaal recht. 

 6.2  Uitrusting van het schip in overeenstemming met artikel 23.09. 

 Het schip voldoet/voldoet niet* aan artikel 23.09, lid 1.1/artikel 23.09, lid 1.2* 

 Ruimte voor het aangeven van de uitbreiding van de 
minimumbemanning die is voorgeschreven volgens de 
desbetreffende bepalingen van nationaal of internationaal 
recht**) 

 Ruimte voor het aangeven van de exploitatievormen 

volgens de bepalingen van nationaal of internationaal 

recht 

  

               

  .....................................................................................  ......................   ......................   .......................  

  .....................................................................................  ......................   ......................   .......................  

6.3.  Ruimte voor het aangeven van de minimumbemanning voor schepen die volgens de desbetreffende bepalingen van 

nationaal of internationaal recht niet onder algemeen geregelde categorieën vallen** ....................................................  

 7.  Vloeibaar-gasinstallatie(s) 

 De verklaring is geldig tot .......................................................  

 8.  Bijzondere voorwaarden 
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 9.  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zie apart vakje*) 

 10.  Geldigheid 

 Het voorlopig certificaat *) / het voorlopig certificaat van goedkeuring*) is geldig tot  .................................................  

 voor de vaart*) / één enkele reis*)                                                                      (datum)  

 Het onderhavige vaartuig is geschikt bevonden voor de vaart: 

- op de waterwegen in de zone(s) (*) ....................................................................................................................... 

 in.............................. (naam van het land/de landen (*))  ............................................................................................  

met uitzondering van:................................................ 

- op de volgende waterwegen in ...........................(naam van het land(*)).......................................................... 

11.  ............................................... , ..................................  

Plaats Datum 

............................................................................................ 

 Bevoegde autoriteit voorlopig certificaat van goedkeuring  

Stempel ....................................... 

         Handtekening 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 **) In voorkomend geval wordt verwezen naar de 

desbetreffende bepalingen van nationaal of internationaal 

recht. 

 ............................................... , ................................... 

  Plaats Datum 

 ..................................................................................... 

                           Commissie van deskundigen 

Stempel                                 ....................................... 

         Handtekening 
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 9. Vervoer van gevaarlijke stoffen 
 
(Eventueel aangeven of het schip aan de desbetreffende bepalingen van nationaal of internationaal recht voldoet.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________ 
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BIJLAGE VI 

 

MODELREGISTER VAN COMMUNAUTAIRE BINNENVAARTCERTIFICATEN 

 

Bevoegde autoriteit/commissie van deskundigen 

 

 

Register van communautaire binnenvaartcertificaten 

 

 

       Jaar………… 
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(Linkerblad) 

Communautair binnenvaartcertificaat Naam van het vaartuig Officieel scheepsnummer Eigenaar Scheepsregister  

Type vaartuig 

Nr. Dag Maand   Naam Adres Plaats Nr.  
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(Rechterblad) 

Draagvemogen volgens meetbrief of waterverplaatsing*) Eventueel zones of binnenwatertraject 

Datum meetbrief IJkmerk t/m3 van tot 

Aantekeningen over aanvullende en 

speciale onderzoeken, intrekking en 

ongeldigheidsverklaring van het 

certificaat 

Communautair binnenvaartcertificaat

geldig tot 

Eventuele opmerkingen   

        

*) Indien  een meetbrief ontbreekt, draagvermogen of waterverplaatsing schatten. 

_____________________ 
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BIJLAGE VII 

Classificatiebureaus 

 

INHOUD 

 

Deel I: Criteria voor de erkenning van classificatiebureaus 

Deel II: Procedure voor de erkenning van classificatiebureaus 

Deel III: Lijst van erkende classificatiebureaus 
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Deel I 

Criteria voor de erkenning van classificatiebureaus 

Een classificatiebureau dat overeenkomstig artikel 10 van de Richtlijn erkend wil worden, moet aan 
alle hieronder beschreven criteria voldoen: 

(1) Het classificatiebureau kan met bewijsstukken aantonen dat het een uitgebreide ervaring 
heeft op het gebied van het beoordelen van het ontwerp en de bouw van binnenschepen en 
het transport van gevaarlijke goederen. Het classificatiebureau stelt gedetailleerde 
voorschriften en regelingen op met betrekking tot het ontwerp, de bouw en de periodieke 
controle van binnenschepen en het vervoer van gevaarlijke goederen, die het ten minste in 
het Duits, Engels, Frans of Nederlands publiceert en via onderzoek– en 
ontwikkelingsprogramma's continu bijwerkt en verbetert. De voorschriften en regelingen 
mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van richtlijnen van de Raad en geldende 
internationale overeenkomsten. 

