
Overzicht van de relevante wettelijke voorschriften bij de casco 

keuringen 

ESTRIN  

Hoofdstuk 3 Scheepsbouwkundige eisen 

Artikel 3.01 Algemene regels 
Schepen moeten volgens goed scheepsbouwgebruik zijn gebouwd. 

Artikel 3.02 Sterkte en stabiliteit 
1. De sterkte van de scheepsromp moet zodanig zijn dat zij in overeenstemming is met de 

belasting waaraan de romp onder normale omstandigheden is blootgesteld. 

a) Bij nieuwbouw van een schip en bij verbouwingen waardoor de sterkte van het schip kan 
worden beïnvloed, dient door berekeningen te worden aangetoond dat de scheepsromp 
sterk genoeg is. Dit is niet nodig, indien een klassecertificaat of een verklaring van een 
erkend classificatiebureau wordt overgelegd. 

b) Bij periodieke onderzoeken moeten bij schepen die van staal zijn gebouwd als minimale 
dikten van de bodem-, kim- en zijbeplating ten minste de grootste van de aan de hand van 
de volgende formules vastgestelde waarden worden genomen: 

1. Voor schepen met een lengte � van meer dan 40 m: ���� = � ∙ � ∙ � (2,3 +
0,04 �)[��];

voor schepen met een lengte � van 40 m of minder: ���� = � ∙ � ∙ � (1,5 +
0,06 �)[��], echter ten minste 3,0 mm. 

2. ���� =  0,005 × �  [��].

In deze formules betekent: 

� = spantafstand in [mm]; 

� = factor voor spantafstand: 

� =  1 voor � ≤ 500 ��,

� =  1 +  0,0013 (� −  500) voor � >  500 ��;

� = factor voor bodem- en zijbeplating of kimbeplating: 

� =  1,0 voor bodem- en zijbeplating, 

� =  1,25 voor kimbeplating. 

Bij de berekening van de minimumdikte van de kimbeplating kan voor de factor voor de 
spantafstand worden uitgegaan van � =  1. De minimumdikte van de kimbeplating mag 
echter in geen geval minder zijn dan die van de bodem- en zijbeplating. 

� = factor voor bouwwijze: 

� =  0,95 voor schepen met een dubbele bodem en zijtanks, waarvan het 
laadruimlangsschot in de zijde verticaal onder de dennenboom is 
geplaatst,

� =  1,0 voor schepen met een andere bouwwijze. 

Passagiersschepen, artikel 19.01, lid 1 
De volgende bepalingen zijn niet van toepassing: 
a) artikel 3.02, eerste lid, onderdeel b; 

c) De minimale plaatdikte die met de onderdeel b vermelde formules is berekend mag bij 
schepen die in langsrichting zijn gebouwd en die van een dubbele bodem en zijtanks zijn 
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voorzien, zoveel minder zijn als door een erkend classificatiebureau is vastgesteld en 
gedocumenteerd nadat de voldoende sterkte (sterkte in langs- en dwarsrichting alsmede 
plaatselijke sterkte) van de scheepsromp rekenkundig is aangetoond. 

Vernieuwing van de beplating is noodzakelijk wanneer de dikte van bodem-, kim- of 
zijbeplating minder is dan de aldus vastgestelde toelaatbare waarde. 

De volgens bovenstaande methode vastgestelde waarden voor de minimumdikten van de 
beplating van de scheepshuid zijn grenswaarden bij een normale en gelijkmatige slijtage 
onder de voorwaarde dat scheepsbouwstaal is gebruikt en dat de inwendige constructie-
delen, zoals spanten, bodemwrangen en hoofd-, langs- en dwarsverbanddelen zich in 
goede staat bevinden en dat het casco geen schade heeft opgelopen die wijst op over-
belasting van de romp in langsscheepse richting. 

Indien de werkelijke waarden lager zijn dan de berekende waarden, moeten de 
desbetreffende platen worden vervangen of gerepareerd. Plaatselijke kleine, dunnere 
plekken kunnen worden toegestaan tot een afwijking van ten hoogste 10% van de 
minimumdikte. 

Zie ESI-II-1 Minimumdikte van de scheepshuid van sleepschepen 

Zie ESI-II-2 Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid 

2. Indien voor de scheepsromp een ander materiaal dan staal wordt gebruikt, moet met een 
berekening worden aangetoond dat de sterkte (sterkte in langs- en dwarsrichting alsmede 
plaatselijke sterkte) ten minste overeenkomt met die, welke bij het gebruik van staal met 
inachtneming van de minimale dikten als bedoeld in het eerste lid zou zijn geresulteerd. Indien 
een klassecertificaat dan wel een verklaring van een erkend classificatiebureau wordt 
overgelegd kan deze berekening achterwege blijven. 

3. De stabiliteit van de schepen moet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor zij zijn 
bestemd. 

Artikel 3.03 Scheepsromp 

Drijvende werktuigen Artikel 22.02, lid 1a: Artikel 3.03, eerste en tweede lid, is van 
overeenkomstige toepassing; 
Kan hieruit opgemaakt worden dat de overige artikelen van artikel 3.03 niet van 
toepassing zijn? 

1. De volgende waterdichte schotten, die reiken tot tegen het dek of, wanneer er geen dek is, tot 
aan de bovenkant van het scheepsboord, moeten ten minste zijn aangebracht: 

a) een aanvaringsschot op een redelijke afstand van de voorsteven, zodanig dat bij vollopen 
van het vóór het aanvaringsschot gelegen waterdichte compartiment het drijfvermogen van 
het beladen schip behouden blijft en dat een resterende veiligheidsafstand van 100 mm in 
stand blijft. 

Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien het aanvaringsschot op een afstand 
tussen 0,04 � en 0,04 � +  2 �, gemeten vanaf de voorloodlijn, is aangebracht. 

Indien deze afstand meer is dan 0,04 � +  2 �, moet het voldoen aan deze eis rekenkundig 
worden aangetoond. 

De afstand mag tot 0,03 � worden gereduceerd. In dat geval moet rekenkundig worden 
aangetoond dat aan de eis in de eerste alinea kan worden voldaan, wanneer het vóór het 
aanvaringsschot gelegen waterdichte compartiment alsmede de direct daaraan grenzende 
compartimenten samen zijn volgelopen. 

Art. 3.03 lid 1, onder a Plaats van het aanvaringsschot 
32.02 Rijn: N.V.O. bij CvO na 1.1.2035 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2049 
33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 



b) Een achterpiekschot op een redelijke afstand van de achtersteven bij schepen met een 
lengte � van meer dan 25 m, zodanig dat bij vollopen van het achter het achterpiekschot 
gelegen waterdichte compartiment het drijfvermogen van het vol beladen schip behouden 
blijft en dat een resterende veiligheidsafstand van 100 mm in stand blijft. 

Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien het achterpiekschot op een afstand 
tussen 1,4 m en 0,04 � +  2 �, gemeten vanaf het snijpunt van de achterzijde van de 
scheepsromp met het vlak van de grootste inzinking, is aangebracht. 

Indien deze afstand meer is dan 0,04 � +  2 �, moet het voldoen aan deze eis rekenkundig 
worden aangetoond. 

De afstand mag tot 1 m worden gereduceerd. In dat geval moet rekenkundig worden 
aangetoond dat aan de eis in de eerste alinea kan worden voldaan, wanneer de achter het 
achterpiekschot gelegen waterdichte compartiment alsmede de direct daaraan grenzende 
compartimenten samen zijn volgelopen. 

Art. 3.03 lid 1, onder b Plaats van het achterpiekschot 
32.02 Rijn: N.V.O. bij CvO na 1.1.2035 
32.05 Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2035 Van kracht 7-10-2018 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2049 
33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 

Duwboten, artikel 21.01 4e lid 
Bij duwboten is een aanvaringsschot als bedoeld in artikel 3.03, eerste lid onderdeel a, 
niet vereist. 

Artikel 21.02, 2e lid 
Voor zeeschipbakken met een lengte L van ten hoogste 40 m geldt bovendien: 
 a) Waterdichte schotten als bedoeld in artikel 3.03, eerste lid, zijn niet vereist, wanneer 
de frontale gedeelten van de bak zodanig zijn versterkt dat zij een belasting kunnen 
opnemen die ten minste 2,5 maal zo groot is als die van het aanvaringsschot van een 
binnenschip met een overeenkomstige diepgang dat is gebouwd volgens de voorschriften 
van een erkend classificatiebureau; 

Hoofdstuk 4 Veiligheidsafstand, vrijboord en diepgangsschalen 

Artikel 4.04 Inzinkingsmerken 

4.04: Inzinkingsmerken: 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij C.V.O. na: 30.12.2024 

1. Voor de toepassing van artikel 4.04 en 4.05 is de zone R gelijkwaardig aan zone 3. 

2. Het vlak van de grootste inzinking moet zo worden vastgesteld dat gelijktijdig aan de 
voorschriften omtrent het kleinste vrijboord en aan die omtrent de kleinste veiligheidsafstand 
wordt voldaan. De Commissie van deskundigen kan echter uit veiligheidsoverwegingen een 
groter vrijboord, dan wel een grotere veiligheidsafstand vaststellen. 

Het vlak van de grootste inzinking wordt ten minste vastgesteld voor zone 3. 

3. Het vlak van de grootste inzinking wordt door goed zichtbare en onuitwisbare inzinkingsmerken 
aangegeven. 

4. De inzinkingsmerken voor zone 3 bestaan uit een rechthoek met horizontale zijden van 300 mm 
en verticale zijden van 40 mm, waarvan de basis samenvalt met het vlak van de toegelaten 
grootste inzinking. Andersoortige inzinkingsmerken dienen een dergelijke rechthoek te 
bevatten. 

5. Schepen moeten ten minste drie paar inzinkingsmerken hebben, waarvan één paar ongeveer 
midscheeps en de twee andere op ongeveer 1/6 van de lengte � achter de voorsteven, 
respectievelijk vóór de achtersteven moeten zijn aangebracht. 
Evenwel kan:  



a) bij schepen waarvan de lengte � minder dan 40 m bedraagt, met twee paar merken 
worden volstaan, die op 1/4 van de lengte � achter de voorsteven, respectievelijk vóór de 
achtersteven moeten zijn aangebracht; 

b) bij schepen die niet zijn bestemd voor het vervoer van goederen, met één paar merken 
worden volstaan, dat ongeveer midscheeps moet zijn aangebracht 

6. De ingevolge een nieuw onderzoek ongeldig geworden inzinkingsmerken of aanduidingen 
moeten onder toezicht van de Commissie van deskundigen worden verwijderd of als ongeldig 
worden gekenmerkt. Onduidelijk geworden inzinkingsmerken mogen alleen onder toezicht van 
een Commissie van deskundigen worden vervangen. 

7. Wanneer het schip overeenkomstig het Verdrag van 1966 betreffende de meting van 
binnenschepen is gemeten en de ijkmerken in hetzelfde vlak liggen als de in deze standaard 
voorgeschreven inzinkingsmerken, gelden deze ijkmerken ook als inzinkingsmerken; dit wordt 
aangetekend in het binnenschipcertificaat. 

8. Op schepen die op andere binnenwaterzones dan zone 3 varen (zones 1, 2 of 4), moet aan de 
in lid 4 voorgeschreven paren inzinkingsmerken aan voor- en achtersteven een verticale streep 
worden toegevoegd, van waaruit met een extra lijn, of voor meerdere zones meerdere extra 
lijnen, met een lengte van 150 mm naar de boeg van het schip toe het inzinkingsniveau ten 
opzichte van het inzinkingsmerk voor zone 3 wordt aangegeven. 

Deze verticale streep en de horizontale lijn hebben een dikte van 30 mm. Naast het 
inzinkingsmerk op de boeg van het schip moet het cijfer van de betreffende zone worden 
aangegeven. De afmetingen van dit cijfer zijn 60 x 40 mm (zie figuur 1). 

Figuur 1 

Artikel 4.06 Diepgangsschalen 
1. Elk schip waarvan de diepgang meer dan 1 m kan bereiken moet aan het achterschip aan 

iedere zijde van een diepgangsschaal zijn voorzien; aanvullende diepgangsschalen zijn 
toegestaan. 

2. Het nulpunt van iedere diepgangsschaal moet loodrecht daaronder liggen in een vlak 
evenwijdig aan het vlak van de grootste inzinking, dat door het laagste punt van de 
scheepsromp gaat of van de kiel, wanneer deze aanwezig is. De afstand loodrecht boven het 
nulpunt moet in decimeters zijn ingedeeld. Deze indeling moet vanaf het vlak voor de waterlijn 
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bij ledig schip tot 100 mm boven het vlak van de grootste inzinking op iedere diepgangsschaal 
door ingehakte of ingeslagen merken zijn aangebracht. Deze indeling moet voorts in de vorm 
van goed zichtbare, afwisselend in twee verschillende kleuren geschilderde stroken zijn 
aangeduid. De indeling moet naast de schaal ten minste bij elke 5 decimeter, alsmede aan het 
boveneinde, door cijfers zijn aangegeven. 

3. De twee achterste ijkschalen, die met toepassing van het in artikel 4.04, lid 7, genoemde 
verdrag zijn aangebracht, kunnen als diepgangsschalen dienstdoen, mits zij overeenkomstig 
bovenstaande voorschriften zijn ingedeeld; in voorkomend geval moeten de cijfers voor de 
diepgang zijn toegevoegd. 

Artikel 4.07 Bijzondere bepalingen voor schepen die op waterwegen van zone 4 varen 
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. 

Hoofdstuk 6 Stuurinrichtingen 

33.03 Overige schepen kiel < 1985: Uitvoering van de stuurinrichting  
N.V.O. zonder einddatum 

Artikel 21.02, lid 1 
Voor duwbakken zonder stuurinrichting, verblijven, machinekamers of ketelruimen zijn 
niet van toepassing: 
a) de hoofdstukken 5, 6, 7 en 15; 
b) Artikel 8.08, tweede tot en met achtste lid, artikel 13.02, artikel 13.08, eerste lid. 

Artikel 6.01 Algemene eisen 
1.  Schepen moeten zijn voorzien van een betrouwbaar werkende stuurinrichting waarmee ten 

minste de in hoofdstuk 5 bedoelde manoeuvreereigenschappen worden bereikt. 

6.01: lid 1: Manoeuvreereigenschappen volgens hoofdstuk 5:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2035 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2049 

2. Werktuiglijk aangedreven stuurinrichtingen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat het roer niet 
onvoorzien van stand kan veranderen. 

3. De gehele stuurinrichting moet voor een permanente slagzij van het schip tot 15° en 
omgevingstemperaturen van  20 °C tot + 50 °C geschikt zijn. 

6.01. lid 3: Helling en omgevingstemperatuur:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2010 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2024 

Zeilende passagiersschepen, artikel 20.04, lid 1 
In afwijking van artikel 6.01, derde lid, en artikel 10.01, derde lid, moeten de installaties 
op een permanente slagzij van het schip tot 20° berekend zijn. 

4. De afzonderlijke onderdelen van de stuurinrichting moeten qua sterkte zodanig zijn 
geconstrueerd dat alle onder normale omstandigheden daarop inwerkende krachten goed 
kunnen worden opgenomen. De van buitenaf op het roer inwerkende krachten mogen het 
functioneren van de stuurmachine en zijn aandrijving niet beïnvloeden. 



5. Stuurinrichtingen moeten een mechanisch aangedreven stuurmachine hebben, wanneer de 
voor de bediening van het roer te leveren krachten dit vereisen. 

6. Stuurmachines met een mechanische aandrijving moeten een beveiliging tegen overbelasting 
hebben die het door de aandrijving uitgeoefende koppel begrenst. 

7. As doorvoeringen van roerkoningen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat geen water 
verontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. 

6.01. lid 7: Doorvoering van roerkoningen: Voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd 
vóór 1996, uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat  
32.02 Rijn: na: 1.1.2015  

6.01. lid 7: Doorvoering van roerkoningen: 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2029 

Artikel 6.05 Handaandrijving 
1. Het handstuurwiel mag niet meegedraaid kunnen worden door een mechanische aandrijving. 

6.05: lid 1: Automatische ontkoppeling van het handstuurwerk:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2010 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2024

2. Terugslag van het stuurwiel moet bij automatisch inschakelen van de handaandrijving bij iedere 
stand van het roer zijn verhinderd. 

Hoofdstuk 8 Werktuigbouwkundige eisen 

Artikel 8.03 Voortstuwingsinstallaties 

5. Doorvoeringen van assen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende 
smeermiddelen naar buiten kunnen treden. 

8.03 - lid 5: Doorvoering van assen van voortstuwingsinstallaties:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2015 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2029 

Artikel 8.08 Lensinrichting 
1. Ieder waterdicht compartiment moet afzonderlijk kunnen worden gelensd. Dit geldt niet voor 

waterdichte compartimenten die tijdens de vaart gewoonlijk luchtdicht zijn afgesloten. 

2. Op schepen waarvoor een bemanning is voorgeschreven, moeten twee onafhankelijk van 
elkaar werkende lenspompen aanwezig zijn, die niet in dezelfde ruimte mogen staan, en 
waarvan er ten minste één door een motor wordt aangedreven. Indien deze schepen echter een 
motorvermogen hebben van minder dan 225 kW of een laadvermogen van minder dan 350 t, 
dan wel, in geval van schepen die niet bestemd zijn voor het vervoer van goederen, een 
waterverplaatsing van minder dan 250 m3, is een hand- of motorlenspomp voldoende. 

Elk der voorgeschreven pompen moet voor elk waterdicht compartiment te gebruiken zijn 

Zie ESI-III-8 Pleziervaartuigen 

8.08: lid 2: Aanwezigheid van lenspompen:  
33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 

Passagiersschepen, artikel 19.01, lid 1 
De volgende bepalingen zijn niet van toepassing: 
c) artikel 8.08, tweede lid, tweede zin, en zevende lid; 



Snelle schepen: 
Volgens artikel 29.02, eerste lid is artikel 8.08, tweede lid, tweede zin niet van toepassing 
op snelle schepen 

Drijvende werktuigen, artikel 22.02, lid 3 
Bovendien geldt: 
a) in afwijking van artikel 8.08, tweede lid, tweede volzin, de lenspomp moet mechanisch 
worden aangedreven 

Artikel 21.02, lid 1 
Voor duwbakken zonder stuurinrichting, verblijven, machinekamers of ketelruimen zijn 
niet van toepassing: 
a) de hoofdstukken 5, 6, 7 en 15; 
b) Artikel 8.08, tweede tot en met achtste lid, artikel 13.02, artikel 13.08, eerste lid. 

