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Een tweede persoon die eveneens houder is van de twee bovengenoemde bewijzen, moet zich in
de stuurhut bevinden, behalve tijdens het aanleggen en afvaren, in de sluizen of in de voorhavens
van de sluizen.
Artikel 1.101
Scheepsbescheiden en andere documenten aan boord
1.

Aan boord van een schip moeten de in bijlage 13 bij dit reglement bedoelde scheepsbescheiden en
andere documenten, voor zover deze door de daartoe gestelde bijzondere bepalingen
voorgeschreven worden, aanwezig zijn. Zij moeten op verzoek aan de ambtenaren van de
bevoegde autoriteit worden overhandigd.

2.

Sommige van de in bijlage 13 bij dit reglement bedoelde scheepsbescheiden en andere
documenten kunnen, overeenkomstig de in bijlage 13 bij dit reglement vastgestelde voorwaarden,
ter beschikking worden gesteld in de vorm van een exemplaar dat in elektronisch formaat op ieder
moment geraadpleegd kan worden.
Artikel 1.10a2
Uitzonderingen voor bepaalde vaartuigen met betrekking tot scheepsbescheiden en andere
documenten aan boord

1.3

In afwijking van artikel 1.10 hoeven de scheepsbescheiden conform Bijlage 13, nummers 1.1, 1.2
en 1.3 van dit reglement niet aanwezig te zijn aan boord van duwbakken waarop een metalen plaat
overeenkomstig het volgende model is aangebracht:
UNIEK EUROPEES SCHEEPSIDENTIFICATIENUMMER: ................................................ - R
CERTIFICAAT VAN ONDERZOEK
- NUMMER: .............................................................................................................................
- COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN: ..................................................................................
- GELDIG TOT: ........................................................................................................................
waarbij uit een hoofdletter R, aangebracht achter het uniek Europees scheepsidentificatienummer
(ENI-nummer), blijkt dat er een verklaring inzake het behoren tot de Rijnvaart is afgegeven.
De gevraagde gegevens moeten, in goed leesbare letters met een hoogte van ten minste 6 mm,
ingehakt of ingeslagen zijn.
De metalen plaat moet een hoogte van ten minste 60 mm en een lengte van ten minste 120 mm
hebben. Zij moet op het achterschip aan stuurboordzijde op een goed zichtbare plaats zijn
bevestigd.
De overeenstemming tussen de gegevens op de plaat, met uitzondering van de letter R, met die in
het certificaat van onderzoek van de duwbak moet worden bevestigd door een Commissie van
Deskundigen door middel van het aanbrengen op de plaat van een stempel.
De in bijlage 13, lid 1.1, 1.2 en 1.3 van dit reglement genoemde bescheiden moeten dan worden
bewaard door de eigenaar van de duwbak.
De aanwezigheid van de in bijlage 13, lid 5.4 van dit reglement bedoelde bescheiden is evenwel
niet vereist, wanneer op de metalen plaat tevens het nummer van de typegoedkeuring van de
motoren wordt vermeld.

1
2
3

Artikel 1.10 werd definitief aangenomen (Besluit 2021-I-10).
Artikel 1.10a met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, werd definitief aangenomen (Besluit 2019-II-16).
Artikel 1.10a, eerste lid, onderdeel c, werd definitief aangenomen (Besluit 2020-I-12).
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2.

Op schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.01, lid 1.24 van ES-TRIN,
waar een stuurhut of een woning ontbreekt, is de aanwezigheid van de in bijlage 13, lid 1.1, 1.2 en
1.3 van dit reglement bedoelde bescheiden niet vereist. Deze bescheiden moeten echter in ieder
geval steeds in de nabijheid van de bouwwerkzaamheden voorhanden zijn. Op schepen bestemd
voor bouwwerkzaamheden moet een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring betreffende
de duur en de geografische begrenzing van de bouwwerkzaamheden, waar het schip mag worden
gebruikt, aanwezig zijn.

3.

