
RICHTLIJN (EU) 2016/1629 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  
Uittreksel ontheffing procedure en voorlopig cerrtificaat 

 

Artikel 9 Voorlopige Uniebinnenvaartcertificaten 

1.   De bevoegde instanties van de lidstaten kunnen een voorlopig Uniebinnenvaartcertificaat afgeven aan: 

a) vaartuigen die met toestemming van de bevoegde instantie naar een bepaalde plaats willen varen om een 
Uniebinnenvaartcertificaat te verkrijgen; 

b) vaartuigen waarvan het Uniebinnenvaartcertificaat verloren, beschadigd of tijdelijk ingetrokken is, zoals bedoeld in de 

artikelen 13 en 15 of in de bijlagen II en V; 

c) vaartuigen waarvan het Uniebinnenvaartcertificaat na een inspectie met positief resultaat wordt voorbereid; 

d) vaartuigen die niet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een Uniebinnenvaartcertificaat in overeenstemming met 
de bijlagen II en V hebben voldaan; 

e) vaartuigen die zodanige schade hebben geleden dat zij niet meer voldoen aan hun Uniebinnenvaartcertificaat; 

f) drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen, indien de voor bijzonder transport bevoegde instanties de vergunning 
voor een bijzonder transport hebben afhankelijk gesteld van het verkrijgen van een voorlopig Uniebinnenvaartcertificaat, 
zulks overeenkomstig de toepasselijke scheepvaartpolitiereglementen van de lidstaten; 

g) vaartuigen die een ontheffing genieten van de bijlagen II en V, overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van 
deze richtlijn, in afwachting van de vaststelling van de toepasselijke uitvoeringshandelingen. 

 

  



2.   Het voorlopig Uniebinnenvaartcertificaat wordt alleen afgegeven indien de deugdelijkheid van het vaartuig, de drijvende 

inrichting of het drijvende voorwerp voor de vaart voldoende gewaarborgd blijkt. Het wordt opgesteld overeenkomstig het 
model in bijlage II. 

3.   Het voorlopige Uniebinnenvaartcertificaat bevat de voorwaarden die door de bevoegde instantie noodzakelijk worden 
geacht en is geldig: 

a) in de in lid 1, onder a),d), e) en f), bedoelde gevallen voor één bepaalde reis, te maken binnen een passende termijn die 

ten hoogste één maand bedraagt; 

b) in de in lid 1, onder b) en c), bedoelde gevallen voor een passende duur; 

c) in de in lid 1, onder g), genoemde gevallen gedurende zes maanden; het voorlopige 
Uniebinnenvaartcertificaat mag om de zes maanden worden verlengd, tot de desbetreffende 

uitvoeringshandeling is vastgesteld. 

 

Artikel 23 Aangepaste technische voorschriften voor bepaalde zones 

1.   De lidstaten kunnen, indien van toepassing onder voorbehoud van de voorschriften van de Herziene 
Rijnvaartakte, in aanvulling op de technische voorschriften als bedoeld in de bijlagen II en V technische 
voorschriften vaststellen voor vaartuigen die op hun grondgebied waterwegen van de zones 1 en 2 bevaren. Die 

aanvullende voorschriften hebben alleen betrekking op de in bijlage III genoemde elementen. 

 

Dit is de basis voor de bijlage 3.1 bij de binnenvaartregeling, de extra eisen voor passagiersschepen op de zone 2.  
Hierin zit in de nationale regelgeving nog een fout: volgens de definities in het binnenvaartbesluit  is een 

passagiersschip: een binnenschip niet zijnde een veerpont of een veerboot dat is bestemd of wordt gebruikt 
voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan twaalf personen buiten de bemanningsleden.  
De extra eisen zoals zwaardere ankers en grotere minimum huiddikte zijn dus formeel niet van toepassing op 

veerponten op de zone 2 en veerboten. 

  



2.   Voor passagiersschepen die niet met elkaar in verbinding staande binnenwateren van zone 3 bevaren, kan 

iedere lidstaat technische voorschriften in aanvulling op de technische voorschriften als bedoeld in de 
bijlagen II en V handhaven. Die aanvullende voorschriften hebben alleen betrekking op de in bijlage III 

genoemde onderwerpen. 

3.   Indien de toepassing van de in bijlage II bedoelde overgangsbepalingen zou leiden tot een verlaging van de bestaande 
nationale veiligheidsnormen, kan een lidstaat die overgangsbepalingen buiten toepassing stellen voor passagiersschepen die 

zijn niet met elkaar in verbinding staande binnenwateren bevaren. In dat geval kan de betrokken lidstaat verlangen dat de 
passagiersschepen die zijn niet met elkaar in verbinding staande binnenwateren bevaren, met ingang van 30 december 2008 

volledig voldoen aan de technische voorschriften als bedoeld in de bijlagen II en V. 

 

4.   De lidstaten kunnen voor vaartuigen die uitsluitend waterwegen van de zones 3 en 4 op hun grondgebied 

bevaren, een gedeeltelijke toepassing van de technische voorschriften toestaan of technische voorschriften 
vaststellen die minder streng zijn dan de technische voorschriften bedoeld in de bijlagen II en V. De minder 

strenge technische voorschriften of de gedeeltelijke toepassing van de technische voorschriften heeft alleen 
betrekking op de in bijlage IV genoemde elementen. 

