
Besluit 2020-I-12 

 

 De Centrale Commissie, 

 

op voorstel van haar Comité Politiereglement, 

 

onder verwijzing naar haar Besluit 2019-II-19, waarbij zij heeft besloten de elektronische 

meldplicht met ingang van 1 december 2021 uit te breiden tot alle schepen die onder artikel 12.01 van 

het RPR vallen, 

 

 neemt de in de bijlage bij dit besluit vermelde wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement aan.  
 

De wijzigingen zoals vermeld in de bijlage worden van kracht op 1 december 2021. 

 

Bijlage 

 

  



Bijlage bij besluit 2020-I-12 

 

1. Artikel 1.10a, eerste lid, eerste volzin, komt als volgt te luiden: 

 

“1. 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 EUROPEEES 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.” 

 

 

2. Artikel 2.01 wordt als volgt gewijzigd: 

 
a) Het eerste lid, onderdeel c, komt als volgt te luiden: 

 

“c) het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI-nummer), dat uit acht 

Arabische cijfers bestaat, waarbij de eerste drie cijfers het land en de instelling, 

die dat uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI-nummer) heeft 

toegekend, aanduiden. Dit kenteken behoeft slechts te worden gevoerd door 

schepen waaraan een uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENInummer) 

is toegekend. Het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI-nummer) 

wordt aangebracht op de wijze als bepaald in onderdeel a.” 

 
b) Het derde lid, eerste alinea, komt als volgt te luiden: 

 

“3. De kentekens overeenkomstig het eerste en tweede lid moeten zijn aangebracht in 

goed leesbare en onuitwisbare Latijnse letters en Arabische cijfers. De hoogte van 

de tekens voor de naam en het uniek Europees scheepsidentificatienummer 

(ENInummer) moet ten minste 20 cm en voor de overige aanduidingen ten minste 

15 cm bedragen.” 

 

3. Artikel 2.05, eerste lid, komt als volgt te luiden 

 

“1. Een scheepsanker moet van onuitwisbare kentekens zijn voorzien. Deze moeten ten 

minste bestaan uit het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENInummer) van 

het schip.” 

 

  



 
4. Artikel 12.01 komt als volgt te luiden: 

 

“Artikel 12.01 

Meldplicht 
 

1. De schipper van de volgende schepen en samenstellen moet zich, alvorens de in het derde 

lid bedoelde riviergedeelten binnen te varen, elektronisch melden overeenkomstig de in 

de ERI-Standaard 1.3 vastgelegde ERINOT-berichten: 

a) schip dat goederen vervoert waarop het ADN van toepassing is; 

b) tankschepen, met uitzondering van bunkerschepen en bilgeboten zoals gedefinieerd 

onder 1.2.1 van het reglement dat als bijlage bij het ADN is gevoegd; 

c) schip dat containers vervoert; 

d) schip met een lengte van meer dan 110 m; 

e) hotelschip; 

f) zeeschip; 

g)  schip dat een LNG-installatie aan boord heeft; 

h) bijzonder transport als bedoeld in artikel 1.21. 
 

2. Bij de in het eerste lid bedoelde aanmelding moeten worden vermeld: 

a) naam van het schip; en bij samenstellen van alle schepen van het samenstel; 

b) uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI-nummer), IMOnummer voor 

zeeschepen; van het schip en bij samenstellen van alle schepen van het samenstel; 

c) type vaartuig of samenstel; en bij samenstellen type vaartuig voor alle schepen 

overeenkomstig de in het eerste lid genoemde berichten; 

d) laadvermogen; van het schip en bij samenstellen van alle schepen van het samenstel; 

e) lengte en breedte van het schip; en bij samenstellen lengte en breedte van het 

samenstel en van alle schepen van het samenstel; 

f) aanwezigheid van een LNG-installatie aan boord; 

g) voor een schip dat goederen vervoert waarop het ADN van toepassing is: 

aa) de VN-nummers of de nummers van de gevaarlijke goederen, 

bb) de officiële benaming voor het vervoer van de gevaarlijke goederen; 

cc) de klasse, de classificatiecode en eventueel de verpakkingsgroep van de 

gevaarlijke goederen, 

dd) de totale hoeveelheid van de gevaarlijke goederen, waarop deze gegevens 

betrekking hebben, 

ee) het aantal blauwe lichten/kegels; 

h) voor een schip dat goederen vervoert waarop het ADN niet van toepassing is en die 

niet in containers worden vervoerd: soort en hoeveelheid lading; 

  



i) aantal containers aan boord naar grootte en beladingstoestand (beladen of onbeladen) 

en de respectievelijke plaats van containers overeenkomstig het stuwplan en 

containertype; 

j) containernummer van de containers met gevaarlijke goederen; 

k) totaal aantal personen aan boord en voor zover van toepassing het aantal passagiers; 

l) positie, vaarrichting; 

m) diepgang, indien de bevoegde autoriteit hierom vraagt; 

n) route met opgave van de vertrek- en bestemmingshaven; 

o) haven waar is geladen; 

p) haven waar wordt gelost. 
 

3. De riviergedeelten bedoeld in het bovenvermelde eerste lid, die worden aangeduid door 

het teken B.11 met het onderbord "Meldplicht" zijn de volgende: 

a) van Bazel (Mittlere Rheinbrücke, km 166,53) tot Gorinchem (km 952,50), en 

b) van Pannerden (km 876,50) tot Krimpen aan de Lek (km 989,20). 

 

4. Indien het schip zijn reis in een van de in het derde lid genoemde riviergedeelten 

gedurende meer dan twee uur onderbreekt, moet de schipper het begin en het einde van 

deze onderbreking elektronisch melden. 
 

5.  De in het tweede lid, onderdeel a en c bedoelde gegevens moeten eveneens per marifoon 

op het aangegeven kanaal worden verstrekt bij het passeren van de sluizen en van de 

meldplaatsen die door het teken B.11 zijn aangeduid. In afwijking van het tweede lid, 

onderdeel c, moet de schipper het type schip of samenstel melden overeenkomstig 

bijlage 12. 
 

6.  De in het tweede lid bedoelde gegevens, met uitzondering van die genoemd onder l en m, 

mogen ook vanaf een andere plaats of door een andere persoon elektronisch aan de 

bevoegde autoriteit worden medegedeeld. 

In ieder geval moet de schipper zich per marifoon melden op het daarvoor aangegeven 

kanaal op het moment dat hij met zijn schip of samenstel het riviergedeelte waarvoor de 

meldplicht geldt, binnenvaart of verlaat. 
 

7. Indien de in het tweede lid bedoelde gegevens tijdens het bevaren van het riviergedeelte 

waarvoor de meldplicht geldt, worden gewijzigd, moet dit de bevoegde autoriteit 

onmiddellijk elektronisch worden meegedeeld. 
 

8.  Indien de reis is beëindigd, dient te schipper dit zo snel mogelijk elektronisch te melden. 
 

9. De bevoegde autoriteit kan  

- voor bunkerschepen en bilgeboten zoals gedefinieerd onder 1.2.1 van het reglement 

dat als bijlage bij het ADN is gevoegd, evenals voor dagtochtschepen een meldplicht 

vaststellen en wat deze inhoudt, 

- bij afgifte van een bijzondere vergunning voor bijzondere transporten zoals bepaald 

in artikel 1.21 een uitzondering op de meldplicht zoals bedoeld in het eerste lid 

toestaan.” 
 


