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

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01/0/DeelII/Hoofdstuk9/afdrukken 1/9

Wettenbank

Binnenvaartpolitiereglement
Geldend van 01-01-2017 t/m heden
Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde
vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen
Artikel 9.01. Toepassingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op de in 
 bedoelde vaarwegen, voorzover deze in beheer zijn bij het Rijk en op

de in  vermelde vaarwegen.

artikel 2, eerste en derde lid, van het Vaststellingsbesluit
Binnenvaartpolitiereglement

bijlage 10

Artikel 9.02. Afmetingen

Een schip of samenstel houdt zich op de bij ministeriële regeling vastgestelde vaarwegen
en kunstwerken aan de in die regeling aangegeven grootste lengte, breedte en diepgang.

1

Een schip of samenstel voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, wanneer deze
wordt aangemerkt als bijzonder transport in de zin van , en daaraan
een vergunning is verstrekt op grond van artikel 1.21, tweede lid, waarin de lengte,
breedte en diepgang van de vaarwegen en kunstwerken op de door het schip of
samenstel af te leggen route in aanmerking zijn genomen.

2
artikel 1.21, eerste lid

De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Deze kan onder
beperkingen worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden.

3

Artikel 9.03. Ligplaats nemen (ankeren en meren)

Het is verboden op de in bijlage 14, onder , vermelde vaarwegen, of gedeelten daarvan,
ligplaats te nemen (ankeren en meren).

1 a

Op een gedeelte van een vaarweg waar ligplaats nemen is toegestaan mogen een schip,
een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting, behoudens toestemming van de
bevoegde autoriteit, niet:

2

aan herstelwerkzaamheden worden onderworpen;a.

laden, lossen of ontgassen.b.

In een vlucht- of overnachtingshaven en een werkhaven mogen een schip, een drijvend
voorwerp en een drijvende inrichting, behoudens toestemming van de bevoegde
autoriteit, niet:

3
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langer dan drie achtereenvolgende dagen ligplaats nemen;a.

binnen twaalf uren, nadat de onder a bedoelde periode is beëindigd, opnieuw ligplaats
nemen.

b.

Het ligplaats nemen wordt geacht niet te zijn beëindigd, indien het schip, het drijvende
voorwerp of de drijvende inrichting over minder dan 500 m is verplaatst.

Een duwstel als bedoeld in artikel 9.06, eerste lid, mag slechts worden samengesteld of
ontkoppeld op de door de bevoegde autoriteit aangewezen plaatsen.

4

Het in het eerste lid genoemde verbod is op de in bijlage 14, onder , genoemde
vaarwegen niet van toepassing op een klein schip dat op een veilige plaats buiten het
voor de doorgaande scheepvaart bestemde vaarwater ligt.

5 b

De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Deze kan onder
beperkingen worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden.

6

Artikel 9.04. Kleine schepen

Op de in , vermelde vaarwegen mag een klein schip slechts varen
indien het is voorzien van een motor die voor onmiddellijk gebruik gereed is, en waarmee
een snelheid van ten minste 6 kilometer per uur ten opzichte van het water kan worden
gehandhaafd.

1 bijlage 15, onder a

Op de in het eerste lid bedoelde vaarwegen, met uitzondering van de Waal, de Boven-
Rijn, de Geldersche IJssel, de Neder-Rijn en het Pannerdensch Kanaal, moet een klein
schip zo veel mogelijk aan de stuurboordszijde van het vaarwater varen.

2

Op de in het eerste lid bedoelde vaarwegen is het niet toegestaan het vaarwater op te
kruisen.

3

Het in het eerste lid genoemde verbod, is op de daar bedoelde vaarwegen, met
uitzondering van de vaarweg ten westen van de sluizen te IJmuiden, niet van toepassing
op schepen die bestemd zijn om door spierkracht te worden voortbewogen en ook
daadwerkelijk als zodanig worden gebruikt.

4

Op de vaarweg ten westen van de sluizen te IJmuiden kan de bevoegde autoriteit aan in
het vierde lid bedoelde schepen ontheffing verlenen van de in het eerste lid vermelde
vereisten. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

5

Op de in , genoemde vaarwegen moeten een varend en een geankerd
klein schip bij slecht zicht een goed functionerende radarreflector voeren.

