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Item Aanvraag en plannen insp.  

1. Geen toelichting 

  
  

  

  
  

  

2. Inspecteur 
 Neemt inspectie wel / niet 

aan. 
 Ja: Plant inspectie in. 
 Voert aanvraagformulier in 

in BCS  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

3. Uitvoering Inspectie 
 Voor uitvoering inspectie 

zie Procedure PU.02 

  

  

  

1. Aanvraag  tot uitvoering van inspectie 

Aanvraag invoeren 

in BCS 

► 
 

2. Aanname  inspectie 
door inspecteur 

Nee 

Ja 

Tel.,  of via 

website aanvraag 

formulier 

3. Uitvoeren inspectie 
Zie Procedure PU.02 
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Aanvraag 
(her)certificering 

Verlopen 

Controle 
geldigheidsdatum 

certificaat en 
overige data 

aanvraagformulier 

geldig 
Geldig, maar 

verlopen voor 
afronding 
procedure 

Eigenaar meedelen 
nieuwe eisen van 

toepassing 

Eigenaar meedelen dat pas ná 
eindcontrole voorlopig 
certificaat kan worden 

afgegeven. 
 (feitelijk na verloop stilliggen) 

Procedure 
conform PU.02 

versie 11 

Aanvraag 
indienen in BCS 
conform PU.02 

= Eigenaar 

= NBKB administratie 

= NBKB inspecteur 
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item  Aanvraag inspectie 

1. Inspecteur 

 
Beoordeling aanvraag en controle eerdere 
inspecties in BCS (zie tevens pagina 1 m.b.t. al 
dan niet geldigheid bestaande certificaat) 

 Aanvraag invoer in BCS 

2. NBKB Admin 

 
Beoordeling aanvraag / toekenning 
inspecteur in BCS en WIOB en dossier 
bevriezen in WIOB 

3. Inspecteur 

 Diep bevriezen dossier in BCS 

 Uitvoering inspectie schip 

4. Inspecteur  
 Download en print opdrachtbevestiging 

vanuit BCS en verzorgt ondertekening 
opdrachtbevestiging en upload hiervan ter 
goedkeuring in BCS 

 Kalibratie Certificaat van meetapparatuur 
niet ouder dan 2 jaar. 

5. Inspecteur 
 Verzamelt de vereiste documenten vanuit 

behandelingsstappen in BCS voor casco- en 
veiligheid- en eventuele overige inspecties. 

6. Inspecteur  
 Controle op onderzoekscondities: Inspectie: 

Zie Procedure PU.07. 
Hij neemt alle algemene en specifieke 
veiligheidsvoorschriften in acht. 

 Casco-inspectie 
 Toetst cascobeplating met hamer en geeft 

meetpunten aan. Vóór, tijdens en ná insp. 
diktemeting apparatuur kalibreren 

 Voert inspectie uit en beoordeelt conditie 
schip. Criteria: - Normenkader 
Taakoverdracht, Overige instructies zoals 
gegeven door NBKB, ILT en upload casco 
deel inspectierapport OPU.02 en OPU.04 in 
BCS ter fiattering. Documentatie conform 
OMA.01  
Bepaalt of nacontrole noodzakelijk (zie item 
11.) 

 Veiligheidsinspectie 
 Voert inspectie uit en beoordeelt conditie 

schip conform Normenkader 
Taakoverdracht criteria en upload 
veiligheidsdeel inspectierapport OPU.02 in 
BCS ter fiattering. Evenals overige in 
behandelstap vereiste goed te keuren 
documenten.  Bepaalt of nacontrole 
noodzakelijk (zie item 11.) is. 

7. NBKB Admin 

 
 
 
 
 

Controleert ter fiattering ingediende 
documenten. 
Goedkeur BCS genereert volgende 
behandelstap. 
Afkeur automatische melding via BCS met 
redenen aan inspecteur  

BCS 

1. 
  
Inloggen in BCS en  

controle op eerdere  
inspecties 

2.  Aanvraag van klant  
controleren op juistheid  
en geldigheid certificaat 

(zie pagina 1)  

Aanvraag indienen in  
BCS Controle aanvraag  

Voor procedure bij  
aanvraag her-cetificatie  
van verlopen certificaat  
 

Inspecteur toewijzen 
Automatische email  

aan inspecteur 
Aanvraag indien in WIOB,  

dossier bevriezen en  
inspecteur toekennen in  

WIOB 
3.  Dossier diep bevriezen  

in WIOB 

4.  Opdrachtbevestiging  
eigenaar getekend  

uploaden in BCS 
Aanbieden ter  

fiattering 
Controle stap  

opdrachtbevestiging 

Afkeur 
Controle  

opdrachtbevestiging door  
inspecteur 

Automatische actie  
melding met comment  

aan inspecteur 

Fiattering in BCS Goedkeur 
5.  Down loaden stappen  
en documenten uit BCS 

6. 
  
Uitvoer  

behandelstappen - doc's  
stappen uploaden vanuit  

BCS 

Downloaden  
behandelstapdocument 

en vanuit BCS 

Uploaden  
inspectierapportage in  

BCS en indienen ter  
fiattering 

Verzoek fiattering  
stappen / documenten  
per document/stap in  

BCS 

7.  Controle behandelstappen  
per stap n.a.v. melding BCS in  

Actie s 

Afkeur 
Controle stap - doorvoer  
correctie / comment op  

correctie 
Automatische actie  

melding met comment  
aan inspecteur 

Fiattering in BCS Goedkeur 

8. 
  Controle noodzaak  

uitvoer stappen n.a.v.  
aanvinken checklist in  

BCS 

BCS genereert  
noodzakelijke  
aanvullende  

behandelstappen 

Uitvoer  
behandelstap(pen) 

Verzoek fiattering  
stappen per stap in BCS 

Controle behandelstap in  
BCS 

Afkeur 
Controle stap - doorvoer  
correctie / comment op  

correctie 
Automatische actie  

melding met comment  
aan inspecteur 

9. 
  Uitvoer nacontrole Fiattering in BCS Goedkeur 

Aanvraag fiattering  
nacontrole Controle stap nacontrole 

Controle behandelstap  
nacontrole 

Automatische email  
aan inspecteur 

Bij afkeur comment geven in  
BCS 

Automatische email  
aan inspecteur 

Bij goedkeur stap fiatteren in  
BCS 

Dossier diep bevriezen  
door inspecteur in WIOB Controle stap voorlopig cert. 

