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Wijziging van ES-TRIN 2017/1 
Overgangsbepalingen met betrekking tot bijboten 

 

 

Mededeling van het secretariaat 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bijgaand vindt u een door het secretariaat uitgewerkt voorstel voor de wijziging van ESTRIN 2017/1 

met betrekking tot de overgangsbepalingen voor bijboten. 
 

De werkgroep CESNI/PT heeft in november 2017 het wijzigingsvoorstel voor ES-TRIN onderzocht en 

goedgekeurd en besloten dit voorstel aan het Comité voor te leggen met het oog op de aanvaarding 

van de volgende editie van ES-TRIN (zie CESNI/PT (17)m 91, punt 3c). De werkgroep CESNI/PT wil 

bovendien de lijst van de bijboten (bijlage 2 bij CESNI/PT (17) 50 rev. 1) graag gepubliceerd zien op 

de website van CESNI. 
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Bijlage bij CESNI/PT (17) 50 rev. 2 

 

1. De tabel bij artikel 32.02, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 

a) De vermelding bij artikel 13.07, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
“ 

Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden 

13.07 Lid 1 Toepassing van de 

Europese norm op 

bijboten 

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat 

na 

 

Voor bijboten die vóór 1.10.2003 aan boord aanwezig 

waren, volstaat het om aan te tonen dat zij voldoen aan de 

veiligheidsvoorschriften van artikel 32.06. 

1.1.2020 

” 

 

2. De tabel bij artikel 32.05, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 

a) De vermelding bij artikel 13.07, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
“ 

Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden Van kracht 

13.07 Lid 1 Toepassing van 

de Europese norm 

op bijboten 

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat na 

 

Voor bijboten die vóór 1.10.2003 aan boord 

aanwezig waren, volstaat het om aan te tonen dat 

zij voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van 

artikel 32.06. 

1.1.2020 1.10.2003 

” 

 
3. Na artikel 32.05 wordt een nieuw artikel 32.06 als volgt toegevoegd: 

 

“Artikel 32.06 
Bijboten die vóór 1.10.2003 aan boord van vaartuigen aanwezig waren 

 

1. Bijboten, die vóór 1.10.2003 aan boord waren, moeten 

a)  op de door CESNI gepubliceerde lijst van bijboten voor de Binnenvaart vermeld zijn of 

b) voldoen aan de in lid 2 vermelde keuringseisen. 

 

2. De onder lid 1, onderdeel b vermelde bijboten, moeten ten minste aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

a)  De bijboot moet van adequaat materiaal gemaakt zijn. Kunststof bijboten moeten geen 

tekenen van degeneratie vertonen. 

b)  Het product  𝐿𝐵  ∙  𝐵𝐵  ∙  𝐻𝐵moet ten minste 2,7 m³ bedragen. 

c)  De bijboot moet voldoende plaatsen voor het maximum toegelaten aantal personen 

bieden en moet met dit aantal personen veilig kunnen manoeuvreren. 
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d)  Het vrijboord moet met het maximum toegelaten aantal inzittenden en de uitrusting ten 

minste 25 cm bedragen. 

e) Het resterend drijfvermogen in kN van de geheel met water volgeslagen boot zonder 

inzittenden moet ten minste  

0,3 ∙  𝐿𝐵  ∙  𝐵𝐵  ∙  𝐻𝐵 

bedragen. 

De bijboot moet in alle beladingomstandigheden rechtop blijven varen. 

f)  De bijboot is voorzien van een deugdelijke uitrusting: 2 roeiriemen, hoosvat, meertouw 

en vanglijn, 2 dollen met borgbevestiging, sleepoog en hijsbevestiging. 

g) De bijboot moet over een lensmogelijkheid beschikken die uit corrosiebestendig 

materiaal vervaardigd is en op elk gewenst moment snel en veilig kan worden gesloten. 

De stop hiervan moet onlosmakelijk met de bijboot verbonden zijn. 

h) Alle betreedbare delen van de bijboot dienen slipvrij te zijn.  

i) Wanneer de dolboord niet kan worden omvat of het vrijboord van de ledige bijboot meer 

dan 30 cm bedraagt, moet de bijboot rondom van touwen en of handvaten zijn voorzien 

waaraan iemand die zich in het water bevindt, zich kan vast houden. 

j) De bijboot moet aan beide zijden worden voorzien van een retro-reflecterende strook 

die tenminste 0,1 m breed en 1 m lang bedraagt. 

k) In de bijboot moet een waarschuwingsbord overeenkomstig bijlage 4, figuur 10, worden 

geïnstalleerd. 

l) De parameters vermeld onder letter b en e betekenen: 

𝐿𝐵: de lengte van de bijboot in m; 

𝐵𝐵: de breedte van de bijboot in m; 

𝐻𝐵: de hoogte in de zijde van de bijboot in m. 

 

De consistentie van de boot met deze voorwaarden moet door een erkend deskundige 

worden bevestigd; in welk geval de voorwaarden c en e moeten worden gecontroleerd door 

middel van een praktisch experiment in stilstaand water. 

 

3. Bijboten volgens overeenkomstig lid 1 moeten gemarkeerd worden met een metalen plaat 

volgens het volgende patroon: 

Bijboot bij:  

UNIEK EUROPEEES SCHEEPSIDENTIFICATIENUMMER:  ....................................  

CERTIFICAAT VAN ONDERZOEK VOOR RIJNSCHEPEN / 

UNIECERTIFICAAT VOOR BINNENSCHEPEN NUMMER:  ....................................  

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN:   ....................................  

 

De informatie op de plaat moet worden bevestigd door een Commissie van deskundigen 

door middel van het aanbrengen van een stempel op de plaat.” 
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4. De tabel bij artikel 33.02, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 

a) De vermelding bij artikel 13.07, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
“ 

Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden 

13.07  Lid 1 Toepassing van de 

Europese norm op 

bijboten 

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat 

na 

 

Voor bijboten die vóór 01.01.2009 aan boord aanwezig 

waren, volstaat het om aan te tonen dat zij voldoen aan de 

veiligheidsvoorschriften van artikel 33.04. 

1.1.2029 

” 

 

5. Na artikel 33.03 wordt een nieuw artikel 33.04 als volgt toegevoegd: 
 

“Artikel 33.04 
Bijboten die vóór 1.1.2009 aan boord van vaartuigen aanwezig waren 

 

1. Bijboten die vóór 1.1.2009 aan boord waren, moeten 

a) op de door CESNI gepubliceerde lijst van bijboten voor de Binnenvaart vermeld zijn, of 

b) voldoen aan de in artikel 32.06, lid 2 vermelde keuringseisen. 
 

2. Bijboten volgens overeenkomstig lid 1 moeten gemarkeerd worden met een metalen plaat 

volgens het volgende patroon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie op de plaat moet worden bevestigd door een Commissie van deskundigen door 

middel van het aanbrengen van een stempel op de plaat.” 

 

*** 

Bijboot bij:  

UNIEK EUROPEEES SCHEEPSIDENTIFICATIENUMMER:  .........................................  

UNIECERTIFICAAT VOOR BINNENSCHEPEN NUMMER:  .........................................  

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN:   .........................................  
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