
2006/87/EG tov RL 2016/1629/EU belangrijke artikelen

2006/87/EG EU 2016/1629 artikelen Opmerking wijziging Inhoudelijk

RL 2006/87 02 
toepassingsgebied

RL  2016/1629 02 toepassingsgebied Wat betreft de certificaatplicht 
voor sleep- en duwboten en 
passagiersschepen wijkt het 
BVB, art. 6 nog steeds af van 
deze internationale wetgeving.

onveranderd Artikel 2 Toepassingsgebied
1. Deze richtlijn is van toepassing op de volgende 
vaartuigen:
a) schepen met een lengte (L) van 20 meter of 
meer;
b) schepen waarvan het volume, berekend uit het 
product van lengte (L), breedte (B) en diepgang 
(D), 100 m3 of meer bedraagt;
c) sleep- en duwboten die zijn bestemd om de 
vaartuigen bedoeld onder a) en b) of drijvende 
werktuigen te slepen, te duwen of langszij 
gekoppeld mee te voeren;
d) passagiersschepen;
e) drijvende werktuigen.

RL 2006/87 02a xx RL  2016/1629 03 definities (deel) De rest van de definities staat in 
ES-TRIN artikel 1.01

nieuw Het gaat om de volgende begrippen: vaartuig, 
schip, binnenschip, sleepboot, duwboot, 
passagiersschip, drijvend werktuig, drijvende 
inrichting, drijvend voorwerp, pleziervaartuig, snel 
schip, waterverplaatsing, lengte (L), Breedte (B) 
diepgang (T) en "met elkaar in verbinding staande 
binnenwateren"

RL 2006/87 03b xx RL  2016/1629 20 03  Lijst bevoegde 
instanties

nieuw 3. Iedere lidstaat stelt een lijst op van de bevoegde 
instanties die belast zijn met de uitvoering van die 
technische inspecties en deelt die lijst mee aan de 
Commissie, alsmede eventuele wijzigingen van de 
lijst. De Commissie houdt op een passende 
website een geactualiseerde lijst van de bevoegde 
instanties en inspectie-instanties bij.
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RL 2006/87 09 bevoegde 
autoriteiten

RL  2016/1629 06 lid 1 en 3 
uitvoeren inspecties

Uitgewerkt in bijlage V Er moet 
gecontroleerd worden of er reeds 
geen CvO is afgegeven.

aangepast 1. De Uniebinnenvaartcertificaten worden door de 
bevoegde nationale instanties van de lidstaten 
afgegeven in overeenstemming met deze richtlijn. 
De lidstaten controleren bij afgifte van een 
Uniebinnenvaartcertificaat of aan het betreffende 
vaartuig niet reeds een geldig certificaat is 
afgegeven, zoals bedoeld in artikel 7.
3. Iedere lidstaat stelt een lijst op van de instanties 
die bevoegd zijn voor het toekennen van 
Uniebinnenvaartcertificaten en deelt die lijst, 
alsook eventuele wijzigingen daarin, mee aan de 
Commissie. De Commissie houdt op een 
passende website een geactualiseerde lijst van 
bevoegde instanties bij.

RL 2006/87 09a xx RL  2016/1629 06 Lijst bevoegde 
instanties

De Commissie houdt op een 
passende website een 
geactualiseerde lijst van 
bevoegde instanties bij.

inhoudelijk niet 
aangepast

3. Iedere lidstaat stelt een lijst op van de instanties 
die bevoegd zijn voor het toekennen van 
Uniebinnenvaartcertificaten en deelt die lijst, 
alsook eventuele wijzigingen daarin, mee aan de 
Commissie

RL 2006/87 14 verlening 
certificaten uitzondering

RL  2016/1629 11 uitzonderlijke 
verlenging certificaten

Vervangt ook artikel 2.09, lid 2 
van bijlage II, niet opgenomen in 
ES-TRIN

inhoudelijk niet 
aangepast

In uitzonderlijke omstandigheden kan de 
geldigheidsduur van het Uniebinnenvaartcertificaat 
door de bevoegde instantie die het heeft 
afgegeven of verlengd, zonder technische 
inspectie overeenkomstig de bijlagen II en V 
worden verlengd met maximaal zes maanden. De 
verlenging moet in dat certificaat worden vermeld.

