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FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

lc - 2014/140571

4

binnenwateren van het Koninkrijk

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hiema wezen znllen, Onze Groet

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de
Staatssec¡etaris voor Mobiìiteit,

Gelet op de Crondwet, artikel 37;

Gelet op de wet van 5 j,,ni 7972 op de veiligheid van de vaartuigen,
artlkel 17ter, $ 1, en artikel lTquater;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktobe¡ 1935 houdende
algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende
vaststelling va¡r het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op
de binnenwateren van het Koninkrijk;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Celet op het advies van de lnspecteur van Financiën, gegeven op
9 december 2013;

Celet op advies 54949/4 van de Raad van State, gegeven op
22 januari 2074, met toepassing van artikel 84, $ 1, eerste lid, 1', van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 72 januari 7973;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

n) in het eerste lid, 2', wordt de zin "De pleziervaartuigen met een
romplengte kleiner dan 15 m dienen echter niet in bezit te zijn
van een meetbrief." opgeheven;

b) in het eerste lid, 6', wordt de bepaling onder ø) opgeheven;

c) in het eerste lid,6', b), worden de woo¡den "hetzij van een,
overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor het
ve e stoffen
ge door de
bii k besluit
ve goederen

9, S 1,,3., van hetzelfde besl
k an 14 december 1979 en gewij
b ari 1,998, wordt het woord "1
h

Art. 3. In artlkel9ter van hetzelfde besluit worden de paragrafen 2,
3 en 4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 decembe¡ 7979 en
gewljzigd bij het koninklijk besluit van 25 mei 1992, opgeheven

Art. 4. Artikel 9quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
kcrninklijk besluit van 14 december 1979 en gewijzigd bii heL koninklijk
besluit van 25 mei 1992, wordt opgeheven.

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

lc - 2014/]40571

4 AVRIL 20L4. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octo-
bre 1935 portant règlement général des voies navigables du
Royaume et modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant
fixation du règlement général de police pour la navigation sur les
eaux inté¡ieures du Royaume

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vrr la loi du 5 juin 7972 sur la sécurité des bâtiments de navigation,
I'article 17ler, $ 1", en arlicle 77quøter;

Vu l'a¡rêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des
voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement
général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du
Royaume;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'avis 54.949/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2074, en
application de l'article 84, S 1-, alinéa 1u', 1', des lois sur le Conseil
d'Etat. coordonnées le L2 janvier 1973;

Sur Ia proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat
à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1o'. Dans l'article B de l'arrêté roval du 15 octobre 1935
portant règlement général des voies navigablés du Royaume, modifié
par les arrêtés royaux de 25 juillet 7977 , 3 oclobre 1,986, 27 janvier 1998
et 24 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

ø) dans l'alinéa 1",2",la phrase " Les embarcations de pìaisance
dont la longueur de la coque est inférietrre à 15 m ne doivent
toutefois pas être en possession d'un certificat de jaugeage. > est
abrogée;

b) dans l'alinéa 1"', 6', le a), est abrogé;

c) dans l'alinéa 1,, 6', b),les mots . conformément aux dispositions
du règlement pour le transport de matières dangereuses sur ie
Rhin, dénommé règlement ADNR " sont remplacés par les mots
. conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009
relatif au transport des marchandises dangereuses par voie
navigable (ADN) ,..

Art. 2. Dans l'article 9, S 1*, 3., du même arrêté, remplacé par
l'arrêté royal du 14 décembre 7979 et modifié par l'arrêté royal du
21 janvier 1998, le mot < 15 m )) est remplacé par le mot < 20 m ".

Art. 3. Dans l'article 9ler du même arrêté les paragraphes 2,3 et 4,
insérés par l'arrèté royal du 14 décembre7979 eI modifiés par l'arrêté
royal du 25 mai 1992, sont abrogés.

Art. 4. L'article gquater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du
14 décembre 7979 eI modifié par I'arrêté royal du 25 mai 7992,
est abrogé.
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Art. 5. uit van 24 september 2O06
houdende politiereglement voor de
scheepvaa oninkrijk, gewijzijgd bij het
koninklijk wordt aangevuìd met een
paragraaf

" $ 4. In afwijking van par lement
voor de scheepvaart op de jk met
betrekking tot de bepalingen :

stranden van de
kJijk besluit van
rtreglement voor
stranden van de

- op het Belgische gedeelte van het Kanaal van Cent naar
Tèmeuzen Zoals omschreven in het koninkliik besluit van
23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het
Kanaal van Cent naar Terneuzen;

- op de gemeenschappelijke Maas zoals omschreven bij bijlage 2
van de wet van 15 maart 2002 houdende instemming met de
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der
Nederlanden tot regeling van het scheepvaarlverkeer en van de
recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel
op 6 januari 1993. "

Art. 6. In artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1'

2' de woorden "lid 2 van artikel 6.32." worden vervangen door de
woorden "lid 1. van artikel 6.32."

besluit.

Art. 7. In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de
bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 9. Dit g van de maand
na afloop van de dag volgend
op de bekend

Art. 10. De minister bevoegd voor de Binnenvaa¡t is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 april 2074.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,

Mevr. J. MILQUET

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit,

M. WATHELET

Art. 5. L'article 2 de portant
fixation du règlement gé les eaux
intérieures dù Royaum décem-
bre2013, est complété p t:

< $ 4. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police
pour ìa naviqation sur les èaux intérieures du Royaume concernant ìes
äisposirions"relatives au intoxication s'applique :'

- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations
maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du
18 août 1975 poftant règlement relatif au canal maritime de
Bruxelles au Rùpel et aui installations maritimes de Bruxelles;

sur les plages du littoral belge
4 août 1981 portant règlement
mer territoriale belge, les ports

- à la Dartie belse du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à
l'arrèté royal" du 23 septembre 7992 portant règlement de
navigation du Canal de Cand à Temeuzen;

- à l'Escaut maritime inférieur 
", å::',3uH""i9åX..ffiiä.?i,îä

1992 portant règlement de police
et l'arrêté royal du 23 septem-
navigation de l'Escaut maritime

cet arrêté.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit I'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après
sã publication au Moniteur belge.