Artikel 21.02, 2e lid 
Voor zeeschipbakken met een lengte L van ten hoogste 40 m geldt bovendien: 
b) In afwijking van artikel 8.08, eerste lid, behoeven moeilijk toegankelijke 
compartimenten van een dubbele bodem slechts gelensd te kunnen worden, wanneer 
hun inhoud meer bedraagt dan 5 % van de waterverplaatsing van de zeeschipbak bij de 
grootste toegelaten inzinking 

3. De minimale capaciteit �� van de eerste lenspomp moet worden berekend volgens de volgende 
formule: 

�� = 0,1 ∙  ��
� [�/���]

�� moet worden berekend volgens de volgende formule: 

�� = 1,5 ∙  �� (� + �) + 25 [��]

De minimale capaciteit �� van de tweede lenspomp moet worden berekend volgens de 
volgende formule: 

�� = 0,1 ∙  ��
� [�/���]

�� moet worden berekend volgens de volgende formule: 

�� = 2 ∙  �� (� + �) + 25 [��]

De afmeting �� behoeft echter niet groter te zijn dan de afmeting ��. 

Bij het berekenen van �� heeft � betrekking op het langste waterdichte compartiment. 

In deze formules betekent: 

� de lengte van het desbetreffende waterdichte compartiment in [m]; 

�� de rekenkundige inwendige diameter van de hoofdlensleiding in [mm]; 

�� de rekenkundige inwendige diameter van de aftakking van de lensleiding in [mm]. 

8.08: lid 3 en 4: Minimale capaciteit en diameter van de lensleidingen:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: Verlenging van het binnenschipcertificaat na: 1.1.2015 
33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 

4. Indien de lenspompen zijn aangesloten op een lenssysteem, moet de inwendige diameter van 
de lensleidingen ten minste afmeting �� hebben, in mm, en de inwendige diameter van de 
aftakkingen ten minste afmeting ��, in mm. 



Voor schepen met een lengte � van minder dan 25 m mogen de afmetingen �� en �� worden 
verminderd tot 35 mm. 

8.08: lid 3 en 4: Minimale capaciteit en diameter van de lensleidingen:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: Verlenging van het binnenschipcertificaat na: 1.1.2015 
33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 

5. Er zijn slechts zelfaanzuigende lenspompen toegestaan. 

8.08: lid 5: Zelfaanzuigende lenspompen:  
33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 

6. In ieder lensbaar compartiment met een vlakke bodem en een breedte van meer dan 5 m moet 
zich aan stuurboord en aan bakboord ten minste één lenskorf bevinden. 

8.08: lid 6: Zuigkorf: 
33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 

7. De achterpiek mag door middel van een gemakkelijk toegankelijke, zelfsluitende aftapinrichting, 
die naar de machinekamer loopt, gelenst kunnen worden. 

8.08: lid 7: Zelfsluitende aftapinrichting: 
33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 

Passagiersschepen, artikel 19.01, lid 1 
De volgende bepalingen zijn niet van toepassing: 
c) artikel 8.08, tweede lid, tweede zin, en zevende lid; 

8. De aftakkingen van de leidingen van afzonderlijke compartimenten moeten door een vast-
zetbare terugslagklep aan de hoofdlensleiding zijn aangesloten. 

Compartimenten of andere ruimten, die als ballastruimten dienen, behoeven slechts via een 
afsluiter aan het lenssysteem te zijn aangesloten. Dit geldt niet voor laadruimen die zijn inge-
richt voor het opnemen van ballast. Het vullen van dergelijke laadruimen met ballastwater moet 
door een van de lensleiding gescheiden, vast geïnstalleerde ballastleiding of door aftakkingen 
geschieden, die als flexibele leidingen of door middel van beweegbare tussenstukken met de 
hoofdlensleiding kunnen worden verbonden. Bodemkleppen zijn hiervoor niet toegestaan. 

8.08: lid 8: Een enkele afsluiter is voldoende als aansluiting van ballasttanks aan het 
lenssysteem voor laadruimen die zijn ingericht voor het opnemen van ballast:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2010 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2024 

9. Vullingen van laadruimen moeten zijn voorzien van peilmogelijkheden. 

8.08 - lid 9: Peilmogelijkheden voor vullingen van laadruimen:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2010 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2024 

10. Indien een lensinrichting is uitgevoerd met vast aangebrachte leidingen, moeten de 
lensleidingen van de bilgen die voor het verzamelen van oliehoudend water zijn bestemd, zijn 
voorzien van door een Commissie van deskundigen in gesloten stand verzegelde afsluiters. Het 
aantal en de plaats van deze afsluiters moeten worden vermeld in het binnenschipcertificaat.  

11. Het afgesloten zijn moet worden beschouwd als gelijkwaardig aan een verzegeling als bedoeld 
in het tiende lid. De sleutel of sleutels van de sloten van de afsluitinrichtingen moeten 
overeenkomstig gekenmerkt op een gemakkelijk toegankelijke en aangeduide plaats in de 
machinekamer worden bewaard. 



Hoofdstuk 13 Uitrusting 

Artikel 13.01 Ankeruitrusting 

13.01: Ankeruitrusting:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2010 
33.02 Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2024 

Drijvende werktuigen, artikel 22.02, lid 2 
De Commissie van deskundigen kan afzien van de toepassing van de volgende 
bepalingen: 
a) artikel 13.01, eerste lid, wanneer het drijvende werktuig veilig kan worden verankerd 
terwijl de werkinrichtingen in bedrijf zijn, bijvoorbeeld 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 13.01, eerste lid, waarbij de 
coëfficiënt � = 45 en voor T gelijk aan holte H;

1. Schepen die voor het vervoer van goederen zijn bestemd, met uitzondering van 
zeeschipbakken met een lengte � van ten hoogste 40 m, moeten zijn uitgerust met boegankers, 
waarvan de totale massa � wordt berekend met behulp van de volgende formule:  

� = � ∙ � ∙ � [��]

In deze formule betekent: 

�: een coëfficiënt die rekening houdt met de verhouding tussen de lengte � en de breedte �
en met het soort vaartuig: 

� =  � �
�

8 ∙ �

Voor duwbakken wordt � gelijkgesteld aan �; 

� een ervaringscoëfficiënt overeenkomstig de volgende tabel: 

Laadvermogen [t] Ervaringscoëfficiënt c

tot en met 400 45 

400 tot en met 650 55 

650 tot en met 1000 65 

meer dan 1000 70 

De Commissie van deskundigen kan toestaan dat op schepen met een laadvermogen van ten 
hoogste 400 t, die vanwege hun constructie en bestemming slechts op bepaalde korte 
riviergedeelten worden ingezet, voor de boegankers slechts 2/3 van de totale massa � vereist 
is. 

2. a) Passagiersschepen en schepen die niet bestemd zijn voor goederenvervoer, met 
uitzondering van duwboten, moeten zijn uitgerust met boegankers waarvan de totale 
massa � volgens de volgende formule wordt berekend:  

� = � ∙ � ∙ � [��]

b) In afwijking van onderdeel a en rekening houdend met de in de lidstaten geldende 
politievoorschriften op sommige gedeelten van het vaarwater, voor passagiersschepen 
waarvoor de totale massa � van de boegankers is berekend volgens de volgende formule, 
moet in het binnenschipcertificaat onder nummer 52 worden vermeld dat de totale massa 
van de boegankers voldoet aan de voorschriften van artikel 13.01, tweede lid, onderdeel b: 



� = � ∙ � ∙ � + 4 �� [��]

In deze formules betekent: 

� de coëfficiënt als bedoeld in het eerste lid; bij het vaststellen van de ervaringscoëfficiënt �
moet evenwel de in het binnenschipcertificaat vermelde waterverplaatsing in m3 in plaats 
van het laadvermogen in aanmerking worden genomen; 

�� het frontale windvangend oppervlak in m². 

3. Schepen als bedoeld in lid 1 waarvan de grootste lengte � 86 m of minder bedraagt, moeten zijn 
uitgerust met hekankers waarvan de totale massa 25% bedraagt van de massa �. 

Schepen waarvan de grootste lengte � meer dan 86 m bedraagt, moeten echter zijn uitgerust 
met hekankers waarvan de totale massa 50% bedraagt van de massa � als bedoeld in het 
eerste of het tweede lid. 

Geen hekankers behoeven te hebben:  

a) schepen waarvoor de totale massa van de hekankers minder dan 150 kg zou bedragen; 
voor schepen als bedoeld in het eerste lid, laatste alinea, moet daarbij worden uitgegaan 
van de gereduceerde massa van het boeganker; 

b) duwbakken. 

4. Schepen die zijn bestemd voor het voortbewegen van hechte samenstellen met een lengte �
van niet meer dan 86 m moeten zijn uitgerust met hekankers waarvan de totale massa 25% 
bedraagt van de grootste massa � die overeenkomstig het eerste lid wordt berekend voor de in 
het binnenschipcertificaat toegestane samenstellingen (als nautische eenheid beschouwd). 

Schepen die zijn bestemd voor het voortbewegen in afvaart van hechte samenstellen met een 
lengte � van meer dan 86 m moeten zijn uitgerust met hekankers waarvan de totale massa 50% 
bedraagt van de grootste massa � die overeenkomstig het eerste lid wordt berekend voor de in 
het binnenschipcertificaat toegestane samenstellingen (als nautische eenheid beschouwd). 

5. De volgens het eerste tot en met het vierde lid berekende massa's van de ankers mogen bij 
bepaalde bijzondere ankers worden verminderd. 

Zie ESI-II-9 Bijzondere ankers met verminderde massa

6. De voor boegankers voorgeschreven totale massa � kan worden verdeeld over één of twee 
ankers. De totale massa mag 15% minder zijn, indien het schip slechts met één boeganker is 
uitgerust en de ankerkluis zich op hart schip bevindt. 

De voor hekankers voorgeschreven totale massa � mag bij duwboten en schepen met een 
lengte � van meer dan 86 m worden verdeeld over één of twee ankers. 

De massa van het lichtste anker mag niet minder dan 45 % van deze totale massa bedragen. 

7. Gietijzeren ankers zijn niet toegelaten. 

8. Op ieder anker moet de massa duurzaam in letters en cijfers in reliëf zijn aangegeven. 

9. Voor ankers met een massa van meer dan 50 kg zijn ankerlieren vereist. 

10. Boegankerkettingen moeten ten minste de volgende lengte hebben: 

a) 40 m voor schepen met een lengte � van 30 m of minder; 



b) 10 m meer dan de lengte � van het schip, wanneer deze tussen 30 en 50 m ligt; 

c) 60 m voor schepen met een lengte � van meer dan 50 m. 

De kettingen van de hekankers moeten ten minste 40 m lang zijn. Schepen die kop vóór 
moeten kunnen stoppen, moeten evenwel hekankerkettingen van ten minste 60 m lengte 
hebben. 

11. De minimumbreeksterkte � van een ankerketting wordt met behulp van de volgende formules 
berekend: 

a) bij ankers met een massa tot en met 500 kg:  

� = 0,35 ∙ ��[��]

b) bij ankers met een massa van meer dan 500 t/m 2000 kg: 

� = �0,35 − 
�� − 500

15000
��� [��]

c) bij ankers met een massa van meer dan 2000 kg:  

� = 0,25 ∙ ��[��]

In deze formules betekent: 

�′: de overeenkomstig het eerste tot en met het vierde lid en het zesde lid bepaalde 
theoretische massa van het betreffende anker. 

De breeksterkte van de ankerkettingen wordt bepaald aan de hand van de daarvoor in een van 
de lidstaten geldende normen. 

12. Indien zwaardere ankers worden gekozen dan in het eerste tot en met het zesde lid 
beschreven, wordt de minimumbreeksterkte van de ankerketting bepaald aan de hand van de 
gegeven grotere massa. 

Indien dergelijke zwaardere ankers en de bijbehorende sterkere ankerkettingen aan boord zijn, 
moeten desondanks in het binnenschipcertificaat de massa's en de minimumbreeksterkte 
worden ingevuld die zijn voorgeschreven op grond van het eerste tot en met zesde lid en het 
elfde lid. 

13. De verbindingsdelen (wartels) tussen het anker en de ketting moeten bestand zijn tegen een 
trekkracht die 20% groter is dan de breeksterkte van de dienovereenkomstige ketting. 

14. Het gebruik van trossen of kabels in plaats van kettingen is toegestaan. Deze moeten dezelfde 
breeksterkte hebben die voor de kettingen is voorgeschreven, maar hun lengte moet 20% meer 
bedragen. 

Hoofdstuk 14 Veiligheid op de werkplek 

Artikel 14.11 Lieren 

14.11: Lieren:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2010 
33.02 Overige schepen: N.V.O. na 30.12.2024

1. Lieren moeten zodanig zijn ingericht dat veilig werken mogelijk is. Ze moeten voorzieningen 
hebben die het onopzettelijk teruglopen van de last verhinderen. Lieren die geen automatische 
rem hebben moeten zijn uitgerust met een op de trekkracht berekende rem. 



2. Lieren die met de hand worden bediend moeten zijn voorzien van inrichtingen die het 
terugslaan van de zwengels verhinderen. Lieren die zowel met de hand als mechanisch kunnen 
worden bediend moeten zodanig zijn ingericht dat de mechanische aandrijving niet het 
handmechanisme in werking kan stellen. 

DEEL III BIJZONDERE BEPALINGEN 

Hoofdstuk 19 Bijzondere bepalingen voor passagiersschepen

Passagiersschepen:  
33.02 Overige schepen: Zie de bepalingen van het reglementaire kader voor schepen die 
van het toepassingsgebied van Richtlijn 82/714/EEG waren uitgesloten:  
“Geen klaarblijkelijk gevaar”.  
Geldt voor alle bepalingen van hoofdstuk 19 met uitzondering van de navolgend 
vermelde bepalingen.: 19.01, lid 5 en 6 en 19.11, lid 1 (zie aldaar) 

Artikel 19.02 Scheepsromp 
1. Bij een periodiek onderzoek wordt de dikte van de scheepshuid van stalen passagiersschepen 

als volgt vastgesteld: 

a) De minimale dikte ���� van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
passagiersschepen wordt bepaald volgens de grootste waarde van de volgende formules: 

�����
=  0,006 ∙ � ∙  √� [��];

�����
=  � ∙ 0,55 ∙  ��� [��].

Daarbij betekent: 

� = 1 + 0,0013 ∙ (� − 500);

� = spantafstand in de lengte of de breedte [mm]; bij een kleinere spantafstand dan 400 
mm moet � =  400 �� worden genomen. 

b) De uit onderdeel a voortvloeiende minimale waarde voor de plaatdikte behoeft niet te 
worden gehaald, wanneer de toegestane waarde op basis van een rekenkundig bewijs 
voor de voldoende sterkte van de scheepsromp (langs- en dwarssterkte als ook 
plaatselijke sterkte) is vastgelegd en dit uit een verklaring blijkt. 

c) Op geen enkele plaats van de scheepshuid mag de volgens onderdeel a of onderdeel b 
berekende waarde minder zijn dan 3 mm. 

d) Platen moeten worden vervangen, wanneer de dikte van de bodem-, kim- of zijplaten niet 
langer de volgens onderdelen a of b, in samenhang met onderdeel c, vastgestelde 
minimale waarde heeft. 

Zie ESI-II-2 Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid

2. Het aantal en de indeling van de schotten moeten zodanig zijn gekozen dat het schip in lekke 
toestand volgens de standaarden van artikel 19.03, zevende tot en met dertiende lid, kan blijven 
drijven. Ieder deel van de interne constructie, die de functionaliteit van de indeling van het schip 
beïnvloedt, moet waterdicht en zo geconstrueerd zijn, dat de integriteit van de indeling in stand 
blijft. 

19.02: lid 2: Aantal en plaats van de schotten:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2045 
32.05 Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2045 Van kracht 1.1.2006 

3. Voor het bepalen van de plaats van het aanvaringsschot en het achterpiekschot gelden de 
bepalingen van artikel 3.03, eerste lid, waarbij afwijkend daarvan als referentiegrootte de lengte 
in de waterlijn ��� in plaats van de lengte � moet worden gebruikt. 



19.02: - lid 3: Plaats van het achterpiekschot:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2035 
32.05 Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2035 Van kracht 7.10.2018 

Het voorschrift geldt niet voor passagiersschepen die, op grond van het voldoen aan de 
eisen voor de 2-compartimentenstatus als bedoeld in artikel 19.03, negende lid, of aan de 
eisen van artikel 19.07, qua veiligheid en manoeuvreerbaarheid een gelijkwaardig niveau 
bereiken.  

19.02: lid 3: Plaats van het aanvarings- en achterpiekschot:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

4. In een dwarsschot mag een sprong of nis voorkomen, mits alle delen van de sprong of nis 
binnen de veilige zone zijn gelegen. 

5. De schotten die bij de lekberekening als bedoeld in artikel 19.03, zevende tot en met dertiende 
lid, in aanmerking zijn genomen, moeten waterdicht zijn en tot boven het schottendek 
opgetrokken zijn. Ontbreekt het schottendek, dan moeten zij ten minste 0,20 m boven de 
indompelingsgrenslijn zijn opgetrokken. 