10. 
  Voorlopig certificaat  

uitdraaien in WIOB en  
uploaden in BCS 

Voorlopig certificaat  
geupload in BCS 

Bij afkeur comment geven in  
BCS 

NBKB INSPECTEUR NBKB ADMINISTRATIE / HAI / Directeur 
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Automatische emai l  

aan inspecteur

Afgi fte voorlopig 

certi ficaat aan eigenaar 

en inname origineel

Bi j goedkeur s tap fiatteren in 

BCS

Automatische emai l  

aan inspecteur

Inzenden origineel  

certi fcaat per regul iere 

post aan NBKB

BCS maakt s tap 900 aan

Automatische emai l  

aan inspecteur

Controle vol ledigheid 

origineel  certi ficaat 

/certi ficaten

Inzenden origineel  

certi fcaat per regul iere 

post aan NBKB en 

fiattering s tap 900 

aanvragen

stap 900 aanbieden ter 

fiattering

Bi j a fkeur inspecteur s tap 

informeren 

Doss ier diep bevriezen 

door inspecteur in WIOB

BCS maakt s tap 902 aan
Bi j goedkeur s tap fiatteren in 

BCS

12. Invoer 

certificaatwijzigingen in 

WIOB en concept 

uploaden in BCS

Diep ontdooien doss ier 

in WIOB

Aanvraag fiattering 

s tapinvoer 

certi ficaatwi jzigen in 

WIOB

13. Algehele controle dossier 

door HAI/directeur en 

controle  

certificaatwijzigingen/factuu

r.

Diep bevriezen doss ier in 

WIOB

Comment in BCS met 

melding in actiel i js t 

inspecteur

Afkeur

Goedkeur 

Factuur opmaak in BCS en 

uploaden
factuur in BCS

Overdracht doss ier aaan 

Admin voor adminis tratieve 

afhandel ing

14. Uitvoer administratieve 

afhandeling

Invoer in Wiob / uploaden 

cert. In BCS / doss ier 

ontdooien in Wiob / Opmaak 

en verzending factuur.

15. Eindcontrole door 

HAI/directeur

Controle s tappen BCS / Invoer 

in Wiob / factuurbeta l ing

Afkeur

Doss ier s lui ten in BCS

16. Ondertekening definitief 

certificaat en factuur door 

HAI/directeur

Doss ier afges loten

17. Verzenden certificaat, 

inzendbrief en factuur 

aan eigenaar

 

 
8. Inspecteur 
 
 
 
 
 

Inspecteur beoordeelt of bepaalt zaken in BCS 
dossier checklist van toepassing is 
Ja – afvinken in checklijst – uitvoer aanvullende 
behandelstappen. 
Nee – vervolg uitvoer behandelstappen in BCS 

9. Inspecteur 
 
 
 
 

Inspecteur beoordeelt of nacontrole noodzakelijk  
Ja – uitvoer na-controle en rapportage uploaden in 
BCS ter fiattering. 
Nee – fiattering aanvragen in BCS voor annulering 

 NBKB Admin 

 
 
 
 
 

Controleert ter fiattering ingediende documenten 
inzake na-controle. 
Goedkeur BCS genereert volgende behandelstap 
900. 
Afkeur automatische melding via BCS met 
redenen aan inspecteur  

10. Inspecteur 
 
 
 

Inspecteur diep bevriest dossier in WIOB  
Inspecteur maakt voorlopig certificaat aan in WIOB 
en load up naar BCS ter fiattering en zend origineel 
certificaat naar NBKB per post. 

11. NBKB Admin 

 
 
 
 
 
 
 

Controleert ter fiattering ingediende documenten 
inzake na-controle. 
Goedkeur geen actie 
Afkeur automatische melding via BCS met 
redenen aan inspecteur. 
Controleert ontvangen origineel op volledigheid.  
Stap 902 wordt aangemaakt in BCS 

12. Inspecteur 
 
 
 
 

Maakt certificaatwijzigingen / concept CBB aan in 
BCS / WIOB, verzoekt in BCS t fiattering stap en diep 
ontdooit dossier in WIOB 
Maakt factuur aan in BCS 

13. HAI of directeur 
 
 
 
 
 
 
 

Controleert gehele dossierinhoud en afhandeling in  
dossier in BCS.  
Controleert certificaatwijzigingen 
Controle factuur  
Goedkeur  
Draagt dossier over aan NBKB Admin voor 
afhandeling 
Afkeur - melding via BCS met reden aan 
inspecteur en/of NBKB Admin. 

14. NBKB Admin 
 Uitvoer administratieve afhandeling dossier middels: 

- Invoer certificaatwijzigingen in Wiob, afdrukken 
certificaat en uploaden certificaat Pdf in BCS 

- Ontdooien dossier in Wiob 
- Opmaak en verzenden finale factuur klant 

15. HAI of directeur 

 Eindcontrole dossier middels 
- Controle juiste invoer in Wiob 
- Controle stappen in BCS 
- Controle betaling factuur. 

Goedkeur: “Dossier sluiten” in BCS. 
Afkeur: melding intern en/of aan inspecteur en 
aanpassing. 

16. HAI of directeur 

 Ondertekenen origineel certificaat 

17. NBKB Admin 

 Verzenden origineel certificaat aan klant. 
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1. Toelichting op norm item 1.4: Functionele en  analytische  testen. 
 
Aangezien deze werkzaamheden zelden voorkomen, maar de inspecteur mogelijk met deze 
testen  in de praktijk wordt geconfronteerd, is in het kader van het  ILT-beleid  
overeengekomen, de navolgende voorschriften door NBKB inspecteurs te laten hanteren:  
 

• Indien de NBKB inspecteur niet de exoertise en/of uitrusting heeft, welke vereist zijn 
om een speciale activiteit te verrichten zoals bijv. inspectie van elektrische-
/elektronische systemen, het testen van hijskranen e.d. of (bijv. chemische analyses, 
metallurgische/mechanische of niet destructieve testen) en de inspecteur gerede 
twijfel heeft omtrent materialen/installaties/werktuigen welke onder zijn inspectie-
verantwoordelijkheid vallen neemt de NBKB inspecteur contact op met NBKB. 

 

• De te nemen maatregelen worden desgewenst door NBKB H.A.I. i.o.m. ILenT 
besproken en schriftelijk overeengekomen. 
 

• Uitbesteding van speciale activiteiten en testen zal alleen geschieden aan 
            bedrijven/laboratoria welke volgens de norm 17020 en ISO 9001:2000 gecertificeerd   
            zijn.    