Art. 10. Le ministre qui a la Navigation intérieure dans ses attribu-
tions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Brtrxelles, le 4 avril 2014.

Art. 6. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes
sont apportées :

1' la phrase "Le ant pas
libiement, de ment à

l'alinéa 1"'. de ce pour
la Navigation

2" les mots "l'altnéa 2. de l'article 6.32." sont remplacés par les mots
"l'alinéa 1"'. de I'arttcle 6.32."

Art, 7. Dans le même arrêté, l'an¡rexe est remplacée par I'arnexe
jointe au présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Vice-P¡emière Minisire
et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,

M. WATHELET
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Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 april 2O'1.4 tot wijziging van het koninkliik besluit van 15 oktober 1935
houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk en tot wijziging van het koninklijk
besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op
de binnenwateren van het Koninkrijk

Bijlage: Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk

HOOFDSTUK T. ALGEMENE VOORSCHRMTEN

Art. 1.01. Betekenis van enige uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Algemene indeling

a)schipofboot: elk vaartuig met inbegrip van een voorwerp zonder waterverplaatsing en een
watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water;

b) drijvende inrichting'. drijvend bouwsel dat vanwege zrJn bestemming in de regel niet wordt
verplaatst;

c) drtjvend voorwerp: elk bouwsel dat geschikt is gemaakt om te water te worden verplaatst en dat
geen schip of drijvende inrichting is;

aI) klein schip:
uitzondering van

Aard van de schepen

elk schip waarvan de lengte van de romp minder dan 20 m bedraagt, met

- een schip dat is gebouwd ofingericht om andere dan kleine schepen te slepen, te assisteren, te
duwen of gekoppeld mede te voeren;

een veelpont;

een passagiersschip;

eerr schip dat aan het vissen is;

een duwbak;

a2) grool schip'. elk schip niet zijnde een klein schip;

a3) motorschip: elk schip dat gebruik maakt van zijn mechanische middelen tot voortbeweging, met
uitzondering van een schip waarvan de motor slechts wordt gebruikt voor het zichverplaatsen over
een kleine afstand of ter verbetering van zljn bestuurbaarheid wanneer het wordt gesleept of
geduwd;

a4) zeilschip: elk schip dat uitsluitend door middel van zijn zeilen wordt voortbewogen; een schip
dat doormiddel vanzijn zeilen wordt voortbewogen en tegelijkertijd zijn motor gebruikt dient als
een motorschip te worden beschouwd;
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Bijzondere fiipes van schepen

dl) driivendwerktuig'. schip of boot met mechanische werktuigen, bestemd om op de vaarwegen of
in de havens te worden gebruikt (baggermolens, elevatoren, bokken, kranen, enz.);

d2) duwbak: een schip dat gebouwd is of bijzonder geschikt is om te worden geduwd;

d3) zeeschipbqk. een duwbak die is gebouwd om aan boord van een zeeschip te kunnen worden
vervoerd en om de binnenwateren te bevaren;

d4) ùnvbool: een motorschip, dat deel uit maakt van een duwstel en dat is gebouwd of ingericht
voor het voortbewegen en het sturen van de andersoortige schepen;

d5)waÍerscooter'. klein motorschip met een lengte van minder dan 4 meter, primair aangedreven
door een waterstraalpomp en ontworpen om door een of meer personen zittend, staand of knielend
op en niet in de romp te worden bediend;

d6) bi.iboot'. een boot om uitsluitend gebruikt te worden voor het aan en van boord brengen van
personen en goederen, redding, berging enwerkzaamheden;

d7) snel schip'. groot motorschip dat meer dan 40 km/u ten opzichte van het water kan varen,

Samenstellen

el) samenstel'. een sleep, een duwstel of een gekoppeld samenstel.

Elke combinatie waarbij een motorschip assisteert wordt eveneens als een samenstel beschouwd;

e2) sleep'. een samenstel van één of meer motorschepen en één of meer op tros daaraan verbonden
schepen, drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen, waarbij de motorschepen, sleepboten
genoemd, dienen voor het voortbewegen dan wel voor het voortbewegen en het sturen van de

andere schepen, drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen;

e3) únvstel: een hecht samenstel van één of meer duwboten en één of meer andere schepen waarvan
er tenminste één is geplaatst voor één van de duwboten,

e4) gekoppeld samenslel: een samenstel van aan elkaar vastgemaakte schepen, waarvan er geen is
geplaatst vóór het motorschip dat dient voor het voortbewegen en het sturen van het samenstel,

Exploitalie

f7) stilliggend: een schip of drijvend voorwerp heet stilliggend indien het voor anker ligt of gemeerd

is;

Ð)varend: een schip of drijvend voorwerp heet varend indien het noch voor anker ligt, noch
gemeerd is, noch aan de grond gelopen;

f3) schip daî aan het vissenis: elk schip dat vist met netten, lijnen, sleepnetten of ander vistuig, die
de manoeuvreerbaarheid beperken, de term wordt niet gebruikt voor een schip dat vist en hierdoor
niet wordt gehinderd in z4n manoeuvreerbaarheid;

f4)assisteren: het bijstaan door één of meer motorschepen van een alleen varend motorschip, een

duwstel of een gekoppeld samenstel bij het zich voortbewegen en bij het sturen of bij één van deze
handelingen;
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f5) passagiersschip: een schip ingericht of gebruikt voor het vervoer van meer dan 72 passagiers;

f6) pleziervaartuig: schip dat voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt met uitzondering van een

passagiersschip;

f7) veerponl: een schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de vaarweg wordt overgestoken en

als dusdanig is aangeduid;

fB) varen met grote snelheid: varen met een snelheid groter dan 20 km/h;

f9) veilige snelheid: snelheid waarbij een schip of samenstel in alle veiligheid kan varen,
manoeuvreren en stoppen aangepast aan de omstandigheden en voorwaarden van dat ogenblik;

