
Geeft de wijziging van de beleidsregel problemen bij de toepassing van de overgangsbepalingen? 
 

Beleidsregel Binnenvaart 2013 
 

Het droogstaande onderzoek en het veiligheidsonderzoek vinden plaats in het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het certificaat. De geldigheidsduur 
van het nieuwe certificaat wordt dan gerekend vanaf de vervaldatum van het vorige certificaat. 

Een droogstaand onderzoek dat maximaal twee jaar voorafgaand aan de vervaldatum heeft plaatsgevonden kan worden geaccepteerd. In dat geval wordt 
de geldigheidsduur van het nieuwe certificaat gerekend vanaf de datum van de droogzetting. 

De nieuwe ingangsdatum van het certificaat ligt altijd eerder dan of direct aansluitend aan de afloopdatum van het laatste geldige certificaat. 

 

Er staat niet dat met de afgifte van het certificaat gewacht moet worden tot de afloopdatum van het certificaat. Het is dus mogelijk om in het jaar (moet 
gelezen worden als “een periode van 365 dagen”) alle werkzaamheden uit te voeren en daarna direct een certificaat met een geldigheidsduur van een 
periode van 5 respectievelijk 7 jaar gerekend vanaf de oorspronkelijke afloopdatum te verkrijgen. 
 

Volgens ILT is het echter niet de bedoeling dat de geldigheidsduur van het certificaat op 5 respectievelijk 7 jaar na de oorspronkelijke afloopdatum 
gesteld wordt indien de vernieuwing van het certificaat bewust naar voren gehaald wordt om de uitvoering van de overgangsbepalingen verder uit te 
stellen. Waarschijnlijk zal de afloopdatum van het certificaat dan vanuit de datum van de afgifte van het certificaat berekend worden. Hierover zal nog 
nadere informatie volgen. 

ES-TRIN 2017 
Artikel 32.02 Overgangsbepalingen voor reeds in bedrijf zijnde vaartuigen 
 

1. Vaartuigen die niet volledig aan de voorschriften van deze Standaard voldoen, moeten 

a) daaraan volgens de overgangsbepalingen die worden vermeld in de onderstaande tabel, worden aangepast, en 

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

2. In de onderstaande tabel zijn de volgende definities van toepassing: 

 

"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 binnenschipcertificaat": aan het voorschrift moet zijn voldaan bij de eerstvolgende afgifte of bij de eerstvolgende 
verlenging van het binnenschipcertificaat na de daarop aangegeven datum. 

 

Er staat “bij de eerstvolgende afgifte of verlenging” het blijft dus mogelijk om een certificaat dat in 2020 afloopt in 2019 te verlengen zonder dat direct aan 
de OGB 2020 voldaan moet worden. Voorwaarde hierbij is dat het certificaat tijdig (dus in 2019) afgegeven wordt. 

 

Volgens ILT is het echter niet de bedoeling dat de geldigheidsduur van het certificaat op 5 respectievelijk 7 jaar na de oorspronkelijke afloopdatum 
gesteld wordt indien de vernieuwing van het certificaat bewust naar voren gehaald wordt om de uitvoering van de overgangsbepalingen verder uit te 
stellen. Waarschijnlijk zal de afloopdatum van het certificaat dan vanuit de datum van de afgifte van het certificaat berekend worden. Hierover zal nog 
nadere informatie volgen. 
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