 
 

De inspecteur dient zich te realiseren dat een klein deel van de opdrachtbevestiging hierdoor 
buiten zijn onderzoeksgebied valt, daar deze onderzoeken de bekwaamheid en/of 
beschikbare middelen van de inspecteur overschrijden en dus uitbesteed worden aan 
derden. 
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1. Inspecteur 

 Gebruikt alleen door NBKB goedgekeurde 
fabrikaten en typen materiaaldikte 

meetapparatuur  (het overzicht goedgekeurde 

leveranciers bevat gegevens voor een juiste 
inkoop) 

2.  Inspecteur 
 Is verantwoordelijk voor het te allen tijde 

goed functioneren en onderhouden van het 

materiaaldikte meetapparaat 
 Is verantwoordelijk en draagt zorg voor een 

geschikte opbergvoorziening 

3. Inspecteur 
 Laat éénmaal per twee jaar het materiaaldikte 

meetapparaat valideren bij een door het 

NBKB goedgekeurd validatie organisatie. 
 Ziet erop toe dat het controle rapport 

minimaal de hierna volgende items bevat:  

a.Referentiestandaard/Controle procedure te 

vermelden waaronder de controle is 
uitgevoerd, bijvoorbeeld : PTT 91-04-02 

(incl. revisie no.) 

b.Naam  inspectiebureau  (Insp. Bureau die 
het meetapparaat in gebruik heeft) . 

c.Merk meetapparatuur. 

d.Type  meetapparatuur. 
e.Fabrikaat nummer  meetapparatuur. 

f.Taster type . 

g.Serie nummer taster (indien mogelijk) 
h.Naam en handtekening van degene die de 

controle heeft uitgevoerd 

i.Datum van de uitgevoerde controle. 
j.Verklaring dat meetapparaat en taster aan 

gestelde eisen voldoen. 

k.Vermelding van (eventueel) uitgevoerde 
reparaties. 

l.Verklaring: Refentiestandaarden bij het 

controle-instituut dienen door een bevoegde 
instelling gecontroleerd te zijn (het bewijs 

hiervan kan door NBKB opgevraagd worden) 

Tevens dient het instituut te zorgen dat  
herleidbaarheid tot een nationale of 

internationale standaard aanwezig is. 
m.Verklaring dat controlematariaal welke op 

of bij het meetapparaat medegeleverd zijn aan 

de referentiestandaard voldoet. 
n. Geldigheidsduur van het certificaat 

vermelden (2 jaar). 

o. Het controle-instituut dient de 
meetapparatuur volgens EN ISO/ IEC 17025 

of een vergelijkbare norm te inspecteren/ 

valideren .  
p. Het instituut draagt zorg voor een geschikte 

opslagvoorziening 

 Inspecteur controleert na controle/reparatie 

(bij ontvangst) van het meetinstrument of 
deze correct functioneert.   

4.  Inspecteur 
 Maakt kopie van het controlerapport en 

archiveert. 
 Stuurt origineel controlerapport naar NBKB. 

5.  Secretariaat 
 Registreert en archiveert rapporten  

2. Onderhoud materiaaldikte 
meetapparatuur 

 

3. Controle materiaaldikte 
meetapparatuur. 

Lijst 

goedgekeurde 

leveranciers 
► 

 

 

 

 
Controlerapport 

4. Controlerapport naar 
NBKB 

 
Controlerapport 

Kopie controlerapport 

5. Registratie 
door NBKB 

1. Merk en type materiaaldikte 
meetapparatuur 

Let op: Materiaaldiktemetingen welke 
gemaakt zijn met een materiaaldiktemeter 

waarvan de geldigheid van het controle 
rapport is verlopen kunnen niet in 
behandeling genomen worden!! 

Origineel  controle 
rapport 

Geldigheidsduur controle 
rapport 

 

Beheer- en termijnlijst 
► 

 

Overzicht  
geldigheidsduur controle 

rapporten diktemeetapp. 

► 
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1. Inspecteur 

 Gebruikt alleen door NBKB goedgekeurde 

fabrikaten en typen geluid meetapparatuur  (het 

overzicht goedgekeurde leveranciers bevat 
gegevens voor een juiste inkoop) 

2.  Inspecteur 
 Is verantwoordelijk voor het te allen tijde goed 

functioneren en vailderen van het geluidmeet-
apparaat 

 Is verantwoordelijk en draagt zorg voor een 

geschikte opbergvoorziening 

3. Inspecteur/ Kalibrator geluidapparatuur 
 Laat éénmaal per jaar de Kalibrator van het 

geluidmeetapparaat valideren bij een validatie 

organisatie. 

 Inspecteur/ geluidapparatuur 
 Laat éénmaal per 2 jaar het geluidmeetapparaat 

controleren  bij een validatie organisatie. 
 Ziet erop toe dat het validatie rapport minimaal de 

hierna volgende items bevat:  
a.Referentiestandaard/Controle procedure te 

vermelden waaronder voor de geluidapparatuur 

de controle is uitgevoerd volgens:  EN 61672-1 : 
2003 (incl. revisie no.). 

Referentiestandaard/Controle procedure te 

vermelden waaronder voor de kalibrator van het 

geluidapparatuur de controle is uitgevoerd 

volgens: EN 60942 : 2003 (incl. revisie no.). 

b.Naam inspectiebureau  (Insp. Bureau die het 
geluidmeetapparaat in gebruik heeft) . 

c. Merk meetapparatuur. 

d. Type meetapparatuur. 
e. Fabrikaat nummer meetapparatuur. 

f. Microfoon type. 

g.Serie nummer microfoon (indien mogelijk) 
h.Naam en handtekening van degene die de 

controle heeft uitgevoerd 

i.Datum van de uitgevoerde controle. 
j.Verklaring dat meetapparaat en taster aan 

gestelde eisen voldoen. 

k.Vermelding van (eventueel) uitgevoerde 
reparaties. 

l.Verklaring: Refentiestandaarden bij het controle-
instituut dienen door een bevoegde instelling 

gecontroleerd te zijn (het bewijs hiervan kan door 

NBKB opgevraagd worden) Tevens dient het 

instituut te zorgen dat  herleidbaarheid tot een 

nationale of internationale standaard aanwezig is. 

m.Verklaring dat controlematariaal welke op of 
bij het meetapparaat medegeleverd zijn aan de 

referentiestandaard voldoet. 

n. Geldigheidsduur van de keuring vermelden. 
o. Het controle-instituut dient de meetappratuur 

volgens EN ISO/ IEC 17025 of een vergelijkbare 

norm te inspecteren/ valideren.  
p. Het instituut draagt zorg voor een geschikte 

opslagvoorziening 

 Inspecteur controleert na validatie/reparatie (bij 

ontvangst) van het geluidmeetinstrument of deze 
correct functioneert.   