(2) Het classificatiebureau dient jaarlijks zijn scheepsregister te publiceren. 

(3) Het classificatiebureau mag niet worden gecontroleerd door reders of scheepsbouwers, 
noch door anderen die commercieel betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw, de uitrusting, 
de herstelling, de exploitatie of de verzekering van schepen. Het classificatiebureau mag 
voor zijn omzet niet afhankelijk zijn van één enkele commerciële onderneming. 

(4) Het classificatiebureau heeft zijn zetel, of een vestiging met beslissings– en 
handelingsbevoegdheid op alle gebieden waarvoor het classificatiebureau in het kader van 
voor de binnenvaart geldende voorschriften bevoegd is, in een lidstaat van de Europese 
Unie. 

(5) Het classificatiebureau en zijn deskundigen hebben een goede reputatie in de binnenvaart; 
de deskundigen moeten hun beroepskwalificatie kunnen aantonen. Zij moeten optreden 
onder verantwoordelijkheid van het classificatiebureau. 

(6) Het classificatiebureau beschikt over een aanzienlijk bestand van technisch, leidinggevend, 
ondersteunend en onderzoek verrichtend personeel, dat in verhouding is tot de taken en de 
geklasseerde schepen en ook zorg draagt voor de voortdurende aanpassing van 
bekwaamheden en de uitwerking van voorschriften en regelingen. Het heeft inspecteurs in 
ten minste één lidstaat van de Europese Unie. 
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(7) Het classificatiebureau neemt een gedragscode in acht. 

(8) Het classificatiebureau wordt zodanig geleid en beheerd dat de geheimhouding van de door 
de lidstaten gevraagde informatie wordt gegarandeerd. 

(9) Het classificatiebureau is bereid de nodige informatie aan de lidstaten te verstrekken. 

(10) Het bestuur van het classificatiebureau heeft zijn kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen 
en streven naar kwaliteit bepaald en schriftelijk vastgelegd en ziet erop toe dat dit beleid op 
alle niveaus van het bureau wordt begrepen, uitgevoerd en gehandhaafd. 

(11) Het classificatiebureau beschikt over, maakt gebruik van en handhaaft een doeltreffend 
intern kwaliteitssysteem dat steunt op de desbetreffende gedeelten van de internationaal 
erkende kwaliteitsnormen en in overeenstemming is met de normen EN 45004 
(inspectieorganen) en EN 29001, zoals geïnterpreteerd in de "Quality System Certification 
Scheme Requirements" van de IACS. De deugdelijkheid van het kwaliteitssysteem moet 
worden bevestigd door een onafhankelijk controleorgaan dat is erkend door de overheid 
van de staat waar het classificatiebureau zijn zetel heeft of een vestiging als bedoeld in 
punt 4, en waardoor met name wordt gegarandeerd dat: 

a) de voorschriften en regelingen van het classificatiebureau methodisch worden 
vastgesteld en gehandhaafd; 

b) de voorschriften en regelingen van het classificatiebureau worden nageleefd; 

c) wordt voldaan aan de eisen van de wettelijk voorgeschreven werkzaamheden waartoe 
het classificatiebureau is gemachtigd; 

d) de verantwoordelĳkheden, de bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van het 
personeel van wie de werkzaamheden de kwaliteit van de dienstverlening van het 
classificatiebureau beïnvloeden, zĳn omschreven en toegelicht; 

e) alle werkzaamheden worden gecontroleerd; 

f) het classificatiebureau beschikt over een controlesysteem in het kader waarvan toezicht 
wordt gehouden op de werkzaamheden van de rechtstreeks door het classificatiebureau 
in dienst genomen inspecteurs en technisch en administratief personeel; 
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g) grote wettelijk voorgeschreven werkzaamheden waartoe het classificatiebureau is 
gemachtigd, uitsluitend door eigen fulltime-inspecteurs of door fulltime-inspecteurs van 
andere erkende classificatiebureaus worden uitgevoerd of onder rechtstreeks toezicht 
van deze inspecteurs staan; 

h) een systeem voor opleiding en permanente bijscholing van inspecteurs wordt toegepast; 

i) gegevens worden bijgehouden waarmee kan worden aangetoond dat in het kader van de 
verrichte diensten de voorgeschreven normen worden gehaald en dat het 
kwaliteitssysteem doeltreffend werkt; en 

j) het classificatiebureau een uitgebreid systeem van geplande en gedocumenteerde interne 
controles inzake met de kwaliteit verband houdende activiteiten in alle vestigen toepast. 