De verplichting een vaartijdenboek aan boord te hebben zoals bedoeld in bijlage 13, lid 2.2 van dit
reglement, geldt niet voor sleep- en duwboten die uitsluitend in havens verkeren, noch voor
duwbakken, overheidsvaartuigen en pleziervaartuigen zonder bemanning.
Artikel 1.111
Rijnvaartpolitiereglement en het Handboek voor de radiocommunicatie in de binnenvaart aan boord

1.

Aan boord van een schip, met uitzondering van een klein schip en een duwbak, moet een
bijgewerkt exemplaar van dit reglement, met inbegrip van de op grond van artikel 1.22a
uitgevaardigde voorschriften, aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op
ieder moment geraadpleegd kan worden, is eveneens toegestaan.

2.

Aan boord van een schip dat overeenkomstig artikel 4.05 is uitgerust met een scheepsstation, moet
een exemplaar van het Handboek voor de radiocommunicatie in de binnenvaart, Algemeen deel en
Regionaal deel Rijn/Moezel, aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op
ieder moment geraadpleegd kan worden, is eveneens toegestaan.
Artikel 1.12
Gevaren verbonden aan het zich aan boord bevinden van voorwerpen;
verlies van voorwerpen; hindernissen

1.

Een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting mag geen voorwerpen hebben
uitsteken die zouden kunnen leiden tot één van de in artikel 1.04 bedoelde ongewenste
omstandigheden.

2.

Indien de ankers zijn gelicht, mogen zij niet onder de bodem of kiel van het schip uitsteken.

3.

De schipper van een schip of een drijvend voorwerp dat een voorwerp verliest waardoor een
belemmering van of een gevaar voor de scheepvaart kan ontstaan, moet daarvan onverwijld kennis
geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit en daarbij zo nauwkeurig mogelijk de plaats
aangeven waar het voorwerp is verloren. Zo mogelijk moet hij bovendien deze plaats met een
kenteken aanduiden.

4.

De schipper van een schip dat een hindernis in de vaarweg aantreft, moet daarvan onverwijld
kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit en daarbij zo nauwkeurig mogelijk de
plaats aangeven waar de hindernis is aangetroffen.
Artikel 1.13
Bescherming van verkeerstekens

1.

1

Een schip mag geen verkeerstekens (boeien, drijvers, bakens, waarschuwingsvlotten met
verkeerstekens, enz.) gebruiken om daaraan te meren of daaraan te verhalen, ze niet beschadigen
en ze niet ongeschikt voor hun bestemming maken.

Artikel 1.11 werd definitief aangenomen (Besluit 2019-II-16).
1.6.2022
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2.

Indien een schip of een drijvend voorwerp een verkeersteken heeft verplaatst of een inrichting
heeft beschadigd, die deel uitmaakt van het stelsel van verkeerstekens van de vaarweg, moet de
schipper daarvan onverwijld kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit.

3.

In het algemeen genomen heeft de schipper de verplichting het in het ongerede of beschadigd zijn
van verkeerstekens (het niet functioneren van een licht, de verplaatsing van een boei, de vernieling
van een verkeersteken) onverwijld ter kennis van de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit te
brengen.
Artikel 1.14
Beschadiging van kunstwerken
Indien een schip of een drijvend voorwerp een kunstwerk (sluis, brug, krib, enz.) heeft beschadigd,
moet de schipper daarvan onverwijld kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit.
Artikel 1.15
Verbod tot het te water doen geraken van voorwerpen of vloeistoffen

1.

Het is verboden vaste voorwerpen of vloeistoffen die hinder of gevaar voor de scheepvaart of voor
andere gebruikers van de vaarweg kunnen veroorzaken te water te doen geraken.

2.

Indien zodanige voorwerpen of vloeistoffen te water geraken of dreigen te geraken, moet de
schipper onverwijld daarvan kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit en daarbij zo
nauwkeurig mogelijk de aard van deze voorwerpen of vloeistoffen en de plaats waar zij te water
zijn geraakt of dreigen te geraken aangeven.
Artikel 1.16
Redding en bijstand

1.