RL 2006/87 13 verlening 
certificaten

RL  2016/1629 12 vernieuwing 
certificaat

Vervangt ook artikel 2.09 van 
bijlage II, niet opgenomen in ES-
TRIN

inhoudelijk niet 
aangepast

Artikel 12 Vernieuwing van 
Uniebinnenvaartcertificaten
1. Het Uniebinnenvaartcertificaat wordt na het 
verstrijken van de geldigheidsduur volgens de in 
artikel 6 vastgestelde voorwaarden vernieuwd, na 
een technische inspectie waarmee wordt 
nagegaan of het vaartuig voldoet aan de 
technische voorschriften in de bijlagen II en V. 
Uniebinnenvaartcertificaten kunnen worden 
vernieuwd door iedere bevoegde instantie die 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, aan de Commissie 
is medegedeeld.
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RL 2006/87 12 vervanging 
certificaten

RL  2016/1629 13 vervanging 
certificaten

Vervangt ook artikel 2.09, lid 4 
van bijlage II, niet opgenomen in 
ES-TRIN

inhoudelijk niet 
aangepast

Artikel 13 Vervanging van 
Uniebinnenvaartcertificaten
Iedere lidstaat stelt de voorwaarden vast 
waaronder een verloren of beschadigd geldig 
Uniebinnenvaartcertificaat kan worden vervangen. 
Die voorwaarden vereisen dat een vaartuig dat om 
vervanging van een certificaat verzoekt, in geval 
van verlies, een verklaring van verlies van het 
certificaat voorlegt of, in geval van beschadiging, 
het beschadigde certificaat inlevert. Op het 
vervangingscertificaat wordt vermeld dat het een 
duplicaat betreft.

RL 2006/87 15 wijziging of 
reparatie

RL  2016/1629 14 wezenlijke 
verandering of reparatie

Vervangt ook artikel 2.07 van 
bijlage II, niet opgenomen in ES-
TRIN

inhoudelijk niet 
aangepast

Artikel 14 Wezenlijke veranderingen aan of 
wezenlijke reparaties van vaartuigen
Na iedere wezenlijke verandering of reparatie die 
gevolgen heeft voor de naleving door het vaartuig 
van de in de bijlagen II en V bedoelde technische 
voorschriften betreffende de structurele 
deugdelijkheid, de vaar- of 
manoeuvreereigenschappen of de bijzondere 
kenmerken ervan, wordt dat vaartuig, voordat het 
weer in bedrijf wordt genomen, aan de in artikel 6 
bedoelde technische inspectie onderworpen.

RL 2006/87 16 weigering 
certificaat

RL  2016/1629 15 weigering afgifte 
certificaat

inhoudelijk niet 
aangepast

Artikel 15 Weigering van afgifte of vernieuwing 
van, en intrekking van Uniebinnenvaartcertificaten
1. Elk besluit om een Uniebinnenvaartcertificaat 
niet af te geven of niet te vernieuwen, wordt met 
redenen omkleed. Het wordt aan de eigenaar van 
het vaartuig of zijn vertegenwoordiger 
medegedeeld met vermelding van de 
mogelijkheden en toepasselijke termijnen om in de 
betrokken lidstaat beroep aan te tekenen.
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RL 2006/87 18 erkenning 3e 
landen

RL  2016/1629 16 erkenning andere 
landen

inhoudelijk niet 
aangepast

Artikel 16 Erkenning van vaartcertificaten van 
vaartuigen uit derde landen
In afwachting van de inwerkingtreding van 
overeenkomsten tussen de Unie en derde landen 
inzake de wederzijdse erkenning van 
vaartcertificaten kunnen de bevoegde instanties 
van een lidstaat de vaartcertificaten van vaartuigen 
van derde landen erkennen voor bevaring binnen 
het grondgebied van die lidstaat.