4.  Inspecteur 
 Maakt kopie van het validatierapport 

en archiveert. 
 Stuurt origineel validatierapport naar NBKB. 

5.  Secretariaat 
 Registreert en archiveert rapporten  

2. Onderhoud geluid meetapparatuur 
 

3. Validatie geluid 
meetapparatuur. 

Lijst 

goedgekeurde 

leveranciers 
► 

 

 

 

 
Validatierapport 

4. Validatierapport 

naar NBKB 

 
Validatierapport 

 

Kopie Validatierapport 

 

5. Registratie 
door NBKB 

1. Merk en type geluid meetapparatuur 

Let op: Geluidmetingen welke gemaakt zijn 
met een geluidmeter waarvan de 

geldigheid van het validatierapport is 
verlopen kunnen niet in behandeling 

genomen worden!! 

Origineel  
Validatierapport 

 

Geldigheidsduur 
Validatierapport 

 

Beheer- en termijnlijst 
► 

 

Overzicht  
geldigheidsduur validatie 

rapporten geluidmeter. 

► 
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           inspecteurs 
ftware  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

1. NBKB inspecteur 
 Test matariaaldiktemeetappara-

tuur: vóór, tijdens en ná meting  
 Beoordeelt het voorgaande 

materiaalmeting dikterapport 

(indien beschikbaar). 

2. NBKB inspecteur 
 Controleert na notatie de resultaten 

met die van voorgaande meting 

 Indien “2.a Ja” dan: 
 Inspectiewerkzaamheden 

vervolgen 
 Indien “ 2b. Nee” 

3. NBKB Inspecteur 
 Test de diktemeetapparatuur op 

willeurige testplaat. 
 Indien testmeting OK ,  “3a Ja”, 

vaststelling meetapparatuur in 

goede staat en inspectie -
werkzaamheden vervolgen.  

4. NBKB Inspecteur  
 Stelt vast dat 

materiaaldiktemeetapparatuur 
defect is en stelt deze buiten 

gebruik middels afzondering. 
 Voorziet apparaat van sticker 

“ Defect”. Ter voorkoming van  

onbedoeld gebruik, en verstuurt 

apparaat ter reparatie. 
 Hermeting  door  correct werkend  

(vervangend) materiaaldikte-

meetapparaat  (Zie PU.05) Gebruik 

vervangend apparaat vermelden op 
materiaal diktemeetrapport.    

5. NBKB inspecteur  
 Retourontvangst gerepareerde 

materiaaldiktemeet-apparaat 
vergezeld van validatie-/  

reparatierapport waarop de oorzaak 

staat aangegeven.  

 Informeert NBKB met overlegging 

van validatie-/ reparatierapport.   

 Hoofd Afdeling Inspectie 

 Kan, indien vereist, een  onderzoek 
i.s.m. met inspecteur opstarten 

welke invloed de gebreken op 

vroegere keuringen mogelijk 
hebben gehad 

6.  Hoofd Afdeling Inspectie  
 Start onderzoek 
 Informeert ILT schriftelijk 
 Stelt onderzoeksrapport op en 

neemt de benodigde correctieve 

maatregelen i.o.m. ILT 
 Informeert betrokken inspecteur. 

7. Hoofd Afd. Inspectie 
 Na voltooing van correctieve 

maatregelen onderzoek afsluiten 
 Informeert betrokken inspecteur en 

ILT schriftelijk  

1. Controle uitrusting 

4. Maatregelen 
 

Resultaten voorgaande 
materiaalmeting-

dikterapport 

► 
 

Resultaten recente 
materiaaldiktemeting 

2. functioneert meetapparatuur 
goed? 

2a. Ja 

2b. Nee 

6. Onderzoek 

7. Onderzoek afsluiten 

Sticker 
“Defect” 

Materiaaldikte 

meet-rapport 

► 
 

Controle-/ 
reparatierapport 

Informeren 
ILT 

Onderzoeksrapport 

Informeren  inspecteur 

Informeren 
ILT 

Onderzoeksrapport 

Informeren  
inspecteur 

Inspectiewerkzaamheden 
vervolgen 

3.Test OK? 

3a. Ja 

Nee 

5. Onderzoek? 
 

Nee 

Afsluiten 

Ja 

Controle-/ 
reparatierapport 

Beheer- en termijnlijst 

► 
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Bureau Keuringen 
   Binnenvaart 
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           experts 
ftware  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

1. NBKB inspecteur 
 Test geluidmeetapparatuur: vóór 

en ná meting volgens EN 
60942:1998 

 Beoordeelt het voorgaande 

geluidmeetrapport (indien 
beschikbaar). 

2. NBKB inspecteur 
 Controleert na notatie de resultaten 

met die van voorgaande meting 

 Indien “2.a Ja” dan: 
 Inspectiewerkzaamheden 

vervolgen 
 Indien “ 2b. Nee” 

3. NBKB Inspecteur 
 Test de geluidmeetapparatuur. 
 Indien testmeting OK ,  “3a Ja”, 

vaststelling geluidmeetapparatuur 

in goede staat en inspectie -
werkzaamheden vervolgen.  

4. NBKB Inspecteur  
 Stelt vast dat geluidmeetapparatuur 

defect is en stelt deze buiten 
gebruik middels afzondering. 

 Voorziet apparaat van sticker 

“Defect”. Ter voorkoming van  
onbedoeld gebruik, en verstuurt 

apparaat ter reparatie. 
 Hermeting  door  correct werkend  

(vervangend) geluidmeetapparaat  
(Zie PU.05a) Gebruik vervangend 

apparaat vermelden op 

geluidmeetrapport.    

5. NBKB inspecteur  

 Retourontvangst gerepareerde 

geluidmeetapparaat vergezeld van 

validatie- en/of  reparatierapport 
waarop de oorzaak staat 

aangegeven.  

 Informeert NBKB met overlegging 
van validatie- en/of 

reparatierapport.   

