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Wettenbank

Binnenvaartpolitiereglement
Geldend van 01-01-2017 t/m heden
Hoofdstuk 4. Geluidsseinen; marifoon; radar
Artikel 4.01. Geluidsseinen; algemene bepalingen

De in  vermelde geluidsseinen, niet zijnde klokslagen, moeten worden gegeven
door:

1 bijlage 6

een groot motorschip door middel van een mechanisch werkende geluidsinstallatie die
voldoende hoog is opgesteld en vrij staat naar voren en voorzover mogelijk ook naar
achteren;

a.

een groot schip, niet zijnde een motorschip, en een klein motorschip door middel van
een mechanisch werkende geluidsinstallatie dan wel een geschikte scheepstoeter of
hoorn.

b.

Een groot motorschip moet gelijktijdig met een geluidssein een geel helder rondom
schijnend lichtsein tonen. Dit geldt niet voor klokslagen.

2

Bij een samenstel mogen de geluidsseinen slechts worden gegeven door het schip aan
boord waarvan zich de schipper van het samenstel bevindt.

3

Een in nood verkerend schip dat hulp wil inroepen mag reeksen klokslagen of herhaalde
lange stoten laten horen. Deze seinen dienen ter vervanging of ter aanvulling van de in

, bedoelde tekens.

4

artikel 3.30, eerste lid

Een schip moet een reeks klokslagen ongeveer vier seconden doen duren.5

Een schip mag in plaats van een reeks klokslagen een reeks slagen van metaal op
metaal geven.

6

Artikel 4.02. Geven van geluidsseinen

Een groot schip moet ter voorkoming van aanvaring zo nodig de geluidsseinen geven,
vermeld in .

1
bijlage 6

Een klein schip moet ter voorkoming van aanvaring zo nodig het attentiesein, het sein «Ik
kan niet manoeuvreren» en zo nodig het noodsein, vermeld in ,
geven en het mag zo nodig een der overige algemene geluidsseinen, vermeld in 

 alsmede het mistsein, vermeld in , geven.

2
afdeling A van bijlage 6

afdeling
A afdeling G van bijlage 6

https://www.overheid.nl/


3/23/2020 wetten.nl - Regeling - Binnenvaartpolitiereglement - BWBR0003628

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01/0/DeelI/Hoofdstuk4/afdrukken 2/10

Een klein schip mag niet de manoeuvreerseinen, vermeld in de 
, geven.

3 afdelingen B, C, D en E
van bijlage 6

Artikel 4.03. Verboden geluidsseinen

Een schip mag slechts van de geluidsinstallatie dan wel van de scheepstoeter of de
hoorn gebruik maken voor het geven van de geluidsseinen welke in dit reglement worden
vermeld en deze geluidsseinen niet geven onder andere omstandigheden dan die welke
in dit reglement zijn voorzien.

1

Een schip mag voor het wisselen van berichten met andere schepen of met de wal
evenwel van de geluidsinstallatie dan wel van de scheepstoeter of de hoorn gebruik
maken, mits hierdoor geen verwarring kan ontstaan met de in dit reglement vermelde
geluidsseinen.

2

Artikel 4.04. "Blijf weg" sein

Tankschepen, die de tekens bedoeld in , moeten voeren,
en schepen, die de tekens bedoeld in , moeten voeren, moeten
ingeval van een gebeurtenis of ongeval, waardoor gevaarlijke stoffen die door deze
schepen worden vervoerd zouden kunnen vrijkomen, als geluidssein achtereenvolgens
één korte stoot en één lange stoot geven.

1 artikel 3.14, eerste of tweede lid
artikel 3.14, derde lid

Het in het eerste lid bedoelde geluidssein moet ononderbroken gedurende tenminste 15
minuten worden herhaald.

2

De geluidsinstallatie moet hiertoe zodanig zijn ingericht, dat na het inschakelen het sein
automatisch wordt gegeven. De inrichting moet van dien aard zijn, dat het sein zich niet
ongewild in werking kan stellen.

Dit artikel is niet van toepassing op duwbakken noch op andere schepen zonder
bemanning. Indien evenwel deze schepen deel uitmaken van een samenstel, moet het
schip aan boord waarvan zich de schipper van het samenstel bevindt het sein geven.