Signali,saÍie

gl)witlicht, roodlicht, groenlicht, geellicht en hlat¡w licht duiden de lichten aan waarvan de
kleuren voldoen aan de voorschriften van tabel 2 van de Europese norm EN 14744 2006;

92) krachtig licht, helder licht, gewoon licht dviden de lichten aan waaryan de intensiteit voldoet
aan de voorschriften van tabel I van de Europese norm EN 14744:2006;

93)flikkerlicht:licht met periodes van 50 à 60 flikkeringen per minuut;

94) korle sloot'. een geluidssein met een duur van ongeveer I seconde;

lange slool: een geluidssein met een duur van ongeveer 4 seconden,

Het interval tussen twee opeenvolgende stoten moet ongeveer I seconde bedragen;

95) reeks zeer korte stoten'. een reeks van ten minste 6 stoten, elk met een duur van ongeveer ll4
seconde, het interval tussen de opeenvolgende stoten moet ongeveer ll4 seconde bedragen;

96)'s nachts: de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang;

g7) overdag: de tijd tussen zonsopgang en zonsondergaßg;

0verige

hl)vermoeidheid: Toestand ten gevolge van onvoldoende rust of een ziekte die zich uit door
afwijkingen van het normale gedrag of de reactiesnelheid,

h2) inloxiceilie. toestand ten gevolge van het gebruik van alcohol, verdovende middelen,
geneesmiddelen of andere gelijkaardige producten waarbij de persoon duidelijke tekenen vertoont
waaruit moet worden afgeleid dat hij niet in staat is het schip behoorlijk te voeren of te sturen of
actief dienst te doen als bemanning,

h3) vaargeul: het gedeelte van de vaarweg dat feitelijk voor de scheepvaart kan worden gebruikt;

h4)ADN: de bijlage bij het koninklijk besluit van 3l juli 2009 betreffende het vervoer van
gevaarlijke goederen over de binnenwateren;
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h5) slecht zicht: Omstandigheden waarbij de zichtbaarheid wordt beperkt door mist, nevel,
sneeuwstorm, regen of een andere oorzaak;

h6) certificaat van onderzoek. het certificaat van onderzoek overeenkomstig het Reglement
betreffende het Onderzoek van Rijnschepen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in de
versie die van kracht is;

h7) comnntnqtttair certificaat: het communautair certificaat overeenkomstig Richtlijn 2006187|F,G
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor
binnenschepen;

h8) commissie voor onderzoek: de commissie voor onderzoek overeenkomstig richtlijn 2006/87/EG
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor
binnenschepen.

Art. 1.02. Schipper

1.Ieder schip, samenstel of drijvend voorwerp, met uitzondering van de schepen van een duwstel,
andere dan de duwboten, dient te worden geplaatst onder het gezag van een persoon die de geschikte
kwalificaties bezit. Deze persoon wordt in dit reglement "schipper" genoemd.

2. Voor een samenstel wordt de schipper als volgt aangeduid:

a) voor een samenstel met slechts één motorschip is de schipper van het motorschip eveneens de
schipper van het samenstel;

b) in het geval van een sleep met op kop twee of meer motorschepen in lijn is de schipper van het
eerste motorschip ook de schipper van het samenstel. Indien het eerste motorschip slechts als een
tijdelijke versterking is voorzien, is de schipper van het tweede motorschip schipper van het
samenstel;

c) in het geval van een sleep met op kop twee of meer motorschepen niet in lijn varende, is de
schipper van het samenstel de schipper van de motorboot die het grootste aandeel heeft in het
slepen;

d) in het geval van een duwstel voortgestuwd door twee duwboten naast elkaar, is de schipper van
het duwstel de schipper van de duwboot die het grootste aandeel heeft in de voortstuwing;

e) in de andere gevallen of indien een schip dat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaat deel
uitmaakt van het samenstel, wordt de schipper van het samenstel voorafgaand aangeduid.

3. Bij het varen dient de schipper aan boord Te zljn; de schipper van een drijvend werktuig dient
eveneens aan boord te zijn tijdens de werkzaamheden van het werktuig.

4 De schipper is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement aan boord van zljn schip, zijn
samenstel of z4n drijvend voorwerp. Bij een sleep dienen de schippers van de gesleepte schepen
zichte schikken naar de bevelen van de schipper van het samenstel. Deze verplichting ontslaat hen
niet om in functie van de vereisten voor een goede vaartvan hun schepen de nodige maatregelen te
nemen, zelfs zonder bevelen van de schipper van het samenstel.

Dezelfde voorschriften zijn van toepassing op de schippers van schepen die een gekoppeld
samenstel vorrnen, en die niet de schipper zijnvan het samenstel.
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5. Iedere drijvende inrichting dient te worden geplaatst onder het bevel van een persoon, die
verantwoordelijk is voor de naleving van dit reglement met betrekking tot de drijvende inrichtingen.

6. De mogelijkheid tot oordelen en handelen van de schipper mag niet verminderd zijn door
vermoeidheid of intoxicati e.

7. Indien een stilliggend schip of een drijvend voorwerp geen schipper heeft, rust de naleving van de
voorschriften van dit reglement op:

a) de bewaker of toezichthoudende persoon overeenkomstig artikel 7.08,

b) de exploitant en de eigenaar.

Art. 1.03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen aan boord

1. De bemanningsleden moeten de bevelen opvolgen die door de schipper worden gegeven binnen
de grenzen vanzijn verantwoordelijkheid Zedienen steeds mee te werken aan de naleving van dit
reglement en de andere van toepassing zijnde voorschriften.

2. Ieder ander persoon die zichaan boord bevindt dient de bevelen van de schipper op te volgen in
het belang van de veiligheid van de scheepvaart ofvan de goede orde aan boord.

3. De bemanningsleden en de andere personen die zich aan boord bevinden en die tijdelijk zelf de
vaarrichting en de snelheid van het schip bepalen, zijn eveneens verantwoordelijk voor de naleving
van dit reglement.

4. De mogelijkheid tot oordelen en handelen van de bemanning die van dienst is en van andere
personen aan boord die tijdelijk deelnemen aan het varen van het schip mag niet verminderd zijn
door vermoeidheid of intoxicatie.