Zie ESI-III-1 Toepassing van de voorschriften van hoofdstuk 19 
- Plaatselijke indelingen 
- Overgangsbepaling voor overdekkingen door dekzeilen of gelijksoortige mobiele 
inrichtingen met betrekking tot de stabiliteit 

19.02: - lid 5, 2e zin: Indompelingsgrenslijn indien er geen schottendek is: Voor 
vaartuigen waarvan de kiel is gelegd vóór 1996,  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2045 
32.05 Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2045 Van kracht 1.1.2006 

19.02: - lid 5 en lid 6, 1e zin, leden 7 tot en met 11 en 13: Indompelingsgrenslijn indien er 
geen schottendek is:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

6. Het aantal openingen in deze schotten moet zo gering worden gehouden als vanwege de 
bouwwijze en voor de normale bedrijfsvoering van het schip toelaatbaar is. Openingen en 
doorvoeringen mogen de waterdichte functie van de schotten niet nadelig beïnvloeden. 

19.02: - lid 5 en lid 6, 1e zin, leden 7 tot en met 11 en 13: Indompelingsgrenslijn indien er 
geen schottendek is:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

7. In het aanvaringsschot zijn openingen en deuren niet toegestaan. 

19.02: - lid 5 en lid 6, 1e zin, leden 7 tot en met 11 en 13: Indompelingsgrenslijn indien er 
geen schottendek is:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

8. In schotten die machinekamers van passagiersruimten of woonruimten voor het boordpersoneel 
scheiden, zijn deuren niet toegestaan. 

19.02: - lid 5 en lid 6, 1e zin, leden 7 tot en met 11 en 13: Indompelingsgrenslijn indien er 
geen schottendek is:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

9. Met de hand te bedienen deuren in schotten als bedoeld in het vijfde lid die niet op afstand 
bediend kunnen worden, zijn slechts toegestaan buiten de voor passagiers bestemde plaatsen. 
Zij moeten: 



a) voortdurend gesloten blijven en mogen slechts voor passage kortstondig worden geopend; 

b) snel en veilig door geschikte inrichtingen gesloten kunnen worden; 

c) aan beide zijden voorzien zijn van het opschrift: 

"Deur na doorgang direct sluiten". 

19.02: - lid 5 en lid 6, 1e zin, leden 7 tot en met 11 en 13: Indompelingsgrenslijn indien er 
geen schottendek is:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

Minder zware eisen voor bepaalde passagiersschepen: 
19.15, lid 5 in afwijking van artikel 19.02, negende lid, mag op passagiersschepen, 
waarvan de lengte L niet groter is dan 45 m en waarvan het ten hoogste toegelaten 
aantal passagiers overeenkomt met de lengte van het schip in meters, een handbediende 
deur, die niet op afstand kan worden bediend, in een schot als bedoeld in artikel 19.02, 
vijfde lid, in de verblijfsruimte voor passagiers aanwezig zijn, indien:  
a) het schip slechts één dek heeft; 
b) deze deur vanaf het dek direct te bereiken is en niet meer dan 10 m van de toegang 
tot het dek verwijderd is;  
c) de onderkant van de deuropening ten minste 30 cm boven de bodem van de 
verblijfsruimte voor passagiers is gelegen, en  
d) de beide compartimenten die door de deur worden gescheiden zijn uitgerust met een 
bilge alarm. 

Snelle schepen 
29.02, lid 2: In afwijking van artikel 19.02, negende lid, en artikel 19.15, zevende lid, 
moeten alle deuren in waterdichte schotten op afstand kunnen worden bediend. 

10. Deuren in schotten als bedoeld in het vijfde lid die langdurig open staan moeten aan de 
volgende eisen voldoen: 

a) zij moeten ter plaatse aan beide zijden van het schot en vanaf een goed toegankelijke 
plaats boven het schottendek kunnen worden gesloten; 

b) na sluiting door afstandsbediening moeten de deuren ter plaatse opnieuw kunnen worden 
geopend en op veilige wijze worden gesloten. Het afsluitproces mag met name niet door 
tapijten of drempels gehinderd worden; 

c) de duur van het sluiten door afstandsbediening moet ten minste 30 seconden bedragen, 
maar mag niet meer bedragen dan 60 seconden; 

d) tijdens het sluiten moet bij de deur automatisch een akoestisch alarmsignaal worden 
gegeven; 

e) gewaarborgd moet zijn dat het bedienen van deur en het alarmsignaal ook onafhankelijk 
van het boordnet kunnen geschieden. Ter plaatse van de afstandsbediening moet een 
inrichting aanwezig zijn die aangeeft of de deur open dan wel gesloten is. 

19.02 - lid 10, onder c: Duur van het sluiten door afstandsbediening: 
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2015 

19.02: - lid 5 en lid 6, 1e zin, leden 7 tot en met 11 en 13: Indompelingsgrenslijn indien er 
geen schottendek is:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

11. Alle deuren in schotten als bedoeld in het vijfde lid en hun bedieningsinrichtingen moeten in de 
veilige zone liggen. 

19.02: - lid 5 en lid 6, 1e zin, leden 7 tot en met 11 en 13: Indompelingsgrenslijn indien er 
geen schottendek is:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 



12. In het stuurhuis moet een alarminstallatie aanwezig zijn, die aangeeft welke deur in schotten als 
bedoeld in het vijfde lid geopend is. 

13. Pijpleidingen met open uitmondingen en ventilatiekanalen moeten zo zijn aangelegd, dat 
daardoor bij elke lektoestand geen water naar andere ruimten of tanks kan stromen: 

a) Wanneer verschillende compartimenten door middel van pijpleidingen of ventilatiekanalen 
met elkaar in open verbinding staan, moeten deze op een geschikte plaats tot boven de 
ongunstigste lastlijn in lekke toestand worden geleid. 

b) Pijpleidingen behoeven niet aan onderdeel a te voldoen, wanneer op de doorboorde 
schotten afsluiters zijn aangebracht, die van boven het schottendek op afstand kunnen 
worden bediend. 

c) Wanneer een pijpleidingsysteem in een compartiment geen open uitmonding heeft, wordt 
de pijpleiding bij beschadiging van dit compartiment als onbeschadigd beschouwd, 
wanneer zij binnen de veilige zone loopt en de afstand tot de scheepsbodem meer dan 
0,50 m bedraagt. 

19.02: - lid 5 en lid 6, 1e zin, leden 7 tot en met 11 en 13: Indompelingsgrenslijn indien er 
geen schottendek is:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

14. Afstandsbedieningen van deuren in schotten als bedoeld in het tiende lid en 
afsluitmechanismen als bedoeld in het dertiende lid, onderdeel b, boven het schottendek 
moeten als zodanig duidelijk gemarkeerd zijn. 

15. Bij een dubbele bodem moet de hoogte daarvan en bij dubbele wanden de breedte daarvan ten 
minste 0,60 m bedragen. 

19.02: - lid 15: Hoogte van de dubbele bodem, breedte van dubbele wanden:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2045 
32.05 Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2045 Van kracht 1.1.2006 

16. Vensters mogen onder de indompelingsgrenslijn liggen, wanneer zij waterdicht zijn, niet 
geopend kunnen worden, een voldoende sterkte bezitten en voldoen aan artikel 19.06, 
veertiende lid. 

Zie ESI-III-3 Sterkte van waterdichte vensters 

19.02: - lid 16: Waterdichte vensters:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

Artikel 19.04 Veiligheidsafstand en vrijboord 

19.04: Veiligheidsafstand, vrijboord, inzinkingsmerken:  
32.03 Rijn Kiel < 1976: V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat na: 
1.1.2045 

1. De veiligheidsafstand moet ten minste gelijk zijn aan de som van: 

a) de extra zijdelingse inzinking die, gemeten langs de scheepshuid, ontstaat door de 
toelaatbare slagzij, bedoeld in artikel 19.03, derde lid, onder e, en 

b) de resterende veiligheidsafstand, bedoeld in artikel 19.03, derde lid, onder g. 

De veiligheidsafstand van schepen zonder schottendek moet ten minste 0,50 m bedragen. 

Minder zware eisen voor bepaalde passagiersschepen: 
19.15, lid 9 De volgende voorschriften gelden niet voor passagiersschepen 
waarvan de lengte Lwl niet groter is dan 25 m: 
a) artikel 19.04, eerste lid, laatste zin;

2. Het vrijboord moet ten minste gelijk zijn aan de som van: 



a) de extra zijdelingse inzinking die door de volgens artikel 19.03, derde lid, onder e, 
berekende slagzij, gemeten langs de scheepshuid, ontstaat, en 

b) het resterende vrijboord, bedoeld in artikel 19.03, derde lid, onder f. 

Het vrijboord moet echter ten minste 0,30 m bedragen. 

3. Het vlak van de grootste inzinking moet zodanig worden vastgesteld dat zowel de 
veiligheidsafstand als bedoeld in het eerste lid als het vrijboord als bedoeld in het tweede lid als 
de artikelen 19.02 en 19.03 in acht zijn genomen. 

4. De Commissie van deskundigen kan uit veiligheidsoverwegingen een grotere veiligheidsafstand 
of een groter vrijboord bepalen. 

Artikel 19.14 Voorzieningen voor het verzamelen en het verwijderen van huishoudelijk 

afvalwater 
1. Passagiersschepen moeten ofwel van verzameltanks voor huishoudelijk afvalwater 

overeenkomstig het tweede lid ofwel van boordzuiveringsinstallaties overeenkomstig 
hoofdstuk 18 zijn voorzien. 

19.14: lid 1: Verzameltanks voor afvalwater of zuiveringsinstallaties: Voor hotelschepen 
met niet meer dan 50 bedden en voor schepen voor dagtochten:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2045 
32.05 Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2045 Van kracht 1.1.2006 

2. Tanks voor het verzamelen van afvalwater moeten voldoende capaciteit hebben. De tanks 
moeten zijn voorzien van een inrichting waarmee het niveau kan worden vastgesteld, dan wel 
hoever de tank gevuld is. Om de tanks leeg te maken moeten aan boord pompen en leidingen 
aanwezig zijn, waarmee het afvalwater op aanlegplaatsen aan beide zijden van het schip kan 
worden afgegeven. Doorvoer van afvalwater van andere schepen moet mogelijk zijn. 

De leidingen moeten zijn voorzien van een aansluiting voor afgifte overeenkomstig de Europese 
norm EN 1306: 1996. 

19.14: - lid 2: Eisen aan verzameltanks voor afvalwater: Voor hotelschepen met niet meer 
dan 50 bedden en voor schepen voor dagtochten met ten hoogste 50 passagiers:  
32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2045 
32.05 Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2045 Van kracht 1.1.2006 

Hoofdstuk 22 Bijzondere bepalingen voor drijvende werktuigen

Drijvende werktuigen:  
33.02 Overige schepen: Zie de bepalingen van het reglementaire kader voor schepen die 
van het toepassingsgebied van Richtlijn 82/714/EEG waren uitgesloten:  
“Geen klaarblijkelijk gevaar”. 

Artikel 22.01 Algemene bepalingen 
Voor drijvende werktuigen zijn voor wat betreft bouw en uitrusting de hoofdstukken 3, 7 tot en met 17 
en 21 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 22.02 Afwijkingen 
1.

a) Artikel 3.03, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing; 
[waterdichte schotten, geen verblijven voor het voorpiekschot of achter het 
achterpiekschot] 

b) artikel 7.02 is van overeenkomstige toepassing; 
[vrij zicht vanuit de stuurstelling]



c) de ten hoogste toegelaten niveaus van de geluidsdruk als bedoeld in artikel 15.02, vijfde 
lid, tweede alinea, mogen worden overschreden wanneer de werkinrichtingen in bedrijf zijn 
en voor zover er dan niet aan boord wordt overnacht; 
[Geluidsdruk in slaapruimten]

d) De Commissie van deskundigen kan van de toepassing van de overige bepalingen met 
betrekking tot de bouw, inrichting en uitrusting afwijkingen toelaten, voor zover in het elke 
geval een zelfde mate van veiligheid is aangetoond. 

Zie ESI-III-7 Brandstoftanks op drijvende werktuigen 

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

a) artikel 13.01, eerste lid, wanneer het drijvende werktuig veilig kan worden verankerd terwijl 
de werkinrichtingen in bedrijf zijn, bijvoorbeeld 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 13.01, eerste lid, waarbij de coëfficiënt 
� = 45 en voor � gelijk aan holte �; 

b) artikel 15.02, eerste lid, tweede gedeelte van de zin, wanneer de ruimten voldoende 
elektrisch kunnen worden verlicht. 
[Verblijven moeten, ook wanneer de deuren gesloten zijn, voldoende kunnen worden 
geventileerd; bovendien moeten de woonruimten voldoende daglicht verkrijgen en zo 
mogelijk uitzicht naar buiten hebben.]

3. Bovendien geldt: 

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

b) in afwijking van artikel 8.10, derde lid, 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); 

Zie ESI-II-5 Geluidsmetingen 

Artikel 22.04 Resterende veiligheidsafstand 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en in afwijking van artikel 1.01 is de resterende 

veiligheidsafstand de 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 22.07, 
vierde tot en met negende lid. 

2. Een resterende veiligheidsafstand bij spatwater- en regendicht afsluitbare openingen is 
voldoende in de zin van artikel 22.07, 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 22.05 Resterend vrijboord 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en in afwijking van artikel 1.01 is 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 22.07, vierde tot en met negende lid. 

2. Het resterend vrijboord als bedoeld in artikel 22.07, eerste lid, is voldoende indien het 300 mm 
bedraagt. 

3. Het resterend vrijboord mag worden verminderd wanneer wordt aangetoond dat artikel 22.08 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. 

Artikel 22.09 Inzinkingsmerken en diepgangsschalen 
Inzinkingsmerken als bedoeld in artikel 4.04 en diepgangsschalen als bedoeld in artikel 4.06 moeten 
zijn aangebracht. 

Hoofdstuk 23 Bijzondere bepalingen voor schepen bestemd voor 

bouwwerkzaamheden
Schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden, die als zodanig in het binnenschipcertificaat zijn 
aangeduid, mogen buiten werkterreinen slechts onbeladen varen. Deze voorwaarde dient in het 
binnenschipcertificaat 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 23.02 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 17 van Deel II van 
toepassing. 

Artikel 23.03 Afwijkingen 
1. a) Artikel 3.03, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing; 

[De volgende waterdichte schotten, die reiken tot tegen het dek of, wanneer er geen dek is, 
tot aan de bovenkant van het scheepsboord, moeten ten minste zijn aangebracht:]

b) de hoofdstukken 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing, indien het schip is voorzien 
van eigen mechanische middelen tot voortbeweging; 
[Manoevreereigenschappen stuurinrichting]

c) artikel 13.02, tweede lid, onderdeel a en b, is van overeenkomstige toepassing; 
[Plaatdikte]

d) De Commissie van deskundigen kan van de toepassing van de overige bepalingen met 
betrekking tot de bouw, inrichting en uitrusting afwijkingen toelaten, voor zover in het elke 
geval een zelfde mate van veiligheid is aangetoond. 

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; 
[lensinrichting]

b) artikel 13.01, 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 13.01, eerste lid, waarbij de coëfficiënt 
� =  45 en voor � gelijk aan holte �; 

c) artikel 13.02, eerste lid, onderdeel c, wanneer het schip bestemd voor 
bouwwerkzaamheden niet over eigen mechanische middelen tot voortbeweging beschikt. 
[c) onafhankelijk van het aan boord aanwezige elektriciteitsnet werkende lichten ter 
vervanging van de voor het stilliggen voorgeschreven lichten.]

Artikel 23.04 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. 

Hoofdstuk 26 Bijzondere bepalingen voor pleziervaartuigen

Pleziervaartuigen  
33.02 Overige schepen: Zie de bepalingen van het reglementaire kader voor schepen die 
van het toepassingsgebied van Richtlijn 82/714/EEG waren uitgesloten:  
“Geen klaarblijkelijk gevaar” 

Artikel 26.01 Toepasselijkheid van Deel II 

26.01:  
32.02 Rijn: Deze voorschriften gelden voor pleziervaartuigen die zijn gebouwd vóór 
1.1.1995 pas bij N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2035 

1. Op pleziervaartuigen zijn van toepassing: 

a) van hoofdstuk 3: 

de artikelen 3.01, [goed scheepsbouwgebruik] 3.02, eerste lid, onderdeel a [voldoende 
sterk], en tweede lid [sterkte aangetoond], 3.03, eerste lid, onderdeel a [voorpiekschot], en 
zesde lid [openingen, indringen water], en 3.04, eerste lid [inrichting MK geen gevaar];

b) hoofdstuk 5; [manoeuvreereigenschappen]

c) van hoofdstuk 6: 

de artikelen 6.01, eerste lid [betrouwbare stuurinrichting], en 6.08; [stuurautomaat]

d) van hoofdstuk 7: 

de artikelen 7.01, eerste [inrichting stuurhut algemeen] en tweede lid [geluidsdruk 
stuurhut], 7.02 [vrij zicht], 7.03, eerste [bedieningsapparatuur] en tweede lid [controle 
instrumenten], 7.04, eerste lid [bediening voortstuwing], en 7.05, tweede lid [controle 
navigatie verlichting], en artikel 7.13 [aantekening eenmansradarvaart] voor 
pleziervaartuigen met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar; 

e) van hoofdstuk 8: 

artikel 8.01, eerste [ontwerp werktuigen] en tweede lid [drukvaten], artikel 8.02, eerste 
[opstelling werktuigen] en tweede lid [beschermende inrichtingen], artikel 8.03, eerste 
[bediening aandrijving schip] en derde lid, [geen automatische stop] artikel 8.04, 
[uitlaatgassenleiding] artikel 8.05, eerste tot en met tiende lid en dertiende lid, 
[brandstoftanks] artikel 8.06, [smeerolietanks] artikel 8.07, [tanks voor olie] artikel 8.08, 
eerste, [alle afdelingen gelensd] tweede, [twee lenspompen aanwezig] vijfde, 
[zelfaanzuigende pompen] zevende [zelfsluitende kraan achterpiek] en tiende lid, 
[verzegelde afsluiters] artikel 8.09, eerste lid, [oliehoudend water] artikel 8.10 [geluidsdruk 
varend schip] ;

Hoofdstuk 28 Bijzondere bepalingen voor vaartuigen met een lengte 

van meer dan 110 m

Artikel 28.01 Algemene bepalingen 
Op vaartuigen met een lengte � van meer dan 110 m zijn, behalve delen II en III, de artikelen 28.02 tot 
en met 28.04 van toepassing. 