3

Artikel 4.05. Gebruik van en uitrusting met marifoon

Een schip mag slechts gebruik maken van een marifoon die in overeenstemming is met
de

1

Regionale regeling betreffende de marifoondienst in de binnenvaart. De marifoon mag
slechts worden gebruikt overeenkomstig de voorschriften van deze regeling, zoals
vermeld in het Handboek voor de marifonie in de binnenvaart.

Een schip mag bij gebruik van de kanalen bestemd voor het schip--schip verkeer of de
nautische informatie en bij het verbinding hebben met de voor de scheepvaart ingestelde

2
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diensten geen mededelingen doen, die niet in dit reglement zijn voorgeschreven of
toegelaten dan wel niet zijn toegelaten krachtens de Regionale regeling betreffende de
marifoondienst in de binnenvaart.

Een varend groot schip moet zijn uitgerust met een marifooninstallatie die geschikt is voor
de kanalen voor het schip--schip verkeer en voor de nautische informatie en voor het
verbinding hebben met de voor de scheepvaart ingestelde diensten en die goed
functioneert. Op de in  vermelde vaarwegen moeten twee marifoons aanwezig
zijn.

3

bijlage 9

Een varend groot schip moet op de marifoon uitluisteren. Het moet op de voor het schip--
schip verkeer dan wel voor de nautische informatie aangewezen kanalen de voor de
veiligheid van de scheepvaart noodzakelijke berichten geven.

4

Op de in  vermelde vaarwegen moet het groot schip op de kanalen voor het
schip--schip verkeer en voor de nautische informatie gelijktijdig uitluisteren. Het schip--
schip kanaal is kanaal 10, tenzij een ander kanaal als blokkanaal is aangewezen.

bijlage 9

Voor een duwstel en voor een gekoppeld samenstel zijn het derde en vierde lid slechts
van toepassing op het schip aan boord waarvan zich de schipper van het samenstel
bevindt.

5

De bevoegde autoriteit kan van de verplichting, bedoeld in het eerste en tweede lid,
ontheffing verlenen aan schepen die worden ingezet ten behoeve van het redden van
mensen.

6

De bevoegde autoriteit kan van de verplichting, bedoeld in het derde en vierde lid,
ontheffing verlenen, voorzover dit de vaart betreft in gebieden waar geen doorgaande
scheepvaart plaatsvindt.

7

Het vierde lid, eerste en tweede volzin, is van toepassing op een klein schip dat is
uitgerust met een marifoon. Het vierde lid, derde volzin, is van toepassing op een klein
schip dat is uitgerust met meer dan één marifoon.

8

In afwijking van het eerste lid, wordt op scheepvaartwegen in beheer bij het Rijk bij
communicatieproblemen tussen scheeps- en walstations dan wel tussen scheepsstations
onderling de Duitse taal gebruikt. Op de in  genoemde vaarwegen is tevens het
gebruik van de Engelse taal toegestaan.

9

bijlage 11

Artikel 4.06. Gebruik van en uitrusting met radar

Een schip mag slechts gebruik maken van radar, indien:1
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het is uitgerust met een voor de behoeften van de binnenvaart geschikte
radarinstallatie dan wel een Inland ECDIS installatie die kan functioneren in de
navigatie modus en een bochtaanwijzer die goed functioneren en die van een type zijn
dat voor de binnenvaart door de daartoe aangewezen instantie is goedgekeurd volgens
de daaromtrent vastgestelde voorschriften; en

a.

zich aan boord een persoon bevindt die houder is van een radarpatent als bedoeld in
het . Bij goed zicht mag
van radar worden gebruik gemaakt teneinde hiermede te oefenen, zonder dat zich een
zodanig persoon aan boord bevindt.

b.
Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Onverminderd het eerste lid moet een klein schip zijn uitgerust met een
marifooninstallatie die geschikt is voor de daartoe aangewezen kanalen en die goed
functioneert.

2

Op de daartoe aangewezen vaarwegen mag een schip, in plaats van met een
radarinstallatie als bedoeld in het eerste lid, onder a, zijn uitgerust met een voor het varen
op deze vaarwegen geschikte radarinstallatie die goed functioneert en die van een type is
dat voor het varen op die vaarwegen door de in het eerste lid, onder a, bedoelde instantie
is goedgekeurd volgens de daaromtrent vastgestelde voorschriften.

3

Een schip behorende tot een daartoe aangewezen categorie mag op de daartoe
aangewezen vaarwegen in plaats van met een bochtaanwijzer als bedoeld in het eerste
lid, onder a, zijn uitgerust met een ander daartoe bruikbaar middel. Een niet-vrijvarende
veerpont behoeft daarmede niet te zijn uitgerust.

