
{verplaatsing

Max. WaterVerplaatsing (volgens MeetBrief) is leeg gewicht + laadvermogen (dus hier Rood + Grijs gedeelte samen).
VolheidsBlokCoëfficiënt = Max. WaterVerplaatsing als percentage van rechthoek LxBxD, meestal tussen 45 en 95 % gelegen.

Lengte L. (over alles) zonder boegspriet en zonder roer.

Dit water telt mee voor 100 % rechthoek LxBxD > 100 m^3

Verklaring Minister is vrijstelling CvO Beroepsvaart voor
aanwezige Beting, SleepHaak, StrangenLier en/of duwsteven en koppellieren.
M.a.w. deze sleep(/duw)boot is nu pleziervaart en mag NIET meer beroepsmatig slepen,

Indien L. < 20 m., doch LxBxD > 100 m^3, dan minstens een CvO Pleziervaart verplicht !
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en ook niet duwen !

2 x VHF (+ATIS+BaselKanalen) + Inland AIS Class A + ECDIS verplicht indien CvO verplicht !

Noot 3: Tekening NIET op schaal !

Smokkelen mag!
Laat de ijk(en) lager inhakken tijdens scheepsmeting.
Dan kun je het laadvermogen naar 9,9 Ton verlagen,

daarna geen nieuwe MeetBrieven meer ;-).

Minimale Diepgang
leeg

in
zi

nk
in

g 
le

di
g 

va
ar

tu
ig

Wetgeving sleepboten(slechts gedeeltelijke)

roer niet getekend

TiP: Verminder indien mogelijk uw diepgang door onnodige ballast te verwijderen.

Indien reling h.<0.90 m.
dan reddingsvest dragen
op RPR-wateren verplicht

Noot 2: Naam schip, schipper, thuishaven en ENI zijn verzonnen.

voor zowel beroeps- als
recreatievaart!
Op BPR-wateren is alleen
beroepsvaart dat verplicht !

Noot 4: schema's zijn nog wel eens voor verbetering vatbaar.

Ook geschikt voor afdrukken in zwart/wit.

Max. Diepgang
t.b.v. LxBxD

dus Zonder Hak !

Dit water telt NIET mee voor 100 % rechthoek LxBxD > 100 m^3

Max. Diepgang
geladen

VHF BB

Inzinking door LAADVERMOGEN (brandstof, drinkwater, voorraden, materieel, materiaal, mens en dier).

MeetBrief verplicht indien LaadVermogen > 10 Ton   BW8 art.785.

en bij vrachtschepen ook commerciële lading, doch dan een MeetBrief per cm inzinking als weegschaalfunctie.

Dead Weight = Leeg gewicht (incl. verplichte uitrusting)

Kadaster verplicht indien MeetBrief verplicht   BW8 art.785.
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Let Op: Dit schema is slechts een indicatie, en daarmee onvolledig en bevat dus NIET ALLE wettelijke verplichtingen. Kijk alle van toepassing zijnde wetten dus na !
Noot 1: De officiële actuele wetgeving is maatgevend en aan veranderingen onderhevig, geen garantie derhalve !

S.Chipper  11 Ton ENI verplicht indien CvO verplicht.B  ROTT  193002304567

VHF SBVHF AIS

GPS AIS WiFi

op RPR water wel.

Blauw Bord verplicht indien L.>20m.
Ook indien L.<20m. en L. sleep > 20m.
BB L.<20m. solo toegestaan, maar
op BPR water geen voorrangsrechten !