Art. 1.04. Algemene plicht van waakzaamheid

l. Varende schepen moeten altijd een veilige snelheid aanhouden.

2. De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle
voorzorgsmaatregelen nemen die door de algemene plicht van waakzaamheid volgens de
omstandigheden waarin het schip zich bevindt, of volgens het goede zeemanschap geboden zijn,
teneinde meer bepaald te vermijden:

- het leven van personen in gevaar te brengen;

- schade aan schepen, drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen te veroorzaken;

- de scheepvaart te hinderen.

3. De bovenstaande voorschriften zijn eveneens van toepassing op de personen die verantwoordelijk
zijn voor een drijvende inrichting.

Art. 1.05. Afwijking van het reglement

Bij dringend gevaar dienen de schippers alle nodige schikkingen volgens de omstandigheden te
treffen, zelfs indien zij daardoor dienen af te wijken van de voorschriften van dit reglement.
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Art. 1.06. Gebruik van de vaarweg

De lengte, de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een

schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijzez4n dat de scheepvaart niet in gevaar
komt.

Art. 1.07. Belading, aantal personen aan boord en vrij zicht

1. Een schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart indien het zodanig is beladen dat het inzinkt tot
over het vlak van de grootste toegelaten diepgang aangegeven door de onderkant van de
inzinkingsmerken

2.}leT directe uitzicht van op het schip mag niet meer worden beperkt dan tot 350 m voor het schip
of het samenstel. Indien het directe zicht naar achter of opzij is belemmerd, mag dit worden
gecompenseerd door gebruik van geschikte technische hulpmiddelen.

3. De belading en het aantal personen aan boord mogen noch de stabiliteit van het schip, noch de

weerstand van de romp in gevaar brengen.

4. Bovendien moet de stabiliteit van schepen die containers vervoeren voor het begin van de reis
worden gecontroleerd in volgende gevallen:

a) Schepen met een breedte van minder dan 9,50 m, indien de containers in meer dan één laag z4n
geladen;

b) Schepen met een breedte gelijk aan of meer dan 9,50 m maar minder dan 11 m, indien de

containers in meer dan twee lagen ztln geladen;

c) Schepen met een breedte gelijk aan of meer dan ll m maar minder dan 15 m, indien de

containers in meer dan drie lagen of meer dan drie rijen naast elkaar zijn geladen;

d) Schepen met een breedte gelijk aan of meer dan 15 m, indien de containers in meer dan drie lagen
zijn geladen

5. Passagiersschepen mogen nooit meer passagiers aan boord hebben dan toegelaten.

Art. 1.08. Bouw, uitrusting en bemanning van schepen

1. De schepen en drijvende voorwerpen moeten op een zodanige wijze gebouwd en uitgerust zijn
dat de veiligheid van de personen aan boord en van de scheepvaart wordt gewaarborgd en dat aan de

voorschriften van dit reglement kan worden voldaan.

2. AlIe schepen en drijvende voorwerpen, met uitzondering van de schepen van een duwstel, maar
wel de duwboot, moeten een bemanning hebben die voldoende in aantal is en gekwalificeerd ten
einde de veiligheid te verzekeren van de personen aan boord en van de scheepvaaft. Echter, de niet
gemotoriseerde schepen van een gekoppeld samenstel en sommige gesleepte schepen van een hecht
samenstel zijn niet verplicht een bemanning te hebben indien de bemanning van het gekoppeld of
hecht samenstel voldoende in aantal is en gekwalificeerd om de veiligheid te verzekeren van de
personen aan boord en van de scheepvaart.

3. Aan de voorschriften van lid I wordt verondersteldtezijn voldaan indien het schip beschikt over
een communautair certificaat of een certificaat van onderzoek en indien de bouw en de uitrusting
van het schip in overeenstemming zijn met de inhoud van dat certificaat.
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Art. 1.09. Sturen van een schip

1. Behoudens anders luidende bepalingen of afwijkingen voor wat betreft de leeftijd, dient het
sturen van het schip te geschieden hetzij door een daartoe bekwaam, en voor motorschepen ten
minste 16jaar oud,persoon,hetzij dooriemandondertoezichtvaneendergelijkpersoon.

2.Ten einde de goede vaart vaî een schip te verzekeren moet degene die het schip stuurt in de
gelegenheid zijn alle in de stuurhut binnenkomende of van daar uitgaande inlichtingen en

aanwijzingen te vernemen en te geven. In het bijzonder dient hij in de gelegenheid te zijn
geluidsseinen te horen en naar alle zijden een voldoende vrij uitzicht te hebben. Indien geen vrij
uitzicht mogelijk is, moet de mogelijkheid bestaan om een optisch hulpmiddel te gebruiken,
waarmee over een voldoende ruim gezichtsveld een helder en onvertekend beeld wordt verkregen.

3. Indien bijzondere omstandigheden dit vereisen, dient een uitkrjk of luisterpost aanwezig te zqn
die de schipper inlicht.

4. De bestuurder moet zich bevinden op de plaats en in de houding die voor het sturen rs voorzlen.
Hij moet voortdurend in staat ziln alle nodige stuurbewegingen uit te voeren en z1n vaartuig
bestendig onder controle hebben.

5. De mogelijkheid tot oordelen en handelen van degene die het schip stuurt mag niet verminderd
zijn door een toestand van verrnoeidheid of intoxicatie.

Art. 1.10. Boorddocumenten

1. Aan boord van schepen of samenstellen moeten de documenten, voor zover ze vereist zijn door
geldende regl ementeringen, aanw ezig zyn, onder meer :

a) de meetbrief van het schip of de toelating om zonder meetbrief een bepaalde reisweg af te leggen;

b) de documenten waaruit blijkt dat het schip en zijn uitrusting voldoen aan de technische
voorschriften;

c) de documenten vereist voor het vervoer van in het ADN bedoelde gevaarlijke stoffen, zowel voor
wat betreft het schip, de goederen als de bemanning;

d) documenten die de aard en de hoeveelheid van de lading aan boord weergeven;

e) de certificaten van de bestuurder van het schip.

