
Geachte collega schipper, 
 
Helaas is na bestudering van de wetgeving gebleken dat uw schip op grond van 
de Europese regels die sinds 1 juli 2009 van kracht zijn, er toch minstens een CvO 
Pleziervaart noodzakelijk is op basis van de LxBxD > 100 m^3 - regel, ondanks een 
scheepslengte korter dan 20 meter. 
 
Het PRODUCT van de maximale scheepsafmetingen (geladen tot de ijk, zonder 
berghout en zonder hak) is namelijk maatgevend. 
Het gaat dus om een 100 % rechthoekige bak water ter grootte van het schip 
als maat voor wel of geen verplicht CvO, Vrijwillig mag altijd ;-). 
 
Zie CvO/RosR 2006/87/eg versie M10 van 01-11-2013, artikel: 2 lid 1.b 
 
"  b) vaartuigen waarvan het volume, 
   berekend uit het product lengte (L) X breedte (B) X diepte (D), 
   100 m3 of meer bedraagt.                   " 
 
 
Deze simpele formule heeft NIETS te maken met de maximale WaterVerplaatsing 
volgens MeetBrief.  
Deze laatste is vrijwel altijd aanzienlijk minder dan LxBxD, soms zelfs nog maar de helft. 
Er wordt dus echt 100 % rechthoek blok geteld voor de grens van de CvO plicht! 
 
Menigeen vind dit onrechtvaardig, maar zo luidt de wet nu eenmaal. 
Als ie dan ook maar consequent zo gaat worden toegepast door BOA's is de vraag. 
 
Dit betekent dat u ruim voor 30-12-2018 een CvO-keuring dient aan te vragen 
kort voor een werfbeurt, i.v.m het verlangde VlakRapport droogstaand te maken 
door een door IL&T en NBKB erkende keurmeester of die van RH/SellesEnVanDijk. 
Dat VlakRapport mag niet ouder dan 2 jaar zijn. 
 
Officieel eist de EU wettelijk geen VlakRapport voor de pleziervaart, 
maar IL&T wil die perse wel hebben, anders geen CvO, proest. 
 
Daarnaast is voor CvO-plichtige schepen kort voor de CvO-keuring nog nodig: 
 
* 2 x VHF marifoon met werkende Basel kanalen bezetting, 
  dus inclusief 31D, 75s, 76s, 87s, 88s sinds april 2000, en inclusief ATIS (sinds 1996) en   
  MMSI (voor elke AIS sinds 01-12-2014). 
  Voor Belgie mag 96H simplex (Marina kanaal) ook nog in de marifoon aanwezig zijn. 
 
* Schriftelijke inbouwverklaring Inland AIS Klass A. 
  Indien nog niet in bezit van een AIS transponder, dan moet dat na 01-12-2015 een  
  exemplaar zijn wat aan de teststandaard 2 voldoet. Een tweede hands AIS zal daar  
  thans nog zelden aan voldoen. 
  Voor CvO-plichtige schepen is een AIS Class B =SOLAS-versie niet voldoende. 
  Zie de folder van de CCR: 
  http://ccr-zkr.org/files/documents/ris/brochureAIS_nl.pdf 
 
 
  Reken voor nieuw op ruim Euro 2.500,00. 



  Zelf inbouwen en instellen mag, mits er alsnog een inbouwverklaring door 
  een gecertificeerde inbouwer wordt afgegeven na een controle en praktijktest. 
 