4

De bevoegde autoriteit kan van het eerste lid, onder b, voor een niet-vrijvarende veerpont
ontheffing verlenen.

5

Voor een duwstel, voor een gekoppeld samenstel en voor een sleep is het eerste lid
slechts van toepassing op het schip aan boord waarvan zich de schipper van het
samenstel bevindt.

6

Een schip met een lengte van meer dan 110 m mag slechts varen, wanneer het is
uitgerust met een radarinstallatie en een bochtaanwijzer die voldoen aan het eerste lid.

7

Een snel schip moet tijdens de vaart gebruik maken van radar.8

Artikel 4.07. Gebruik van en uitrusting met een Inland AIS apparaat.

Een schip dat vaart op een vaarweg van CEMT-klasse I of hoger, moet zijn uitgerust met
een Inland AIS-apparaat als bedoeld in 

. Het Inland AIS-apparaat moet goed functioneren.

1
artikel 7.06, derde lid, van het Reglement

onderzoek schepen op de Rijn 1995

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&g=2020-03-23&z=2020-03-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025973&artikel=7.06&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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De eerste volzin is niet van toepassing op de volgende schepen:

schepen van duwstellen en gekoppelde samenstellen, met uitzondering van het schip
dat hoofdzakelijk voor het voortbewegen zorgt;

a.

kleine schepen, met uitzondering van:b.

schepen van de politie die met een radarapparaat zijn uitgerust, en1°

schepen die van een certificaat overeenkomstig het 
 of een krachtens dat reglement gelijkwaardig erkend certificaat zijn

voorzien;

2° Reglement onderzoek schepen op
de Rijn 1995

duwbakken en drijvende werktuigen zonder eigen mechanische middelen tot
voortbeweging.

c.

Het Inland AIS-apparaat moet permanent ingeschakeld zijn en de ingevoerde gegevens
moeten op ieder moment met de werkelijke gegevens van het schip of samenstel
overeenkomen.

2

De eerste volzin geldt niet,

indien de bevoegde autoriteit een uitzondering voor wateren die bouwkundig van het
vaarwater zijn gescheiden, heeft toegestaan;

a.

voor schepen van de politie, ingeval het verzenden van AIS-gegevens het uitvoeren
van politieopdrachten in gevaar kan brengen;

b.

voor schepen die stilliggen langs een vaarweg van CEMT-klasse II of lager,c.

Schepen bedoeld in het eerste lid, derde volzin, onderdeel a, moeten aan boord
aanwezige Inland AIS-apparatuur uitschakelen, zolang deze schepen deel van het
samenstel zijn.

Er moeten minstens de volgende gegevens overeenkomstig hoofdstuk 2 van de bijlage
van Verordening (EG) nr. 415/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 inzake de
technische specificaties voor tracking- en tracingsystemen voor schepen overeenkomstig
artikel 5 van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de
Gemeenschap (PbEU L 105) worden gezonden:

3

User Identifier (Maritime Mobile Service Identity, MMSI, Radio Call Sign);a.

naam van het schip;b.

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025973&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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scheeps- of samensteltype;c.

Uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI) of, voor zeeschepen voor zover
geen ENI werd toegekend, het IMO-nummer;

d.

lengte over alles van het schip of het samenstel met een nauwkeurigheid van 0,1 m
overeenkomstig ;

e.
bijlage 4

breedte over alles van het schip of het samenstel met een nauwkeurigheid van 0,1 m
overeenkomstig ;

f.
bijlage 4

positie (WGS 84);g.

snelheid over de grond;h.

koers over de grond;i.

tijd van de elektronische positiebepaling;j.

vaarstatus overeenkomstig bijlage 4;k.

referentiepunt voor de positie-informatie op het schip met de nauwkeurigheid van 1 m
overeenkomstig ;

l.
bijlage 4

De schipper moet de volgende gegevens bij wijzigingen onmiddellijk actualiseren:4

lengte over alles van het schip of het samenstel met een nauwkeurigheid van 0,1 m
overeenkomstig ;

a.
bijlage 4

breedte over alles van het schip of het samenstel met een nauwkeurigheid van 0,1 m
overeenkomstig ;

b.
bijlage 4

samensteltype;c.

vaarstatus overeenkomstig bijlage 4;d.