Bij een ongeval dat de opvarenden van een schip in gevaar brengt moet de schipper alle hem ten
dienste staande middelen tot hun redding aanwenden.

2.

De schipper van een schip dat zich in de nabijheid bevindt van een schip of drijvend voorwerp dat
door een ongeval is getroffen, waarbij personen gevaar lopen of waardoor het vaarwater dreigt te
worden versperd, is verplicht, voor zover dit met de veiligheid van zijn schip is te verenigen,
onverwijld bijstand te verlenen.
Artikel 1.17
Vastgevaren of gezonken schepen; aangifte van ongevallen

1.

De schipper van een schip of een drijvend voorwerp dat is vastgevaren of gezonken moet zo
spoedig mogelijk daarvan kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit. De schipper of
een ander lid der bemanning moet aan boord of in de nabijheid van de plaats van het ongeval
blijven zolang de bevoegde autoriteit hem niet heeft toegestaan zich te verwijderen.

2.

Tenzij dit klaarblijkelijk niet nodig is, moet de schipper, onverminderd artikel 3.25, zo spoedig
mogelijk naderende schepen of drijvende voorwerpen laten waarschuwen op daarvoor geschikte
plaatsen en op zodanige afstand van de plaats van het ongeval, dat deze schepen of drijvende
voorwerpen tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen.

3.

Indien op de wachtplaats van een sluis of in een sluis een ongeval is geschied moet de schipper
onmiddellijk de dienstdoende sluismeester daarvan in kennis stellen.
1.6.2022
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Artikel 1.18
Verplichting tot vrijmaking van het vaarwater
1.

Indien een schip of een drijvend voorwerp dat is vastgevaren of gezonken, dan wel een door een
schip of een drijvend voorwerp verloren voorwerp, het vaarwater geheel of gedeeltelijk verspert of
dreigt te versperren, moet de schipper de nodige maatregelen nemen om het vaarwater zo spoedig
mogelijk vrij te maken.

2.

Een overeenkomstige verplichting geldt voor de schipper wiens schip of drijvend voorwerp dreigt
te zinken of onmanoeuvreerbaar wordt.

3.

De verplichting schepen of drijvende voorwerpen die zijn vastgevaren of gezonken, dan wel
voorwerpen die zijn verloren, uit de rivier te verwijderen wordt geregeld door de nationale
wetgeving.

4.

De bevoegde autoriteit kan onmiddellijk tot opruiming overgaan, wanneer hij van oordeel is, dat
dit niet kan worden uitgesteld.
Artikel 1.19
Verkeersaanwijzingen
De schipper is verplicht aan een verkeersaanwijzing gevolg te geven die hem door de ambtenaren
van de bevoegde autoriteit ter verzekering van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart
wordt gegeven. Dit geldt tevens in het geval van een grensoverschrijdende achtervolging.
Artikel 1.20
Toezicht
De schipper moet de ambtenaren van de bevoegde autoriteit de nodige medewerking verlenen, in
het bijzonder het onmiddellijk aan boord komen van hen vergemakkelijken, teneinde hen in staat
te stellen zich er van te vergewissen dat de bepalingen van dit reglement worden nageleefd.
Artikel 1.21
Bijzondere transporten; amfibievoertuigen

1.

Als een bijzonder transport wordt beschouwd het verplaatsen op de vaarweg:
a) van een schip of een samenstel dat niet voldoet aan de artikelen 1.06 en 1.08, eerste lid;
b) van een drijvende inrichting;
c) van een drijvend voorwerp, tenzij het verplaatsen daarvan klaarblijkelijk geen hinder of
gevaar voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken kan veroorzaken.
Een dergelijk transport is slechts toegestaan met een bijzondere vergunning die is afgegeven door
de bevoegde autoriteit van het gedeelte van de vaarweg waarop zal worden gevaren. Deze
autoriteit zal voor ieder bijzonder transport de voorwaarden vaststellen waaraan dit transport moet
voldoen.
Voor ieder bijzonder transport moet een schipper worden aangewezen, waarbij met artikel 1.02
rekening dient te worden gehouden.

