
CvO - Een laatste bericht.

met speciale dank aan H. Derksen
Omdat wij merken, dat er hier en daar nogal wat twistpunten zijn, geven wij in dit artikel nog éénmaal voorlichting
over het CvO Pleziervaart, zoals dat NU - zijnde per 26-11-2016 - in de wet staat vermeld.
Van onze kant willen wij vermelden, dat deze voorlich-ting over het beleid van de Overheid, tot stand is gekomen
vanuit de Commissie Wet- en Regelgeving van de F.V.E.N. en heel specifiek door een groep van om en nabij 10
vrijwilligers, die zich geheel hebben ingegra-ven in dit onderwerp, speciaal voor U, de lezers/eigenaren.

De wettekst - zie onderstaande citaten - luidt NU:

Citaat 1:
Bron: BinnenVaartBesluit Art. 6
"
Voor de volgende categorieën van binnenschepen is een certificaat van onderzoek vereist:
- a. binnenschepen met een lengte van ten minste 20 

meter;
- b. binnenschepen waarvoor het product van lengte, 

breedte en diepgang ten minste 100 m3 bedraagt;
- c. sleepboten, duwboten of sleepduwboten, tenzij:

- 1. ze niet onder de criteria genoemd in de onderde-
len a of b vallen,
en

- 2. ze blijkens een verklaring van Onze Minister uitslui-
tend worden gebruikt als pleziervaartuig, 
en

- 3. ze overeenkomstig de voorwaarden gesteld op die
verklaring worden gebruikt;

"
Einde citaat 1

Citaat 2:
BinnenVaartBesluit Artikel 1 definities:
"
-  diepgang: de verticale afstand in meters tussen het 

laagste punt van de scheepsromp, zonder de kiel of
andere uitstekende delen, en het vlak van de groot-
ste inzinking van de scheepsromp in meters;

"
Einde citaat 2.

Janneke Bos heeft dat prima verwoord in haar laatste info_20m-86.pdf, vanaf pagina 5:
<http://bosq.home.xs4all.nl>

Ook het plaatje van Henri Derksen van de sleepboot geeft het zeer duidelijk weer.
zie: http://www.sleepduwvaart.nl/SleepBoot3.pdf 

Dus inderdaad de GELADEN diepgang (vanaf onderkant ijkmerk) en zonder hak.
Dit moet worden vastgesteld door een officiële IL&T scheepsmeter.
De meting door een CvO-keurder en/of BOA (Politie/ RWS) gelden dus niet.
In een rechtszaak moet de OvJ door IL&T een scheepsmeting laten doen.
De kosten daarvan zijn alleen dan voor de schipper, indien blijkt dat de verplaatsing (=laadvermogen) meer is dan
10 m3 of 10 Ton, want dan is een Meet Brief II verplicht conform het Burgelijk WetBoek 8 art.785.
Onder de 10 Ton of 10 m3 is een MeetBrief niet verplicht, maar kan de LxBxD>100m3 wel voorkomen, zodat een
CvO dan toch verplicht is en daarmee ook AIS (+ECDIS) op BPR resp. RPR.
Alleen als L.<20m en tevens LxBxD<100m3 officieel vastgesteld wordt, is er GEEN CvO verplicht.

Zo'n verklaring van de minister is dus niet nodig indien er op grond van dit artikel 6 onder punt a of b reeds een



CvO is afgegeven.
Tot die tijd (uiterlijk 30-12-2018) moet die verklarig dus nog wel steeds aanwezig zijn!
Kwestie van (zeer) goed lezen derhalve.

Alleen schepen waarvoor geen CvO Pleziervaart verplicht is, kleine sleepboten en opduwers dus, hebben ook na
2018 nog steeds zo'n verklaring Minister (ontheffing sleephaak) nodig als ontheffing voor een CvO Beroepsvaart
(ongeacht lengte schip), als recreatievaartuig dus.
Als ze wel CvO-plichtige (grote) schepen willen slepen of duwen is immers sinds 1998 een CvO Beroepsvaart ver-
plicht en eigenlijk ook alleen in dat geval. 

Ook al is L.<20m en LxBxD<100m3, dus geen CvO Pleziervaart nodig, maar een CvO Beroepsvaart vaak wel, in-
dien er be- drijfsmatig mee wordt gevaren, dus gesleept, vracht vervoerd of meer dan 12 passagiers (buiten de be-
manning) mee worden verplaatst.