2. (niet overgenomen)

3. (nief overgenomen)

4. Documenten die verplicht aan boord van een schip dienen aanwezíg Te z4n, moeten worden
voorgelegd bij elk verzoek hiertoe door de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren.
Desnoods moet de schipper zich daarloe aan wal begeven

5. Voor duwbakken mogen:

- de documenten vermeld onder a), b) en c) worden vervangen door een kopre,
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- de documenten vermeld onder a), b) en c) worden vervangen door een plaat waarop het uniek
Europees scheepsidentificatienummer, het nummer van het certificaat dat wordt vervangen, de

autoriteit die dit certificaat heeft afgegeven en de geldigheidsdatum z4naangebracht.

Deze gegevens moeten in goed leesbare tekens met een hoogte van ten minste 0,006 m ingehakt of
ingeslagen zijn in een metalen plaat met een hoogte van ten minste 0,06 m en een lengte van ten
minste 0,12m. Deze plaat moet op het achterschip aan stuurboordzijde op een goede zichtbare
plaats zijn bevestigd.

De overeenkomst tussen de gegevens op de plaat en het certificaat moeten worden bevestigd door
een Commissie voor Onderzoek door middel van het aanbrengen van een stempel.

Art. 1.1 1. Scheepvaartreglement

1. Aan boord van een schip, met uitzondering van een schip zonder bemanning en een klein open

schip, moet een exemplaar van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepva¿rt op de

Bi nnenwate ren aanw ezig zijn.

2.Een exemplaar dat via een elektronisch middel in korte tijd kan geraadpleegd worden is eveneens

toegestaan.

Art. 1.12. In beslag genomen ruimte van het schip, verlies van voorwerpen

1. Een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting mag geen voorwerpen hebben

uitsteken die de veiligheid van schepen, drijvende voorwerpen, drijvende inrichtingen of de

scheepvaart in gevaar brengen.

2.Een schip moet een anker waarvan geen gebruik wordt gemaakt geheel voorhalen; indien het
voorop ook over een klipanker beschikt, moet het stokanker binnenboord worden gehaald.

Art. 1.13. (niet overgenomen)

Art. 1.14. (niet overgenomen)

Art. 1.15. (niet overgenomen)

Art. 1.16. Redding en bijstand

1.In geval van een ongeval waarbij personen aan boord in gevaar zijn, moet de schipper alle
mogelijke maatregelen treffen om deze personen te redden.

2.Ieder ander schipper die zichin de nabijheid bevindt van een schip of drijvend voorwerp dat het
slachtoffer is van een ongeval waarbij personen in gevaar zijn of waarbij een belemmering van de

vaargeul dreigt, moet onmiddelh¡k hulp bieden, rekening houdend met de veiligheid van zijn eigen
schip.

Art. 1.17. Vastgevaren of gezonken schepen

De schipper moet, onverminderd de verplichting de bij artikel 3.25 bedoelde lichten en dagfekens te
voeren, zo spoedig mogelijk met alle mogelijke middelen naderende schepen waarschuwen.
Schepen die uitgerust zijn met marifoon dienen deze waarschuwing per marifoon uit te zenden.
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Art. 1.18. (niet overgenomen)

Art. 1.19. Bijzondere bevelen

De schippers en de verantwoordelijken van de drijvende inrichtingen moeten gevolg geven aan
bijzondere bevelen die hen worden gegeven ten behoeve van de veiligheid ofde goede orde van de
scheepvaart.

Art. 1.20 Controle

1. De schippers en de verantwoordelijken voor de drijvende inrichtingen moeten de nodige
medewerking geven aan de met de scheepvaart controle belaste ambtenaren, in het bijzonder om het
onmiddellijk aan boord komen te vergemakkelijken, zodal zij zich kunnen vergewissen van het
naleven van dit reglement en andere regels die van toepassing zijn.

2. De met de scheepvaart controle belaste ambtenaren mogen, behalve in bijzondere gevallen waar
een andere regelgeving van toepassing is, een schip ophouden, in het bijzonder in volgende
gevallen:

a) het schip beschikt niet over de vereiste certificaten;

b) het schip voldoet niet aan de voorschriften van artikel 1.07;

c) de bemanning of het schip voldoet niet aan de voorschriften van artikel 1.08;

d) de mogehjkneid tot oordelen en handelen van degene die het schip stuurt of de in dienst zijnde
bemanning zijn verminderd door een toestand van vermoeidheid of intoxicatie.

Ãrt. L.21. Bijzondere transporten

1. Worden beschouwd als bijzondere transporten, alle verplaatsingen over de vaarweg:

a) van schepen of samenstellen die niet beantwoorden aan de voorschrif'ten van de artikelen 1.06 en
1.08;

b) van drijvende inrichtingen of drijvende voorwerpen

2. (niet overgenomen)

3. De beheerder van de waterweg kan voorwaarden opleggen aan deze transporten

4. Voor elk bijzonder transport moet een schipper worden aangeduid, rekening houdend met de
voorschriften van artikel L02.

A,rt. I.22. Tijdelij ke voorschriften

De schippers dienen zich te houden aan de tijdelijke voorschriften die worden uitgevaardigd als
bericht aan de schipperij

Deze tijdelijke voorschriften gaan boven de algemene verkeersregels en de verkeerstekens
opgenomen in dit reglement.
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Art. 1.23. Bvenementen

De inrichting van en de deelneming aan sportieve evenementen, feestelijkheden of andere
evenementen, die geheel of ten dele op een openbare waterweg plaatshebben, z4n verboden,
behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de beheerder van de waterweg waarop die
evenementen plaatshebben.