6 bijlage 15, onder b

Artikel 9.05. Zeilplanken en soortgelijke vormen van watersport
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Onverminderd , is het op de voor de doorgaande vaart bestemde
gedeelten van de in  opgenomen vaarwegen verboden te varen met een
zeilplank.

1 artikel 9.04, eerste lid
bijlage 16

Het is verboden te varen met een door een vlieger voortbewogen plank of klein schip.2

De bevoegde autoriteit kan vaarwegen of gedeelten daarvan aanwijzen waarop het
verbod, bedoeld in het tweede lid, overdag niet van toepassing is.

3

Artikel 9.06. Manoeuvreerbaarheid van schepen en samenstellen

Op de in , vermelde vaarwegen mogen een duwstel en een gekoppeld
samenstel waarvan de lengte meer bedraagt dan 193 m ofwel de breedte meer bedraagt
dan 22,90 m varen, indien:

1 bijlage 17, onder a

de ten hoogste toegelaten afmetingen zijn vermeld in het certificaat van onderzoek van
de duwboot of van het motorschip dat dient voor het voortbewegen en het sturen van
het samenstel onder vermelding van de toegelaten formatie en van de toegelaten
belading voor de van toepassing zijnde vaarrichting;

a.

het duwstel niet meer dan zes duwbakken bevat, waarbij in afvaart ten hoogste vier
duwbakken een diepgang van 1,50 m of meer mogen hebben. Zeeschipbakken mogen
slechts langszijde van andere duwbakken vastgemaakt worden meegevoerd, waarbij
vier zeeschipbakken achter elkaar gelden als één duwbak;

b.

aan de kop van het samenstel een vanuit de stuurhut van de duwboot of van het
motorschip dat dient voor het voortbewegen en het sturen van het samenstel
bedienbare kopbesturing beschikbaar is;

c.

de waterstand aan de peilschaal te Lobith tussen 8,50 m en 13,50 m is gelegen;d.

het geen gevaarlijke stoffen vervoert voor het vervoer waarvan een certificaat van
goedkeuring als bedoeld in het ADN vereist wordt.

e.

Onverminderd het eerste lid geldt voor duwstellen met een duwboot met een lengte van
niet meer dan 40 m:

2

het maximale vermogen van de aandrijving van de duwboot mag niet groter zijn dan
4500 kW;

a.

in de lange formatie moeten tenminste vier duwbakken een diepgang van 2,50 m of
meer hebben. In de brede formatie mag ook zonder kopbesturing worden gevaren,
indien tenminste twee en ten hoogste vier duwbakken een diepgang van 2,50 m of
meer hebben en twee daarvan in de as van het duwstel zijn geplaatst.

b.
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Op de in , vermelde vaarwegen mag een duwstel waarvan de lengte
meer bedraagt dan 110 m slechts bij buitengewone plaatselijke omstandigheden varen,
indien:

3 bijlage 17, onder b

het is voorzien van een kopbesturing van voldoende effectief vermogen, die vanuit de
stuurhut van de duwboot kan worden bediend; indien de kopbesturing bestaat uit
koproeren moeten deze voor iedere betreffende duwbak een effectieve oppervlakte van

tenminste 2 m  hebben;

a.

2

de gemiddelde diepgang groter is dan 2,00 m of de diepgang over tenminste 50% van
de lengte van de duwbakken groter is dan 2,50 m; of

b.

het duwstel wordt geassisteerd.c.

Op de in , vermelde vaarwegen mogen een alleenvarend motorschip
en een duwstel en een gekoppeld samenstel waarvan de lengte meer bedraagt dan 90 m
varen, indien zij zijn voorzien van een kopbesturing van voldoende effectief vermogen die
vanuit de stuurhut kan worden bediend.

4 bijlage 17, onder c

Op de in , vermelde vaarwegen mag een duwstel dat is voorzien van
een certificaat van onderzoek als bedoeld in 
of van een document als bedoeld in 

 en waarvan de lengte meer bedraagt dan 137 m doch niet meer dan
193 m varen, indien het is voorzien van een kopbesturing van voldoende effectief
vermogen die vanuit de stuurhut kan worden bediend.