referentiepunt voor de positie-informatie op het schip met een nauwkeurigheid van 1 m
overeenkomstig .

e.
bijlage 4

Een klein schip dat AIS gebruikt, mag uitsluitend een Inland AIS-apparaat als bedoeld in
, een

krachtens de IMO-voorschriften typegoedgekeurd AIS-apparaat van klasse A of een AIS-
apparaat van klasse B gebruiken. AIS-apparatuur van klasse B moet aan de
dienovereenkomstige eisen van Aanbeveling ITU-R.M 1371, aan Richtlijn 1999/5/EG
(R&TTE-richtlijn) en aan de internationale norm IEC 62287-1 of 2 (inclusief DSC
kanaalmanagement) voldoen. Het AIS-apparaat moet goed functioneren en de in het AIS-

5
artikel 7.06, derde lid, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025973&artikel=7.06&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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apparaat ingevoerde gegevens moeten op ieder moment met de werkelijke gegevens van
het schip of samenstel overeenkomen.

Een klein schip waaraan geen uniek Europees scheepsidentificatienummer is toegekend,
hoeft de gegevens, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, niet over te dragen.

6

Een varend klein schip dat AIS gebruikt, moet bovendien zijn uitgerust met een
marifooninstallatie voor het schip-schip verkeer die goed functioneert en voor ontvangst is
ingeschakeld.

7

Op de in bijlage 4 aangewezen vaarwegen mag een schip zijn uitgerust met een
krachtens de IMO-voorschriften typegoedgekeurd AIS-apparaat van klasse A. Het AIS-
apparaat van klasse A moet ingeschakeld zijn wanneer een schip niet is uitgerust met
een Inland AIS-apparaat.

8

Ingeval een zeegaand schip is uitgerust met een Inland AIS-apparaat, is dit permanent
ingeschakeld en zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.

9

1. Niet verplicht

↵

2. Niet verplicht

↵

3. Bij een samenstel moet het geluidssein slechts worden gegeven door het schip aan boord waarvan zich
de schipper van het samenstel bevindt. (art. 6.32, lid 6 en art. 6.33, lid 1)

↵

4. Bij een samenstel moet het geluidssein slechts worden gegeven door het schip aan boord waarvan zich
de schipper van het samenstel bevindt. (art. 6.32, lid 6 en art. 6.33, lid 1).

↵

5. indien aanwezig

↵

6. indien aanwezig

↵

7. m.u.v. kop-, steek- en walbakens

↵

8. indien aanwezig
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↵

9. indien aanwezig

↵

10. m.u.v. kop-, steek- en walbakens

↵

11. - in de Waddenzee wordt thans de markering volgens het Maritieme Betonningsstelsel A (IALA)
toegepast.

↵

12. indien aanwezig

↵

13. m.u.v. kop-, steek- en walbakens

↵

14. <<van boven naar beneden>> gerekend.

↵

15. indien aanwezig

↵

16. m.u.v. kop-, steek- en walbakens

↵

17. <<van boven naar beneden>> gerekend.

↵

18. indien aanwezig

↵

19. m.u.v. kop-, steek- en walbakens

↵

20. indien aanwezig

↵

21. indien aanwezig

↵



3/23/2020 wetten.nl - Regeling - Binnenvaartpolitiereglement - BWBR0003628

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01/0/DeelI/Hoofdstuk4/afdrukken 9/10

22. indien aanwezig

↵

23. indien aanwezig

↵

24. indien aanwezig

↵

25. indien aanwezig

↵

26. indien aanwezig

↵

27. indien aanwezig

↵

28. indien aanwezig

↵

29. indien aanwezig

↵

30. indien aanwezig

↵

31. indien aanwezig

↵

32. indien aanwezig

↵

33. indien aanwezig

↵

34. indien aanwezig

↵

35. indien aanwezig

↵
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36. indien aanwezig

↵

37. indien aanwezig

↵

38. indien aanwezig

↵

39. indien aanwezig

↵

40. In deze gevallen wordt ter betere ondersdcheiding van andere vaarwegmarkeringen afgeweken van het
onder 1.3.3 beschreven beginsel

↵

41. In deze gevallen wordt ter betere ondersdcheiding van andere vaarwegmarkeringen afgeweken van het
onder 1.3.3 beschreven beginsel

↵

42. IMDG-code: International Maritime Dangerous Goods Code.

↵