1.12.2020

Bijlage 131

LIJST VAN SCHEEPSBESCHEIDEN EN ANDERE DOCUMENTEN DIE OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 1.10 VAN HET RPR AAN BOORD AANWEZIG MOETEN ZIJN
In de kolom “Rechtsgrondslag” in de volgende tabel wordt naar de volgende voorschriften, overeenkomsten en
administratieve overeenkomst verwezen:
Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP),
Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR),
Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN),
Europese Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
(ADN),
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI),
Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen, gesloten op 15 februari 1966 in Genève
(Overeenkomst van 15 februari 1966),
Regionale regeling betreffende de radiocommunicatiedienst op de binnenwateren.
In de voorlaatste kolom van de navolgende tabel staat of het toegestaan is dat de scheepsbescheiden en andere
documenten aan boord in elektronisch formaat overgelegd mogen worden of niet.
In de laatste kolom, “elektronisch formaat” van de navolgende tabel staat in welk elektronisch formaat de
scheepsbescheiden en andere documenten overgelegd mogen worden. Het elektronische formaat pdf in de
navolgende tabel komt overeen met het pdf-formaat dat is vastgelegd in de internationale norm ISO
32000-1 : 2008.

1

Bijlage 13 werd definitief aangenomen (Besluit 2021-II-16).
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Categorie

Scheepsbescheiden en andere documenten die overeenkomstig artikel
1.10 van het RPR aan boord aanwezig moeten zijn

Exemplaar van
scheepsbescheiden en
andere documenten aan
boord dat in elektronisch
formaat geraadpleegd kan
worden

Rechtsgrondslag

Adequaat
elektronisch
formaat

1. Vaartuigen
1.1

Het certificaat van onderzoek voor het schip of het document dat hiervoor in RSP, artikel 1.04
de plaats treedt of een als gelijkwaardig erkend certificaat

1.2

De verklaring inzake het behoren tot de Rijnvaart

Besluit CCR 2015-II-10

1.3

De meetbrief van het schip

Overeenkomst
15 februari 1966

Niet toegestaan
Toegestaan
van

Pdf-formaat

Niet toegestaan

2. Bemanning
2.1

Een Rijnpatent, een voorlopig Rijnpatent of een volgens het Reglement RSP, artikel 3.02
betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn als gelijkwaardig erkend
vaarbevoegdheidsbewijs voor het te bevaren riviergedeelte en voor de overige RSP, artikel 7.14
leden van de bemanning het naar behoren bijgehouden dienstboekje of een
volgens dit reglement afgegeven Groot patent of als gelijkwaardig erkend
vaarbevoegdheidsbewijs;
bij
de
als
gelijkwaardig
erkende
vaarbevoegdheidsbewijzen moet de schipper bovendien voor bepaalde
riviergedeelten
het
volgens
het
Reglement
betreffende
het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn vereiste bewijs voor riviergedeelten bezitten

Niet toegestaan
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Categorie

Scheepsbescheiden en andere documenten die overeenkomstig artikel
1.10 van het RPR aan boord aanwezig moeten zijn

Rechtsgrondslag

2.2

Het naar behoren bijgehouden vaartijdenboek met inbegrip van de verklaring RSP, artikel 3.13
overeenkomstig bijlage A4 van het Reglement betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn of een kopie van de bladzijde met de
aantekeningen van de vaar- en rusttijden uit het vaartijdenboek van het schip
waarop de laatste reis van het bemanningslid heeft plaatsgevonden; aan boord
van schepen die over een krachtens Bijlage O van het ROSR op de Rijn
erkend communautair certificaat of Uniecertificaat beschikken, kan zich in
plaats van het door een bevoegde autoriteit van een Rijnoeverstaat of België
afgegeven vaartijdenboek, een door een bevoegde autoriteit van een derde
staat afgegeven en door de CCR erkend vaartijdenboek bevinden. Erkende
vaartijdenboeken moeten in ten minste één van de officiële talen van de CCR
worden bijgehouden

