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Tijdelijke werkinstructie bestendigen certificaten passagiersschepen 

 
In verband met de COVID-19 pandemie gaf de ILT op 31 maart 2020 aan tijdelijk niet 

te handhaven op verlopen certificaten zolang de betreffende certificaten op 15 maart 
2020 nog geldig waren en de veiligheid en veilige vaart niet in het gedrang komen. 

Deze tijdelijke maatregel, het niet handhaven op verlopen certificaten, vervalt per 01 
augustus 2021.  

 

Voor passagiersschepen waarvan het certificaat van onderzoek na 15 maart 2020 is 
verlopen en het certificaat nog bestendigd moet worden valt de datum van 01 augustus 

2021 midden in het vaarseizoen. Om de eigenaren van deze schepen, die afgelopen jaar 
niet geëxploiteerd konden worden vanwege de COVID-19 beperkingen, te gemoed te 

komen zodat zij niet halverwege het vaarseizoen het schip tijdelijk uit de vaart hoeven 
te nemen voor een droogstaand onderzoek kan onder voorwaarden tijdelijk worden 

afgezien van de droogstaande keuring.  
 

 

Tijdelijke instructie: 
 

Deze tijdelijke instructie vervalt automatisch op 01-11-2021 
 

Tijdens het technisch onderzoek van passagiersschepen waarvan het certificaat in het 
vaarseizoen van 2021 bestendigd moet worden kan, gebruikmakend van de artikelen 

3.14 en 3.16 van de Binnenvaartregeling, als volgt worden gehandeld: 
 

- Er vindt een volledig onderzoek te water liggend plaats; 

- Uit dossier onderzoek blijkt dat het casco en constructie een voldoende mate 
van veiligheid waarborgen; 

- Het certificaat wordt verlengd tot maximaal 1 maart 2022. Uiterlijk voor deze 
datum moet het droogstaande onderzoek volledig zijn afgerond; 

- Bij de geldigheidsduur van het certificaat (punt 10) wordt een verwijzing 
opgenomen “zie punt 52”, 

- onder punt 52 van het certificaat wordt de volgende tekst opgenomen: 
 Zie punt 10. 

 Nadat het droogstaand onderzoek is afgerond kan het certificaat 

worden verlengd met de volledige periode van 5 jaren. Dat wil zeggen 
er dient een doorlopende certificering van steeds 5 jaren te zijn*. 

 
 *voorbeeld: Het certificaat was verlopen op 30 maart 2020. Vanwege de COVID-19 

maatregelen is de mogelijkheid gegeven tijdelijk de doorlopende geldigheidsduur op te 
schorten. In februari 2021 zijn de certificaten met 6 maanden verlengd. Er vindt nu een 

veiligheidsinspectie plaats en in februari 2022 het droogstaande onderzoek. Het 
certificaat wordt dan, na het droogstaande onderzoek, verlengd tot maximaal 30 maart 

2025. 

 
 

 
 

 
 

  