 Hoofd Afdeling Inspectie 

 Kan, indien vereist, een  onderzoek 
i.s.m. met inspecteur opstarten 

welke invloed de gebreken op 

vroegere keuringen mogelijk 
hebben gehad 

6.  Hoofd Afdeling Inspectie  
 Start onderzoek 
 Informeert ILT schriftelijk 
 Stelt onderzoeksrapport op en 

neemt de benodigde correctieve 

maatregelen i.o.m. ILT 
 Informeert betrokken inspecteur. 

7. Hoofd Afd. Inspectie 
 Na voltooing van correctieve 

maatregelen onderzoek afsluiten 
 Informeert betrokken inspecteur en 

ILT schriftelijk  

1. Controle uitrusting 

4. Maatregelen 
 

Resultaten voorgaande 
geluidmeetrapport 

► 

 

Resultaten recente 
geluidmeting 

2. functioneert 
geluidmeetapparatuur goed? 

2a. Ja 

2b. Nee 

6. Onderzoek 

7. Onderzoek afsluiten 

Sticker 
“Defect” 

Geluidmeet-

rapport 

► 
 

Validatie-/ 
reparatierapport 

Informeren 
ILT 

Onderzoeksrapport 

Informeren  inspecteur 

Informeren 
ILT 

Onderzoeksrapport 

Informeren  
inspecteur 

Inspectiewerkzaamheden 
vervolgen 

3.Test OK? 

3a. Ja 

Nee 

5. Onderzoek? 
 

Nee 

Afsluiten 

Ja 

Validatie-/ 
reparatierapport 

Beheer- en termijnlijst 

► 
 



 

     Nederlands 

Bureau Keuringen 

   Binnenvaart 

         NBKB 
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           inspectie 

 

 

 

 

 

 

Item Inspecteur 

1. 

Inspecteur vangt aan met 
controleren veiligheid m.b.t. 

uitvoeren inspectie 

  

  

  

  

2. Inspecteur 
 Controleert veiligheidsom- 

standigheden. 
 Indien OK? 

 Starten met uitvoering  

 Indien niet OK? 

 Verstrekt opdracht tot 

verbetering van de veilig- 

heidsomstandigheden. 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

3. Inspecteur 
 Voor uitvoering inspectie 

zie vervolg Procedure 

PU.02 

  
  

  

PU.02 

 
1. Aanvang     

inspectie 

2. Veiligheidsomstandigheden 

OK? 

3. Uitvoeren inspectie 

Zie Procedure PU.02 

 

Ja 

Nee 

Verstrekt opdracht tot 

verbetering 



 
     Nederlands 
Bureau Keuringen 
    Binnenvaart 
        NBKB 
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          Schema keur 

1. Opdracht tot keur van 
Tekening en/ of Schema*. 

Tekening en/ 
of Schema* 

5. Goedgekeurde tekening en/ of 
schema aan NBKB ter controle / 

ondertekening door HAI en digitale 
opslag onder dossier in BCS 

Tekening en/ 
of Schema* 

Tekening en/ of Schema 
in 2-voud aan 

opdr.gever incl. factuur 
coördinatiekosten 

Tekening en/ 
of Schema* 

Factuur kosten 
keur aan 
opdr.gev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. NBKB  

 NBKB verzoekt NBKB keurder 
via contactmomenten in BCS en 
OPU.10j tot het keuren van een 
Tekening en/of Schema 

  

2. NBKB keurder  

 NBKB-keurder beslist of de 
opdracht tot het keuren van de 
tekening en/ of schema wordt 
aangenomen 

 Indien nee: 
melding terug via BCS en 
OPU.10j naar inspecteur met 
beweegredenen.. 

 Indien Ja:  melding terug via 
BCS en OPU.10j 

3 NBKB keurder 

3.2 Tekening en/ of schema door 
NBKB / NBKB inspecteur aan 
keurder toegezonden. 

4 NBKB keurder 

4.1 De toegezonden Tekening en/ of 
Schema worden gekeurd door 
NBKB keurder. 

 Indien niet akkoord:  
Keurder verzoekt NBKB 
inspecteur de tekening en/ of 
schema te laten wijzigen en 
gewijzigd wederom ter goedkeur 
toe te zenden. 

 Indien akkoord: 

5. NBKB keurder 

 De keurder zendt de 
goedgekeurde tekening in 3-
voud met goedkeur / comment 
retour aan NBKB admin (HAI) 
met upload van keurrapport 
OPU.10h /10i 

 Keurder zendt factuur kosten 
aan NBKB inspecteur 

6. Hoofd afdeling inspectie 

 Controleert en parafeert de 
goedgekeurde tekeningen en 
zendt deze in tweevoud met 
factuur aan opdrachtgever. HAI 
archiveert  goedgekeurde 
tekeningen in BCS.  

 Indien niet akkoord: 
Communiceert HAI dit met 
NBKB keurder en voert keurder 
review uit. 

Tel.,  e-mail,  
fax. 

NEE 

2.  NBKB keurder/ 
accepteert opdracht 

binnen competentie. 

 

JA 

3.2  NBKB inspecteur 
zend Tekening en/ of 
Schema aan NBKB 

keurder 

 

4.1  Keur tekening en/ of 
Schema door keurder 

 

JA 

Nee 

6.  Parafering tekeningen /schema's en 
toezending van goedgekeurde 

tekeningen / schema's in duplo aan 
opdrachtgever incl. factuur 

coördinatiekosten. 

 

JA 

Nee 

archivering goedgekeurde tekeningen / 
schema’s onder dossier in BCS 
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item  Aanvraag aanpassing WIOB 

1. Inspecteur 
 Beoordeling of aanpassing in WIOB van IL&T 

vereist i.v.m. onbekend zijn van vaartuig in WIOB 
en/of ontbreken van ENI nr. en certificaatnr. in 
WIOB 

 Aanvinken checklist item “Is het schip onbekend 
in het WIOB?” aanklikken en in BCS automatisch 
gegenereerde behandelstap uitvoeren. 

 Downloaden formulier “Aanvraag-formulier  
Onbekend schip en nummerkenmerken ” 

 Invullen formulier IL&T “Aanvraag-formulier  
Onbekend schip en nummerkenmerken” en 
uploaden in BCS waarbij behandelstap ter 
fiattering aanbieden. 

2. NBKB Admin 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling   ingevuld Aanvraag-formulier  
Onbekend schip en nummerkenmerken. 
Goedkeur: toezending formulier aan IL&T per 
email.   
Afkeur: automatische melding via BCS met 
redenen aan inspecteur 

3. Inspecteur 
 
 

Bij afkeur formulier, gegevens corrigeren en 
formulier opnieuw uploaden in BCS en stap ter 
fiattering aanbieden. 