2.3

De verklaring inzake de afgifte van het vaartijdenboek

2.4

Een radargetuigschrift dat is afgegeven of als gelijkwaardig erkend volgens RSP, artikel 6.03
het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn; dit document
hoeft niet aan boord te zijn, indien de patentkaart de vermelding “radar” bevat
of een ander volgens dit reglement toegelaten vaarbevoegdheidsbewijs de
overeenkomstige vermelding bevat; als de Centrale Commissie voor de
Rijnvaart het vaarbevoegdheidsbewijs en het radargetuigschrift van een staat
als gelijkwaardig heeft erkend, is het radargetuigschrift niet vereist wanneer
het vaarbevoegdheidsbewijs een overeenkomstige vermelding bevat

2.5

Een marifoonbedieningscertificaat voor de bediening van scheepsstations

RSP, artikel 3.13

Regionale regeling
betreffende de
radiocommunicatiedienst op
de binnenwateren, bijlage 5

Exemplaar van
scheepsbescheiden en
andere documenten aan
boord dat in elektronisch
formaat geraadpleegd kan
worden

Adequaat
elektronisch
formaat

Niet toegestaan

Toegestaan

Pdf-formaat

Niet toegestaan

Niet toegestaan
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Categorie

Scheepsbescheiden en andere documenten die overeenkomstig artikel
1.10 van het RPR aan boord aanwezig moeten zijn

Rechtsgrondslag

Exemplaar van
scheepsbescheiden en
andere documenten aan
boord dat in elektronisch
formaat geraadpleegd kan
worden

2.6

De verklaringen die voor het veiligheidspersoneel aan boord van RSP, artikel 5.01ff
passagiersschepen zijn voorgeschreven

Niet toegestaan

2.7

Voor schepen die het kenteken voeren als bedoeld in artikel 2.06, de RSP, artikel 4a.02
verklaringen van de schipper en van de bemanningsleden die betrokken zijn
bij de bunkerprocedure

Niet toegestaan

Adequaat
elektronisch
formaat

3. Vaargebieden
3.1

Een verklaring van de bevoegde autoriteit betreffende de duur en de ES-TRIN, artikel 23.01
geografische begrenzing van de bouwwerkzaamheden, waar een schip
bestemd voor bouwwerkzaamheden mag worden gebruikt

Toegestaan

Pdf-formaat

3.2

Op het riviergedeelte tussen Bazel en Mannheim voor schepen met een lengte ES-TRIN, artikel 28.04,
van meer dan 110 meter een verklaring van een erkend classificatiebureau tweede lid, onderdeel c
over het drijfvermogen, de trimsituatie en de stabiliteit van de afzonderlijke
delen van het schip, waaruit tevens blijkt vanaf welke beladingstoestand het
drijfvermogen van de beide delen niet meer gewaarborgd is

Toegestaan

Pdf-formaat

Toegestaan

Pdf-formaat

4. Navigatie- en informatieapparatuur
4.1

De verklaring betreffende de inbouw en het functioneren van de ES-TRIN, artikel 7.06,
radarinstallatie
eerste lid
ES-TRIN, bijlage 5,
onderdeel III, artikel 9 en
onderdeel VI
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Categorie

Scheepsbescheiden en andere documenten die overeenkomstig artikel
1.10 van het RPR aan boord aanwezig moeten zijn

Rechtsgrondslag

Exemplaar van
scheepsbescheiden en
andere documenten aan
boord dat in elektronisch
formaat geraadpleegd kan
worden

Adequaat
elektronisch
formaat

4.2

De verklaring betreffende de inbouw en het functioneren van de ES-TRIN, artikel 7.06,
bochtaanwijzer
eerste
lid
ES-TRIN,
bijlage
5,
onderdeel III, artikel 9 en
onderdeel VI

Toegestaan

Pdf-formaat

4.3

De verklaring betreffende de inbouw en het functioneren van het Inland AIS- ES-TRIN, artikel 7.06,
derde lid
apparaat
ES-TRIN,
bijlage
5,
onderdeel IV, artikel 2,
negende lid

