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HOOFDSTUK 11
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.01
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.

"vaartuig": een schip of een drijvend werktuig;

2.

"schip": een binnenschip of een zeeschip;

3.

"binnenschip": een schip dat uitsluitend of overwegend bestemd is voor de vaart op de
binnenwateren;

4.

"zeeschip": een schip dat is toegelaten voor de zee- of kustvaart en overwegend daartoe is
bestemd;

5.

"sleepboot": een schip dat speciaal is gebouwd om te slepen;

6.

"duwboot": een schip dat speciaal is gebouwd voor het voortbewegen van een duwstel;

7.

"duwbak": een schip dat is bestemd voor het vervoer van goederen en gebouwd of in het
bijzonder geschikt is om te worden geduwd zonder eigen mechanische middelen tot
voortbeweging, dan wel met eigen mechanische middelen tot voortbeweging die slechts
verplaatsingen over kleine afstanden toelaten, wanneer het geen deel uitmaakt van een
duwstel;

8.

"passagiersschip": een schip voor dagtochten of een hotelschip dat is gebouwd en
ingericht voor het vervoer van meer dan 12 passagiers;

9.

"schip voor dagtochten": een passagiersschip waarop zich geen hutten bevinden voor
overnachting van passagiers;

10.

"hotelschip": een passagiersschip waarop zich hutten bevinden voor overnachting van
passagiers;

11.

"snel schip": een schip met eigen mechanische middelen tot voortbeweging dat een
snelheid ten opzichte van het water kan bereiken van meer dan 40 km/u;

12.

"drijvend werktuig": een drijvend bouwsel waarop zich werkinstallaties bevinden, zoals
kranen, baggermolens, hei-installaties of elevatoren;

13.

"drijvende inrichting" een drijvend bouwsel dat vanwege zijn bestemming in de regel
niet wordt verplaatst, zoals een badinrichting, een dok, een steiger of een botenhuis;
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14.

"drijvend voorwerp" een vlot, alsmede een ander voorwerp of samenstel van
voorwerpen dat geschikt is gemaakt om te varen en dat geen schip, drijvend werktuig of
drijvende inrichting is;

15.

"samenstel": een hecht samenstel of een sleep;

16.

"formatie": vorm van de samenstelling van een samenstel;

17.

"hecht samenstel”: een duwstel of een gekoppeld samenstel;

18.

"duwstel": een hecht samenstel van vaartuigen, waarvan er ten minste één is geplaatst
vóór het vaartuig met motoraandrijving dat dient voor het voortbewegen van het
samenstel, dan wel voor de beide vaartuigen met motoraandrijving die dienen voor het
voortbewegen van het samenstel en die worden aangeduid als "duwboot" of
"duwboten". Hieronder wordt ook verstaan een duwstel dat is samengesteld uit een
duwend en een geduwd vaartuig waarvan de koppelingen een beheerst knikken
mogelijk maken;

19.

"gekoppeld samenstel": een samenstel van langszijde van elkaar vastgemaakte
vaartuigen, waarvan er geen is geplaatst vóór het vaartuig met motoraandrijving dat
dient voor het voortbewegen van het samenstel;

20.

"sleep": een samenstel van één of meer vaartuigen, drijvende inrichtingen of drijvende
voorwerpen, dat wordt gesleept door één of meer tot het samenstel behorende
vaartuigen met motoraandrijving;

21.

"lengte" of "𝐿": de grootste lengte van de scheepsromp in m, het roer en de boegspriet
niet inbegrepen;

22.

“breedte” of “𝐵”: de grootste breedte van de scheepsromp in m, gemeten op de
buitenkant van de huidbeplating (schoepraderen, schuurlijsten en dergelijke niet
inbegrepen);

23.

“diepgang” of “𝑇”: de verticale afstand in m tussen het laagste punt van de
scheepsromp, zonder rekening te houden met de kiel of andere vaste onderdelen, en het
vlak van de grootste inzinking van het schip;

24.

“erkend classificatiebureau”: een classificatiebureau dat is erkend door alle
Rijnoeverstaten en België, te weten: DNV GL, Bureau Veritas (BV) en Lloyd’s
Register (LR);

25.1 “ES-TRIN”: Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor
binnenschepen, in de editie 2021/12. Voor de toepassing van ES-TRIN moet het begrip
"lidstaat" worden opgevat als een van de Rijnoeverstaten of België.
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Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN), editie 2021/1,
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5.

De eigenaar van het vaartuig of zijn vertegenwoordiger moet de toekenning van het
ENI-nummer bij de bevoegde autoriteit aanvragen. Hij moet tevens het ENI-nummer,
dat in het certificaat van onderzoek is ingevuld, daarop doen aanbrengen.

6.