(12) De deugdelijkheid van het kwaliteitssysteem moet worden bevestigd door een 
onafhankelijk controleorgaan dat is erkend door de overheid van de staat waar het 
classificatiebureau zijn zetel heeft of een vestiging als bedoeld in punt 4. 

(13) Het classificatiebureau verbindt zich ertoe zijn voorschriften aan de hand van de 
betreffende richtlijnen van de Europese Unie aan te passen en alle relevante informatie 
tijdig mede te delen aan het comité van artikel 19 van de richtlijn. 

(14) Het classificatiebureau verbindt zich ertoe de reeds erkende classificatiebureaus regelmatig 
te raadplegen, teneinde de gelijkwaardigheid van hun technische normen en de toepassing 
daarvan te waarborgen, en dient vertegenwoordigers van de lidstaten en van de andere 
betrokken partijen te laten meewerken aan de uitwerking van zijn voorschriften en/of 
regelingen. 
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Deel II 

Procedure voor de erkenning van classificatiebureaus 

Een besluit om een classificatiebureau uit hoofde van artikel 10 van de richtlijn te erkennen, wordt 
door de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 19, lid 2, van de richtlijn genomen. 
Daarnaast wordt de volgende procedure in acht genomen: 

1) Een aanvraag om erkenning wordt bij de Commissie ingediend door de vertegenwoordigers 
van de staat waarin het classificatiebureau zijn zetel heeft of een vestiging met beslissings– 
en handelingsbevoegdheid op alle gebieden waarvoor het classificatiebureau in het kader 
van voor de binnenvaart geldende voorschriften bevoegd is.  Voorts doen de 
vertegenwoordigers van deze staat alle informatie en documentatie toekomen die nodig zijn 
om na te gaan of aan de criteria voor erkenning is voldaan. 

2) Elk lid van het comité kan om een hoorzitting met het betreffende classificatiebureau 
verzoeken of om nadere informatie vragen. 

3) Intrekking van een erkenning vindt op soortgelijke wijze plaats. Elk lid van het comité kan 
verzoeken om een erkenning in te trekken. De vertegenwoordiger van de staat die om 
intrekking van de erkenning verzoekt, zal informatie en documentatie ter staving van zijn 
verzoek verschaffen. 

4) Bij het nemen van haar besluiten houdt de Commissie rekening met de besluiten van de 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende de erkenning van het betrokken 
classificatiebureau.  Alvorens een classificatiebureau te erkennen dat niet door de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart is erkend, pleegt de Commissie overleg met het secretariaat 
van de Centrale Commissie. 

5) Na elk besluit tot erkenning of tot intrekking van een erkenning van een classificatiebureau 
wordt de lijst van erkende classificatiebureaus gewijzigd. 

6) De Commissie brengt de betrokken classificatiebureaus op de hoogte van haar besluiten. 



 

 
13274/1/05 REV 1  CS/jg 6 
BIJLAGE VII DG C III   NL 

Deel III 

Lijst van erkende classificatiebureaus 

 
Op grond van de criteria van de delen I en II zijn op dit moment de volgende classificatiebureaus uit 
hoofde van artikel 10 van de richtlijn als zodanig erkend: 
 
1) Bureau Veritas 
2) Germanischer Lloyd 
3) Lloyd’s Register of Shipping. 
 
Tot hun erkenning overeenkomstig de delen I en II zijn classificatiebureaus die door een lidstaat 
overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke 
voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor 
de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties1 zijn erkend en gemachtigd, krachtens 
artikel 10 van de richtlijn alleen erkend voor vaartuigen die uitsluitend op de wateren van die 
lidstaat varen. 
 