5.   Indien een lidstaat lid 1, 2, 3 of 4 toepast, stelt hij de Commissie daarvan ten minste zes maanden vóór de beoogde 

datum van toepassing in kennis. De Commissie stelt dienovereenkomstig de andere lidstaten daarvan in kennis. 

In de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde gevallen, stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast ter goedkeuring 

van de aanvullende technische voorschriften. Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 33, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure vastgesteld. 

6.   In het Uniebinnenvaartcertificaat of in het aanvullende Uniebinnenvaartcertificaat wordt vermeld dat aan de 
overeenkomstig de leden 1, 2, 3 en 4 aangepaste technische voorschriften is voldaan. 

 



Artikel 24 Ontheffingen voor bepaalde categorieën vaartuigen 

1.   De lidstaten kunnen, mits een passend veiligheidsniveau wordt gehandhaafd, geheel of gedeeltelijk ontheffing van de 
toepassing van deze richtlijn verlenen voor: 

a) vaartuigen die niet met elkaar in verbinding staande binnenwateren bevaren; 

Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld vaartuigen die sloten en grachten onderhouden vrij te stellen van de plicht 
tot certificering.  

b) vaartuigen met een laadvermogen van niet meer dan 350 ton, of niet voor goederenvervoer bestemde vaartuigen met 
een waterverplaatsing van minder dan 100 kubieke meter, waarvan de kiel is gelegd vóór 1 januari 1950 en die 

uitsluitend op hun grondgebied varen. 

2.   Onverminderd de Herziene Rijnvaartakte kunnen de lidstaten met betrekking tot de scheepvaart op hun 
grondgebied ontheffingen van deze richtlijn toestaan voor vaartuigen die beperkte trajecten van plaatselijk 

belang of in havengebieden afleggen. De ontheffingen en de trajecten of de gebieden waarvoor zij gelden, 
worden op het certificaat van het vaartuig vermeld. 

 

Dit is de basis voor de bijlagen 3.2 t.m 3.10 bij de binnenvaartregeling. 

3.   De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de krachtens de leden 1 en 2 toegestane ontheffingen. De Commissie 

stelt dienovereenkomstig de andere lidstaten daarvan in kennis. 

 



Artikel 25 Gebruik van nieuwe technologieën en ontheffingen voor specifieke vaartuigen 

1.   Om innovatie en het gebruik van nieuwe technologieën in de binnenvaart aan te moedigen, is de Commissie bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen waarbij ontheffingen worden toegestaan of de gelijkwaardigheid wordt erkend van 

technische specificaties voor een specifiek vaartuig met betrekking tot: 

a) de afgifte van een Uniebinnenvaartcertificaat waarbij het gebruik of de aanwezigheid aan boord van een vaartuig wordt 
erkend van andere materialen, inrichtingen of uitrusting, of de installatie van andere opstellingen of bouwkundige 

kenmerken dan die welke zijn opgenomen in de bijlagen II en V, mits een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt 
gegarandeerd; 

b) de afgifte van een Uniebinnenvaartcertificaat, bij wijze van proef en voor een beperkte tijdsduur, met nieuwe technische 
specificaties die afwijken van de voorschriften van de bijlagen II en V, mits een adequaat veiligheidsniveau wordt 
gegarandeerd. 

Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 33, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld. 

2.   De bevoegde instanties van een lidstaat nemen de toepasselijke, in lid 1 bedoelde ontheffingen en erkenningen van 

gelijkwaardigheid op in het Uniebinnenvaartcertificaat. 

 

Artikel 26 Moeilijke omstandigheden 

1.   Na het verstrijken van overgangsbepalingen inzake de in bijlage II opgenomen technische voorschriften, kan 
de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarin ontheffingen worden toegestaan van de in die bijlage 

opgenomen technische voorschriften waarop die overgangsbepalingen van toepassing waren, indien deze 
voorschriften technisch moeilijk uitvoerbaar zijn of de toepassing ervan mogelijk onevenredige kosten vergt. 

Die uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 33, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld. 

2.   De bevoegde instanties van een lidstaat nemen de toepasselijke, in lid 1 bedoelde ontheffingen op in het 

Uniebinnenvaartcertificaat. 

 



Artikel 33 Comitéprocedure 

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 7 van Richtlijn 91/672/EEG van de Raad (13) ingestelde comité (hierna 
„het comité” genoemd). Het comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Wanneer het advies van het comité via de schriftelijke procedure moet worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg 
beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, de voorzitter van het comité hiertoe besluit. 

 

Verordening (EU) nr. 182/2011, Artikel 4 

Raadplegingsprocedure 

1. Wanneer de raadplegingsprocedure van toepassing is, brengt het comité advies uit, zo nodig door middel van een 
stemming. Indien het comité zich door middel van een stemming uitspreekt, wordt het advies uitgebracht bij gewone 

meerderheid van stemmen van de leden. 

2. De Commissie neemt een besluit over de aan te nemen ontwerpuitvoeringshandeling, waarbij zij zoveel mogelijk rekening 

houdt met de besprekingen binnen het comité en met het uitgebrachte advies. 

 

Dit is uitgewerkt in CESNI/PT (17) 52 rev. 1 

Ontheffingen voor specifieke vaartuigen (aanbevelingen) overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van Richtlijn 
(EU) 2016/1629 

 

Dit wordt afzonderlijk behandeld. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1493367464923&uri=CELEX:32016L1629#ntr13-L_2016252NL.01011801-E0013
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