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STAND 1 DECEMBER 2020 
  

 
1  Het dekblad werd definitief aangenomen (Besluit 2019-I-11). 
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2. De Commissie van deskundigen die het bijzonder onderzoek verricht, stelt, afhankelijk 

van de resultaten van dit onderzoek, de geldigheidsduur van het certificaat van 

onderzoek vast. Deze periode mag niet langer zijn dan de lopende geldigheidsduur van 

het certificaat van onderzoek. 

 

 De geldigheidsduur wordt aangetekend in het certificaat van onderzoek en dient ter 

kennis te worden gebracht van de Commissie van deskundigen die het certificaat heeft 

afgegeven. 

 

 

Artikel 2.09 

Periodiek onderzoek 

 

1. Vóór afloop van de geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek moet het vaartuig 

aan een periodiek onderzoek worden onderworpen. 

 

2. Bij wijze van uitzondering kan de Commissie van deskundigen op een met redenen 

omkleed verzoek van de eigenaar of zijn vertegenwoordiger de geldigheidsduur van het 

certificaat van onderzoek zonder periodiek onderzoek met ten hoogste één jaar 

verlengen. Deze verlenging wordt schriftelijk gegeven en moet zich aan boord van het 

vaartuig bevinden. 

 

3. De Commissie van deskundigen die het periodiek onderzoek verricht, stelt afhankelijk 

van de resultaten daarvan de nieuwe geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek 

vast. Hierbij wordt artikel 2.06 in acht genomen. 

 

De geldigheidsduur wordt aangetekend in het certificaat van onderzoek en dient ter 

kennis te worden gebracht van de Commissie van deskundigen die het certificaat heeft 

afgegeven. 

 

4. Indien in plaats van verlenging van de geldigheidsduur het certificaat van onderzoek 

door een nieuw certificaat wordt vervangen, dient het oude certificaat van onderzoek te 

worden teruggezonden aan de Commissie van deskundigen die het heeft afgegeven. 

 

 

Artikel 2.10 

Vrijwillig onderzoek 

 

De eigenaar van een vaartuig of zijn vertegenwoordiger kan op elk moment om een vrijwillig 

onderzoek verzoeken. 

 

Aan dit verzoek om een onderzoek dient gevolg te worden gegeven. 

 

 

  

7.10.2018 



- 12 - 

 

Artikel 2.11 

Van overheidswege gelast onderzoek 

 
1. Wanneer een der bevoegde autoriteiten, belast met de zorg voor de veiligheid van de 

scheepvaart op de Rijn, van mening is dat een vaartuig gevaar kan opleveren voor de 
zich aan boord bevindende personen of voor de scheepvaart, kan zij gelasten dat het 
vaartuig door een Commissie van deskundigen wordt onderzocht. 

 

2. De eigenaar van het vaartuig draagt slechts dan de kosten van het onderzoek, wanneer 

de Commissie van deskundigen erkent dat de mening van de in het eerste lid bedoelde 

autoriteit gegrond is. 

 

 

Artikel 2.12 

Verklaring van en controle door een erkend classificatiebureau of van een technische dienst 

 

1.1 De Commissie van deskundigen kan er geheel of gedeeltelijk van afzien te onderzoeken 

of een vaartuig voldoet aan de in ES-TRIN voorgeschreven bepalingen, voor zover uit 

een geldige verklaring, afgegeven door een erkend classificatiebureau, blijkt dat het 

vaartuig geheel of gedeeltelijk aan die bepalingen voldoet. 

 

2. Een verklaring van een erkend classificatiebureau, dan wel – voor zover dit volgens dit 

reglement voor bepaalde onderdelen van de uitrusting is toegelaten – van een technische 

dienst, mag door de bevoegde autoriteit slechts dan worden erkend, indien dat erkend 

classificatiebureau of die andere instantie verklaart dat het de bepalingen van de 

instructies van ES-TRIN in acht heeft genomen. 

 

3. Voor de toepassing van ES-TRIN kunnen technische diensten niet gelegen in de 

Rijnoeverstaten, België of de lidstaten van de Europese Unie slechts op aanbeveling van 

de Centrale Commissie voor de Rijnvaart worden erkend. 

 

 

Artikel 2.13 

Inhouding en teruggave van het certificaat van onderzoek 

 

1.2 Wanneer de Commissie van deskundigen tijdens een onderzoek bemerkt dat een 

vaartuig of de uitrusting daarvan ernstige gebreken vertoont, en dat daardoor de 

veiligheid van de zich aan boord bevindende personen of de scheepvaart in gevaar 

wordt gebracht, dient het certificaat te worden ingehouden en dient de Commissie die 

het heeft afgegeven hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Bij duwbakken 

dient ook de in artikel 1.10a, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 

voorgeschreven metalen plaat te worden ingehouden. 

 

Wanneer de Commissie van deskundigen heeft geconstateerd dat de gebreken zijn 

verholpen, wordt het certificaat aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger 

teruggegeven. 

  

 
1  Het eerste lid werd definitief aangenomen (Besluit 2019-I-11). 
2  Het eerste lid, eerste alinea, werd definitief aangenomen (Besluit 2019-II-16). 

1.12.2020 
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