De Rijnoeverstaten en België brengen de namen en contactgegevens van de autoriteiten
die bevoegd zijn tot het afgeven van een ENI-nummer evenals de wijziging van die
gegevens ter kennis van het secretariaat van de Centrale Commissie. Het secretariaat
van de Centrale Commissie voor Rijnvaart houdt een register bij van deze autoriteiten.
Artikel 2.19
Europese scheepsrompendatabank

1.

De Rijnoeverstaten en België zorgen ervoor dat de bevoegde instanties voor ieder
vaartuig waarvoor een certificaat van onderzoek werd aangevraagd of afgegeven
onverwijld de volgende informatie krachtens Richtlijn (EU) 2016/1629 in de EHDB
invoeren:
a) de gegevens ter identificatie en beschrijving van het vaartuig overeenkomstig
bijlage 2 van ES-TRIN;
b) de gegevens betreffende de afgegeven, vernieuwde, vervangen en ingetrokken
certificaten van onderzoek, en betreffende de Commissie van deskundigen die het
certificaat van onderzoek afgeeft;
c) een digitale kopie van alle door de Commissies van deskundigen afgegeven
certificaten;
d) de gegevens over alle afgewezen of lopende aanvragen voor certificaten van
onderzoek; en
e) alle veranderingen van de in de punten b tot en met d bedoelde gegevens.

2.

De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen worden verwerkt door de bevoegde
instanties van de lidstaten van de Europese Unie, de Rijnoeverstaten en België en derde
landen die zijn belast met taken in verband met de toepassing van Richtlijn (EU)
2016/1629 en van Richtlijn 2005/44/EG voor de volgende doeleinden:
a) toepassen van Richtlijn (EU) 2016/1629 en van Richtlijn 2005/44/EG;
b) waarborgen van binnenscheepvaart- en infrastructuurbeheer;
c) vrijwaren of handhaven van de veiligheid van de scheepvaart;
d) verzamelen van statistische gegevens.

3.

Elke verwerking van persoonsgegevens door de Rijnoeverstaten en België vindt plaats
overeenkomstig het recht van de Europese Unie inzake de bescherming van
persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679.
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4.

De bevoegde autoriteit van een van de Rijnoeverstaten of van België kan
persoonsgegevens overdragen aan een derde land of een internationale organisatie, mits
die overdracht uitsluitend per geval plaatsvindt en aan de voorwaarden van Verordening
(EU) 2016/679 en met name die opgenomen in hoofdstuk V, is voldaan. De
Rijnoeverstaten en België waarborgen dat de overdracht noodzakelijk is voor de in het
tweede lid bedoelde doeleinden. De Rijnoeverstaten en België waarborgen dat het derde
land of de internationale organisatie de gegevens niet overdraagt aan een ander derde
land of een andere internationale organisatie, tenzij dat land of die internationale
organisatie hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen en voldoet
aan de door de bevoegde instantie van de Rijnoeverstaten en België gestelde
voorwaarden.

5.

De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat de gegevens betreffende een vaartuig uit de in
het eerste lid bedoelde databank worden gewist wanneer dit vaartuig wordt gesloopt.

Artikel 2.20
Gelijkwaardigheid en afwijkingen
1.

Wanneer in de bepalingen van ES-TRIN wordt bepaald dat op een vaartuig bepaalde
materialen, inrichtingen of uitrustingsstukken moeten worden gebruikt of aan boord
moeten zijn, of dat bepaalde bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen of
bepaalde opstellingen moeten worden aangehouden, kan de Commissie van
deskundigen de toepassing of de aanwezigheid aan boord van dit vaartuig van andere
materialen, inrichtingen of uitrustingsstukken toestaan, dan wel dat andere
bouwkundige maatregelen worden getroffen of dat andere opstellingen worden
aangehouden, mits deze op grond van aanbevelingen van de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart als gelijkwaardig zijn erkend.

2.

Indien de toepassing
a) van de in hoofdstuk 19 van ES-TRIN genoemde bepalingen, die te maken hebben
met het rekening houden met de bijzondere veiligheidsbehoeften van personen met
beperkte mobiliteit, of
b) van de in hoofdstuk 32 van ES-TRIN genoemde bepalingen na afloop van de
overgangsbepalingen
in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is of onevenredig hoge kosten met zich brengt, kan
de Commissie van deskundigen op grond van aanbevelingen van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart afwijkingen van deze voorschriften toestaan. Deze
afwijkingen moeten in het certificaat van onderzoek worden aangetekend.

3.

Bij wijze van proef en voor een beperkte tijdsduur kan een Commissie van deskundigen
op grond van een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart voor een
vaartuig met nieuwe technische voorzieningen die afwijken van de technische
voorschriften van ES-TRIN een certificaat van onderzoek afgeven, voor zover deze
nieuwe voorzieningen een voldoende veiligheid bieden.

4.

De bevoegde autoriteiten informeren het secretariaat van de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart binnen één maand over de afgifte van een gelijkwaardigheid en afwijking.

7.10.2018