Artikel 28.02 Sterkte 
De voldoende sterkte van de scheepsromp als bedoeld in artikel 3.02, eerste lid, onderdeel a, (sterkte 
in langs- en dwarsrichting alsmede plaatselijke sterkte) moet worden aangetoond door een verklaring 
van een erkend classificatiebureau. 



Hoofdstuk 29 Bijzondere bepalingen voor snelle schepen

Artikel 29.01 Algemeen 
1. Snelle schepen mogen niet gebouwd zijn als hotelschepen.  

2. De volgende inrichtingen zijn op snelle schepen verboden: 

a) met pitbranders uitgeruste inrichtingen, bedoeld in artikel 16.02; 

b) oliekachels met verdampingsbranders, bedoeld in de artikelen 16.03 en 16.04; 

c) verwarmingsapparaten met vaste brandstoffen, bedoeld in artikel 16.07; 

d) vloeibaargasinstallaties als bedoeld in hoofdstuk 17. 

3. Snelle schepen moeten 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. 

Art 32.04, lid 6 (aanvullend op artikel 32.02 en 32.03): Voor snelle schepen, die 
beschikten over een geldig certificaat van onderzoek voor Rijnschepen, op 31 maart 
2003, moeten de bepalingen van artikelen 29.01 derde lid, 29.02, 29.04, 29.05, 29.06, 
tweede lid, 29.10, tweede en derde lid vanaf 1 januari 2023 worden toegepast. 



Instructies voor de toepassing van de technische standaard 
ESI-II-1 Minimumdikte van de scheepshuid van sleepschepen 

(Artikel 3.02, eerste lid) 

Tijdens periodieke onderzoeken van schepen die uitsluitend gesleept worden, mag de Commissie van 
deskundigen kleine afwijkingen ten opzichte van artikel 3.02, eerste lid, onderdeel b, toestaan met 
betrekking tot de minimumdikte van de scheepshuid. De afwijking mag niet groter zijn dan 10 % en 
de minimumdikte van de scheepshuid moet ten minste 3 mm bedragen.  

De afwijkingen moeten in het binnenschipcertificaat onder nummer 52 worden aangetekend. 

Onder punt 14 van het binnenschipcertificaat is alleen eigenschap nr. 6.2 "Wordt gesleept als een 
vaartuig zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging" van toepassing. 

Eigenschappen nr. 1 tot en met 5.3 en 6.1 moeten worden geschrapt. 

ESI-II-2 Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid 

(Artikel 3.02 eerste lid en artikel 19.02, eerste lid, onderdeel d)

1. Doel van de instructie 

Deze instructie werd opgesteld om de voorschriften in het kader van het onderhoud van de 
sterkte van de scheepsromp (artikel 3.02, eerste lid) en van vernieuwing of reparatie van de 
beplating van de scheepshuid (artikel 3.02, eerste lid, onderdeel c, laatste volzin en 
artikel 19.02, eerste lid, onderdeel d te verduidelijken. Deze instructie moet voor het 
aanbrengen van nieuwe dubbelplaten worden toegepast . 

2. Grondbeginselen 

Er zijn twee verschillende soorten dubbelplaten: 

1. dubbelplaten die bij de nieuwbouw of een verbouwing volgens goed 
scheepsbouwgebruik zijn aangebracht. 

2. dubbelplaten die worden aangebracht om slijtage of vernieuwing van de beplating 
van de scheepshuid uit te stellen. Over het algemeen dient dit vermeden te worden of 
zouden dergelijke platen uitsluitend in enkele specifieke gevallen aangebracht moeten 
worden. 

3. Dubbelplaten bij nieuwbouw en verbouwing 

3.1 De bij nieuwbouw aangebrachte dubbelplaten 

De tijdens de nieuwbouw aangebrachte dubbelplaten bevinden zich meestal op de volgende 
plaatsen: 

a) versterkingsplaten rond de openingen en doorvoeringen in de scheepshuid en aan 
dek (openingen voor mensen of leidingen, spuigaten, enz.), 

b) platen aan de hoeken van grote luiken, 

c) stroken van langsplaten ter hoogte van de berghoutsgang, 



d) plaatstroken ter voorkoming van slijtage door wrijving van de scheepshuidplaten 
(aan boeg en hek en eventueel ook op de kimbeplating en op de scheepszijde op een 
bepaalde afstand van de bodem), 

e) versterkingsplaten van bepaalde plaatsen van de structuur onder bijzondere 
uitrustingen (bijvoorbeeld: ankerlieren, pompen, masten, kranen, lieren, ankers, enz.). 

3.2 De bij verbouwing aangebrachte dubbelplaten 

Wanneer dubbelplaten in het kader van een verbouwing zijn aangebracht, mogen deze 
uitsluitend op platen worden aangebracht, waarvan de na de verbouwing berekende 
minimumdikte nog niet is bereikt en die ten minste 0,7 mm slijtagereserve hebben. Indien dit 
niet het geval is, moeten de platen waarop de dubbelplaten worden aangebracht eerst worden 
vernieuwd.  

In het bijzonder moeten de plaatstroken, die in geval van een verlenging ter versterking van de 
langsbalk van het schip, zijn aangebracht, zonder een met een berekening gestaafd bewijs ten 
minste de lengte van de ladingzone bestrijken. 

4. Dubbelplaten die worden aangebracht om slijtage of vernieuwing van de beplating van de 
scheepshuid uit te stellen 

4.1 Plaatsen waar het aanbrengen is toegestaan 

Deze dubbelplaten kunnen op de volgende plaatsen worden aangebracht: 

a) op de plaats van een beschadiging door averij (voorlopige reparatie – geldigheid 
bepaald in het certificaat), 

b) op plaatsen van sterke, eventueel een gat veroorzakende, maar bijzonder lokale 
corrosie (pitting), die de sterkte van de structuur niet ongunstig beïnvloedt (meestal 
onder een machinekamer of in de zone van het vlak van inzinking), met uitzondering van 
de bodem- en kimbeplating in de ladingzone, 

c) op plaatsen die onderhavig zijn aan wrijving, om de slijtage van de bestaande platen 
te stoppen (aanbrengen uitsluitend toegestaan op platen die nog niet de minimumdikte 
hebben bereikt), 

d) op de kimbeplating, waar de dubbelplaat bij voorkeur ten minste 70% van de lengte 
van het schip beslaat. Anders hebben de dubbelplaten een minimumlengte en een 
tussenafstand van ten minste (2,5 + L/40)m, of zij bestrijken ten minste een lengte die 
met het drievoud van de spantafstand overeenkomt bij schepen met een lengte van 
minder dan 45 m. Zij moeten aan beide zijden van de beschadigde zone ten minste een 
lengte die met de dubbele spantafstand overeenkomt, bestrijken, 

e) op de klinknaden om de waterbestendigheid te waarborgen, 

f) op het voor- en achterschip buiten de ladingzone. 

4.2 Plaatsen waar het aanbrengen niet is toegestaan 

Op de volgende plaatsen mogen dubbelplaten echter niet worden aangebracht: 

a) op platen die de minimaal toegestane dikte bereikt of onderschreden hebben, 

b) op door corrosie ontstane gaten in de scheepshuid, 



c) op grote oppervlakten in de ladingzone, 

d) op overlappende dwarslasnaden,  

e) op de bodem van een vrachtschip tussen het voorste schot van het voorlaadruim en 
het achterste schot van het achterlaadruim, 

f) in de ladingzone van tankschepen, tankduwbakken en sleeptankschepen die 
gevaarlijke stoffen als bedoeld in het ADN vervoeren, 

g) bij tanks die brandbare vloeistoffen bevatten, behalve op plaatsen die onderhevig 
zijn aan wrijving, 

h) op platen of naden die door knikken zijn vervormd, of vermoeidheid vertonen,  

i) op bestaande dubbelplaten. 

5. Aanbrengen van dubbelplaten 

a) Dubbelplaten moeten volgens goed scheepsbouwgebruik aangebracht en gelast 
worden, 

b) de breedte van slijtplaten ligt tussen 200 en 300 mm, 

c) de platen aangebracht ter versterking van de langsbalk mogen niet breder zijn dan 
600 mm, 

d) de dikte van een dubbelplaat moet liggen tussen 1 en 1,5 maal de dikte van de plaat 
waarop de dubbelplaat is aangebracht, 

e) dubbelplaten die zijn aangebracht om slijtage of vernieuwing van de beplating van de 
scheephuid uit te stellen, moeten worden vervangen zodra zij zijn afgesleten tot een dikte 
van minder dan 3 mm. 

De aanwezigheid van dubbelplaten moet in het verslag over de meting van de dikte van de 
scheepshuid zijn vermeld. Bij de verlenging van het binnenschipcertificaat moeten de delen 
waarop dubbelplaten zijn aangebracht specifiek worden onderzocht om te bepalen of die 
delen in de bestaande staat kunnen worden gelaten. 

ESI-II-4 Uitwijk- en keereigenschappen 

(Artikelen 5.09 en 5.10 in combinatie met artikelen 5.02, eerste lid,  

5.03, eerste lid, 5.04 en 21.06) 

4. Overige eisen 

4.1 Onverminderd punten 1 tot 3 moet voldaan worden aan de volgende eisen: 

a) Bij handbediende stuursystemen moet één draaibeweging aan het stuurwiel 
overeenstemmen met een roerhoek van ten minste 3°; 

b) Bij werktuiglijk aangedreven stuurinrichtingen moet het mogelijk zijn om bij 
maximale indompeling van het roer een gemiddelde hoeksnelheid van 4°/s over het 
volledige draaibereik van het roer te realiseren. 



Deze eis dient ook te worden gecontroleerd wanneer het schip op volle snelheid vaart 
door het roer te bewegen over een bereik van 35° bakboord naar 35° stuurboord. 
Bovendien dient gecontroleerd te worden of het roer in de maximale hoekpositie blijft bij 
maximaal voortstuwingsvermogen. Op actieve stuurinrichtingen of speciale soorten 
roeren is dit voorschrift op overeenkomstige wijze van toepassing. 

4.2 Als er aanvullende uitrusting als bedoeld in artikel 5.05 nodig is om de vereiste 
manoeuvreereigenschappen te bereiken, dient deze te voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6 
en de volgende informatie dient vermeld te worden onder punt 52 van het 
binnenschipcertificaat: 

"flankingroeren*/boogstuurinrichtingen*/overige bijlagen* als bedoeld onder punt 34 zijn 
noodzakelijk om aan de eisen inzake manoeuvreereigenschappen van hoofdstuk 5 te voldoen". 

ESI-II-7 Inzameling van afgewerkte olie 

(Artikel 8.09) 

Bestaande schepen overeenkomstig artikel 32.02, eerste lid, waarvan de vast ingebouwde 
lensinrichtingen en de statische olieseparatoren uit de machineruimten werden verwijderd, voldoen 
niet meer aan artikel 5.07 van het op 31.12.1994 geldende ROSR. 

Ingevolge de overgangsbepalingen moeten deze schepen met een verzamelreservoir voor 
afgewerkte olie als bedoeld in artikel 8.09, tweede lid, worden uitgerust, met uitzondering van de in 
artikel 8.09, derde lid, bedoelde gevallen. 

ESI-II-9 Bijzondere ankers met verminderde massa 

(Artikel 13.01, vijfde lid)

Onderdeel 1: Toegelaten bijzondere ankers 

Bijzondere ankers met verminderde massa die worden toegestaan door de bevoegde autoriteiten 

overeenkomstig artikel 13.01, vijfde lid, zijn in de volgende tabel weergegeven. 

Ankernr. 
Toegelaten vermindering van de 

ankermassa (%) 
Bevoegde autoriteit 

1. HA-DU 30% Duitsland 

2. D'Hone Spezial 30% Duitsland 

3. Pool 1 (hol) 35% Duitsland 

4. Pool 2 (massief) 40% Duitsland 

5. De Biesbosch-Danforth 50% Duitsland 

6. Vicinay-Danforth 50% Frankrijk 

7. Vicinay AC 14 25% Frankrijk 

8. Vicinay type 1 45% Frankrijk 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.



9. Vicinay type 2 45% Frankrijk 

10. Vicinay type 3 40% Frankrijk 

11. Stockes 35% Frankrijk 

12. D'Hone-Danforth 50% Duitsland 

13. Schmitt HHP-anker 40% Nederland 

14. SHI high holding anchor, type 

ST (standard) 
30 % 

Nederland 

15. SHI high holding anchor, type 

FB (fully balanced) 
30 % 

Nederland 

16. Klinsmann anchor 30 % Nederland 

17. HA-DU-POWER anker 50% Duitsland 

ESI-III-3 Sterkte van waterdichte vensters 

(Artikel 19.02, zestiende lid) 

1. Algemeen 

Overeenkomstig artikel 19.02, zestiende lid, mogen waterdichte vensters onder de 
indompelingsgrenslijn zijn gelegen, mits zij niet geopend kunnen worden, voldoende sterk zijn 
en voldoen aan artikel 19.06, veertiende lid. 

2. Constructie van waterdichte vensters 

Aan de eisen van artikel 19.02, zestiende lid, wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de 
constructie van waterdichte vensters aan de volgende voorwaarden voldoet:  

2.1 Er mag alleen voorgespannen glas volgens de internationale norm 

ISO 614 : 2012, 

worden gebruikt.  

2.2 Ronde vensters moeten voldoen aan de internationale norm 

ISO 1751 : 2012 

Serie B: halfzware vensters 

Type: vaste vensters die niet kunnen worden geopend. 

2.3 Hoekige vensters moeten voldoen aan de internationale norm 

ISO 3903 : 2012, 

Serie E: zware vensters 



Type: vaste vensters die niet kunnen worden geopend. 

2.4 In plaats van vensters van het ISO type mogen ook vensters worden gebruikt waarvan de 
constructie tenminste gelijkwaardig is aan de eisen van de punten 2.1 tot en met 2.3.  

ESI-III-10 Uitrusting van schepen die moeten voldoen aan de standaarden S1 en S2  

(Artikel 31.01, 31.02 en 31.03) 

1. Algemene inleiding 

Volgens artikel 31.01 moeten schepen die bedoeld zijn om volgens de standaarden S1 en S2 te 
worden gevaren, voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 31. De Commissie van deskundigen 
vermeldt in het binnenschipcertificaat dat het schip voldoet aan de eisen. 

et betreffen aanvullende uitrustingseisen ten opzichte van de eisen waaraan een schip moet 
voldoen om te worden voorzien van een binnenschipcertificaat. Voorschriften van hoofdstuk 
31 die verschillend kunnen worden uitgelegd worden in de onderhavige instructie nader 
toegelicht.  

2. Artikel 31.02, Standaard S1 

2.1 Eerste lid - Inrichting van de voortstuwingsinstallatie  

Indien een schip is uitgerust met een direct omkeerbare hoofdmotor, wordt de 
drukluchtinstallatie die nodig is voor het omkeren van de draairichting:  

a) óf voortdurend door middel van een automatisch werkende compressor op druk 
gehouden,  

b) óf door middel van een aggregaat dat voor de oplading van de luchtdruk dient, na het 
in werking treden van een alarm in het stuurhuis, vanuit de stuurstand gestart. Wanneer 
dit aggregaat is voorzien van een eigen brandstoftank, moet deze tank voorzien zijn van 
een niveau-alarm in het stuurhuis overeenkomstig artikel 8.05, dertiende lid.  

.2 Tweede lid – Niveau van de bilge in de hoofdmachinekamer 

Indien de werking van de boegschroefinstallatie noodzakelijk is voor het voldoen aan de 
manoeuvreereisen volgens hoofdstuk 5, wordt de boegschroefruimte als een 
hoofdmachinekamer aangemerkt.  

2.3 Derde lid - Automatische brandstoftoevoer  

2.3.1 Indien de voortstuwingsinstallatie is voorzien van een dagtank, moet  

a) de inhoud daarvan voldoende zijn voor 24 uur gebruik van de 
voortstuwingsinstallatie, waarbij uitgegaan wordt van een verbruik van 0,25 liter per kW 
per uur.  

b) de brandstofopvoerpomp voor het vullen van de dagtank continu in bedrijf zijn, of 

c) deze voorzien zijn van:  

 een schakelaar die bij een bepaald laag niveau van de brandstof in de 
dagtank de brandstofopvoerpomp automatisch inschakelt, en 



 een schakelaar die bij een gevulde dagtank de brandstofopvoerpomp 
automatisch uitschakelt.  

2.3.2 De dagtank moet voorzien zijn van een laag niveaualarm overeenkomstig artikel 8.05, 
dertiende lid. 

2.4 Vierde lid – Geen bijzondere krachtsinspanning voor de stuurinrichting 

Hydraulisch aangedreven roerinstallaties voldoen aan deze eis. Handmatig aangedreven 
roerinstallaties mogen voor de bediening ervan geen krachtsinspanning van meer dan 160 N 
vragen. 

2.5 Vijfde lid - Voorgeschreven optische tekens en geluidsseinen van varende schepen  

Onder optische tekens van varende schepen worden in dit verband niet verstaan: cilinders, 
bollen, kegels en ruiten als bedoeld in de nationale of internationale 
scheepvaartpolitiereglementen. 

2.6 Zesde lid - Rechtstreeks - contact en contact met de machinekamer 

2.6.1 Rechtstreeks contact wordt aanwezig geacht, indien: 

a) visueel contact mogelijk is tussen het stuurhuis enerzijds en de bedieningsplaat van 
de lieren en bolders op het voor- of achterschip anderzijds, en bovendien de afstand 
daartussen niet meer bedraagt dan 35 m, en  

b) de woonruimte direct vanuit het stuurhuis toegankelijk is.  

2.6.2 Contact met de machinekamer wordt aanwezig geacht indien het in artikel 7.09, derde lid, 
tweede alinea, genoemde signaal, naast de in artikel 7.09, tweede lid, genoemde schakelaar, 
separaat kan worden geactiveerd.  