Toegestaan

Pdf-formaat

4.4

De verklaring betreffende de inbouw en het functioneren van de tachograaf, ES-TRIN,
bijlage
5,
alsmede de voorgeschreven registratiebladen van de tachograaf
onderdeel V, artikelen 1 en
2, zesde lid

Toegestaan

Pdf-formaat

4.5

De “vergunning of vergunningen voor het gebruik van de frequentieruimte” of
het “registratiebewijs voor het gebruik van de frequentieruimte”

Toegestaan

Pdf-formaat

5. Uitrusting
5.1

De door de deskundige ondertekende verklaring inzake de keuring van een ES-TRIN,
stuurmachine met mechanische aandrijving
vijfde lid

artikel

6.09,

Toegestaan

Pdf-formaat

5.2

De door de deskundige ondertekende verklaring inzake de keuring van een in ES-TRIN, artikel
hoogte verstelbaar stuurhuis
twaalfde lid

7.12,

Toegestaan

Pdf-formaat

1.6.2022
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Categorie

Scheepsbescheiden en andere documenten die overeenkomstig artikel
1.10 van het RPR aan boord aanwezig moeten zijn

Rechtsgrondslag

Exemplaar van
scheepsbescheiden en
andere documenten aan
boord dat in elektronisch
formaat geraadpleegd kan
worden

Adequaat
elektronisch
formaat

5.3

De door de deskundige ondertekende verklaring inzake de keuring van een ES-TRIN, artikel 8.01,
stoomketels en andere onder druk staande vaten
tweede lid

Toegestaan

Pdf-formaat

5.4

Een kopie van het certificaat van typegoedkeuring, het inlichtingenformulier ES-TRIN, artikel 9.01,
van de motorfabrikant en een kopie van het proces-verbaal van de derde lid
motorkenmerken

Toegestaan

Pdf-formaat

5.5

De bescheiden betreffende elektrische installaties

ES-TRIN, artikel 10.01,
tweede lid

Toegestaan

Pdf-formaat

5.6

De verklaring voor de stalen trossen

ES-TRIN, artikel 13.02,
derde lid, onderdeel a

Toegestaan

Pdf-formaat

5.7

De kenmerking van de keuring van draagbare blustoestellen

ES-TRIN, artikel 13.03,
vijfde lid

Toegestaan

Pdf-formaat

5.8

De keuringsbewijzen betreffende vast ingebouwde brandblusinstallaties

ES-TRIN, artikel 13.04,
achtste lid
ES-TRIN, artikel 13.05,
negende lid

Toegestaan

Pdf-formaat

5.9

De keuringsbewijzen en gebruiksaanwijzing betreffende de kranen

ES-TRIN, artikel 14.12,
zesde, zevende en
negende lid

Toegestaan

Pdf-formaat

5.10

De verklaring inzake de keuring van vloeibaargasinstallaties

ES-TRIN, artikel 17.13

Toegestaan

Pdf-formaat

1.6.2022

-8-

Categorie

Scheepsbescheiden en andere documenten die overeenkomstig artikel
1.10 van het RPR aan boord aanwezig moeten zijn

Rechtsgrondslag

Exemplaar van
scheepsbescheiden en
andere documenten aan
boord dat in elektronisch
formaat geraadpleegd kan
worden

Adequaat
elektronisch
formaat

Pdf-formaat

5.11

Het vereiste certificaat van typegoedkeuring en het vereiste bewijs van ES-TRIN, artikel 18.01,
onderhoud van de boordzuiveringsinstallatie
vijfde en negende lid

Toegestaan

5.12

Voor schepen die het kenteken voeren als bedoeld in artikel 2.06, de ES-TRIN, artikel 30.03,
gedetailleerde gebruiksaanwijzing en de veiligheidsrol
eerste lid en bijlage 8,
onderdeel 1.4.9

Toegestaan

Voor schepen die meer dan 12 passagiers mogen vervoeren en laten RPR, artikel 8.10
overnachten, De veiligheidsrol