 

_______________________ 

                                                 
1 PB L 319 van 12.12.1994, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/84/EG van 

het Europees Parlement en van de Raad (PB L 324 van 29.11.2002, blz. 53). 
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BIJLAGE VIII 

Procedurevoorschriften voor de uitvoering van onderzoeken 

Artikel 1 
 

Wanneer een instantie bij een onderzoek vaststelt dat een certificaat aan boord van het vaartuig 
ongeldig is, of dat de gegevens op het certificaat niet kloppen, maar dat het ongeldig certificaat of 
de gebrekkige gegevens geen duidelijk gevaar inhouden, moet de eigenaar van het vaartuig of zijn 
vertegenwoordiger de nodige maatregelen nemen om de situatie te verhelpen. De instantie die het 
certificaat afgegeven of het laatst verlengd heeft, wordt binnen 7 dagen in kennis gesteld. 
 

Artikel 2 
 

Wanneer de instantie bij het in artikel 1 genoemde onderzoek vaststelt dat er geen certificaat aan 
boord is, of dat het vaartuig een duidelijk gevaar betekent, kan deze instantie het vaartuig verbieden 
om verder te varen, zolang niet de nodige maatregelen zijn genomen om de situatie te verhelpen. 
Zij kan ook maatregelen voorschrijven die het mogelijk maken dat het vaartuig - eventueel na 
uitvoering van het transport - zonder gevaar verder vaart tot een plaats waar het onderzocht of 
gerepareerd wordt. De instantie die het certificaat afgegeven of het laatst verlengd heeft, wordt 
binnen 7 dagen in kennis gesteld. 

 
Artikel 3 

 
Een lidstaat die de reis van een vaartuig onderbroken heeft, of de eigenaar in kennis gesteld heeft 
van zijn voornemen dit te doen, indien de geconstateerde gebreken niet verholpen worden, stelt de 
instantie van de lidstaat die het certificaat afgegeven of het laatst verlengd heeft binnen 7 dagen in 
kennis van de maatregelen die hij heeft genomen of van plan is te nemen. 

 
Artikel 4 

 
Iedere maatregel op grond van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde voorschriften, 
waardoor de reis van een vaartuig wordt onderbroken, moet zorgvuldig worden gemotiveerd. De 
betrokkene wordt onverwijld onder vermelding van de volgens het in de lidstaten geldend recht 
openstaande rechtsmiddelen en de daarvoor gestelde termijnen in kennis gesteld. 

 

____________________ 
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BIJLAGE IX 
 

Vereisten voor navigatielantaarns, radarinstallaties en bochtaanwijzers 

 

Inhoud 

 

Deel I: Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goed-

keuring der navigatielantaarns voor de binnenvaart 

Deel II: Voorschriften omtrent de goedkeurings- en toelatingseisen der navigatielantaarns 

voor de binnenvaart 

Deel III: Voorschriften omtrent de minimumeisen en de keuringsvoorwaarden voor radar-

installaties voor de binnenvaart 

Deel IV: Voorschriften omtrent de minimumeisen en de keuringsvoorwaarden voor bocht-

aanwijzers voor de binnenvaart 

Deel V: Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van radar-

installaties en bochtaanwijzers voor de binnenvaart 

Deel VI Voorbeeld van de keuringsinstellingen, de erkende toestellen en de erkende inbouw-

bedrijven 



 

 
13274/1/05 REV 1  CS/jg 2 
BIJLAGE IX DG C II   NL 

Deel I 

Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent 
de goedkeuring der navigatielantaarns voor de binnenvaart 

Inhoud 

HOOFDSTUK 1 Definities 
 
Artikel 1.01 Navigatielantaarns 
 1.02 Lichten 
 1.03 Lichtbronnen 
 1.04 Optiek 
 1.05 Filter 
 1.06 Verhouding tussen IO, IB en t 
 
HOOFDSTUK 2 Eisen aan de lichten 
 
Artikel 2.01 Kleur van de lichten  
 2.02 Sterkte en zichtbaarheid van de lichten  
 2.03 Spreiding van de lichtsterkte der lichten  
 
HOOFDSTUK 3 Eisen aan de navigatielantaarns 
 
Artikel 3.01 Technische eisen 
 
HOOFDSTUK 4 Keuring, goedkeuring en keurmerk 
 
Artikel 4.01 Typekeuring 
 4.02 Keuringsprocedure 
 4.03 Certificaat van goedkeuring 
 4.04 Controle 
 4.05 Aanbrengen van het keurmerk 
 
 
Aanhangsel 
Certificaat van goedkeuring voor navigatielantaarns voor de binnenvaart 
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HOOFDSTUK 1 
DEFINITIES 

Artikel 1.01 

Navigatielantaarns 

1. Een lantaarn is een apparaat dat is bestemd om het licht van een kunstmatige lichtbron te 
verspreiden met inbegrip van de onderdelen die noodzakelijk zijn voor het filteren, de 
breking en de reflectie van het licht, alsmede voor de bevestiging en het doen branden van 
de lichtbron. 