IIOOF'DSTUK 2. KENTEKENS

Art. 2.01. Kentekens van grote schepen

I Elk groot schip moet op zijn romp of op duurzaam bevestigde borden of platen, de volgende
kentekens dragen:

a) de naam van het schip, die ook een kenspreuk kan zijn, aan beide zijden van het schip en

bovendien, met uitzondering van een duwbak, op een zodanige plaats dat deze aanduiding van
achteren zichtbaar is;

b) de thuishaven van het schip en de letter of lettercombinatie die volgens aanhangsel 1 van dit
reglement het land aangeeft, waarin deze is gelegen, hetzij aan beide zijden van het schip, hetzij aan

de achterzijde.

c) het uniek Europees scheepsidentificatienummer. Dit nummer wordt aangebracht overeenkomstig
de instructies in punt a).

2. Bovendien moet:

a) elk groot schip bestemd voor het vervoer van goederen het maximaal laadvermogen vermelden.
Deze aanduiding moet worden aangebracht aan beide ztlden van het schip, op de romp of op
duurzaam b evesti gde borden ;

b) elk passagiersschip het maximum toegelaten aanlaI passagiers vermelden. Deze aanduiding moet
worden aangebracht aan boord op een goed zichtbare plaats.

3. De kentekens bedoeld in leden I en2 moeten aangebracht zijnin Latijnse letters en Arabische
cijfers, goed leesbaar en onuitwisbaar. In de naam van het schip mogen evenwel Romeinse cijfers
voorkomen. De hoogte van de letters en cijfers moet voor de naam van het schip en het uniek
Europees scheepsidentificatienummer ten minste 0,20 m en voor de overige aanduidingen ten
minste 0,15 m zijn. Voor een schip met een lengte van minder dan 20 m, kunnen in bijzondere
omstandigheden en na een gemotiveerde aanvtaag, deze hoogten beperkt worden tot ten minste
0,10 m. De breedte en de lijndikte van de letters en cijfers moeten in verhouding staan tot de hoogte.
Ze moeten van lichte kleur op donkere achtergrond of donkere kleur op lichte achtergrond zijn.

4. Dit artikel is niet van toepassing op een schip dat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaat.
Onverminderd deze bepaling dient ieder schip de nodige kentekens te voeren die een identifrcatie
mogelijk maken.

5. Drijvende voorwerpen en drijvende inrichtingen moeten voorzien zijn van een bord waarop de
naam van de eigenaar en zijn woonplaats aangebrachtzijn. Deze kentekens moeten voldoen aan de
voorschriften van lid 3.
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A,rt.2.02. Kentekens van kleine schepen

l. Een klein schip moet het nummer vanzijn immatriculatie aan beide zijden op de romp dragen;
indien dergelijke tekens niet voorgeschreven zijn, moet een klein schip zijn naam dragen.

2. De in lid I bedoelde kentekens dienen te voldoen aan de voorschriften van lid 3 van artikel2.0l.
De hoogte evenwel moet slechts 0,10 m zijn.

Voor de kleine schepen die met grote snelheid varen moet het immatriculatienummer een hoogte
hebben van ten minste 0,20 m. Waar tengevolge van de constructie niet kan worden voldaan aan
deze afmetingen, mag de hoogte van de tekens worden beperkt tot ten minste 0,10 m.

3 Op een bijboot van een schip behoeft echter, aan de binnen- of buitenzijde, slechts een zodanig
kenteken Te zijn aangebracht, dat daaruit kan worden opgemaakt wie de eigenaar is.

4 Lid I is niet van toepassing op:

a) kleine schepen die uitsluitend voor wedstrijden bedoeld zljn en die als zodanig door de fabrikant
bestempeld zijn, met inbegrip van wedstrijdroeiboten en trainingsroeiboten;

b) kano's en kajaks, gondels en waterhetsen;

c) zeilplanken

d) surfplanken, met inbegrip van surfplanken met motor,

e) opblaasbare bootjes die niet geschikt zijn om met een motor te worden voortbewogen;

f) vlotten;

g) kleine schepen met een romplengte kleiner dan2,5 m, met uitzondering van waterscooters;

Lid I bltjft evenwel van toepassing op geïmmatriculeerde kleine schepen.

5. Een buitenlands klein schip moet naast het letterteken (aanhangsel 1) of de vlag van hun land van
herkomst. de kentekens zoals voorgeschreven door dat land voeren.

Art.2.03. Meting

Elk groot schip moet worden gemeten.

Art. 2.04. Inzinkingsmerken en diepgangschalen

L Elk groot schip moet voorzien zijn van inzinkingsmerken die het vlak van grootste inzinking
aanduiden.

2.Elk groot schip waarvan de inzinking meer dan 1m kan bedragen moet voorzien zijn van
diepgangschalen. Voor binnenschepen bepaalt aanhangsel 2 de regels voor het aanbrengen van
diepgangschalen.
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Art. 2.05. (niet overgenomen)

HOOFDSTUK 3. OPTISCHE TEKENS VAN SCHBPEN

AFDELING I: ALGEMEENHEDEN

Art. 3.01. Toepassing en definities

1. Bij verminderde zichtbaarheid moeten de voorgeschreven lichten ook overdag worden gevoerd.

2.Een schetsmatige weergave van de bij dit hoofdstuk voorgeschreven tekens is opgenomen in
aanhangsel 3.

3. In dit hoofdstuk betekenen:

a) toplicht: een wit krachtig licht dat ononderbroken schijnt over een boog van de horizon van 225"
en wel aan elke zijde van het schip van recht vooruit Tot 22"30' achterlijker dan dwars (schets 1,

aanhangsel 3),

b) boordlichten: een groen helder licht aan stuurboordzijde en een rood helder licht aan
bakboordzijde, die elk ononderbroken schijnen over een boog van de horizon van 112"30' en w-el elk
aan zijn zijde van het schip van recht vooruit hot 22"30' achterlijker dan dwars (schets l,
aanhangsel 3);

c)heklichl: een wit helder of gewoon licht dat ononderbroken schijnt over een boog van de horizon
van 135" en wel aan elke ziide van het schip over 67o30' van recht achteruit (schets 1,

aanhangsel 3);

d) rondom zichtbaar licht: een licht dat ononderbroken schijnt over een boog van de horizon van
3600;

e) hoogte: de hoogte boven het vlak door de onderkant van de inzinkingsmerken, of, voor de
schepen zonder inzinkingsmerken, de hoogte boven het bovenste doorlopende dek of bij gebrek
hieraan boven het potdeksel.