4. NBKB Admin 
 Na ontvangst email melding IL&T dat data 

conform mededeling op formulier is aangepast in 
WIOB, in notieveld van BCS dossier vermelden 
dat aanpassing WIOB door IL&T is verwerkt. 

 Doorgeven van wijzigingsmelding van IL&T 
doorgeven aan de behandelend inspecteur per 
email. 

5. Inspecteur 
 
 

Wijzing doorvoeren in op te maken concept 
certificaat in WIOB. 
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item  Aanvraag aanpassing WIOB 

1. Inspecteur / NBKB Admin 
 Beoordeling of aanpassing in WIOB van IL&T 

vereist i.v.m. onjuiste data in WIOB vereist is 
t.a.v. de punten: 

• Eigenaargegevens 

• CCR II motorinstallatie inbouwverklaring 

• Scheepsnaam / Call sign / Thuishaven / 
Bouwjaar en LoA voor zeevaartschepen 

• Wijziging buitenlands certificaat. 
 Aanvinken checklist item “ Zijn er eigenaar, 

motor en/of certificaat gegevens gewijzigd?” 
aanklikken en in BCS automatisch gegenereerde 
behandelstap uitvoeren. 

 Downloaden formulier “Wijzigingsformulier 
certificaatgegevens door ILT” vanuit BCS. 

 Invullen formulier IL&T “Wijzigingsformulier 
certificaatgegevens door ILT” en met, voor zover 
van toepassing, verklaring kadaster / 
inbouwverklaring, uploaden in BCS waarbij 
behandelstap ter fiattering aanbieden. 

2. NBKB Admin 
 
 
 
 
 

Beoordeling Wijzigingsformulier certificaat-
gegevens. 
Goedkeur: toezending formulier met indien van 
toepassing bijlagen, aan IL&T per email. 
Afkeur: automatische melding via BCS met 
redenen aan inspecteur 

3. Inspecteur 
 
 

Bij afkeur formulier, gegevens corrigeren en 
formulier opnieuw uploaden in BCS en stap ter 
fiattering aanbieden. 

4. NBKB Admin 
 Na ontvangst email melding IL&T dat data 

conform mededeling op formulier is aangepast in 
WIOB, in notitieveld van BCS dossier vermelden 
dat aanpassing WIOB door IL&T is verwerkt. 

 In geval van eigenaaraanpassing, nieuw door 
IL&T opgegeven eigenaarsnummer vermelden in  
notitieveld van BCS dossier.   

 In geval van administratieve wijziging, wijziging 
controleren c.q. doorvoeren in de te wijzigen 
certificaat bladzijde(n).  

 Doorgeven van wijzigingsmelding van IL&T 
doorgeven aan de behandelend inspecteur per 
email. 

5. Inspecteur 
 
 

Wijzing doorvoeren in op te maken concept 
certificaat in WIOB. 

6. NBKB Admin 
 
 

Administratieve wijzing doorvoeren in te maken 
te wijzigen certificaatbladzijde(n). 
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Item : Procedure aanvraag ontheffing- aanbeveling- aanspraak op 

hardheidsclausule en bezwaar  

item  
Aanvraag  ontheffing- aanbeveling- aanspraak op 
hardheidsclausule en bezwaar 

1. De scheepseigenaar of zijn vertegenwoordiger  


Schriftelijke verzoek via NBKB inspecteur in het BCS, om bij ILT in 
te dienen 

2. Inspecteur  



Beoordeel  aanvraag ontheffing- aanbeveling- aanspraak op 
hardheidsclausule op indieningsvereisten. Indien aanvraag 
conform eisen dan verder gaan naar de volgende stap. 



Downloaden formulier “Formulier: Aanvraag hardheidsclausule, 
aanbeveling of ontheffing binnenvaartschip - ILT.247.02” vanuit 
BCS. 



Invullen formulier ILT en een volledige onderbouwing (volledig, 
duidelijk en correct anders wordt deze door zowel NBKB als ILT  
niet in behandeling genomen) en uploaden in BCS waarbij 
behandelstap ter fiattering aanbieden. 

3. NBKB Admin 


NBKB Admin. Beoordeel aanvraag op volledigheid en 
indieningsvereisten. 



Goedkeur: toezending formulier met bijlagen en onze 
onderbouwing, aan ILT  per e-mail en in notitieveld van BCS 
dossier vermelden dat de aanvraag bij ILT  ligt. 

Opgelet: Bij goedkeur (fiattering)  de stap op status uitgevoerd te 
zetten. Kortom  fiattering in deze stap geeft géén oordeel over het 
resultaat. Uiteraard ligt het oordeel bij ILT en op internationale 
niveau. 

 Afkeur: automatische melding via BCS met redenen aan inspecteur 



Inspecteur dient bij afkeur aanvraag, gegevens te corrigeren en 
het formulier incl. onderbouwing opnieuw uploaden in BCS en 
stap opnieuw ter fiattering aanbieden. 



NBKB Admin. Na ontvangst van aangepaste aanvraag conform 
mededeling, aanvraag met indien van toepassing bijlagen, aan ILT  
per e-mail toezenden  en in notitieveld van BCS dossier vermelden 
dat de aanvraag bij ILT  ligt. 

4. ILT 



De ILT beoordeelt de aanvraag op volledigheid en 
indieningsvereisten. Indien ILT de aanvraag onvolledig acht zal 
deze door ILT niet in behandeling worden genomen of de ILT zal  
aanvullende gegevens opvragen. De ILT beantwoord dit direct aan 
de aanvrager / de eigenaar en NBKB. 



Bij goedkeur ontheffing (alleen binnen NL op grond van de 
binnenvaartwet): Na instemming van de ILT mag het schip een 
voorlopig Communautair Binnenvaartcertificaat voor 
Binnenschepen ontvangen via NBKB.  De ILT beantwoord dit direct 
met de NBKB. 



Bij goedkeur overige aanvragen (zoals aanbeveling betreft 
internationaal). Na instemming van de ILT mag het schip een 
voorlopig Certificaat van Onderzoek of Communautair 
Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen ontvangen via NBKB 
zodra het comité uitspraak heeft gedaan. De ILT responst dit direct 
met de eigenaar en NBKB. 