RL 2006/87 18a xx RL  2016/1629 17 registers van 
certificaten

Vervangt ook artikel 2.17 van 
bijlage II, niet opgenomen in ES-
TRIN

nieuw De lidstaten zorgen ervoor dat hun bevoegde 
instanties een register bijhouden betreffende alle 
certificaten die zij hebben afgegeven of vernieuwd 
uit hoofde van de artikelen 6, 8, 9 en 12. Dat 
register omvat de informatie die is opgenomen in 
het modelcertificaat van bijlage II.

RL 2006/87 18b xx RL  2016/1629 18 uniek 
scheepsnummer

Vervangt ook artikel 2.18 van 
bijlage II, niet opgenomen in ES-
TRIN

aangepast 1. De lidstaten zorgen ervoor dat ieder vaartuig 
overeenkomstig de bijlagen II en V een uniek 
Europees scheepsidentificatienummer (ENI-
nummer) wordt toegekend.
2. Ieder vaartuig heeft slechts één ENI-nummer 
dat gedurende zijn hele levensduur onveranderd 
blijft.
3. Bij de afgifte van een Uniebinnenvaartcertificaat 
neemt de bevoegde instantie daar het ENI-
nummer in op.
4. Iedere lidstaat stelt een lijst op van de voor het 
toekennen van ENI-nummers bevoegde instanties 
en deelt die lijst aan de Commissie mee, alsmede 
eventuele wijzigingen van de lijst. De Commissie 
houdt op een passende website een 
geactualiseerde lijst van bevoegde instanties bij.
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RL 2006/87 18c xx RL  2016/1629 19 
scheepsrompdatabank

nieuw 1. De Commissie houdt de EHDB bij om 
administratieve maatregelen voor de 
instandhouding van de veiligheid en het 
navigatiecomfort te ondersteunen en de 
toepassing van deze richtlijn te garanderen.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
instanties voor ieder vaartuig onverwijld de 
volgende informatie in de EHDB invoeren:……..
3. De in lid 2 bedoelde gegevens kunnen worden 
verwerkt door de bevoegde instanties van de 
lidstaten, partijen bij de Herziene Rijnvaartakte en 
derde landen die zijn belast met taken in verband 
met de toepassing van deze richtlijn en van 
Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (11) voor de volgende doeleinden: ….

RL 2006/87 10 uitvoering 
onderzoek

RL  2016/1629 20  01 uitvoeren 
technische inspecties

Vervangt ook artikel 2.02 van 
bijlage II, niet opgenomen in ES-
TRIN

aangepast 1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 3 
bedoelde bevoegde instanties de aanvankelijke, 
alsmede de periodieke, bijzondere en vrijwillige 
inspecties, als bedoeld in deze richtlijn, uitvoeren.
2. Die bevoegde instanties kunnen geheel of ten 
dele afzien van de technische inspectie van het 
vaartuig, indien uit een geldige verklaring die door 
een overeenkomstig artikel 21 erkend 
classificatiebureau is afgegeven, blijkt dat het 
vaartuig geheel of ten dele voldoet aan de 
technische voorschriften als bedoeld in de bijlagen 
II en V.
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RL 2006/87 17 aanvullend 
onderzoek

RL  2016/1629 22 controle op de 
naleving

Aangepast, er wordt niet meer 
naar een bijlage verwezen maar 
de maatregelen worden 
rechtstreeks vermeld

aangepast 1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun bevoegde 
instanties te allen tijde kunnen nagaan of op een 
vaartuig een geldig certificaat aanwezig is 
overeenkomstig artikel 7 en of het vaartuig voldoet 
aan de voorschriften voor de afgifte van een 
dergelijk certificaat.
Indien de voorschriften niet zijn nageleefd, nemen 
de bevoegde instanties overeenkomstig de leden 2 
tot en met 5 van dit artikel passende maatregelen. 
Voorts verzoeken die instanties de eigenaar van 
het vaartuig of zijn vertegenwoordiger alle nodige 
maatregelen te nemen om de situatie binnen een 
door hen bepaalde termijn recht te zetten.
De bevoegde instantie die het op het vaartuig 
aanwezige certificaat heeft afgegeven, wordt 
uiterlijk zeven dagen na de controle op de hoogte 
gesteld van de niet-naleving.