  Reeds voor 01-12-2015 geïnstalleerde AIS transponders mogen wel een ouder 
  exemplaar zijn van de test standaard 1.0 of 1.1. 
  Datum inbouwverklaring is dus maatgevend! 
  Zie de regels voor een verplichte installatie door een installateur: 
  http://www.ccr-zkr.org/files/documents/ris/ais_installguidelines_nl.pdf 
 
* Tijdens varen op RPR-wateren (Rijn, Waal, PannerdensKanaal en Lek) 
  is een aan de AIS gekoppelde ECDIS (computer met vaarkaarten) verplicht. 
  Deze moet tijdens de CvO-keuring werkend getoond kunnen worden. 
  Samenstellen en installeren hiervan mag men zelf, mits er van de (gratis) 
  RWS S57 vaarkaarten gebruik gemaakt wordt. Zie de website van de LVBHB: 
  http://www.lvbhb.nl/aisecdis  
 
* Een gaskeuringscertificaat jonger dan 3 jaar afgegeven door een IL&T 
  gecertificeerde binnenvaart gaskeurder. 
  D.w.z. de gasdrukreduceer op een schot met hogedrukslang naar gasfles. 
  Een keuring volgens Hiswa regels komt NIET in aanmerking. 
  Deze monteren namelijk een recudeer op de gasfles en dat mag voor CvO niet 
  bij andere schepen dan commercieel verkochte jachten. 
  Een jacht met CE (94/25/eg) keur EN CvO Pleziervaart mag dus wel een 
  gaskeuring volgens Hiswa regels aan boord hebben en gebruiken. 
  Historische schepen e.d. moeten aan de binnenvaartregels (hst.14) voldoen. 
  Men kan aan gaskeuringen ontkomen door electrisch te gaan koken ;-). 
  Camping Gaz gebruiken valt NIET onder de gaskeuringen voor schepen. 
 
* Een keuringscertificaat van een scheepswerf of machinefabriek recenter dan 
  5 jaar voor de startpersluchthouders (drukvaten) inclusief overdruk- 
  afblaasventiel met inwendige inspectie (endoscopie) EN afgeperst op 1,5 x de 
  maximale werkdruk, indien deze hoger is dan 10 Bar, vaak maximaal 30/40 Bar. 
  Dus onder de 10 Bar vrijgesteld van keuring, b.v. voor perslucht gereedschap. 
 
* Een certificaat van de brandblussers jonger dan 2 jaar. 
  Brandblussers moeten een A, B, C, klassificatie hebben, EN 
  tevens geschikt zijn voor electro branden tot 1000 Volt ! 
  Zie CvO/RosR 2006/87/eg artikel 10.03.2 
  Indien geen gas aan boord, dan is de C klassificatie niet veplicht. 
 
* Indien het laadvermogen meer is dan 10 Ton, 
  dan is een MeetBrief inclusief kadastrale registratie verplicht. 
  Zie: Burgerlijk WetBoek 8 artikel 785. 
 
* Voor CvO-plichtige schepen is een EuropaNummer (8-cijferig ENI) verplicht. 
  Deze wordt bijna altijd afgeleid uit de bestaande recente kadastrale gegevens. 
  Indien geen (nieuwe) MeetBrief verplicht/nodig is (dus onder de 10 ton LV), 
  dan moet men apart een ENI bij IL&T aanvragen. 
 
 
* Recreatie sleepboten L.<20m en LxBxD<100m3 zonder CvO die NIET meer beroeps- 
  matig slepen, dienen een verklaring van de Minister aan boord te hebben, 



  als vrijstelling voor een CvO. Zie BinnenVaartBesluit Art. 6 C 2. 
  Zie: <https://www.ilent.nl/Images/ILT%2E246%2E01%20-
%20Aanvraag%20verklaring%20ontheffing%20sleephaak_tcm334-360939.pdf> 
 
  Varen zonder CvO of verklaring minister (niet slepen), 
  levert u een boete op van Euro 1.250,00 zelfs als je in het geheel niet sleepte ! 
 
  Men kan uw schip er zelfs voor stilleggen indien het schip gevaar voor 
  opvarenden, derden of het milieu oplevert. 
  Indien een CvO/CBB wel verplicht is, b.v. vanwege L.>20m. of LxBxD>100m3, 
  en ook aanwezig is, dan is die verklaring minister niet (meer) nodig. 
 