BCS 

  

1. Scheepseigenaar. 

Schriftelijke verzoek 
via NBKB inspecteur, 

bij ILT in te dienen 

Downloaden formulier 
(beschikbaar in BCS)  

Invullen formulier 
conform eisen met 

een volledige 
onderbouwing  

Aanvraag 
indienen in 

BCS  

2. Beoordeel aanvraag 

en gegevens op 
volledigheid 

Afkeur 
Controle aanvraag 

door inspecteur 
aanvraag, gegevens  te 

corrigeren 

Automatische 
actie melding 
met comment 
aan inspecteur 

Goedkeur Fiattering in 
BCS 

Toezending aanvraag met NBKB 
aanvullende onderbouwing aan 
ILT per e-mail insp. cc 

4. Na ontvangst terugkoppeling 

ILT: Terugkoppeling doorzetten 
naar insp. en in notitieveld BCS 

5. In 

notitieveld BCS: 
Beslissing ILT 

bekend. Indien 
aanvraag 

onvolledig is 
verklaard of 
aanvullende 

gegevens wordt 
gevraagd 

conform ILT 

3. Beoordeel aanvraag 

6. Afkeur/afwijzing aanvraag 

door ILT. De ILT beantwoord dit 
direct met de eigenaar. Deze 
stap is duidelijk niet voor de 
NBKB Admin en inspecteur. 

NBKB ADMINISTRATIE / HAI / 
Directeur NBKB INSPECTEUR 
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5. Inspecteur 



Bij aanvraag aanvullende gegevens:  Aanvraagformulier, 
gegevens corrigeren en formulier incl. onderbouwing opnieuw 
uploaden in BCS en stap ter fiattering aanbieden.  

6. Scheepseigenaar 



Bij afkeur/afwijzen aanvraag ontheffing: De ILT responst dit 
direct met de eigenaar. Tegen dit besluit (ontheffing) kan de 
eigenaar eventueel binnen een door ILT benoemde termijn na 
dagtekening, ingaande de dag na verzending van de 
afwijzingsbrief, bezwaar indienen.  



Bij afkeur/afwijzen overige aanvragen (zoals aanbeveling betreft 
internationaal): Tegen het internationale besluit kan de eigenaar 
niet bezwaar maken. De eigenaar heeft wel twee opties:  
1.        De eigenaar past zijn vaartuig en de aanbeveling aan naar 
de gemaakte opmerkingen en dient opnieuw zijn gewijzigde 
aanbeveling in;  
2.        De eigenaar trekt zijn verzoek in. 



Opgelet de NBKB inspecteur en Admin mogen zich niet mengen 
in de bezwaarprocedure. Het is uiteraard toegestaan om 
informatie inzake beslissingen/besluiten tegen de bezwaar te 
verkrijgen en deze te uploaden in BCS voor de dossiervorming. 

7. NBKB Admin 



Terugkoppeling instemming ILT per mail doorzetten naar 
betreffende inspecteur en in notitieveld van BCS incl. inlichten 
over de instemming van de ILT om een voorlopige certificaat te 
mogen afgeven. 



Inspecteur maakt aantekening ontheffing bij punt 52, in opmaak 
concept certificaat in WIOB en via BCS aanbieden aan NBKB 
admin. Maakt factuur aan in BCS 



NBKB admin controleert Stap voorlopig certificaat.  
Goedkeur geen actie 
Afkeur automatische melding via BCS met redenen aan 
inspecteur. 
Controleert ontvangen originele Ontheffing/ aanbeveling of 
afwijking op volledigheid.  
Stap overdracht algehele dossier aan HAI/Directeur 

8. HAI of directeur 



Controleert gehele dossierinhoud en afhandeling in dossier in 
BCS. Controleert certificaatwijzigingen, Controle factuur 
Goedkeur Draagt dossier over aan NBKB Admin voor afhandeling 

9. NBKB Admin 



Uitvoer administratieve afhandeling dossier middels: 
- Invoer certificaatwijzigingen in Wiob, afdrukken certificaat en 
uploaden certificaat Pdf in BCS 
- Ontdooien dossier in Wiob 
- Opmaak en verzenden finale factuur klant 

10. HAI of directeur 



Eindcontrole dossier middels 
- Controle juiste invoer in Wiob,  
- Controle stappen in BCS 
- Controle betaling factuur. 
Goedkeur: “Dossier sluiten” in BCS. 
Afkeur: melding intern en/of aan inspecteur en aanpassing. 

11. HAI of directeur 

 Ondertekenen origineel certificaat 

12. NBKB Admin 

 Verzenden origineel certificaat aan klant. 

 

7. Goedkeur van ILT, 

terugkoppeling doorzetten naar 
insp. en in notitieveld BCS 

Aantekening 
ontheffing/ 

aanbeveling bij 
punt 52 doorvoeren 
in opmaak concept 
certificaat in WIOB 

Voorlopig certificaat 
uitdraaien in WIOB 
en uploaden in BCS 
en zend origineel 
certificaat naar 
NBKB per post. 

Stap voorlopig 
certificaat  

geuploaden in 
BCS en ter 
fiattering 

aanbieden 

Controle Stap voorlopig 
certificaat 

Afkeur 
Automatische 
actie melding 
met comment 
aan inspecteur 

Goedkeur 

Controle aanvraag 
door inspecteur 

aanvraag, gegevens 
corrigeren 

Fiattering in 
BCS 

Overdracht dossier aan HAI / 
Directeur  

8. Algehele controle dossier 

door HAI/directeur en controle 
certificaatwijzigingen/factuur 

Afkeur 
Automatische 
actie melding 
met comment 
aan inspecteur 

Goedkeur 

Overdracht dossier aan NBKB 
Admin 

9. Uitvoer administratieve 

afhandeling dossier  

10. Eindcontrole door 

HAI/Directeur 

Afkeur 

Goedkeur 

11. HAI/Directeur 

Ondertekenen origineel 
certificaat 

12. Verzenden certificaat, 

inzendbrief en factuur naar 
eigenaar. 

Dossier sluiten 



 
     Nederlands 
Bureau Keuringen 
    Binnenvaart 
        NBKB 
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Item:  Procedure voorlopige certificaten van 
dossier ná 1-9-2018 i.v.m. ItRO nr. 3 

1. Controle dossiernummer en 
gelet op bijv.: is 2018.09 

Ga naar 2d. 