RL 2006/87 05 aanvullende of 
minder zware eisen

RL  2016/1629 23 aangepaste 
voorschriften bepaalde zones

inhoudelijk niet 
aangepast

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.
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.
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RL 2006/87 22 aanvullende 
voorschriften

RL  2016/1629 24 ontheffing 
bepaalde categorieën

inhoudelijk niet 
aangepast

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;
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.
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.
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RL 2006/87 07 ontheffingen RL  2016/1629 24 ontheffingen 
vaartuigen

Wijkt inhoudelijk niet veel af aangepast 1. De lidstaten kunnen, mits een passend 
veiligheidsniveau wordt gehandhaafd, geheel of 
gedeeltelijk ontheffing van de toepassing van deze 
richtlijn verlenen voor:
…...
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.
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.

RL 2006/87 07a xx RL  2016/1629 25 gebruik nieuwe 
technologieën

nieuw 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:
…..
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.
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RL 2006/87 07b xx RL  2016/1629 26 moeilijke 
omstandigheden

Vervangt deels artikel 24.03 van 
bijlage II, deze clausule is niet in 
dit artikel van  ES-TRIN 
opgenomen.

aangepast 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.

RL 2006/87 07c xx RL  2016/1629 27 register type 
gekeurde uitrusting

Geheel nieuw nieuw De Commissie publiceert op een passende 
website een register van overeenkomstig de 
bijlagen II en V typegoedgekeurde uitrusting.

RL 2006/87 08 afgifte 
certificaten

RL  2016/1629 29 vaartuigen die van 
RL 82/714/EEG zijn uitgesloten

Geen belangrijke verschillen met 
het oude artikel 8. De einddatum 
blijft 30 december 2018

inhoudelijk niet 
aangepast

1. Het Uniebinnenvaartcertificaat wordt afgegeven 
voor vaartuigen die van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 82/714/EEG van de Raad (12) zijn 
uitgesloten, maar die overeenkomstig artikel 2, lid 
1, van deze richtlijn onder deze richtlijn vallen, na 
een technisch inspectie om na te gaan of het 
vaartuig aan de technische voorschriften als 
bedoeld in de bijlagen II en V bij deze richtlijn 
voldoet. Die technische inspectie wordt verricht na 
het verstrijken van het huidige certificaat van het 
vaartuig, en in geen geval later dan 30 december 
2018.

RL 2006/87 08a xx RL  2016/1629 30 OGB tijdelijke 
voorschriften

nieuw Tijdelijke voorschriften die overeenkomstig artikel 
1.06 van bijlage II bij Richtlijn 2006/87/EG zijn 
vastgesteld, blijven geldig tot de geldigheidsduur 
ervan verstrijkt.
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RL 2006/87 19a xx RL  2016/1629 34 evaluatie nieuw Vóór 7 oktober 2021 dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een verslag in 
waarin zij de doeltreffendheid van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen evalueert, met 
name met betrekking tot de harmonisatie van 
technische voorschriften en de ontwikkeling van 
technische normen voor de binnenvaart. In het 
verslag worden ook de mechanismen voor 
samenwerking met voor binnenvaart bevoegde 
internationale organisaties geëvalueerd. Het 
verslag gaat zo nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel met het oog op verdere 
stroomlijning van de samenwerking en coördinatie 
bij de uitwerking van normen waarnaar in 
rechtshandelingen van de Unie kan worden 
verwezen. De Commissie dient na elke belangrijke 
ontwikkeling op het gebied van de binnenvaart een 
soortgelijk verslag in.