2.7 Zevende lid - Zwengels en soortgelijke draaibare voorzieningen 

Als zodanig worden aangemerkt: 

a) handbediende ankerlieren (als maximum kracht geldt de krachtsinspanning bij 
vrijhangende ankers); 

b) zwengels voor het heffen van luiken; 

c) zwengels van lieren voor masten en schoorstenen. 

Niet als zodanig worden aangemerkt:  

d) verhaal- en koppellieren; 

e) zwengels aan kranen, voor zover deze niet voor bijboten bestemd zijn. 

2.8  Tiende lid - Ergonomisch aangebracht  

Aan het gestelde wordt voldaan, indien: 

a) het stuurhuis is ingericht overeenkomstig de Europese norm EN 1864 : 2008, of 

b) het stuurhuis is ingericht voor het voeren van het schip met behulp van radar door 
één persoon, of  



c) het stuurhuis aan de volgende eisen voldoet: 

aa) de controle instrumenten en de bedieningsinstallaties bevinden zich in het 
blikveld naar voren over een boog van niet meer dan 180° (90° naar stuurboord en 
90° naar bakboord ), met inbegrip van de vloer en het plafond. Zij moeten vanaf de 
plaats waar de roerganger zich normaal bevindt goed af te lezen en goed zichtbaar 
zijn;  

bb) de belangrijkste bedieningsinstallaties zoals het stuurwiel of de stuurarm, de 
motorbediening, de marifoonbediening en de bediening voor de akoestische signalen 
en de waarschuwings- en manoeuvreersignalen die vereist zijn volgens de nationale 
of internationale scheepvaartpolitiereglementen, indien van toepassing, zullen 
zodanig ingericht worden dat de afstand tussen de bedieningen aan stuurboordzijde 
en die aan bakboordzijde niet meer dan 3 m bedraagt. De roerganger moet de 
motoren kunnen bedienen zonder de bediening van de stuurinrichting los te laten en 
moet tegelijkertijd andere instrumenten kunnen bedienen zoals de marifoon, de 
instrumenten voor de akoestische signalen en de waarschuwings- en 
manoeuvreersignalen conform de nationale en internationale 
scheepvaartpolitiereglementen, indien van toepassing. 

cc) de waarschuwings- en manoeuvreersignalen die vereist zijn volgens de 
nationale en internationale scheepvaartpolitiereglementen, indien van toepassing, 
moeten elektrisch, pneumatisch, hydraulisch of mechanisch aangedreven worden. In 
afwijking daarvan mogen ze bediend worden met behulp van een spankabel, als een 
veilige bediening vanuit de stuurstand alleen op deze manier mogelijk is. 

3. Artikel 31.03 – Standaard S2 

3.1 Eerste lid – Alleen varend motorschip 

Motorschepen die met het binnenschipcertificaat kunnen aantonen dat ze wel geschikt zijn om 
te duwen, maar die 

a) geen hydraulisch of elektrisch aangedreven koppellieren hebben, of 

b) waarvan de hydraulisch of elektrisch aangedreven koppellieren niet aan de eisen 
volgens onderdeel 3.3 van deze richtlijn voldoen, 

vallen onder standaard S2 als alleen varend motorschip. Onder nr. 47 van het 
binnenschipcertificaat wordt de opmerking aangetekend “Standaard S2 geldt niet voor het 
motorschip wanneer het duwt”. 

3.2 Derde lid- Duwstel 

Motorschepen die met het binnenschipcertificaat kunnen aantonen dat ze geschikt zijn om te 

duwen en die met elektrisch aangedreven koppellieren zijn uitgerust, die aan de eisen volgens 

onderdeel 3.3 van deze richtlijn voldoen, maar geen eigen boegschroefinstallatie hebben, 

vallen onder standaard S2 als motorschip dat een duwstel voortbeweegt. Onder nr. 47 van het 

binnenschipcertificaat wordt de opmerking aangetekend “Standaard S2 geldt niet voor het 

motorschip wanneer het alleen vaart”. 

3.3 Derde lid, eerste zin, en vierde lid, eerste zin, - Koppellieren  



Als koppellieren worden in dit verband aangemerkt de in artikel 21.01, tweede lid, tenminste 
voorgeschreven lieren die dienen voor het opnemen van de koppelingskrachten als bedoeld in 
instructie ESI-III-6, onderdelen 2.1 en 2.2 (langsverbindingen) en die voldoen aan de volgende 
eisen: 

a) de lier levert uitsluitend mechanisch de voor het koppelen benodigde spankracht; 

b) de bediening van de lier bevindt zich ter plaatse van de lier. In afwijking hiervan 
wordt afstandbediening aanvaard, indien  

 degene die de lier bedient vanaf de bedieningsplaats onbelemmerd vrij uitzicht op de 
lier heeft.  

 bij deze bedieningsplaats een inrichting aanwezig is die tegen onopzettelijke 
inbedrijfstelling beveiligt.  

 ter plaatse van de lier een noodstopinrichting aanwezig is.  

c) de lier is voorzien van een reminrichting, die onmiddellijk in werking treedt zodra het 
bedieningsorgaan wordt losgelaten, alsmede bij het wegvallen van de aandrijvende 
kracht; 

d) de koppeldraad moet bij uitval van de aandrijving handmatig kunnen worden 
gevierd. 

3.4 Derde lid, tweede zin, en vierde lid, tweede zin, - Bediening boegschroefinstallatie 

De bedieningsapparatuur van de boegschroefinstallatie moet vast zijn ingebouwd in het 
stuurhuis. Aan de eisen van artikel 7.04, achtste lid, moet zijn voldaan. De bekabeling voor de 
aansturing van de boegschroefinstallatie moet tot het voorschip van het duwende motorschip, 
dan wel van de duwboot, vast aangebracht zijn. 

3.5 Vierde lid – Gelijkwaardige manoeuvreereigenschappen  

Een voortstuwinginstallatie waarborgt gelijkwaardige manoeuvreereigenschappen, indien zij 
bestaat uit: 

a) een meerschroefsaandrijving en ten minste twee gescheiden 
voortstuwingsinstallaties van ongeveer gelijk vermogen, 

b) ten minste een cycloïdaalschroef, 

c) tenminste een roerpropeller, of 

d) tenminste een 360° waterstraalaandrijving. 



Overzicht overige instructies 

Beleidsregel minimale huiddikte schepen voor de binnenvaart

Beleidsregel minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
schepen voor de binnenvaart

4 januari 2001/Nr. DGG/J-01/000697  

Directoraat-Generaal Goederenvervoer  

de inspecteur-generaal,  

Overwegende: 
dat in het Binnenschepenbesluit wordt bepaald dat de scheepsromp van voldoende sterkte 
moet zijn teneinde bestand te zijn tegen de belastingen die onder normale omstandigheden op 
de romp worden uitgeoefend; dat in het Binnenschepenbesluit geen minimale eisen zijn 
opgenomen waaraan de dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
schepen voor de binnenvaart moet voldoen bij vernieuwing dan wel bij verlenging van de 
geldigheid van het certificaat van onderzoek; dat in verband met de veiligheid van het schip 
en de opvarenden het noodzakelijk wordt geacht nadere uitleg te geven aan de voorschriften 
inzake de sterkte van de scheepsromp van schepen voor de binnenvaart;  

Gelet op: artikel 2.02, eerste lid, van bijlage II van het Binnenschepenbesluit;  

Besluit:  

Artikel 1: Minimale dikte. 
1. De minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van schepen 
voor de binnenvaart bij vernieuwing dan wel bij verlenging van de geldigheid van het 
certificaat van onderzoek wordt voldoende geacht wanneer deze voldoet aan artikel 3.02, 
eerste lid, aanhef en onderdeel b en c, dan wel aan artikel 15.01, zesde lid, van het Reglement 
onderzoek schepen op de Rijn 1995. Voor sleepschepen wordt daarbij rekening gehouden met 
Richtlijn nr. 13 voor de Commissies van Deskundigen ingevolge artikel 1.07 van het 
Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995.  

2. In afwijking van het eerste lid wordt voor passagiersschepen, veerboten en zeilende 
passagiersschepen die geschikt zijn voor de vaart op de binnenwateren van de zone 2 die in 
open verbinding staan met de zee, de dikte van bodem-, kim- en zijbeplating slechts 
voldoende geacht wanneer deze ten minste 4,0 mm bedraagt.  

Artikel 2: Inwerkingtreding.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.  

Artikel 3: Citeertitel. 
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel minimale dikte van de bodem-, kim- en 
zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de binnenvaart.  



de inspecteur-generaal,  

ir. H.G.H. ten Hoopen.  

Toelichting
In het Binnenschepenbesluit wordt bepaald dat de scheepsromp van schepen voor de 
binnenvaart van voldoende sterkte moet zijn teneinde bestand te zijn tegen de belastingen die 
onder normale omstandigheden op de romp worden uitgeoefend. Dit besluit stelt geen eisen 
aan de minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid.  
Het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 stelt bij verlenging dan wel vernieuwing 
van de geldigheid van het certificaat van onderzoek in artikel 3.02, eerste lid, onderdeel b en 
c, minimum waarden voor de dikte van bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
schepen, niet zijnde passagiersschepen. Daarbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in 
de bij dat reglement behorende Richtlijn nr. 13 voor de Commissies van Deskundigen.  
Tevens stelt artikel 15.02, zesde lid, (dit moet zijn 15.01) van dat reglement bij vernieuwing 
dan wel bij verlenging van de geldigheid van het certificaat van onderzoek minimum waarden 
voor de dikte van bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van passagiersschepen  
Gezien de vergelijkbare omstandigheden tussen enerzijds de schepen voor de Rijnvaart en 
anderzijds de schepen voor de binnenvaart, komt het verantwoord voor om de voorschriften 
voor de Rijnvaart onverkort toe te passen op schepen voor de binnenvaart.  
Daarbij is uitzondering gemaakt voor de passagiersschepen, veerboten en zeilende 
passagiersschepen die geschikt zijn voor de vaart op de binnenwateren van de zone 2 die in 
open verbinding staan met de zee, aangezien de vaart in zout en brak water meer corrosie 
veroorzaakt dan de vaart uitsluitend in zoet water . In tegenstelling tot de eis voor 
passagiersschepen voor de Rijnvaart dat de dikte van de scheepshuid op geen enkele plaats 
minder mag zijn dan 3,0 mm, wordt voor passagiersschepen, veerboten en zeilende 
passagiersschepen voor de vaart op de binnenwateren van de zone 2 met zout en brak water 
een minimale dikte van minder dan 4,0 mm uit het oogpunt van veiligheid van schip en 
opvarenden niet verantwoord geacht.  
Wanneer de dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor 
de binnenvaart voldoet aan de onderhavige beleidsregel geeft de inspecteur-generaal te 
kennen dat de beplating van de scheepshuid voldoende sterk is en dat daarmee wordt voldaan 
aan de veiligheidseisen.  

de inspecteur-generaal,  

ir. H.G.H.ten Hoopen. 

Beleidsregel minimale huiddikte van bunkerstations.

Beleidsregel minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van bunkerstations.
Concept 15 januari 2007 

datum /Nr. 

Inspectie Verkeer en Waterstaat  

de inspecteur-generaal,  



Overwegende: 
dat in het Binnenschepenbesluit wordt bepaald dat de scheepsromp van voldoende sterkte 
moet zijn teneinde bestand te zijn tegen de belastingen die onder normale omstandigheden op 
de romp worden uitgeoefend; dat in het Binnenschepenbesluit geen minimale eisen zijn 
opgenomen waaraan de dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
schepen voor de binnenvaart moet voldoen bij vernieuwing dan wel bij verlenging van de 
geldigheid van het certificaat van onderzoek; dat in verband met de veiligheid van het schip 
en de opvarenden het noodzakelijk wordt geacht nadere uitleg te geven aan de voorschriften 
inzake de sterkte van de scheepsromp van schepen voor de binnenvaart;  

Gelet op: artikel 2.02, eerste lid, van bijlage II van het Binnenschepenbesluit;  

Besluit:  

Artikel 1: Minimale dikte. 
1. De minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
bunkerstations bij vernieuwing dan wel bij verlenging van de geldigheid van het certificaat 
van onderzoek wordt voldoende geacht wanneer deze 80% bedraagt van de minimum dikte 
van de bodem en zijbeplating, bepaalt volgens artikel 3.02, eerste lid, aanhef en onderdeel b 
en c van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. 
De dikte van de beplating mag echter in geen geval minder zijn dan 3 mm. 

2. In afwijking van de laatste zin van het eerste lid mag de dikte van bodem-, kim- en 
zijbeplating die rechtstreeks met de lading of vloeibare brandstof in contact komt in geen 
geval minder zijn dan 4,0 mm.  

Artikel 2: Inwerkingtreding.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.  

Artikel 3: Citeertitel. 
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel minimale dikte van de bodem-, kim- en 
zijbeplating van de scheepshuid van bunkerstations.  

de inspecteur-generaal,  

Toelichting
In het Binnenschepenbesluit wordt bepaald dat de scheepsromp van schepen voor de 
binnenvaart van voldoende sterkte moet zijn teneinde bestand te zijn tegen de belastingen die 
onder normale omstandigheden op de romp worden uitgeoefend. Dit besluit stelt geen eisen 
aan de minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid.  
Het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 stelt bij verlenging dan wel vernieuwing 
van de geldigheid van het certificaat van onderzoek in artikel 3.02, eerste lid, onderdeel b en 
c, minimum waarden voor de dikte van bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
schepen, niet zijnde passagiersschepen. Deze formules zijn op grond van de Beleidsregel 
minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de 
binnenvaart, afgegeven op  4 januari 2001/Nr. DGG/J-01/000697, tevens van toepassing op 
schepen die onder het Binnenschepenbesluit vallen. 



Gezien de afwijkende omstandigheden waaronder de bunkerstatons gebuikt worden, komt het 
verantwoord voor om een reductie van 20% toe te passen op de plaatdikte van de bodem en de 
huid. Volgens het ROSR is de dikte van de kimbeplating op varende vrachtschepen 25% 
groter dan de dikte van de bodem- en huidbeplating. Ook dit is bij bunkerstations niet nodig. 
Er is immers geen sprake van een belasting door de voorstuwing en extra slijtage van de 
kimbeplating. 

Omwille van de veiligheid zal de dikte van de huidbeplating die in rechtstreeks contact komt 
met de lading of vloeibare brandstof echter niet dunner mogen zijn dan 4 mm. Deze waarde 
wordt ook bij varende schepen aangehouden. 

Wanneer de dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van bunkerstations 
voldoet aan de onderhavige beleidsregel geeft de inspecteur-generaal te kennen dat de 
beplating van de scheepshuid voldoende sterk is en dat daarmee wordt voldaan aan de 
veiligheidseisen.  

de inspecteur-generaal,  

Beleidsregel verdubbelingen (wordt vervangen door ESI-II-2)

Beleidsregel verdubbelingen op bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
schepen voor de Rijn- en binnenvaart

4 januari 2001/Nr. DGG/J-01/000698  

Directoraat-Generaal Goederenvervoer  

de inspecteur-generaal, tevens Voorzitter van de Commissie van Deskundigen voor de 
Rijnvaart,  

Overwegende: 
dat in het Binnenschepenbesluit en in het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 
wordt bepaald dat de scheepsromp voldoende sterk moet zijn teneinde bestand te zijn tegen de 
belastingen die onder normale omstandigheden op de romp worden uitgeoefend; dat de 
inspecteur-generaal in een afzonderlijke beleidsregel nadere uitleg geeft aan de voorschriften 
inzake de sterkte van de scheepsromp van schepen voor de binnenvaart bij vernieuwing dan 
wel bij verlenging van de geldigheid van het certificaat van onderzoek; dat in het Reglement 
onderzoek schepen op de Rijn 1995 bij vernieuwing dan wel bij verlenging van de geldigheid 
van het certificaat van onderzoek de minst vereiste dikte van de scheepshuid wordt vermeld 
voor schepen voor de Rijnvaart; dat het noodzakelijk kan zijn dat ter vergroting van de sterkte 
van de scheepsromp verdubbelingen worden aangebracht op de bodem-, kim- en zijbeplating 
van de scheepshuid van schepen voor de Rijn- en binnenvaart; dat noch in het 
Binnenschepenbesluit, noch in bedoelde beleidsregel van de inspecteur-generaal, noch in het 
Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 eisen zijn opgenomen met betrekking tot de 
uitvoering van verdubbelingen op bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
schepen; dat het in verband met de veiligheid van het schip en de opvarenden noodzakelijk 
wordt geacht nadere uitleg te geven aan voorschriften inzake de sterkte van de scheepsromp 
bij het aanbrengen van verdubbelingen op de bodem-, kim- en zijbeplating van de 
scheepshuid van schepen voor de Rijn- en binnenvaart;  



Gelet op: artikel 2.02, eerste lid, van bijlage II van het Binnenschepenbesluit,  
artikel 3.02, eerste lid, aanhef en onderdeel b en c, en artikel 15.01, zesde lid, van het 
Reglement onderzoek schepen op de Rijn,  
Richtlijn nr. 13 voor de Commissies van Deskundigen ingevolge artikel 1.07 van het 
Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 en op  
Beleidsregel minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van 
schepen voor de binnenvaart, nr. B 2001/10;  

Besluit:  

Artikel 1.
De inhoud van de Beleidsregel minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van 
schepen voor de binnenvaart, nr. B 2001/10, is voor de onderhavige beleidsregel van 
overeenkomstige toepassing.  

Artikel 2: Toepassing.
1. Met inachtneming van artikel 3 wordt het aanbrengen van verdubbelingen op bodem-, kim- 
en zijbeplating aanvaard.  

2.. Verdubbelingen worden toegepast indien de werkelijke waarden van de beplating lager 
zijn dan de minimaal toelaatbare waarden en de betreffende beplating wordt gerepareerd.  

3. Verdubbelingen in de vorm van slijtplaten of slijtstrippen worden toegepast indien deze 
worden aangebracht ter voorkoming van schade bij het aan- en afmeren.  