2. Lantaarns voor het tonen van optische tekens aan boord van een schip worden navigatie-
lantaarns genoemd. 

Artikel 1.02 

Lichten 

1. Lichten zijn optische tekens die door navigatielantaarns worden getoond. 

2. Een toplicht is een wit licht dat gelijkmatig en ononderbroken schijnt over een boog van de 
horizon van 225° en wel 112°30' aan elke zijde van het schip van recht vooruit tot 22°30' 
achterlijker dan dwars. 

3. Boordlichten zijn een groen licht aan stuurboordzijde en een rood licht aan bakboordszijde 
die elk gelijkmatig en ononderbroken schijnen over een boog van de horizon van 112°30' 
en wel elk aan zijn zijde van het schip van recht vooruit tot 22°30' achterlijker dan dwars. 

4. Een heklicht is een wit licht dat gelijkmatig en ononderbroken schijnt over een boog van 
de horizon van 135° en wel aan elke zijde van het schip over 67°30' van recht achteruit. 

5. Een geel licht aan het hek is een geel licht dat gelijkmatig en ononderbroken schijnt over 
een boog van de horizon van 135° en wel aan elke zijde van het schip over 67°30' van 
recht achteruit. 
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6. Een rondom schijnend licht is een licht dat gelijkmatig en ononderbroken schijnt over een 
boog van de horizon van 360°. 

7. a) Een flikkerlicht is een licht dat schijnt met een frequentie van 40 tot 
60 flikkeringen per minuut. 

 b) Een snel flikkerlicht is een licht dat schijnt met een frequentie van 100 tot 120 
flikkeringen per minuut. 

Een flikkerlicht is een reeks regelmatige flikkeringen per tijdseenheid. 

8. De lichten worden naar sterkte ingedeeld in: 

– gewone, 

– heldere en 

– krachtige lichten. 

Artikel 1.03 

Lichtbronnen 

Lichtbronnen zijn elektrische en niet-elektrische voorzieningen die zijn bestemd om licht te 

produceren in navigatielantaarns. 
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Artikel 1.04 

Optiek 

1. De optiek is een samenstel van lichtbrekende, reflecterende of lichtbrekende en 
reflecterende elementen, met inbegrip van hun bevestigingen. Door de werking van deze 
elementen wordt het uitgestraalde licht gestuurd in vooraf bepaalde richtingen. 

2. Een gekleurde optiek is een optiek die de kleur en de sterkte van het doorgelaten licht 
wijzigt. 

3. Een neutrale optiek is een optiek die de sterkte van het doorgelaten licht wijzigt. 

 

Artikel 1.05 

Filter 

1. Een gekleurd filter is een selectief filter dat de kleur en de sterkte van het doorgelaten licht 
wijzigt. 

2. Een neutraal filter is een aselectief filter dat de sterkte van het doorgelaten licht wijzigt. 
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Artikel 1.06 

Verhouding tussen IO, IB en t 

IO is de fotometrische lichtsterkte in candela (cd), bij elektrisch licht bij nominale spanning 
gemeten. 

IB is de bedrijfslichtsterkte in candela (cd). 

t is de zichtbaarheid in kilometers (km). 

 

Rekening houdend met, bij voorbeeld, veroudering van de lichtbron, vervuiling van de optiek en de 

spanningsschommelingen in het boordnet, wordt de bedrijfslichtsterkte IB 25% kleiner dan IO (de 

fotometrische lichtsterkte) aangenomen. 

Derhalve geldt de formule: 

IB = 0,75 . IO 

De verhouding tussen IB en t van de lichten wordt als volgt geformuleerd: 

IB = 0,2 . t2 . q-t 

De atmosferische transmissiefactor q wordt gesteld op 0,76, hetgeen overeenkomt met een 

meteorologisch zicht van 14,3 km. 
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HOOFDSTUK 2 

EISEN AAN DE LICHTEN 

Artikel 2.01 

Kleur van de lichten  

1. Voor de lichten wordt een vijfkleurensysteem toegepast met als kleuren: 
– wit, 
– rood, 
– groen, 
– geel en 
– blauw. 
 