RL 2006/87 24 sancties RL  2016/1629 35 sancties Identiek inhoudelijk niet 
aangepast

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op overtredingen 
van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om de toepassing van die sancties te 
waarborgen. Deze sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

RL 2006/87 21 voortzetting RL 
82/714/EEG

RL  2016/1629 36 wijziging RL 
2009/100/EG

aangepast Richtlijn 2009/100/EG wordt als volgt gewijzigd: 
1) Artikel 1 wordt vervangen door:
Deze richtlijn is van toepassing op schepen die 
worden gebruikt voor vrachtvervoer op 
binnenwateren met een draagvermogen van 20 
metrische ton of meer:
a) met een lengte van minder dan 20 meter, en
b) waarvan het product van de lengte (L), de 
breedte (B) en de diepte (D) minder dan 100 
kubieke meter bedraagt.
Deze richtlijn laat het reglement betreffende het 
onderzoek van schepen op de Rijn en het 
Europees Verdrag inzake het internationale 
vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren („ADN”) onverlet.”.
…….
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RL 2006/87 25 intrekking 
82/714/EEG

RL  2016/1629 38 intrekking 
2006/87/87/EG

nieuw Richtlijn 2006/87/EG wordt ingetrokken met ingang 
van 7 oktober 2018.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden 
als verwijzingen naar deze richtlijn en worden 
gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VII.

RL 2006/87 26 inwerkingtreding RL  2016/1629 39 inwerkingtreding RL 2016/1629 treedt in werking 
op 7 oktober 2016

nieuw Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag 
na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 14 september 2016.

RL 2006/87 27 adresstaten RL  2016/1629 40 adresstaten inhoudelijk niet 
aangepast

Artikel 40 Adresstaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten behalve 
Denemarken, Estland, Ierland, Griekenland, 
Spanje, Cyprus, Letland, Malta, Portugal, Slovenië 
en Finland.
Gedaan te Straatsburg, 14 september 2016.

RL 2006/87 B02 technische 
eisen

RL  2016/1629 B02 Technische eisen Verwijzing naar ES-TRIN 2017-01 aangepast Bijlage II minimale technische voorschriften voor 
vaartuigen op de binnenwateren van de zones 1, 2, 
3 en 4
De technische voorschriften voor vaartuigen zijn de 
voorschriften in de ES-TRIN-norm 2015/1 
(inmiddels vervangen door ES-TRIN-norm 2017-1).

RL 2006/87 B03 aanvullende 
eisen zone 1 en 2

RL  2016/1629 B03 Aanvullende 
eisen zone 1 en 2

onveranderd Bijlage III gebieden waarop aanvullende 
technische voorschriften voor vaartuigen op 
binnenwateren van de zones 1, 2 en niet in 
verbinding staande binnenwateren van zone 3 
kunnen worden opgelegd
Eventuele aanvullende technische voorschriften 
die een lidstaat overeenkomstig artikel 23, leden 1 
en 2, van deze richtlijn aanneemt voor vaartuigen 
die in de wateren van het grondgebied van die 
lidstaat varen, moeten beperkt blijven tot de 
volgende gebieden:
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RL 2006/87 B04 minder 
strenge eisen zone 3 en 4

RL  2016/1629 B04 Minder strenge 
eisen zone 3 en 4

onveranderd Bijlage IV gebieden waarop minder strenge 
technische voorschriften voor vaartuigen op de 
binnenwateren van de zones 3 en 4 mogen worden 
gehanteerd
De door een lidstaat overeenkomstig artikel 23, lid 
4, van deze richtlijn toegestane minder strenge 
technische voorschriften voor schepen die 
uitsluitend op waterwegen van zone 3 of zone 4 op 
het grondgebied van die lidstaat varen, zijn tot de 
volgende gebieden beperkt:

RL 2006/87 B05a xx RL  2016/1629 B05 Procedurele 
bepalingen

Vervangt eigenlijk hoofdstuk 2 
van de Bijlage II

nieuw Bijlage V  gedetailleerde procedurele bepalingen
Inspectie instanties, aanbieden voor-  en uitvoeren 
van inspectie, wijzigen certificaat enz.
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