Toegestaan

Pdf-formaat

Toegestaan

Uitsluitend in een
formaat dat voldoet
aan de eisen van nr.
5.4.0.2. ADN, in
samenhang met de
richtsnoeren voor de
toepassing van nr.
5.4.0.2. ADN

5.13

Pdf-formaat

6. Lading en afvalstoffen
6.1

De bescheiden vereist door het ADN, nrs. 8.1.2.1, 8.1.2.2 en 8.1.2.3

ADN nrs. 8.1.2.1, 8.1.2.2 en
8.1.2.3

6.1.1

Het vervoersdocument

ADN, 8.1.2.1 b

1.6.2022
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Categorie

Scheepsbescheiden en andere documenten die overeenkomstig artikel
1.10 van het RPR aan boord aanwezig moeten zijn

Rechtsgrondslag

Exemplaar van
scheepsbescheiden en
andere documenten aan
boord dat in elektronisch
formaat geraadpleegd kan
worden

6.1.2

Europese Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke ADN, 8.1.2.1 d
goederen over de binnenwateren (ADN)

Toegestaan

6.1.3

Andere documenten die worden geëist op grond van 8.1.2.1, 8.1.2.2 en 8.1.2.3 ADN, 8.1.2.1, a, c en e tot h
van het ADN
en k
ADN, 8.1.2.2, a, c tot h
ADN, 8.1.2.3, a, c tot x

6.2

Bij containervervoer de door de Commissie van Deskundigen gekeurde
stabiliteitsgegevens van het schip, met inbegrip van het stuwplan of de
ladinglijst voor de onderhavige beladingstoestand en het resultaat van de
stabiliteitsberekening voor de onderhavige, of vergelijkbare vorige, dan wel
een standaardbeladingstoestand. De toegepaste berekeningsmethode moet
daarbij opgegeven worden

ES-TRIN, artikel 27.01,
tweede lid (Beschrijving
van de documenten en
waarmerk van de
Commissie van
Deskundigen)
ES-TRIN, artikel 28.03,
derde lid (Resultaat van de
berekening bij
containerschepen)
RSP, artikel 1.07, vijfde lid
(Resultaat van de
stabiliteitscontrole en
stuwplan)

Toegestaan

6.3

Het behoorlijk bijgehouden olie-afgifteboekje

RPR, artikel 15.05 en
bijlage10
CDNI, Bijlage 2
(Uitvoeringsregeling)
Deel A, artikelen 1.01, 2.03
en Aanhangsel I

Niet toegestaan

Adequaat
elektronisch
formaat

Te allen tijde leesbare
tekst in elektronisch
formaat

Niet toegestaan

Pdf-formaat
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Categorie

Scheepsbescheiden en andere documenten die overeenkomstig artikel
1.10 van het RPR aan boord aanwezig moeten zijn

Rechtsgrondslag

6.4

De bunkerverklaring met inbegrip van de kwitanties van de betalingen van het
SPE-CDNI over een periode van ten minste twaalf maanden. Indien de laatste
afname van gasolie meer dan twaalf maanden geleden heeft plaatsgevonden,
dient ten minste de laatste bunkerverklaring aan boord aanwezig te zijn

CDNI, Bijlage 2
(Uitvoeringsregeling)
Deel A, artikel 3.04,
eerste lid

6.5

De losverklaring

RPR, artikel 15.08,
tweede lid
CDNI, bijlage 2 en Deel B,
model van Aanhangsel IV

Exemplaar van
scheepsbescheiden en
andere documenten aan
boord dat in elektronisch
formaat geraadpleegd kan
worden

Adequaat
elektronisch
formaat

Niet toegestaan

Toegestaan

Een leesbaar
elektronisch formaat
met een tegen
vervalsing
beschermde
handtekening
overeenkomstig
Verordening (EU) nr.
910/2014 of
overeenkomstig
vergelijkbare
nationale
voorschriften van de
Zwitserse Bondsstaat
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