Dit systeem komt overeen met de aanbevelingen van de «Commission Internationale de 
L'Éclairage», publicatie CIE nr. 2.2 (TC-1.6) 1975 «Couleurs des signaux lumineux». 

Deze kleuren gelden voor het door de navigatielantaarn uitgestraalde licht. 

2. De grenzen van het gebied voor elke kleur in het hierna afgebeelde kleurdiagram (overeen-
komstig publicatie CIE nr. 2.2 (TC-1.6) 1975) (zie kleurdiagram), worden bepaald door het 
aangeven van de coördinaten van de hoekpunten, die als volgt zijn vastgesteld: 

Kleur van het licht Coördinaten van de hoekpunten 

wit ...................................

 

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

rood.................................

 

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

groen ...............................

 

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

geel .................................

 

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

blauw ..............................

 

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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Kleurdiagram volgens de CIE 

waarin:  2930 K overeenkomt met het licht van een luchtledige gloeilamp, 

  2856 K overeenkomt met het licht van een gasgevulde gloeilamp. 
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Artikel 2.02 

Sterkte en zichtbaarheid van de lichten  

In onderstaande tabel worden de toegelaten grenswaarden van IO, IB en t voor de verschillende 
soorten lichten voor het gebruik overdag en 's nachts vermeld, met dien verstande dat de waarden 
gelden voor het door de lantaarn uitgestraalde licht. 

IO en IB zijn uitgedrukt in cd en t in km. 

Grenswaarden 

 Kleur van het licht 

Soort licht wit groen/rood geel blauw 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

 IO 

gewoon IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

helder IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

krachtig IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Voor het gebruik overdag van de gele flikkerlichten geldt echter een minimale lichtsterkte IO van 
900 cd. 
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Artikel 2.03 

Spreiding van de lichtsterkte der lichten  

1. Horizontale spreiding 

1.1 De in artikel 2.02 bedoelde lichtsterkten gelden voor alle richtingen in het horizontale vlak 
door het brandpunt van de optiek, respectievelijk door het lichtzwaartepunt van de op de 
juiste wijze ingestelde lamp van een verticaal opgestelde lantaarn. 

1.2 De voorgeschreven lichtsterkte van het toplicht, het heklicht en de boordlichten moet in het 
horizontale vlak binnen de voorgeschreven sectoren gehandhaafd blijven ten minste tot 5° 
vanaf de sectorgrenzen. 

Vanaf 5° binnen de voorgeschreven sectorgrenzen mag de lichtsterkte tot aan de voor-
geschreven sectorgrenzen afnemen met 50%; de lichtsterkte dient daarna geleidelijk af te 
nemen en wel zodanig dat binnen de hoek, begrensd door het einde van de gebruikssector 
en 5° buitenwaarts, vrijwel geen licht meer waarneembaar is. 

1.3 De boordlichten moeten naar recht vooruit ten minste de voorgeschreven lichtsterkte 
hebben. De lichtsterkte moet tussen 1° en 3° buiten de voorgeschreven gebruikssector 
zodanig afnemen, dat daarbuiten vrijwel geen licht meer waarneembaar is. 

1.4 De spreiding van de lichtsterkte van twee- en driekleurenlantaarns moet zodanig zijn dat 
over een bereik van 3° naar beide zijden ten opzichte van het nulpunt, de maximaal 
toelaatbare lichtsterkte niet overschreden wordt, noch onder de vereiste minimale waarde 
daalt. 

1.5 De horizontale spreiding van het licht van de lantaarns moet over de gehele sectorgrens 
zodanig zijn, dat het verschil tussen de minimale en de maximale waarde van de licht-
sterkte niet meer bedraagt dan een van factor 1,5. 

2. Verticale spreiding 

Bij een helling van de lantaarn van ± 5° ten opzichte van het horizontale vlak moet de 
lichtsterkte nog ten minste 80% en bij een helling van ± 7,5° nog ten minste 60% bedragen 
van de lichtsterkte verkregen bij een helling van de lantaarn van 0°, zonder dat daarbij het 
1,2-voudige van de lichtsterkte wordt overschreden. 
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HOOFDSTUK 3 

EISEN AAN DE NAVIGATIELANTAARNS 

Artikel 3.01 

Technische eisen 

1. De constructie en het materiaal van navigatielantaarns en lichtbronnen moeten veilig en 
duurzaam zijn. 

2. De sterkte, de kleuren en de spreiding van het licht mogen door onderdelen van de 
constructie, zoals spijlen, niet nadelig worden beïnvloed. 