Ga naar 2e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. NBKB admin (Directeur, HAI en TMB) 

 Controle dossiernummer: als dit is 2018.09.…. 
betekent dit dat dit dossier van ná 1-9 is en derhalve 
valt onder ItRO nr. 3 (1x voorlopig na aan alle eisen 
voldoen) m.a.w. ná goedkeur nacontrole. 

2. NBKB admin (Directeur, HAI en TMB) 

2a Bij te fiatteren voorlopig vaststellen, is dossier van 
ná 1-9-2018 

 Indien nee, tot 1-4-2019 niet van belang of 
nacontrole uitgevoerd (oude werkwijze oké) 
Indien Ja, ga naar 2b   
 

2b Is alles incl. nacontrolestap en overige documenten 
(tekeningen enz) aanwezig is onder betreffende 
stappen?  

 Indien ja, ga naar stap 2c 
Indien nee, ga naar 2e 

2c Nacontrole rapportage controleren en fiatteren. Let 
op: 
i. Voorlopig uploaden, controleren en fiatteren; 
i. Datum voorlopig moet van op of direct voor 

nacontroledatum zijn. 

2d i. voorlopig controleren en fiatteren;  
én:  

ii. Klikken op knop “+ Versturen certificaat”; 
iii. Voorl. Cert. uploaden onder certificaten in 

BCS; 
iv. vervaldatum voorlopig invoeren in BCS; 
v. aanvinken “tijdelijk certificaat”. Een en ander 

is noodzakelijk om na 2 maanden door BCS 
automatische waarschuwingsbrief/ -email te 
laten genereren aan inspecteur. 

2e i. Contact opnemen met de inspecteur over 
hoe en waarom afwijken van procedure, 
waarschuwen dat dit niet in 
overeenstemming is met ItRO nr. 3 en de 
risico’s van schrappen door IL&T dat 
inspecteur zelfstandig voorlopige mogen 
afgeven; 

ii. Bij 2de keer constatering – zie i. met 
aanvulling 2de keer en dat bij derde keer 
andere maatregelen volgen; 

iii. Bij 3de keer volgende maatregelen: 
1. Bij nieuw dossier aanvraag in BCS; dossier 

gelijk diep bevriezen in WIOB (via general 
account) zodat de inspecteur niet zelf meer  
voorlopige kan aanmaken zonder  door ons 
diep ontdooien van dossier in WIOB; 

2. Pas diep ontdooien als inspecteur conform 
ItRO nr. 3 handelt. (ALLES incl. nacontrole 
ter fiattering aanbiedt). 

 

NEE 

2a.  Is dossier van ná 1-9-
2018 

JA 

2b. Is ALLES incl. 

Nacontrolestap geupload 

ter fiattering (ook 

tekeningen etc.)? 

 

JA 

NEE 

JA 

kan er geen voorlopig 
worden gefiatteerd en 
verder met stap 2e. 

2c. Nacontrole 
rapportage controleren 

en fiatteren 

tot 1-4-2019 niet van 
belang of nacontrole 

uitgevoerd (oude 
werkwijze oké) 

Is a t/m c. oké 
 

 

NEE 
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Item : Procedure uitvoering inspectie van mast en/of tuigage op      

zeilende passagiersschepen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

item Aanvraag inspectie van mast en/of tuigage 

1. NBKB inspecteur  

 Beoordeelt aanvraag en controleert eerdere inspecties / Bewijs 
van Tuigage (BvT).   

2. Voert inspectie uit, maakt rapportage op, voert eventueel 
eindcontrole uit en maakt concept Bewijs op in Wio-B. 

 Gaat de aanvraag binnen het BCS? 
Indien ja:   

• Biedt stap 350 Mast- tuigage certificaat ter fiattering aan 
met de navolgende documenten: 

• opgemaakte inspectierapport tuigage OPU.04d; 

• In Wio-B opgemaakt concept BvT. 

 Indien nee:  
Zendt onderstaande documenten naar 
masttuigagekeur@nbkb.nl: 

• volledig ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging 
OPU.05b; 

• opgemaakte inspectierapport tuigage OPU.04d; 

• in Wio-B opgemaakt concept BvT; 

• de factuur aan NBKB t.b.v. de mast- tuigage keuring. 

3. NBKB  Admin (Directeur / H.A.I.) 

 Controleert de, zowel binnen BCS als buiten BCS om, 
toegezonden documenten, t.w.: 

• opdrachtbevestiging; 

• rapportage van de inspecteur op volledigheid; 

• verifieert inhoud het inspectierapport; 

• controleert het door de inspecteur, in Wio-B opgemaakte 
concept BvT. 

 
Indien niet akkoord: 
Binnen BCS: 
Indien niet akkoord: Afkeur automatische melding via BCS met 
redenen aan inspecteur.  
Buiten BCS:    
Indien niet akkoord: Afkeur per e-mail met redenen aan 
inspecteur.  
 
In beide gevallen verzoekt NBKB inspecteur de afgekeurde 
document(en) / ontbrekende documenten te laten wijzigen en 
gewijzigd / toegevoegd wederom ter goedkeur aan te bieden. 

4. NBKB  Admin (NBKB admin / Directeur / H.A.I.) 

 Print definitief BvT in Wio-B. 

5. NBKB  Admin (Directeur / H.A.I.) 

 Indien akkoord: 

• stempelt en ondertekent het uit Wio-B geprinte BvT; 

• maakt verkoopfactuur op aan de eigenaar incl. kosten 
inspecteur, indien alles buiten BCS om wordt aangeboden; 

• zendt BvT incl. verkoopfactuur naar de eigenaar; 

• mailt gescande, gestempeld en ondertekend BvT aan de 
inspecteur voor zijn dossier. Indien alles binnen het BCS 
dossier wordt aangeboden, dan wordt kopie van origineel 
BvT geupload in BCS en de stap gefiatteerd. 

6. NBKB  Admin (Directeur / H.A.I.) 

 • Archiveert voornoemde rapportages en documenten in BCS 
/ ShairePoint voor een periode van ten minste 7 jaar. 

1. Aanvraag inspectie van mast 

en/of tuigage  

 

Is de rapportage 

compleet en de 

documenten akkoord? 

JA 

2.  NBKB inspecteur  
aanvraag uitvoeren binnen en / of 

buiten BCS 
 

3.  NBKB admin beoordeelt de 

documenten 

Nee 

4. Definitief BvT opmaak in Wio-

B printen. 

6. Registreert en 

archiveert 

documenten in BCS / 

ShairePoint 

 

5. Definitief BvT incl. 

verkoopfactuur naar de eigenaar 
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