4. Verdubbelingen in de vorm van strippen worden toegepast ter vergroting van de 
langsscheepse sterkte.  

Artikel 3: Uitwerking.
1. Verdubbelingen zijn niet toegestaan op beplating die de begrenzing vormt van ruimten die 
brandbare of andere gevaarlijke vloeistoffen kunnen bevatten, zoals bunkers en ladingtanks, 
en van kofferdammen van zulke ruimten.  

2. In afwijking van het eerste lid kunnen op beplating die de begrenzing vormt van aldaar 
genoemde ruimten, de volgende verdubbelingen worden aanvaard:  
a. slijtplaten op de zijbeplating wanneer deze slijtplaten vanaf de nieuwbouw aanwezig zijn. 
De maximaal toelaatbare breedte van deze slijtplaten bedraagt 500 mm;  
b. slijtstrippen op de kimbeplating en op de schouders van de zijbeplating in het voor- en 
achterschip. De maximaal toelaatbare breedte van deze slijtstrippen bedraagt 100 mm op de 
kimmen en 200 mm op de schouders.  
Deze slijtplaten en slijtstrippen zijn uitsluitend toegestaan indien de beplating waarop deze 
zijn aangebracht voldoet aan de minimum plaatdikte overeenkomstig artikel 3.02, eerste lid, 
onderdeel b en c, dan wel artikel 15.01, zesde lid, van het Reglement onderzoek schepen op 
de Rijn 1995. Voor sleepschepen wordt daarbij rekening gehouden met Richtlijn nr. 13 voor 
de Commissies van Deskundigen ingevolge artikel 1.07 van het Reglement onderzoek 
schepen op de Rijn 1995.  

3. Dwarsscheepse plooien in de bodembeplating worden in geen geval verdubbeld.  



4. Als verdubbelingen van geklonken landen zijn geknikte strippen toegestaan met een 
breedte van niet meer dan 250 mm.  

5. Op geklonken stuikverbindingen met slechte nagels zijn verdubbelingen toegestaan tot een 
breedte van 300 mm. Indien de beplating ter plaatse van een stuik gescheurd of ingeteerd is 
wordt de beplating ter plaatse echter vernieuwd. Op stuiken van schepen die gebouwd zijn 
met overlappende dwarsscheepse platen, waar sprake is van plaatselijke corrosie van de las en 
de beplating naast de las, zijn verdubbelingen toegestaan tot een breedte van 300 mm. In deze 
gevallen wordt de geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek beperkt tot maximaal 5 
jaar voor schepen niet zijnde passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen. 
Indien nabij de lassen van deze dubbelplaat opnieuw corrosie optreedt wordt de beplating 
vernieuwd.  

6. Op schepen, niet zijnde passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen, 
worden verdubbelingen uitsluitend aangebracht op beplating die een dikte heeft van niet 
minder dan 85% van de minimum plaatdikte overeenkomstig artikel 3.02, eerste lid, 
onderdeel b en c, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. Voor sleepschepen 
wordt daarbij rekening gehouden met Richtlijn nr. 13 voor de Commissies van Deskundigen 
ingevolge artikel 1.07 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. De 
onderliggende plaat is echter te allen tijde ten minste 3,0 mm dik.  

7. Op passagiersschepen, veerboten en zeilende passagiersschepen waarvoor een certificaat 
van onderzoek op grond van het Binnenschepenbesluit wordt afgegeven, worden 
verdubbelingen uitsluitend aangebracht indien de beplating een dikte heeft van tenminste 85% 
van de minimum plaatdikte volgens de Beleidsregel minimale dikte van de bodem-, kim- en 
zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de binnenvaart, nr. B 2001/10. De 
onderliggende plaat is echter te allen tijde ten minste 3,0 mm dik.  

8. Op passagiersschepen waarvoor een certificaat van onderzoek op grond van het Reglement 
onderzoek schepen op de Rijn 1995 wordt afgegeven, worden verdubbelingen uitsluitend 
aangebracht op beplating die een dikte heeft van niet minder dan de minimum plaatdikte 
volgens artikel 15.01, zesde lid, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. De 
onderliggende plaat is echter te allen tijde ten minste 3,0 mm dik.  

9. Verdubbelingen liggen goed aan ter plaatse van de verbanddelen.  

10. De bevestiging van de verbanddelen aan de beplating waarop verdubbelingen worden 
aangebracht, bevindt zich in goede staat.  

11. Verdubbelingen worden rondom volledig afgelast.  

12. Ter plaatse van het laadruim mogen dwarsscheeps geen verdubbelingen worden 
aangebracht. Op het voor- en achterschip en onder een diepherft mag zowel langs- als 
dwarsscheeps verdubbeld worden.  

13. In afwijking van lid 12 mogen op de zijbeplating ter plaatse van schotten en raamspanten 
echter ook verticale verdubbelingen met een maximale breedte van 500 mm aangebracht 
worden.  



14. Er wordt met zekerheid gezorgd voor een hechte verbinding tussen de verdubbeling en de 
onderliggende beplating. Bij het aanbrengen van de verdubbeling wordt rekening gehouden 
met de plaats van de verbanddelen. De lasnaden en spleetlassen liggen zo dicht mogelijk bij 
de verbanddelen.  

15. Verdubbelingen op de bodem- en zijbeplating met een breedte van niet meer dan 1250 
mm behoeven niet van spleetlassen te zijn voorzien. Wanneer verdubbelingen met een breedte 
van meer dan 1250 mm worden aangebracht, worden er spleetlassen aangebracht. De 
spleetlassen worden in de onmiddellijke nabijheid van de verbanddelen aangebracht. De 
maximale afstand van een rij spleetlassen bedraagt 1250 mm. De spleetlassen moeten groot 
genoeg zijn om een goede bevestiging op de onderliggende plaat te garanderen. De breedte 
van een spleetlas bedraagt ten minste 2,5 maal de dikte van de verdubbeling, terwijl de lengte 
ten minste 100 mm bedraagt . Bij het kruisen van verbanddelen wordt ter plaatse van elk spant 
een spleetlas aangebracht. Zogenaamde proplassen zijn niet toegestaan. 

16. Wanneer een schip is uitgevoerd met een ronde kim, mogen verdubbelingen op de 
kimbeplating tot op 500 mm van het einde van de ronding op het vlak doorlopen. In beginsel 
mogen deze verdubbelingen tot 200 mm boven het kimland doorlopen. Eventueel mag de 
bovenzijde van de verdubbeling tot aan de lege waterlijn opgetrokken worden mits de breedte 
van het vlakke gedeelte van de verdubbeling op de zijbeplating niet meer is dan 500 mm. 
Indien deze breedte overschreden wordt, wordt een afzonderlijke verdubbeling boven de 
verdubbeling op de kimbeplating aangebracht.  

17. Wanneer een schip is uitgevoerd met een kim die bestaat uit een schuin ingelaste vlakke 
beplating en de kimbeplating wordt voorzien van verdubbelingen, worden deze uitgevoerd als 
tweemaal geknikte platen met een overlapping met een breedte van 200 mm over de 
bodembeplating en over de zijbeplating. 



18. Wanneer een schip is uitgevoerd met een kim die bestaat uit een schuin ingelaste vlakke 
beplating en het aansluitende gedeelte van de vlakbeplating voldoet over een breedte van 200 
mm niet aan de minst toelaatbare dikte van de kimbeplating en dit gedeelte wordt voorzien 
van verdubbelingen, worden de verdubbelingen uitgevoerd als geknikte platen met een 
overlapping met een breedte van 100 mm over de kimbeplating en een overlapping met een 
breedte van 200 mm over de vlakbeplating 

19. De oppervlakte van een verdubbeling bedraagt niet meer dan 7,5 m2. 

20. Verdubbelingen die aansluiten aan andere verdubbelingen zijn toegestaan, mits elke 
afzonderlijke dubbelplaat volledig rondom is afgelast.  

21. De dikte van verdubbelingen bedraagt niet meer dan tweemaal de oorspronkelijke dikte 
van de plaat waar de verdubbeling op wordt aangebracht.  

22. Ter plaatse van de schotten worden stoppers aangebracht.  

23. Indien er geklonken landen dan wel geklonken stuiken aanwezig zijn, zijn de lasnaden van 
de verdubbelingen in beginsel tenminste 100 mm daarvan verwijderd. Indien de lasnaad een 
klinknaad kruist, wordt de klinknaad ter plaatse vakkundig waterdicht gemaakt.  

24. De minimum toelaatbare dikte van verdubbelingen bedraagt 85% van de minst vereiste 
dikte van de onderliggende plaat. De dikte van een verdubbeling bedraagt echter niet minder 
dan 3,0 mm, doch behoeft niet meer dan 4,0 mm te bedragen.  

25. Er worden geen verdubbelingen op verdubbelingen aangebracht. Dit geldt ook voor de 
lasnaden van aansluitende verdubbelingen.  

26. Indien bij tankschepen, niet zijnde tankschepen waarop het ADNR van toepassing is, de 
langsscheepse sterkte moet worden vergroot, bv. bij scheepsverlengingen, kunnen 
doorlopende verdubbelingen in de vorm van strippen worden aanvaard. De breedte van de 
strippen bedraagt niet meer dan 500 mm. Indien langsverband aanwezig is, worden deze 
strippen ter plaatse van het langsverband aangebracht.  

27. Indien op een plaats waar een verdubbeling zal worden aangebracht, zich lekkages 
bevinden, worden deze gerepareerd alvorens de verdubbeling wordt aangebracht.  

28. Reeds aanwezige verdubbelingen die niet aan deze beleidsregel voldoen, maar eerder 
reeds zijn aanvaard, mogen gehandhaafd blijven. Indien er echter ter plaatse van deze 
verdubbelingen, of in de onmiddellijke nabijheid hiervan, reparaties nodig zijn worden deze 
verdubbelingen verwijderd.  

29. In afwijking van het gestelde in deze beleidsregel kunnen uitvoeringen welke leiden tot 
technisch betere oplossingen die de veiligheid niet nadelig beïnvloeden, worden aanvaard. In 
de rapportage van de inspectie wordt daarvan dan duidelijk melding gemaakt. In 
twijfelgevallen wordt, voordat de verdubbelingen worden aangebracht, contact opgenomen 
met de Scheepvaartinspectie.  



Artikel 4: Inwerkingtreding.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.  

Artikel 5: Citeertitel.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verdubbelingen op bodem-, kim- en 
zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de Rijn- en binnenvaart.  

de inspecteur-generaal, 
tevens Voorzitter van de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart,  

ir. H.G.H.ten Hoopen.  

Toelichting
Op grond van artikel 3.02, eerste lid, aanhef en onderdeel b en c, en van artikel 15.01, zesde 
lid, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, en in de bij dat reglement 
behorende Richtlijn nr. 13 voor de Commissies van Deskundigen is voor de dikte van de 
bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van bestaande schepen een minimaal 
toelaatbare waarde voorgeschreven.  
In het Binnenschepenbesluit zijn geen bepalingen voor de minimaal toelaatbare waarde voor 
de dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van bestaande schepen 
gegeven.  
de inspecteur-generaal geeft in een afzonderlijke beleidsregel nadere uitleg aan de 
voorschriften inzake de sterkte van de scheepsromp, in het bijzonder betreffende de minimale 
dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid, van schepen waarop het 
Binnenschepenbesluit van toepassing is.  
Wanneer tijdens een onderzoek wordt vastgesteld dat de minimumwaarde niet wordt bereikt , 
zijn aanvullende reparaties noodzakelijk. In bepaalde gevallen is het verantwoord om een 
gedeelte van de beplating niet te vervangen, maar de bestaande beplating te voorzien van 
verdubbelingen.  
Tevens worden in voorkomende gevallen slijtplaten en slijtstrippen op de beplating van de 
scheepshuid aangebracht om beschadiging van de beplating te voorkomen die veroorzaakt 
wordt door het aan- en afmeren. Eveneens worden in voorkomende gevallen verdubbelingen 
in de vorm van strippen aangebracht teneinde de langsscheepse sterkte te vergroten. Dit komt 
onder andere voor bij scheepsverlengingen.  
In de onderhavige beleidsregel geeft de inspecteur-generaal, tevens Voorzitter van de 
Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart, te kennen dat, wanneer de aan te brengen 
verdubbelingen en de onderliggende oorspronkelijke beplating bij vernieuwing dan wel 
verlenging van de geldigheid van het certificaat van onderzoek voldoen aan de bepalingen van 
de onderhavige beleidsregel, voldoende veiligheid van het schip en de opvarenden 
gewaarborgd is.  

de inspecteur-generaal,  
tevens Voorzitter van de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart, 

ir. H.G.H. ten Hoopen. 

Werkafspraak plaatdikte van schotten



Plaatdikte van schotten
Gewijzigd 8 november 2000 

Schotbeplating aan boord van tankschepen die onder toezicht van een classificatiebureau 
staan moeten aan de eisen van dit classificatiebureau voldoen. Voor andere schepen gelden de 
afkeurmaten afhankelijk van "h." volgens onderstaande tabel.  

De hoogte "h." is voor: 
Waterdichte schotten: de verticale afstand tussen de onderkant van de plaat en het dek;  
Bunkerschotten: de verticale afstand tussen de onderkant van de plaat en de opening van de 
overvloei of ontluchting;  
Ladingtankschotten: de verticale afstand tussen de onderkant van de plaat en een punt op 1 m 
boven het tankdek òf 0,5 m boven de bovenkant van het tankhoofd (grootste waarde 
aanhouden);  
Kofferdamschotten: de hoogte "h" van de aanliggende ladingtank of de hoogte van de 
ontluchting van de kofferdam ontluchting (grootste waarde aanhouden). 

In dit verband worden onder bunkers mede verstaan de drinkwatertanks e.d. 

De tabel is gebaseerd op een stijlafstand van 600 mm. Bij een afwijkende stijlafstand dienen 
de dikten evenredig te worden vergroot of verkleind. 

Toeslag voor de onderste plaatgang van:
Waterdichte schotten: 0,4 mm.  
Machinekamerschotten: 0,8 mm.  
Bunkerschotten: 1,0 mm.  

Werkafspraak passagiersschepen zone 2: 4 mm 

Passagiersschepen; extra eisen zone 2 Nederland



Er moet een diktemeting van het casco ingediend worden om te controleren of de plaatdikte 
voldoende is om aan de extra belasting op zone 2 te voldoen (dikte volgens artikel 15.01 ROSR maar 
tenminste 4 mm i.p.v. 3 mm), indien gebruik gemaakt wordt van lid 5 b (sterkteberekening) moet deze 
op de krachten op zone 2 gebaseerd zijn. 

Richtlijn maximale speling van assen

De afkeurmaat van assen zijn gebaseerd op de volgende formules:

Olie gesmeerd, witmetaal: 0,0016 * D + 1,2 mm
Olie gesmeerd, Gij/brons: 0,002 * D + 1,4 mm
Vetgesmeerd: 0,015 x D + 0,5 (mm) (aangepast november 2015 op verzoek van de TC van het 
NBKB)
Water gesmeerd: 0,01 * D + 2,5 mm

D = diameter schroefas in mm

Voor roerkoningen van normale diameters wordt, ongeacht de asdiameter altijd dezelfde afkeurmaat 
aangehouden: 

Vetgesmeerde roerkoning: 3 mm,
Oliegesmeerde roerkoning :1,5 mm. 
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Beleidsregel van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de voorzitter van de commissie 
van deskundigen van 14 oktober 2013, nr. ILT-2013/39422 betreffende een nadere 
invulling van de technische eisen die gelden in het kader van de afgifte van certificaten 
van onderzoek voor binnenvaartschepen op grond van de Binnenvaartwet 

(Beleidsregel Binnenvaart 2013) 

gewijzigd bij Stb.2018, 6065 van 1 februari 2018 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, en de voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de 
Binnenvaartregeling; 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid1 van de Algemene wet bestuursrecht, 

Besluiten:

§ 1. Begripsbepalingen 

Artikel 1.1 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
ADN: de in bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen opgenomen voorschriften betreffende het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, zijnde de Nederlandse vertaling van het ADN en de daarvan deel uitmakende 
bijlagen;
richtlijn 2006/87/EG: richtlijn nr. 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006, 
tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van richtlijn nr. 82/714/EEG van de Raad van 
de Europese Unie (PbEU L 389);
RosR 1995: bij resolutie van 18 mei 1994 (protocol 1994-I-23) van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart vastgestelde Reglement 
onderzoek schepen op de Rijn 1995.

Artikel 1.2 

In afwijking van de in deze beleidsregel worden binnen de grenzen van het ADN, de richtlijn 2006/87/EG en het RosR 1995 andere 
voorzieningen aanvaard indien ten genoegen van de minister of de commissie van deskundigen wordt aangetoond dat deze een 
gelijkwaardig niveau van veiligheid garanderen.

§ 4 Constructie en materiaal van scheepsramen 

Artikel 4.1 

In deze paragraaf wordt verstaan onder:
frame: de omlijsting van een venster;
geladen lastlijn: de diepgangslijn overeenkomend met het vlak van de grootste inzinking, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van bijlage 
II van de richtlijn 2006/87/EG, dan wel artikel 1.1 van het RosR 1995;
glas: voorgespannen glas dat voldoet aan de specificaties in de norm NEN-ISO 21005:2004;
lichtranden: met glas afgesloten openingen in de scheepshuid of de buitenwand die niet geopend kunnen worden en die voldoen aan 
de norm NEN-ISO 1751;
patrijspoorten: met glas afgesloten openingen in de scheepshuid of de buitenwand die geopend kunnen worden en die voldoen aan 
de norm NEN-ISO 1751;
ramen: met glas afgesloten rechthoekige openingen in de scheepshuid of de buitenwand;
vensters: ramen, lichtranden en patrijspoorten.

1 Artikel 4:81 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht 
1. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn 
verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.  
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Artikel 4.2 

Voor de toepassing van de artikelen 3.02 van het RosR 1995 en 3.02 van bijlage II van de EU-richtlijn 2006/87/EG2 worden Vensters 
in de scheepshuid en in de buitenwand van binnenvaartschepen geacht voldoende sterk te zijn indien wordt voldaan aan de in deze 
paragraaf gestelde eisen.