Dat kleine maaibakje moet dus een CvO Beroepsvaart, want het is een werkschip en daarop gelden ook arbo-
regels en BHV-regels e.d.

Recreatief slepen van kleine schepen is ook verboden, maar wordt thans gedoogd tot de BinnenVaart Wet is
aangepast (lees versoepeld).
Zie BinnenVaartWet artikel 1 lid 1 onder punt 3 waar slepen altijd als bedrijfsmatig wordt gezien, ook als dat kleine
vaartuigen betreft.

Echter indien er wel zo'n verklaring Minister aanwezig is, dan nog geldt ook nog steeds artikel 6 onder punt b,
want er staat "tenzij".
Sommige schippers van bepaalde sleepboten en vissersschepen willen hier niet aan, maar daar komt elke eigenaar
na 2018 vanzelf wel achter.
Behalve een bekeuring voor het ontbreken van een geldig CvO, en eventueel het ontbreken van een Inland AIS
transponder Class A inclusief inbouwverklaring en ECDIS, moet men daarna ook nog eens aan de nieuwbouweisen
gaan voldoen.

In het CvO mag inderdaad de maximaal GELADEN diepgang MET hak worden vermeld, i.v.m. passage kunst-
werken e.d., anders kom je niet over de drempel.
Echter de actuele (momentele) diepgang is maatgevend voor daadwerkelijke passage en moet ook als zodanig in
de AIS worden vermeld en geactualiseerd, indien een AIS verplicht en/of aanwezig is.
Die ligt dus altijd tussen de minimale lege- en maximale geladen diepgang.
TIP: Drinkwater en/of brandstof gebunkerd, dan actuele diepgang (in AIS) aanpassen.
Daar komt de marge van de vaarwegbeheerder (meest-al 0,50 m.) nog bij.
Denk b.v. aan de oude OostSluis Weurt bij laag water in de Waal, of sluis Eefde in het Twente Kanaal.
Schippers moeten altijd hun actuele diepgang zonder marge opgeven!
Doch voor de bepaling van de CvO-plicht volgens LxBxD>100m3 geldt de definitie van het BinnenVaart-Besluit
(artikelen 1 en 6) nog steeds, dus max. geladen diepgang zonder hak!

Of de inzichten veranderd zijn, doet er niet toe.
De actueel geldende wettekst is maatgevend samen met eventuele jurisprudentie na rechtszaken hierover.
Er gelden dus meerdere (verschillende) maten voor meerdere doelen.
Kwestie van de toelichting lezen en met een tekening schematisch inzichtelijk maken. 
Driedimensionaal denken is niet iedereen even goed in.

De maten voor sluispassage zijn dus iets anders, dan de maten voor een CvO, en ook weer anders voor een
(vracht-I/recreatie-II) MeetBrief.

En alleen een officiele IL&T scheepsmeter mag de maat nemen!.
En bij minder dan 10 Ton laadvermogen (=Verplaat-sing) is, zoals vermeld, GEEN MeetBrief verplicht, zie Burgelijk
WetBoek.
M.a.w. de schipper hoeft de meting van de CvO keurder NIET te accepteren.
Is de duimstok van de CvO-keurder geijkt door het ijkwezen?
Een BOA mag dus pas bekeuren nadat een officiele scheepsmeter de maat heeft genomen en natuurlijk kan de
schipper in beroep gaan, c.q. een contra expertise laten doen.
Wil men zekerheid, laat dan een geldige officiële MeetBrief opstellen, ook in het buitenland sta je dan een stuk
sterker en is soms zelfs verplicht.
Strikt genomen is zelfs een vlakrapport niet verplicht, maar IL&T eist dat wel.  



Na publicatie in Sleep & Duwvaart van december 2016 zijn er nog 2 nagekomen berichten.

Nagekomen bericht 1:
Ons laatste inzicht verkegen op de Klassieke Schepen Beurs zondag 13 november 2016 van scheepsmakelaar Jitse
Doeve (zoon Sander Doeve) is dat CvO-plichtige vaartuigen korter dan 20 meter, doch met een VOLUME van meer
dan 100 m3 geen AIS+ECDIS verplicht aan boord hoeven te hebben indien hun CvO een CBB betreft voor Zone
2.nl, 3.eu en 4.eu ZONDER internationale Rijn.
Dit heeft Jitse Doeve vernomen van een CvO keurder van EOC.
Alle schepen met een CBB mogen echter conform de nog steeds geldende "Aanwijzing RijnKruisend Scheep-
vaartverkeer"
nu nog wel op de Nederlandse RPR-takken varen.
Dus NIET naar Duitsland via de Rijn.