5 bijlage 17, onder d
artikel 7, tweede lid, van de Binnenvaartwet

artikel 7, onderdelen a en c, van het
Binnenvaartbesluit

Op de in , onder e, vermelde vaarwegen mogen een alleenvarend motorschip
en een duwstel en een gekoppeld samenstel waarvan de lengte meer bedraagt dan 65 m
varen, indien zij zijn voorzien van een kopbesturing van voldoende effectief vermogen die
vanuit de stuurhut kan worden bediend.

6 bijlage 17

Op de in , onder f, vermelde vaarwegen mogen een alleenvarend motorschip en
een duwstel en een gekoppeld samenstel waarvan de lengte meer bedraagt dan 110 m
varen, indien zij zijn voorzien van een kopbesturing van voldoende effectief vermogen die
vanuit de stuurhut kan worden bediend.

7 bijlage 17

Als kopbesturing van een duwstel wordt tevens beschouwd de boegschroef van de
duwboot, indien deze zich op ten hoogste 45% van de lengte van het duwstel gerekend
vanaf de kop daarvan bevindt.

8

De in dit artikel bedoelde duwstellen en gekoppelde samenstellen mogen buiten de
daarvoor aangewezen ligplaatsen slechts met toestemming van de bevoegde autoriteit
worden samengesteld of ontkoppeld.

9
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De bevoegde autoriteit kan duwstellen en gekoppelde samenstellen met grotere
afmetingen dan die welke volgens dit artikel zijn toegelaten, met andere wijzen van
aandrijving en vermogen en bij andere waterstanden voor het te bevaren
vaarweggedeelte toelaten.

10

Artikel 9.07. Meld-, uitluister- en communicatieplicht

Een groot schip van een door de bevoegde autoriteit aangegeven categorie, een
bijzonder transport, een drijvende inrichting en een drijvend voorwerp waarvan het
verplaatsen klaarblijkelijk geen hinder of gevaar voor de scheepvaart en geen schade aan
de kunstwerken kan veroorzaken, melden zich op de door de bevoegde autoriteit
aangegeven wijze, overeenkomstig de daartoe gestelde regels.

1

Een in het eerste lid bedoeld groot schip, luistert op de in  en 
genoemde vaarwegen uit en neemt zonodig deel aan de ter plaatse gevoerde
communicatie op het door de bevoegde autoriteit aangewezen marifoonkanaal,
overeenkomstig de daartoe gestelde regels.

2 bijlage 9 bijlage 10

De in het eerste lid bedoelde meldingsplicht is tevens van toepassing op een klein schip,
waarmee wordt vervoerd een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 3, onderdeel g, of een
schadelijke stof als bedoeld in artikel 3, onderdeel h, van .

3

richtlijn nr. 2002/59/EG

De in het tweede lid bedoelde uitluister- en communicatieplicht is tevens van toepassing
op een klein schip, wanneer het de in het derde lid bedoelde stoffen vervoert, of wanneer
het een klein schip betreft dat is uitgerust met een marifooninstallatie.

4

De in het eerste en derde lid bedoelde meldingsplicht is niet van toepassing op een schip
dat zich reeds op grond van 

 en de daarop berustende bepalingen voor vertrek
moet melden.

5
artikel 2 van het Besluit meldingsformaliteiten en

gegevensverwerkingen scheepvaart

De in het eerste en tweede lid bedoelde regels kunnen betrekking hebben op het gebruik
van bepaalde communicatiemiddelen aan boord van het schip, het melden van aankomst,
vertrek of positie van het schip, alsmede op gegevens met betrekking tot het schip, de
daarmee vervoerde lading of de uit te voeren reis.

6

Artikel 9.08. Varend bunkeren

Het is verboden op de in  vermelde vaarwegen, behoudens toestemming van de
bevoegde autoriteit, varend brandstof af te leveren.

bijlage 18

1. Niet verplicht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01/0/DeelII/Hoofdstuk9/afdrukken?celex=32002L0059
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031560&artikel=2&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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↵

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

↵

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.
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↵

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

↵

22. indien aanwezig

↵

23. indien aanwezig

↵

24. indien aanwezig

↵

25. indien aanwezig

↵

26. indien aanwezig

↵

27. indien aanwezig

↵

28. indien aanwezig
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↵

29. indien aanwezig

↵

30. indien aanwezig

↵

31. indien aanwezig

↵

32. indien aanwezig

↵

33. indien aanwezig

↵

34. indien aanwezig

↵

35. indien aanwezig

↵

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

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

↵