Artikel 4.3 

1. De positie van vensters wordt bepaald naar de plaats in hoogte in de scheepshuid dan wel in de buitenwand. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in: 
Positie 1: 
Voor zone 2: vensters waarvan de onderkant van het glas binnen 0,60 m van de geladen lastlijn ligt; 
Voor zone 3 en 4: vensters waarvan de onderkant van het glas binnen 0,30 m van de geladen lastlijn ligt; 
Positie 2: 
Vensters waarvan de onderkant van het glas boven positie 1, doch niet meer dan 0,60 m daarboven ligt; 
Positie 3: 
Vensters waarvan de onderkant van het glas boven positie 2, doch niet meer dan 1,30 m daarboven ligt; 
Positie 4: 
Vensters waarvan de onderkant van het glas boven positie 3 ligt. 

2. Voor vensters van open rondvaartboten en van rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, bestemd voor de vaart op 
zone 4, is geen indeling naar positie bepaald. Ook worden voor deze schepen geen eisen gesteld aan de constructie van de 
frames.

Artikel 4.4 

1. Voor de constructie van vensters gelden de volgende eisen: 
a. in positie 1: 

1°. de vensters kunnen niet geopend worden; 
2°. de constructie van de frames van ramen voldoet aan de norm NEN-ISO 3903 Type E zware uitvoering. De 

nominale grootte bedraagt niet meer dan 1100x800 mm dan wel 800x1100 mm; en 
3°. de constructie van de frames van lichtranden voldoet aan de norm NEN-ISO 1751 Type B half-zware uitvoering. 

b. in positie 2: 
1°. de vensters kunnen geopend worden maar zijn volledig waterdicht afsluitbaar; 
2°. de constructie van de frames van ramen voldoet aan de norm NEN-ISO 3903 Type F lichte uitvoering. De 

nominale grootte bedraagt niet meer dan 1100x800 mm dan wel 800x1100 mm; en 
3°. de constructie van de frames van lichtranden en patrijspoorten voldoet aan de norm NEN-ISO 1751 Type C lichte 

uitvoering; 
c. in positie 3: 

1° de vensters kunnen geopend worden; en 
2° de constructie van de frames is voldoende sterk. Ten genoegen van de minister of de commissie van deskundigen 

wordt dat aangetoond; 
d. in positie 4: 

1° de vensters kunnen geopend worden; en 
2° er zijn geen eisen van kracht met betrekking tot de constructie van de frames. Indien op een hoogte van 1 m boven 

het dek een valbescherming aanwezig is en tevens de oppervlakte van het venster niet meer dan 1 m
2
 bedraagt, is 

toegestaan dat vensters in een rubberprofiel gevat zijn.

Artikel 4.5 

1. De minimum glasdikte wordt bepaald volgens de formule uit de NEN-ISO norm 3903 Annex B: 

Hierin geldt: 
t: de glasdikte in millimeters; 

2 Artikel 3.02 Sterkte en stabiliteit 
1. De sterkte van de scheepsromp moet zodanig zijn dat zij in overeenstemming is met de belasting waaraan de romp 
onder normale omstandigheden is blootgesteld. 
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a: de kleinste maat van het venster in mm; 
β: de factor als gevolg van de verhouding tussen de grootste en de kleinste maat van het venster; 
P: de druk op het venster in kPa. 
De waarde van β wordt bepaald uit de grafiek in de NEN-ISO norm 3903 Annex B. 
Deze waarde kan ook berekend worden met de volgende formule: 

β = 0.0179 * x
3
 – 0.2091 * x

2
 + 0.817 *x – 0.3378 – met als maximum 0,75 

Hierin is x de grootste glasmaat b gedeeld door de kleinste glasmaat a. 

2. P wordt als volgt bepaald: 
P = P

1
 x f

1

Voor vensters in positie 1 geldt: P
1
 = 60 – (10 * h/V) 

Voor vensters in positie 2, 3 en 4 geldt: P
1
 = (50 – 42 * (h – V) met een minimum van 1 kPa. 

In deze formules is: 
V: 0,60 m voor zone 2 en 0,30 m voor zone 3 en 4; 
h: de hoogte van de onderkant van het venster boven de geladen lastlijn in meters; 
f
1
: correctiefactor voor de zone. 

De correctiefactor f
1
 voor de zone bedraagt: 

Voor zone 2: f
1
 = 1; 

Voor zone 3: f
1
 = 0,64; 

Voor zone 4: f
1
 = 0,25. 

3. Voor lichtranden en patrijspoorten wordt de glasdikte bepaald volgens de formule: 
t = 0,87 x t

1
 (mm). 

Hierin is: 
t
1
: basisdikte in mm. Deze wordt overeenkomstig het eerste lid bepaald. 

4. De berekende minimum glasdikte mag in alle gevallen met ten hoogste 0,5 mm naar beneden worden afgerond in verband met 
genormaliseerde standaard glasdikten. 

5. De glasdikte van ramen bedraagt in alle gevallen ten minste 8 mm voor ramen in de positie 1 en ten minste 5 mm voor ramen 
in de positie 2, 3 en 4. 

6. Gelamineerd voorgespannen glas mag in alle gevallen worden toegepast, waarbij de equivalente dikte wordt bepaald volgens 
de formule: 

Hierin betekent: 
ti: de dikte van elke afzonderlijke glaslaag (mm); 
t: de equivalente glasdikte volgens dit artikel. 

7. Voor binnenvaartschepen, waarbij de vensters in de opbouw geplaatst zijn en het gangboord is uitgevoerd met een dichte 
verschansing aan de buitenzijde, wordt voor deze vensters de maat h vervangen door de maat: 
h

1
 = h + 0,2 b + 0,2 q. 

Hierin is: 
b: de hoogte van de dichte verschansing in meters; 
q: de breedte van het gangboord in m, horizontaal gemeten vanaf de buitenkant van het schip tot aan de opbouw. 
Indien de maat b minder bedraagt dan 0,15 m en de maat q minder bedraagt dan 0,40 m, wordt de maat h niet vervangen door 
de maat h1. 

8. Voor binnenvaartschepen waarbij vensters in een (schuif-)pui in de achterwand van de opbouw geplaatst zijn, wordt voor deze 
vensters de maat h vervangen door de maat h

2
= h + 0,5c. 

Hierin is: 
c: de kortste afstand van de zijkant van het venster tot aan de buitenhuid, horizontaal dwarsscheeps gemeten in m. Indien de 

maat c minder bedraagt dan 0,40 m, wordt de maat h niet vervangen door de maat h
2.
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9. Wanneer een rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype is voorzien van een berghout en een overstekend gangboord 
wordt de factor h, als bedoeld in het derde lid, vervangen door de factor: 
h

3
= h + 0,2 p + 0,2 q. 

Hierin is: 
p: de horizontale oversteek van het berghout in m, aan de onderzijde gemeten; 
q: de breedte van het gangboord in m, horizontaal gemeten vanaf de buitenkant van het berghout tot de onderkant van de 
opbouw. Indien de maat p minder bedraagt dan 0,10 m of de maat q minder bedraagt dan 0,30 m, wordt de maat h niet 

vervangen door de maat h
3
. 

10. De glasdikte van ramen in open rondvaartboten en in rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, bestemd voor de 
vaart op zone 4, bedraagt ten minste 5 mm.

Artikel 4.6 

1. Indien een raam in de positie 3 en 4 door middel van stijlen in afzonderlijke delen is verdeeld, bijvoorbeeld bij toepassing van 
schuif- of klapramen, wordt bij de bepaling van de glasdikte rekening gehouden met de afmetingen van de afzonderlijke delen 
indien de frames zo sterk zijn dat de afzonderlijke delen als afzonderlijk raam kunnen worden beschouwd. 

2. Bij toepassing van vensters met dubbel glas, waarbij de glasschijven worden gescheiden door een spouw, wordt de glasdikte 
van de buitenste glasschijf bepaald volgens artikel 4.5. De dikte van de binnenste glasschijf bedraagt ten minste 4 mm.

Artikel 4.7 

1. De artikelen 4.1 tot en met 4.6 zijn niet van toepassing op schepen die op de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel 
in het bezit zijn van een geldig certificaat van onderzoek. 

2. Bij verbouwing van een in het eerste lid bedoeld schip, zijn de artikelen 4.1 tot en met 4.6 van toepassing op de te verbouwen 
gedeelten. 

3. Indien voor een dergelijk schip uitbreiding van het toegestane vaargebied wordt aangevraagd, zijn de artikelen 4.1 tot en met 
4.6 van toepassing.

§ 6 Geldigheidsduur certificaten en termijn droogzettingen 

Artikel 6.1 
Voor certificaten die zijn afgegeven op grond van het ADN gelden de procedure en de termijnen zoals opgenomen in hoofdstuk 1.16 
van het ADN. 

Eerste certificering certificaat van onderzoek (cvo) of communautair binnenvaartcertificaat (cbb) 
Bij het vaststellen van de geldigheidsduur van de certificaten op grond van de artikelen 3.11 van de Binnenvaartregeling, 2.06 van 
het RosR 1995, en 2.06 van Bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG hanteert de certificerende instantie voor nieuwbouwschepen het 
wettelijk maximum, waarbij de datum van de proefvaart geldt als peildatum. 

Verlenging van certificaat van onderzoek (cvo) of communautair binnenvaartcertificaat (cbb) 
Bij verlenging of vernieuwing van het certificaat wordt de geldigheidsduur volgens de onderstaande tabel bepaald. 

type schip Geldigheidsduur cvo en cbb 
Passagiersschip 1)    5 jr (art 2.06, lid 2) 
Tankschip voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.  5 jr (+1) 2) 
Overige schepen  7 jr (art 2.06, lid 2) 

voetnoten bij de tabel 
1) Zowel zeilende als werktuigelijk voortgedreven passagiersschepen. 
2) Indien een tankschip gebruik maakt van de mogelijkheid om krachtens artikel 1.16.11 van het ADN de geldigheidsduur met één 
jaar te laten verlengen, kan ook het CVO/CBB met één jaar worden verlengd. Zo’n verlenging kan slechts eenmaal in twee 
geldigheidsperioden worden toegekend. 

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. 
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De certificerende instantie kan op basis van het onderzoek besluiten een kortere geldigheidsduur toe te passen dan hierboven 
aangegeven. 

Toepassing overgangsbepalingen 
Om aanspraak te kunnen maken op overgangsbepalingen volgens Hoofdstuk 24 en 24 a van het ROSR 1995 en bijlage II van de 
Richtlijn 2006/87/EG, moet het schip voorzien zijn van een geldig certificaat. 

Gedurende een overgangsperiode tot 1 februari 2020 kan nog aanspraak op overgangsbepalingen worden gemaakt indien het schip 
beschikt over een certificaat dat op het moment van de aanvraag voor hercertificering niet langer dan één certificaatsperiode is 
verlopen. De geldigheidsduur van het certificaat wordt daarbij bepaald als bij verlenging, ingaand vanaf de droogzetting. 

Artikel 6.2 

Voor de toepassing van artikel 44 van Bijlage 3.83 van de Binnenvaartregeling hanteert de certificerende instantie voor een 
bunkerstation een tijdspanne tussen twee droogstaande keuringen van maximaal tien jaar. Tussentijdse inspecties kunnen 
plaatsvinden terwijl het schip in het water ligt.

§ 7 Doorvoeringen door schotten 

Artikel 7.1 

Voor de toepassing van de artikelen 3.03, vijfde lid, van het RoSR 1995 en 3.03, vijfde lid, van Bijlage II van richtlijn 2006/87/EG4

staat de certificerende instantie de volgende doorvoeringen door de schotten toe: 
a. elektrische kabels, indien de doorvoering door het schot deugdelijk is uitgevoerd; 
b. doorvoeringen van systemen die in de achterliggende ruimte een volledig gesloten systeem vormen, zoals bijvoorbeeld AC 

units; 
c. een lensleiding, mits het ongeacht de stand van de afsluiters, niet mogelijk is dat er via deze leiding water vanuit de voorpiek in 

ruimte achter het schot stroomt. Zo nodig worden hiervoor terugslagkleppen aangebracht; 
d. uitlaten en luchttoevoerleidingen die tenminste 50 cm boven de maximale ontwerpdiepgang liggen of, als ze minder dan 50 cm 

boven deze lijn liggen: 
1°. dikwandig zijn uitgevoerd; 
2°. zo hoog mogelijk door het schot gaan; 
3°. zoveel mogelijk midscheeps maar in ieder geval 1/5 B uit de huid liggen; 
4°. zo dicht mogelijk tegen het schot aan liggen; en 
5°. nooit verder naar voren uitkomen dan 3% van de lengte vanuit de VLL gemeten.

§ 13 Slotbepalingen 

Artikel 13.1 

De Beleidsregel binnenvaart van 13 september 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 13.2 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 13.3 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel binnenvaart 2013. 

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze: 

3 Artikel 44 Droogstaande keuring 
De minister kan voor de verlenging van het certificaat afzien van een droogstaande keuring als bedoeld in artikel 
3.15, tweede lid, indien de toestand van de romp een controle van binnenuit redelijkerwijs toelaat.  

4 3.03, lid 5. In de bij lid 1 en lid 3 voorgeschreven schotten en de in lid 4 bedoelde begrenzing van ruimten mogen 
zich geen openingen bevinden. 
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De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, 
J. Thunnissen. 

De voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de Binnenvaartregeling, 
J. Thunnissen. 

TOELICHTING bij de originele publicatie 

Algemeen

Met deze beleidsregel wordt een nadere invulling gegeven aan de technische eisen die gelden in het kader van de afgifte van 
certificaten van onderzoek voor binnenvaartschepen op grond van de Binnenvaartwet. Op 13 september 2011 (Staatscourant 2011-
16893) is de eerste versie van deze beleidsregel gepubliceerd als uitvloeisel van de opschoning van de oude beleidsregels zoals die 
van kracht waren onder de inmiddels vervallen Binnenschepenwet. In deze nieuwe, integrale versie van de beleidsregel zijn de 
artikelen 5 t/m 11 toegevoegd. In deze artikelen is een aantal interpretaties opgenomen die voorheen gehanteerd werd binnen de 
Commissie van Deskundigen op basis van interne afspraken en nog geen onderdeel uit maakten van de onderhavige beleidsregel. 
Gezien de grote omvang van de aanvulling is besloten een nieuwe, integrale versie te publiceren.

Artikelsgewijs

Artikel 3.1

Dit artikel is inhoudelijk gelijk aan de vervallen Beleidsregel doorvoeringen van kunststof vervaardigde sanitaire afvoerleidingen 
door dekken en wanden van machinekamers van schepen voor de Rijn- en binnenvaart (2001/09). 
Op grond van artikel 3.04, derde lid, van bijlage II van de EU-richtlijn 2006/87/EG, en van artikel 3.04, derde lid, van het Reglement 
onderzoek schepen op de Rijn 1995 moeten dekken en wanden van machinekamers van staal of van een ander, met betrekking tot 
onbrandbaarheid gelijkwaardig materiaal zijn gemaakt. Aan de afsluitinrichtingen van openingen in de dekken en wanden worden 
dezelfde eisen gesteld. In voorkomende gevallen zijn afvoerleidingen van sanitaire systemen die door machinekamers voeren, van 
kunststof gemaakt, waardoor de onbrandbaarheid zonder aanvullende maatregelen niet gewaarborgd is. Dit artikel geeft nadere uitleg 
aan de voorschriften betreffende onbrandbaarheid van zulke openingen in stalen dekken en wanden.

Artikelen 4.1 tot en met 4.3

Dit artikel bevat in gewijzigde vorm de materie die geregeld was in de vervallen Beleidsregel vensters in de scheepshuid en in 
buitenwanden van passagiersschepen voor de Rijn- en binnenvaart en van veerboten en zeilende passagiersschepen voor de 
binnenvaart (2001/16) en de Beleidsregel eisen aan materiaal van vensters aan boord van schepen voor de Rijn- en binnenvaart, geen 
passagiersschepen, veerboten of zeilende passagiersschepen zijnde (2001/17). 

In de artikelen 3.02 van bijlage II van de EU-richtlijn 2006/87/EG en 3.02 van het RosR 1995, wordt bepaald dat de scheepsromp 
voldoende sterk moet zijn voor de belastingen die tijdens normale omstandigheden op kunnen treden. Vensters in de scheepshuid en 
in de buitenwanden vormen een onderdeel van de scheepsromp. 
Richtlijn nr. 8 aan de commissies van deskundigen ingevolge artikel 1.07 van het RosR 1995 en dienstaanwijzing nr. 8 bij de bijlage 
II van richtlijn 2007/87/EU geven bindende voorschriften voor waterdichte vensters van passagiersschepen die onder de 
indompelingsgrenslijn zijn gelegen. Voor de overige plaatsen op deze schepen en voor vensters in andere dan passagiersschepen 
worden in dat reglement geen eisen aan vensters gesteld. 
Het wordt in verband met de veiligheid van het schip en de opvarenden noodzakelijk geacht om voor vensters in de huid en in de 
buitenwanden nadere uitleg aan het wettelijk voorschrift over de strekte van de scheepsromp te geven. 

De inhoud van de bovengenoemde vervallen beleidsregels is gecombineerd tot één artikel en is aangepast omdat: 
– die beleidsregels onvoldoende aansloten bij de moderne NEN-ISO-normen; 
– gebleken is dat de druk waartegen een raam theoretisch bestand is sterk afneemt naarmate de afmetingen van een raam toenemen. 

