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Aandachtspunten certificaat bestendiging 

pleziervaartuigen (art. 8/art. 29) 

Pleziervaartuigen die op basis van de overgangsregeling gecertificeerd zijn behouden het recht op 

overgangsbepalingen als het certificaat vóór de afloopdatum van het certificaat verlengd wordt. Voor het 

verlengen van het certificaat dient er een casco- en een veiligheidsinspectie uitgevoerd te worden. 

Onderstaand een opsomming van de belangrijkste criteria waaraan getoetst wordt. 

  

Item Voorschrift en uitvoering Wetgeving 

Casco sterkte en huiddikte Het casco moet droogstaand worden onderzocht 

waarbij wordt beoordeeld of het casco 

voldoende sterk is. Onderdeel van deze 

beoordeling is o.a. de diktemeting. 

Art. 3.01 en 3.02 

ES-TRIN 

Stuurinrichting Het schip moet veilig kunnen worden bestuurd; 

dit ter beoordeling van de inspecteur. 

Art. 6.01 lid 1, 4 en 5 

ES-TRIN 

Vrij zicht Vanuit de stuurpositie moet er voldoende vrij 

zicht zijn voor een veilige vaart 

Art. 7.02 lid 1 

ES-TRIN  

Ankerinrichting Er moet een ankeruitrusting aan boord zijn welke 

veilig kan worden gebruikt 

Art. 13.01 lid 2 en 9  

ES-TRIN 

Marifoon Er moet tenminste 1 marifoon aan boord zijn, 

welke naar behoren werkt (geregistreerd) 

Art. 13.02 lid 1.a) ES-TRIN 

Art. 4.05 lid3 BPR 

Gasinstallatie De gasinstallatie dient te voldoen aan de 

voorschriften en moet iedere 3 jaar worden 

gekeurd door een erkend deskundige 

Hfd. 17 ES-TRIN 

Brandveiligheid 1. Potentieel brandgevaar (uitlaatisolatie, 

opstelling kachel en kooktoestellen) 

2. Brandblussers; er moeten voldoende 

geschikte en gekeurde blussers aan boord zijn. 

Art. 8.04 lid 3 en 4 

Art. 16.01 lid 1 en 2 

Art. 13.03 

ES-TRIN 

 

Reddingsmiddelen 1. drie reddingsboeien, waarvan één met licht 

2. reddingsvest voor iedere opvarende 

3. verbandtrommel  

Art. 13.08 

Art. 13.02, lid 3.f 

ES-TRIN 

Manoeuvreereigenschappen Inschatting van de inspecteur.  

Bij twijfel wordt er proef gevaren  

Art. 5.01 eerste zin 

ES-TRIN 

Algemene veiligheid van het 

schip 

1. Elektrische systeem voldoende veilig 

2. Brandstofsysteem voldoende veilig 

3. Draaiende delen afgeschermd 

4. Dek en verblijfsruimten voldoende veilig 

Art. 8.02, lid 1 en 2 

Art. 8.05, lid 8 

Art. 16.01 

ES-TRIN 

Kentekens van het schip  Naam, thuishaven, ENI Art. 2.01 BPR 

Optische tekens Optische tekens van schepen (o.a. 

navigatieverlichting, fluitlicht) 

Hfd. 3 + 4 BPR 

Seinen Het kunnen geven van een geluidssein Art. 4.01 BPR 

AIS 1. Goedgekeurd type AIS 

2. Inbouwverklaring door erkend deskundige 

Art. 4.07 BPR 

Teboekstelling Kadaster voor schepen met een verplaatsing >10m3 Art. 785 BW 

Meetbrief voor schepen met een verplaatsing >10m3 Art. 20 BVR 

 

Bovenstaande informatie is een algemene opsomming. Afwijkingen van “klaarblijkelijk gevaar” kunnen 
uiteraard zeer schip specifiek zijn.  