4. Bij de doorvaart van een kunstwerk mogen de in dit hoofdstuk bedoelde tekens zoveel lager
worden gevoerd als nodig is om door te varen.

5. Omwille van technische omstandigheden of omwille van het vaargebied kan worden afgeweken
van de voorgeschreven hoogte, in zover er voldoende zichtbaarheid verzekerd blijft.

6. Een stilliggend schip dat wacht om te worden geschut of een stilliggend schip dat wacht tot het
doorvaren van een beweegbare brug wordt toegestaan, mag de lichten en dagtekens van varende
schepen blij ven voeren.

Art.3.02. Lichten

Voor zover niet anders wordt bepaald, moeten de lichten die door dit reglement worden
voorgeschreven een ononderbroken gelijkmatig licht geven.
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,{rt.3.03. Borden, vlaggen en wimpels

l. Behoudens anders luidende voorschriften, moeten de borden en vlaggen die door dit reglement
worden voorgeschreven, rechthoekig zij n.

2. Ze mogen niet vervuild en de kleuren mogen niet verbleekt zijn.

3. De afmetingen moetenzo zijn, dat een goede zichtbaarheid wordt verzekerd; hieraan is voldaan
indien:

- blj borden en vlaggen de lengte en de hoogte elk ten minste I m bedragen, of ten minste 0,60 m
voor kleine schepen;

- bij wimpels de lengte ten minste I m en de hoogte aan de vlaggenstok ten minste 0,50 m
bedragen.

4rt.3.04. Cilinders, bollen, kegels en ruiten

1. De cilinders, bollen, kegels en ruiten die door dit reglement worden voorgeschreven, mogen
worden vervangen door voorwerpen die op een afstand dezelfde vorm vertonen.

2. Ze mogen niet vervuild en de kleuren mogen niet verbleekt z4n.

3. De minimale afmetingen zijn:

a) voor cilinders: een hoogte van 0,80 m en een diameter van 0,50 m;

b) voor bollen: een diameter van 0,60 m;

c) voor kegels: een hoogte van 0,60 m en een diameter aan de basis van 0,60 m;

d) voor ruiten: een hoogte van 0,80 m is en een diameter aan de basis van 0,50 m is.

4 Niettegenstaande lid 3, mogen kleine schepen tekens gebruiken met afmetingen die kleiner zijn
dan de minimale afmetingen voor zover deze tekens voldoende groot zijn om goed zichTbaar te zljn

Art.3.05. Verboden lichten en signalen

1. Een schip mag geen andere lichten voeren noch signalen gebruiken dan deze in dit reglement
vermeld, en mag deze niet voeren noch gebruiken onder andere omstandigheden dan die welke in
dit reglement zijn voorzien.

2.Een schip mag voor het wisselen van berichten met andere schepen of met de wal andere lichten
voeren of signalen gebruiken op voorwaarde dat hierdoor geen verwarring kan ontstaan met de in dit
reglement vermelde lichten en signalen.

Art.3.06. Noodlichten

lndien de lichten die een schip volgens dit reglement moet voeren, niet kunnen werken, moeten ze
zo spoedig mogelìjk door noodlichten worden vervangen. Ingeval een krachtig licht wordt
voorgeschreven, mag het noodlicht helder, en ingeval een helder licht wordt voorgeschreven, mag
het noodlicht gewoon zijn. Het in gebruik stellen van lichten van de voorgeschreven sterkte moet zo
spoedig mogelijk gebeuren.
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Art. 3.07. Verboden gebruik van lichten, zoeklichten, borden, vlaggen, enz.

L Het gebruik van lichten, zoeklichten, borden, vlaggen of andere voorwerpen is verboden indien
dit kan leiden tot verwarring met lichten of signalen zoals ze in dit reglement worden vermeld, of
indien z4 daardoor de zichtbaarheid of de herkenning ervan kunnen bemoeilijken.

2.IJet is verboden lichten of zoeklichten zo te gebruiken dat zij door verblinding een gevaar of
hinder voor de scheepvaart ofvoor het verkeer te land kunnen veroorzaken.

AFDELING II: TEKENS TIJDENS HET VAREN

Art. 3.08. Tekens van grote motorschepen

1 Een alleen varend groot motorschip moet's nachts voeren (schets 2, aanhangsel 3):

a) een toplicht op het voorschip in de lengteas van het schip op een hoogte van ten minste 5 m. Deze
hoogte mag worden verminderd tot 4 m indien de lengte van het schip niet meer dan 40 m bedraagt;

b) boordlichten op gelijke hoogte en in een lijn loodrecht op de lengteas van het schip, ten minste
1m lager dan het toplicht. Ze moeten naar de kant van het schip toe afgeschermd zijn zo dathet
groene licht niet van bakboord en het rode niet van stuurboord kan worden gezien;

c) een heklicht op het achterschip in de lengteas van het schip, op een zodanige hoogte, dat het goed
zichtbaar is voor een ander schip dat het schip oploopt.

2.F,en alleen varend groot motorschip mag's nachts een tweede toplicht voeren achter het toplicht
op het voorschip in de lengteas van het schip en ten minste 3 m hoger (schets 3, aanhangsel 3).

Een motorschip waarvan de lengte meer dan I l0 m bedraagt, is verplicht dit tweede toplicht te
voeren.

3. Een groot motorschip dat tijdelijk door een ander motorschip wordt geassisteerd dient (schets 4,

aanhangsel 3):

-'s nachts:

de in leden 7 en2 hierboven bedoelde lichten te voeren;

- overdag

een gele bol op het voorschip op een hoogte van ten minste 5 m te voeren. De gele bol is niet
verplicht indien het schip rechtstreeks vanzee komt ofrechtstreeks naar zeevaart.