Detail praktijkvoorbeeld Communautair Certificaat voor Binnenschepen bij een 
sleepboot als pleziervaartuig: 
Punt 52 op Pagina 13 van 14, Bijlage bij het Certificaat. 
 
Artikel 8 overgangsbepalingen 
 
Op grond van artikel 8 lid 2, van Bijlage I van de richtlijn 2006/87/EG, 
voldoet het vaartuig niet aan de volgende technische artikelen van Bijlage II 
van de richtlijn. Bij vervanging of wijziging van onderdelen en/of ruimten, 
dient aan de technische voorschriften van Bijlage II van de Richtlijn te 
worden voldaan. 
 
 3.03 (1a)   Aanvaringsschot op 0,04 x L +2 m. ? 
 
 5.06.1      Vaarsnelheid 13 km/h  j/n? 
 
 6.08 (1)    Eisen aan elektronische installaties volgens artikel 9.20 
 
 7.01 (2)    Maximaal 70 dB(A) in stuurhuis 
 
 7.02 (1)    Uitzicht naar alle zijde voldoende 
 
 7.02 (2)    Dode hoek twee maal scheepslengte of max 250 meter 
 
 7.02 (3)    Vrij uitzicht 240 graden en vrij uitzicht in de zichtas 
 
 7.02 (4)    Ooghoogte 1.800 mm vrij uitzicht 
 
 7.03        Algemene eisen bedieningsapparatuur en controle-instrumenten 
 
 7.04 (1)    Bediening stuurwerk/hoofdmotor in stuurhuis 
 
 7.06         stuurhuisruiten staan schuin en/of zijn ontspiegeld en hebben een zicht 
 
        van meer dan 75 %. 
 
 8.03 (3)    Inrichting voor automatische reductie van het toerental 
 
 8.05 (5)    Vul brandstoftank duidelijk gekenmerkt 
 



 8.05 (6)    Vulaansluiting EN 12827, diameter vulleiding, verbindingsleiding 
 
                  en ontluchting 
 
 8.05 (7)    Sos afsluiter, bediening vanaf dek, ook wanneer de betrokken 
 
                 ruimten gesloten zijn 
 
 8.05 (10)   Brandstoftanks, Bunker overvul beveiliging 
 
 8.08 (10)   Verzegelen lensafsluiters 
 
 8.09 (1)    Vuilolietank (bilge) 
 
 8.10        Geluid afstand, varend 75 stil 65 dB(A) 
 
 9.01 (1)    Elektrische installatie volgens norm 
 
10.01 (1)    Boegankers 
 
10.01 (2)    Ankergewicht, k * B * T 
 
10.01 (10)   Ankerketting lengte 
 
10.01 (11)   Breeksterkte ankerketting 
 
10.01 (12)   Ankergewicht in certificaat 
 
10.01 (13)   Wartels ketting 20% zwaarder 
 
10.02 (1) c  Ankerlichten 
 
10.02 (2) a  Trossen, keuringsbewijs volgens norm EN 10204:1991 
 
10.02 (2) e  Bootshaak 
 
10.03 (2)    6 kg poederblusser geschiktheid voor klasse A, B, C 
 
10.03 (6)    Plaats blussers kenmerken 
 
 
Let op: deze lijst verschilt per schip! 
 
Hoe minder afwijkingen, hoe beter ;-). 
Een zo "schoon" mogelijk CvO heet dat. 
 
LET OP: Na 30-12-2018 zijn deze uitzonderingen NIET meer mogelijk, 
en moet het schip volledig voldoen aan de pleziervaarteisen volgens hoofdstuk 21 
wat overeenkomt met een CvO voor de Rijnvaart in Duitsland en Frankrijk. 
 
 
Zelfs voor de vaartocht naar een werf moet u na 30-12-2018 een vooraf aan te 



vragen voorlopig CvO voor een of enkele dagen aan boord hebben, anders ook 
kans op boete, ook als je (eenmalig) gesleept wordt door een beroepssleepboot. 
Je schip is en blijft immers een motorschip zolang het daartoe is uitgerust. 
 