Dit maakt vervanging van die regel vanuit het oogpunt van de veiligheid noodzakelijk, en 
– bij toepassing van de oude beleidsregel een kleine diepgangsvermeerdering tot een aanzienlijke toename van de benodigde 

glasdikte kan leiden. In de nieuwe beleidsregel neemt de glasdikte als functie van de afstand tot de waterlijn geleidelijk toe. 
In deze artikelen wordt nu meer gebruik gemaakt van NEN-ISO-normen. Het grote aantal varianten van in de praktijk voorkomende 
afmetingen van scheepsvensters en de plaats daarvan, rechtvaardigt een meer specifieke uitwerking van deze normen. 
De constructie van de vensters is afhankelijk van het scheepstype, de zone waarvoor het schip is goedgekeurd, de plaats in hoogte 
boven water van de vensters in de huid of buitenwand en de vorm en de afmetingen van de vensters.
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Artikelen 6.1en 6.2

De artikelen 2.06 van het RosR 1995, 3.11 van de Binnenvaartregeling, 1.16.11 van het ADN en 44 van bijlage 3.8 van de 
Binnenvaartregeling geven aan de autoriteiten een zekere discretionaire ruimte in het vaststellen van de geldigheidsduur van de 
certificaten en de periode tussen twee droogzettingen. In dit artikel wordt die ruimte nader ingevuld.

Artikel 7.1

De artikel 3.03, vijfde lid, van het RosR 1995 en 3.03, vijfde lid, van Bijlage II van richtlijn 2006/87/EG geeft de vrijheid om onder 
voorwaarden doorvoering door waterdichte schotten toe te staan. Dit artikel maakt duidelijk in welke gevallen van die mogelijkheid 
gebruik gemaakt kan worden.

Artikel 8.1

De toepassing van aluminium schotten is algemeen gangbaar in de binnenvaart. Indien wordt aangetoond dat dit materiaal geïsoleerd 
is volgens brandklasse A30 
– een algemeen gangbare industrienorm- is in ieder geval sprake van gelijkwaardige onbrandbaarheid.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze: 
De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, 
J. Thunnissen. 

De voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de Binnenvaartregeling, 
J. Thunnissen. 

Toelichting bij de wijziging vanuit staatsblad 2018/6065 1 februari 2018 

A (artikel 5.1 aanhef) 
De wijziging betreft het corrigeren van een foutieve tekst in de aanhef van art 5.1. 

B (artikel 6.1) 
In artikel 6.1 zijn een aantal wijzigingen aangebracht vanuit verschillende oorsprongen. 
1. Per 1 januari 2015 is het ADN 2015 in werking getreden. 
Daarin is de afgifte van certificaten uitputtend geregeld. Het is daarom niet langer nodig in de beleidsregel aanvullende bepalingen 
over geldigheidsduur en termijnen voor het ADN-certificaat te regelen. Er wordt volstaan met verwijzen naar de relevante bepalingen 
van het ADN. Overige verwijzingen naar het ADN zijn geschrapt. 
2. In de alinea boven de tabel was per abuis de verwijzing naar Bijlage II van EU Richtlijn 2016/87/EU niet opgenomen. Die 
is in de tweede alinea alsnog toegevoegd. 
3. In de tabel was als geldigheidsduur voor de certificaten van passagiersschepen per abuis 4 jaar opgenomen Dit moet 5 jaar 
zijn. Dit is bij deze aangepast. 
4. De tabel en de tekst eronder zijn verder vereenvoudigd en verduidelijkt. 
5. De tijdsperiode waarbinnen de droogzetting en het onderzoek voor verlenging van het certificaat kan plaatsvinden is 
verruimd van 3 maanden naar een jaar. Dit is gedaan om de eigenaren meer gelegenheid te bieden om de onderzoeken op een 
geschikt moment in hun bedrijfsvoering in te plannen. Hierbij wordt ook aangesloten bij de termijn die in het ADN gehanteerd wordt 
voor het Certificaat van goedkeuring. 
Indien de droogzetting langer dan een jaar (tot maximaal twee jaar) voor de afloopdatum van het certificaat plaatsvindt wordt de 
ingangsdatum van het nieuwe certificaat vastgesteld op de datum van de droogzetting. Dit blijft ongewijzigd. 
6. De alinea onder het kopje Toepassing overgangsbepalingen is nieuw ingevoegd. 
Het wordt niet langer toegestaan dat schepen waarvan het certificaat verlopen is, gebruik maken van overgangsbepalingen als ware er 
sprake geweest van ononderbroken certificering. 
Dit is in lijn met de uitspraak in hoger beroep van Raad van State van 5 maart 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:734). Daarin wordt – voor 
een niet Zone-R-schip – gesteld dat de overgangsbepalingen volgens Bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG van toepassing zijn op 
reeds in bedrijf zijnde vaartuigen en dat een schip zonder de vereiste geldige certificaten niet in bedrijf kan zijn. 
Hiermee wordt ook invulling gegeven aan in de Joint Working Group on Technical requirements for Inland Waterway Vessels 
(E01056) geaccordeerde Medededeling van de Europese Commissie, JWG (12) 52 van 21 mei 2012 betreffende 
Overgangsbepalingen voor zone R. In die mededeling wordt gesteld dat voor het gebruik mogen maken van overgangsbepalingen een 
verlopen certificaat als verloren moet worden beschouwd en het schip gekeurd moet worden als ware het een nieuw schip. 
Ook de op 8 oktober 2018 in werking tredende nieuwe regelgeving volgens de Europese standaard tot vaststelling van de technische 
voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) geeft voor zone R in artikel 32.01 aan dat overgangsbepalingen alleen toegepast 
mogen worden als er een geldig certificaat aanwezig is. 
Het op deze wijze toepassen van het recht op overgangsbepalingen is nieuw. Het wordt daarom redelijk geacht om een 
overgangsperiode toe te staan tot 1 februari 2020. Indien eigenaren vóór deze datum een aanvraag indienen voor hercertificering van 
hun schip, en het certificaat van dat schip op het moment van aanvraag niet langer dan één certificaatperiode is verlopen, kan nog 
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aanspraak worden gemaakt op overgangsbepalingen als ware er sprake van ononderbroken certificering. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
namens deze: 
De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, 
J.A. van den Bos.

De voorzitter van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 1.19 van de Binnenvaartregeling, 
J.A. van den Bos.



Controlelijst PEB

Aandachtspunten bij de controlelijst PEB:
Versie 4 oktober 2006  
September 2018: aangepast aan het ESTRIN  

Bodembeplating 

Schoon en droog, met de hamer af te kloppen en voorzien van meetpunten naar eigen inzicht;. 
Minimaal 3 ringen, ook bij nieuwe schepen. De minimum plaatdikte volgens de richtlijn 
aanhouden.  
Wat schoon is blijft de verantwoording van de PEB. Indien het schip niet gespoten is moet dit 
op het vlakrapport aangegeven worden. Alle bijzonderheden zoals beginnende plooivorming 
en dubbelplaten dienen zo nauwkeurig mogelijk op het vlakrapport aangetekend te worden. 
De landen en schotten moeten ingetekend worden. Hetzelfde geldt voor de plaats van de 
hellingwagens.  
Indien stuiken van belang zijn voor de reparatie moeten deze ook ingetekend worden. 
Het keuren onder een wagen blijft de verantwoording voor de PEB. Bij twijfel over de 
toestand van het vlak op de plaats van de wagen moet deze verwijderd worden  

Kimbeplating 

Zie de opmerkingen bij bodembeplating  
De minimum plaatdikte volgens de richtlijn aanhouden. 

Huidbeplating 

Volledig visueel inspecteren, meetpunten naar eigen inzicht bepalen. De minimum plaatdikte 
volgens de richtlijn aanhouden.  
Er moet aandacht besteed worden aan het meten van de huidbeplating, speciaal aan de water-
wind lijn. 

Dubbelplaten 

Alle dubbelplaten op het diktemetingsrapport aantekenen. Hierop diktemetingen verrichten 
naar eigen inzicht. De minimum dikte van verdubbelingen moeten voldoen aan de 
beleidsregel verdubbelingen. Vervangen door ESI II-2
Dubbelplaten die zijn aangebracht om slijtage of vernieuwing van de beplating van de 
scheephuid uit te stellen, moeten worden vervangen zodra zij zijn afgesleten tot een dikte van 
minder dan 3 mm  

Beun koproer 

Koproerbeun, met gezakt koproer visueel inspecteren, voor zover mogelijk met de hamer 
afkloppen en zo nodig op dikte meten. 
Afkeurmaat 6 mm. 

Beun/koker boegschroef 

Visueel inspecteren, kloppen en meten indien nodig.  
Afkeurmaat 6 mm. 



Koelbeunen en inlaatkasten 

Visueel inspecteren, kloppen en meten indien nodig, eventueel van binnenuit. Afkeurmaat 6 
mm. 
Eventueel mogen inlaatkasten en koelbeunen verdubbeld worden. Het wordt echter 
aanbevolen om de beplating te vernieuwen. 

Standpijpen 

Visueel inspecteren en bekloppen en meten indien nodig. 
Afkeurmaat 6 mm. 

Spuipijpen 

Met de hamer afkloppen. Indien er met een normale hamer deuken in geslagen kunnen 
worden de spuipijpen vernieuwen. 

Buitenboord-afsluiters 

Opdracht geven om deze te openen en te reviseren. In niet alle gevallen kan verwacht worden 
dat de PEB dit persoonlijk controleert. In de richtlijn voor de werf/eigenaar zal aangegeven 
worden dat dit van tevoren klaargemaakt moet worden. 

Roeren 

Roerbeplating volledig visueel controleren en eventueel op dikte meten (als richtlijn dient 
men uit te gaan van minimaal 3 mm plaatdikte). 
Extra aandacht besteden aan scheurvorming in de roerkoning en de borging van de 
flensbouten. 

Speling roerkoningen en aandrijving roeren 

Bij twijfel te (laten) meten.  
Toegestane speling roerkoning: voorschriften fabrikant of maximum:  
Vetgesmeerd: 3 mm speling  
Water of oliegesmeerd  1,5 mm   
De stuurmachine blijft een zaak voor de IVW-DS. (dit is achterhaald)
Omdat echter het controleren van de aandrijfspeling op de helling veel beter mogelijk is dan 
te water liggend zal de PEB hier ook aandacht aan moeten besteden.(doen ze nu ook al).  
Hierbij moet speciaal gelet worden op de mechanische componenten zoals kettingen, 
helmstokken en jochstangen, tandwielen, de (bevestiging van) lagers en spieën. 

Speling schroefassen 

Bij twijfel te (laten) meten.  
Toegestane speling schroefassen: volgens voorschriften fabrikant  
Indien deze niet beschikbaar zijn:  

Olie gesmeerd, witmetaal: 0,0016 * D + 1,2 mm 
Olie gesmeerd, Gij/brons: 0,002 * D + 1,4 mm 
Vetgesmeerd: 0,007 * D + 1,4 mm 
Watergesmeerd (rubber lagers) 0,01 D + 2,5 mm 

D = diameter schroefas in mm 



Inzinkings- en/of ijkmerken en diepgangsschalen 

De ijkmerken moeten duidelijk zichtbaar zijn. Indien de geladen diepgang meer is dan 1 meter 
moeten op het achterschip duidelijk afleesbare diepgangsmerken zijn aangebracht. (Blokken 
10 cm; cijfers op 0,5 meter).  
Deze merken mogen onder de ijkmerken of op een andere plaats op het achterschip 
aangebracht worden.  
Diepgangsschalen midscheeps en op het voorschip zijn niet verplicht. (Zie ESTRIN artikel 
4.06).   

Constructie voorschip 

Visuele inspectie van verbanddelen voor zover e.e.a.  zichtbaar is. Het voorpiekschot moet 
vanaf een zijde volledig geïnspecteerd worden. Alleen wanneer met grote zekerheid 
aangenomen kan worden dat het schot in prima staat is, kan van het inspecteren van de 
beplating in de kettingbak afgezien worden. 

Constructie middenschip 
Visuele controle van alle zichtbare verbanddelen. Ook de beunen moeten waar nodig 
inwendig geïnspecteerd worden.  

Richtlijn bij schade in de beunen:  
De raamspanten, stekers en schotten moeten constructief in orde zijn. Kleine gebreken aan 
vrangen, spanten en knieën die de sterkte niet beïnvloeden zijn toegestaan.  
De beunvloer moet aan de vrangen vastzitten.  
Na reparatie behoeven de beunen niet geperst te worden. 

Sporen, vrangen, zaathouten, spanten en raamspanten 

Vrangen: deze bij elke keuring steekproefsgewijs controleren.  
Op één of meerdere plaatsen delen buikdenning verwijderen. Minimaal één vak per ruim. 
Afwijkingen hiervan is toegestaan indien er goede argumenten voor zijn en dit op de 
rapportage tot uiting komt. De spant-spoorverbindingen moeten gecontroleerd worden.  
Indien men, bij beschadigde spanteinden, van mening is dat de sterkte door de trimvullingen 
voldoende gewaarborgd is, moet contact opgenomen worden met ILT. (Is dit nog van 
toepassing?)  

Dubbele bodem/ tanktop, beunvloer en stalen buikdenning 

Visueel inspecteren en naar eigen inzicht diktemetingen ter controle verrichten. De minimum 
plaatdikte volgens de richtlijn aanhouden. Er mag verdubbeld worden Hierbij moeten de 
maximale afmetingen en bevestiging van de dubbelplaten voldoen aan de beleidsregel 
verdubbelingen. (ESI-II-2 geeft hier geen richtlijn voor)
Er is verschil in minimum dikte tussen een dubbele bodem (vanaf nieuwbouw), een stalen 
vloer en een stalen buikdenning, zie hiervoor de richtlijn plaatdikten 

Waterdichte laadruimdwars- en langsschotten 

Visueel inspecteren en naar eigen inzicht diktemetingen ter controle verrichten. De minimum 
plaatdikte volgens ESTRIN aanhouden. Er mag verdubbeld worden. 
Hierbij moeten de maximale afmetingen en bevestiging van de dubbelplaten voldoen aan de 
beleidsregel verdubbelingen. (ESI-II-2 geeft hier geen richtlijn voor)



Een beunwand is een waterdichte scheiding tussen het ruim en de ruimten ernaast. Er is 
verschil in minimum dikte tussen een beunwand en een stalen trimvulling- zie hiervoor de 
richtlijn plaatdikten. 

Herften 

Vloeren en wanden visueel op dichtheid controleren.  
Herften waarin zich motoren of brandbare vloeistoffen bevinden moeten dicht zijn. Overige 
herften ter beoordeling expert. 

Dennebomen 

Visueel op constructieve gebreken controleren. Goed letten op scheurvorming 
langsverbanddelen. 

Constructie achterschip 

Visuele inspectie voor zover mogelijk (het achterpiekschot behoeft bij schepen die voor 1 juni 
1976 gebouwd zijn niet aanwezig, en dus ook niet waterdicht te zijn). De OGB volgens het 
ESTRIN zijn:

Art. 3.03 lid 1, onder b Plaats van het achterpiekschot  
32.02 Rijn: N.V.O. bij CvO na 1.1.2035 32.05  
Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2035 Van kracht 7-10-2018 33.02  
Overige schepen: N.V.O. bij CvO na 30.12.2049 33.03  
Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum 

Schotten 

Schotten en daarvan deel uitmakende roef-, en herftwanden en vloeren voor zover mogelijk 
met de hamer afkloppen en zo nodig op dikte meten De maat, opgegeven als minimum dikte 
schotten, geldt ook voor delen van de woning en herften die deel uitmaken van het schot.  
Plooien in schotten: bij geklonken schotten is een geplooid schot meestal niet meer goed 
waterdicht. Voorpiekschot, machinekamerschotten en eindschotten van de ruimen moeten met 
zekerheid dicht zijn. Lichte plooivorming in deze schotten kan bij gelaste schepen 
geaccepteerd worden.  
De tussenschotten zijn ter beoordeling van de expert.  
Schotschuiven moeten geïnspecteerd worden. 

Dekken en gangboorden 

Visueel inspecteren; bij gecorrodeerde of beschadigde gangboorden ter controle 
diktemetingen uitvoeren.  
De minimum plaatdikte is afhankelijk van de langsscheepse sterkte. Richtlijn: in putten mag 
de minimum dikte plaatselijk 4 mm bedragen. 

Piek- en compartimentdeksels 

Visuele inspectie; waterdicht of spatwaterdicht, afhankelijk van de situatie. Deksels die 
binnen de veiligheidsafstand (meestal 50cm) liggen moeten deugdelijk waterdicht afgesloten 
kunnen worden. 
Deksels op het voorschip moeten geborgd kunnen worden. 



Bolders 

Visuele controle 

Boeg- en hekankers 

Moeten, geheel buiten de kluispijp, visueel geïnspecteerd worden. 

Boeg- en hekankerkettingen 

1e deel ketting in ieder geval op de helling inspecteren. Rest van de ketting in de bak 
beoordelen. Bij twijfel de gehele ketting uit laten vloeren. Afkeurmaat originele dikte x 0.8 

Ankerlieren 

Visuele inspectie (rembanden met de hamer kloppen). 

Voldoet aan de bemanningseisen.  

Bij bemande schepen indien het schip niet voldoet een rapportage bemanningsverklaring 
bijvoegen. 
Hiervoor is een speciale instructie verstrekt.  

De inrichting en uitrusting van het schip voldoet aan de voorschriften die van 

toepassing zijn op schepen zonder voortstuwing.  

Allereerst het brandmerk opzoeken en controleren dat het inderdaad om de bak gaat 
waarvoor het certificaat verlengd moet worden. 
Veel voorkomende werkzaamheden: 
SI nummers op ankers plaatsen  
De nummers opgegeven bij punt 12 duidelijk aanbrengen.  
De ijken en diepgangsschalen ophalen  
De handrailing rechten/repareren  
De voetremmen van de koppellieren nakijken  
Afschermen draaiende delen (koppellieren, ankerlieren)  
Demper ankerlier in orde brengen (bij ADNR met vonkenvanger)  
Knevels en pakkingen luiken controleren  

De inrichting van machinekamer(s) moet ook aan de eisen voldoen. Het gaat te ver om hier 
een opgave van te maken.  

De inrichting en uitrusting van het schip voldoet aan nummer 7.1.2.19.1 van het 

ADNR.  

Dit onderwerp zal nader uitgewerkt worden (Is nog steeds niet gebeurd)


