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Informatie aan NBKB inspecteurs inzake aanvraag 
ontheffingen/aanbevelingen/hardheidsclausule en bezwaar 
 
Toelichting over ontheffingen/aanbevelingen/hardheidsclausule en bezwaar. 
 

• Ontheffing 
Is een aanvraag individuele ontheffing (nationaal en IL&T beslist) (alleen voor het betreffend 
vaartuig) voor het niet aan een eis kunnen voldoen, alles te hebben geprobeerd om hieraan zo 
goed mogelijk te  voldoen, maar voor het resterend deel een ontheffing aanvraagt, welke door de 
eigenaar moet worden aangevraagd incl. onderbouwing, door de NBKB inspecteur en NBKB 
admin. moet worden gecontroleerd op juistheid en moet worden voorzien van de visie van NBKB. 
(dat betekent dat NBKB het zelf ook moet zien zitten omdat een negatief NBKB advies sowieso tot 
afwijzing door IL&T leidt.  
Hierna heeft IL&T in principe 6 weken de tijd om hierop te reageren (wordt helaas de laatste jaren 
niet gehaald die termijn, maar men beloofd verbetering). 
Ontheffing oké bevonden NBKB en eigenaar worden geïnformeerd en de ontheffing (geldig voor 
één certificaatperiode, dient bij her-certificering wederom te worden aangevraagd) en er komt een 
door IL&T afgegeven ontheffing in hard copy die bij het certificaat moet worden gevoegd met een 
vermelding hiervan onder punt 52. 
Een ontheffing kan alleen worden afgegeven voor Nationale wateren 
 

• Aanbeveling 
Is een aanvraag individuele aanbeveling (internationaal en CCR beslist) (alleen voor het 
betreffend vaartuig) voor het niet aan een eis kunnen voldoen, alles te hebben geprobeerd om 
hieraan zo goed mogelijk te  voldoen, maar voor het resterend deel een aanbeveling aanvraagt, 
welke door de eigenaar moet worden aangevraagd incl. onderbouwing, door de NBKB inspecteur 
en NBKB admin. moet worden gecontroleerd op juistheid en moet worden voorzien van de visie 
van NBKB. (dat betekent dat NBKB het zelf ook moet zien zitten omdat een negatief NBKB advies 
sowieso tot afwijzing door IL&T leidt.  
IL&T beoordeelt of ook zij dit  aanbevelingswaardig achten. Zo ja brengt IL&T dit in bij CESNI-PT 
in Straatsburg (4x per jaar zitting) 
CESNI-PT beoordeelt (veelal eerst nog vragen die nog voor de volgende CESNI-PT beantwoord 
moeten worden. 
Als in volgende CESNI-PT meeting een ieder akkoord, kan een voorlopig worden afgegeven voor 
max. 6 maanden. 
Er kan pas een definitief certificaat worden afgegeven als de CCR commissie het advies van 
CESNI-PT/CESNI positief bevestigd. (dit kan ca. 1,5 tot 2 jaar duren) 
Een aanbeveling geldt voor alle EU binnenwateren 
 

• Aanspraak op Hardheidsclausule (http://www.nbkb.nl/wet-en-
regelgeving/hardheidsclausule/) 
Een aanspraak op een hardheidsclausule kan worden gedaan wanneer men alles heeft 
geprobeerd om aan de wettelijk eis te voldoen, maar vanuit economische reden, niet kunnen 
betalen van verdere maatregelen c.q. technisch en financieel onhaalbaar, hieraan zo goed 
mogelijk te  voldoen. 
Vereist niet alleen een uiteenzetting wat gedaan en technische onderbouwing, maar ook een zeer 
diepe uiteenzetting over de financiële status waarom ook vanuit financieel oogpunt hieraan niet 
kan worden voldaan. Verloopt verder nationaal dezelfde procedure als aanvraag ontheffing en 
internationaal als aanvraag aanbeveling. Beide processen zijn langdurige. 

 

• Bezwaar 
Bij afwijzing bestaat er altijd de mogelijkheid tot het maken van bezwaarde tegen de genomen 
beslissing door de betreffende verantwoordelijke instantie met een max. termijn voor de eigenaar 
van 6 weken na dagtekening van de afwijzing.  
Het niet indienen van een bezwaar betekent sowieso dat het vaartuig aan de eisen zal moeten 
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gaan voldoen en géén voorlopig certificaat meer mag en kan worden afgegeven zeker niet zonder 
nauw overleg met IL&T (zeker ook niet na ItRO nr. 3 van kracht per 1-9-2018) en uiteraard ook 
géén definitief certificaat. 

 

• Procedure aanpassing BCS 
N.a.v. het aanvraagproces hebben wij de interne instructie aangepast dat na ontvangst van een 

afwijzing of goedkeuring wij ook deze niet alleen in het BCS zullen zetten in het dossier van de 

inspecteur, maar ook nog voor de duidelijkheid een mailtje hierover zullen richten aan de 

inspecteur dat de stap afgerond is. Dit is feitelijk ook voor de inspecteur inzichtelijk als de stap 

gefiatteerd wordt (op groen gezet). Het is van belang dat zowel inspecteur / NBKB admin de 

inhoud van het besluit bekijkt en niet denkt het is gefiatteerd en het zal wel goed zijn. Het fiatteren 

betekent niet dat de aanvraag voor aanbeveling is goedgekeurd, maar dat de stap is afgerond, 

wat ook het geval is als de uitslag negatief is. 

 