3. De lantaarn moet op eenvoudige wijze in de juiste positie aan boord kunnen worden 
bevestigd. 

4. De lichtbron moet gemakkelijk kunnen worden vervangen. 

 

HOOFDSTUK 4 

KEURING, GOEDKEURING EN KEURMERK 

Artikel 4.01 

Typekeuring 

Door middel van een typekeuring die wordt uitgevoerd overeenkomstig de «Goedkeurings- en 

toelatingseisen der navigatielantaarns voor de binnenvaart» wordt vastgesteld of navigatielantaarns 

en de bijbehorende lichtbronnen voldoen aan de eisen gesteld in dit voorschrift. 

Artikel 4.02 

Keuringsprocedure 

1. De aanvraag voor een typekeuring door de aanvrager moet worden gericht aan de 
bevoegde autoriteit onder overlegging ten minste in tweevoud van tekeningen, proef-
modellen en de nodige lichtbronnen van de lantaarn. 
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2. Na een geslaagde typekeuring wordt één van de bij de aanvraag gevoegde tekeningen 
voorzien van een aantekening omtrent de goedkeuring en één van de proefmodellen aan de 
aanvrager teruggezonden. Het tweede proefmodel blijft bij de bevoegde autoriteit. 

3. De fabrikant moet aan de bevoegde autoriteit verklaren dat de serieproductie in alle onder-
delen overeenstemt met het gekeurde proefmodel. 

 

Artikel 4.03 

Certificaat van goedkeuring 

1. Indien uit de typekeuring blijkt dat aan de eisen van dit voorschrift is voldaan, wordt de 
lantaarn typegoedgekeurd en wordt aan de aanvrager een certificaat van goedkeuring 
volgens het model van bijlage 1 met het keurmerk bedoeld in artikel 4.05 verstrekt. 

2. De houder van het certificaat van goedkeuring 

– is bevoegd op de onderdelen het keurmerk bedoeld in artikel 4.05 aan te brengen, 

– mag het fabriceren van lantaarns slechts doen geschieden volgens de door de bevoegde 
autoriteit goedgekeurde tekeningen en overeenkomstig de wijze van uitvoering van de 
gekeurde proefmodellen van de lantaarn; 

– mag afwijkingen daarvan slechts doen uitvoeren met toestemming van de bevoegde 
autoriteit. Deze beslist eveneens of het verstrekte certificaat van goedkeuring slechts 
behoeft te worden aangevuld, dan wel een nieuwe keuring moet worden aangevraagd. 

 

Artikel 4.04 

Controle 

1. De bevoegde autoriteit is bevoegd willekeurige navigatielantaarns uit de serieproductie aan 
steekproeven te onderwerpen. 

2. Indien hierbij sprake is van ernstige gebreken, dan kan de goedkeuring worden 
ingetrokken. 
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Artikel 4.05 

Aanbrengen van het keurmerk 

1. Goedgekeurde lantaarns, optieken en lichtbronnen moeten zijn voorzien van het volgende 
keurmerk: 

  e . X . JJ . nnn 

Daarin is "  e" het goedkeuringsmerk, 

is "X" het land waarin de goedkeuring werd verleend: 

 1 = Duitsland  

 2 = Frankrijk 20 = Polen 

 3 = Italië 21 = Portugal 

 4 = Nederland 23 = Griekenland 

 5 = Zweden 24 = Ierland 

 6 = België 26 = Slovenië 

27= Slowakije 

 7 = Hongarije 

8 = Tsjechië 

9 = Spanje 

29 = Estland 

32 = Letland 

11 = Verenigd Koninkrijk 36 = Litouwen 

12 = Oostenrijk 49 = Cyprus 

13 = Luxemburg 50 = Malta 

17 = Finland  

18 = Denemarken  

20 = Polen  

geven «JJ» de twee laatste cijfers van het jaar van goedkeuring aan, 

en is «nnn» het nummer afgegeven door de bevoegde autoriteit. 
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