In geval van twijfel is zelfs een Bijzonder Transport Vergunning nodig. 
 
Die CvO R keuring na 30-12-2018 is meestal veel strenger dan de CBB keuring 
nu voor Zone 2NL, 3 en 4 EU en RPR-NL 
(=Rijnkruisend verkeer beneden Spijkse veer KMR 857,400). 
 
Voor die datum kan van de overgangsregeling art.8 "Geen klaarblijkelijk gevaar" 
gebruik worden gemaakt. Wat niet conform hst 21 voldoet, maar niet gevaarlijk 
is, mag dan als afwijking op het CBB/CvO blijvend worden vermeld tot het jaar 
2035. Wel elke 7 jaar deze punten weer meenemen naar een volgend CvO. 
Iets vergeten, betekent voldoen aan de nieuwe eisen! 
 
Tip; laat geen onverplichte zaken op het CvO opnemen. 
 
 
 
Bron: 
 
CvO/RosR 2006/87/eg Versie M10 433 pagina's in 7.028.262 Bytes, 
gedateerd 01-11-2013. 
 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0087-
20131101&rid=1> 
 
In hoofdstuk 21 kun je vinden wat voor pleziervaart geldt. 
 
Die artikelen gaan markeren is dan wel slim, en de (grote) rest voor plezier overbodig. 
 
Hij is ook verkrijgbaar in Duits, Frans en Engels; 
 
DE <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0087-
20131101&rid=1> 
 
FR <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0087-
20131101&rid=1> 
 
EN <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0087-
20131101&rid=1> 
 
Dan kun je aan (buitenlandse) overheden tonen wat wel en niet geldt voor pleziervaart! 
 
Zorg dus dat je deze (digitaal) raadpleegbaar aan boord hebt, 
in ieder geval tijdens een keuring ;-). 
 
Je kunt dan zonodig tegengas geven, want keurders zijn soms strenger dan de wet 
vereist. 
 
Veel succes met de CvO voorbereidingen. 



 
Met een vriendelijke nautische (computer-) (electro-) groet van Henri Derksen. 
 
Lid van: * Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig    
                <http://www.lvbhb.nl>, 
 
           + De grootste collectie Varend Erfgoed van de wereld ! + 
 
           1e prijswinnaar Henk Bos Max.Diepgang WisselTrofee (DiepLood) 
 
           tijdens LVBHB ZomerReunie 2015 n.a.v. inzet AIS+ECDIS en CvO-regels, 
 
         * Netwerk Varende Woonschepen, <http://www.varendewoonschepen.org>, 
 
         * Stichting Historische Schepen Arnhem <http://www.shsa.nl>, 
 
         * Stichting ErVaren: <http://www.schepencarrousel.nl>, 
 
         * Stichting MSB Anders J Goedkoop <http://www.andersjgoedkoop.nl>, 
 
         * Stichting StadsBlokkenWerf Arnhem <http://www.stadsblokkenwerf.nl> 
 
         * Stichting Historische Stuwen en Sluizen Nederland 
 
           <http://www.sluizenenstuwen.nl>, 
 
         * LVBHB WerkGroep ICT en Project Groep AIS+ECDIS, 
 
         * Commissie Wet- en Regelgeving FVEN <http://www.fven.nl> 
 
           = Federatie Varend Erfgoed Nederland, voorheen FONV. 
 
 
+ Een tijdig goedgekeurd reddingsvest dragen redt levens ! 
 
- Lig je stil buiten de vaargeul?, zet je AIS dan UIT. 
 
AIS-Transponder: zenden is zilver, zwijgen is goud! 
 
   M.a.w. AIS alleen varend AAN is voldoende, slapend of onbemand moet ie verplicht UIT   
 
                 Wel een ankerlichtje aan natuurlijk. 
 
 