Indien ze een CvO voor de internationale Rijn bovenstrooms Spijk KMR 857,400 hebben, is wel een AIS(+ECDIS)
verplicht in geheel Europa, dus ook op Nederlands BPR gebied!
Zie daartoe versie 2016 BPR Artikel 4.07 lid 1 b onder punt 2: voorzien van een certificaat conform RosR of gelijk-
waardig (=2006/87/eg).

Indien CvO- en AIS-plichtig, is conform lid 7 van BPR artikel 4.07 tevens uitluisteren met een VHF Marifoon (die
aan de Baselkanalen set is aangepast) verplicht, ook op kleine schepen, alsmede voldoen aan de uitluister- en
meldplicht bij passeren van de betreffende bebording (B11).
M.a.w. als je (verplicht) een marifoon hebt, ben je ook verplicht die te gebruiken.
De reden daarvan is dat je voor de AIS een correctieplicht hebt wanneer anderen (collega schippers of verkeer-
spost e.d.) je via de VHF MariFoon attenderen op onjuiste uitzendingen. Geen reactie is dan een kans op een of
meerdere boetes. 
En als de AIS defect is moet je dat aan elk vaartuig in de omgeving periodiek melden tijdens een vaartocht. Ze
kunnen je immers niet digitaal waarnemen.

In de FVEN Commissie Wet- en Regelgeving gaat dit AIS punt voor kleine schepen L.<20m doch Volume>100m3
nog nader juridisch onderzocht worden.

Nagekomen bericht 2:
Indien een vaartuig een "zee meetbrief" heeft is een CvO toch verplicht wanneer men op zoet binnenwater vaart.
Tijdens de Klassieke Schepen Beurs werd op zondag 13 november 2016 bekend dat een schip wat binnen de
zeesluizen van Farmsum (=Delfzijl) op zoet binnenwater liggend dus wel degelijk minimaal een CvO Pleziervaart
moet hebben conform de criteria voor de grotere afmetingen en/of volumes.
Wil je geen CvO, dan moet je vaartuig dus altijd op zout water verbijven.

Ook dit punt wordt binnen de FVEN Commissie Wet- en Regel-geving nog nader onderzocht.

Na 30-12-2018 moet elk schip, waarvoor voor de 1e keer een CvO Pleziervaart wordt aangevraagd, voldoen aan
de CvO Rijn eisen conform volledig hoofdstuk 21.
Daar is nog veel moeilijker aan te voldoen indien men voor 2018 dat niet reeds eerder al (soepel) geregeld had.
M.a.w. na 2018 een wat groter (zee)vaartuig voor pleziervaart op zoet binnenwater gaan gebruiken is dan vanwege
de vele aanpassingen/verbouwingen aan de dan geldende nieuwbouweisen nagenoeg onbetaalbaar geworden.
De punten uit hoofdstuk 21 waaraan het schip nu niet kan voldoen, maar die "Geen KlaarBlijkelijk Gevaar" vormen
(artikel 8 overgangsbepaling tot 2018) kan men onder punt 52 op een CBB laten vermelden en telkens meenemen
bij een CvO-verlenging elke 7 jaren, ook na 2018.
Weest dus verstandig en ga nu snel een CvO/CBB regelen. In 2018 is het beredruk.
En als je dat niet kunt betalen, verkoop je schip dan snel nu het nog kan.
Na 2018 is een schip zonder verplicht CvO/CBB aanzienlijk minder waard.
Het "point of no return" (sloop) is dan helaas dichtbij of al overschreden.
Een historisch vaartuig is dan alleen nog voor de "happy few" te renoveren en rechtsgeldig in de vaart te houden.

Dus ja helaas op zoet binnenwater met een wat groter schip een CvO (CBB) Pleziervaart elke 7 jaar, een AIS en een
VHF marifoon met Baselkanalenbezetting inclusief ATIS met jaarlijkse retributie.
Gelukkig hoef je voor beiden slechts eenmaal een zendmachtiging te betalen.
Leuker kunnen we het niet maken, wel zo duidelijk mogelijk.
Sterkte met de uitvoering.

Met een vriendelijke nautische groet van Henri Derksen en Martin de Boer. 