4.Een snel schip moet overdag en 's nachts, naast de overige tekens dit in dit reglement zijn
voorgeschreven, voeren: twee gele krachtige rondom schijnende snelle flikkerlichten, in een
verticale lijn met een onderlinge afstand van I m, op een geschikte plaats en op een zodanige
hoogte, datzij van alle z1denzichtbaar zijn. (schets 4.T,aanhangsel 3)

5. Dit artikel is niet van toepassing op een veerpont, een schip dat aan het vissen is en een schip dat
loodsdienst uitoefent
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Art. 3.09. Tekens van slepen en van motorschepen die assisteren

1. Het motorschip aan de kop van een sleep of het motorschip, dat een motorschip, een duwstel of
een gekoppeld samenstel assisteert, moet voeren (schets 5, aanhangsel 3):

-'s nachts:

a) twee toplichten op het voorschip, in de lengteas van het schip, in een verticale lijn met een
onderlinge afstand van ongeveer 1m, het bovenste op de door artikel3.08, lid 1.a) voorgeschreven
hoogte en het onderste, voor zover mogelijk, ten minste I m hoger dan de boordlichten;

b) boordlichten die voldoen aan de voorschriften van artikel 3.08, lid 1.b);

c) een geel helder of gewoon licht op het achterschip in de lengteas van het schip, dat schijnt over
dezelfde boog van de horizon als het heklicht, voorgeschreven bij artikel 3.08, lid 1.c) en dat is
aangebracht op een geschikte plaats en op een zodanige hoogte, dat het goed zichtbaar is voor de
gesleepte of geassisteerde lengten achter het motorschip;

- overdag:

een gele cilinder die aan de boven- en onderzijde is voorzien van twee banden, zwaÍt en wit, de
witte banden aan de uiteinden van de cilinder, en die is aangebracht in verticale stand op het
voorschip op een zodanige hoogte dat hij van alle zljden zichtbaar is.

2. Indien een sleep verscheidene motorschepen bevat, die niet in kiellinie varen, of indien
verscheidene motorschepen tezamen een motorschip, een duwstel of een gekoppeld samenstel
assisteren, moet elk van deze schepen, in plaats van de tekens bedoeld in lid I hierboven, voeren
(schets 6, aanhangsel 3):

-'s nachts:

drie toplichten op het voorschip, in de lengteas van het schip, in een verticale lijn telkens met een
onderlinge afstand van ongeveer I m, het bovenste en het onderste op dezelfde hoogte als voor de in
lid 1 bedoelde toplichten is voorgeschreven;

- overdag:

de cilinder zoals voorgeschreven in lid L

3. Een schip van een sleep anders dan het motorschip of één dermotorschepen, bedoeld in leden 1

en 2 hierboven, moet voeren (schets 7, aanhangsel 3):

-'s nachts:

een wit helder rondom zichtbaar licht, op een hoogte van ten minste 5 m. Indien de lengte van het
schip niet meer dan 40 m bedraag; mag deze hoogte worden verminderd tot 4 m;

- overdag:

een gele bol, op een geschikte plaats en op een zodanige hoogte dat hij van alle zijden zichtbaar is.
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Indien echter

a) een lengte van de sleep meer dan I l0 m is, moeten er 's nachts twee dergelijke lichten worden
gevoerd, waaryan één voorop en één achterop (schets 8, aanhangsel 3);

b) de sleep is samengesteld uit meer dan twee aan langszijde van elkaar vastgemaakte schepen,

moeten alleen de schepen aan de buitenzijde dit licht of deze lichten of deze bol voeren (schets 9,

aanhangsel 3).

Voor zover mogelijk dienen de lichten van een sleep op dezelfde hoogte boven het water te zijn.

4. Het schip of de schepen die de laatste lengte van een sleep vormen moeten 's nachts, behalve het
licht of de lichten voorgeschreven in lid 3, een heklicht voeren dat voldoet aan de specificaties van
lid 1.c) van artikel 3.08 (schets 10, aanhangsel 3). Indien echter de laatste lengte van een sleep is
samengesteld uit meer dan twee aanlangszilde van elkaar vastgemaakte schepen, moeten alleen de
schepen aan de buitenzijde deze lichten voeren (schets 11, aanhangsel 3). Indien de laatste lengte
van een sleep uit kleine schepen bestaat, wordt voor de toepassing van dit lid geen rekening
gehouden met deze kleine schepen.

5. Indien het in lid 3 bedoelde schip rechtstreeks van zee komt of rechtstreeks flaar zee gaat, mag
het, in plaats van de tekens voorgeschreven in lid 3 voeren (schets 12, aanhangsel 3)

-'s nachts:

boordlichten die voldoen aan artikel 3.08, lid l.b);

- overdag:

een gele bol zoals voorgeschreven in lid 3. Het schip is echter niet verplicht deze bol te voeren.

6. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op een klein schip dat slechts kleine
schepen sleept of op het slepen van een klein schip.

Art. 3.10. Tekens van duwstellen

1. Een duwstel moet's nachts voeren (schets 13, aanhangsel 3):

a) i) drie toplichten op het voorschip van het voorste schip of van het meest aan bakboord geplaatste
der voorste schepen. Deze lichten dienen in de vorm van een gelljkzijdige driehoek met horizontale
basis in een vlak loodrecht op de lengteas van het duwstel aangebrachtte z1n.

Het bovenste licht moet ten minste 5 m hoog staan. De beide onderste lichten, ongeveer 1,25 m uit
elkaar, staan ongeveer 1,10 m onder het bovenste licht;

ii) een toplicht op het voorschip van elk ander schip dat van voren over de volle breedte zichtbaar is,
voor zover mogelijk 3 m lager dan het bovenste licht, bedoeld onder punt i);

De masten waaÍaan deze lichten worden gevoerd moeten geplaatst zqn in de lengteas van het schip
waarop zij zich bevinden;

b)boordlichten welke voldoen aan de specificaties van lid l.b) van artikel3.08; deze lichten dienen
geplaatst Te zijn op het breedste gedeelte van het duwstel, zo dicht mogelijk bij de duwboot, ten
hoogste 1 m binnen de zijkanten van het duwstel en op een hoogte van ten minste 2 m;
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c) i) drie heklichten op de duwboot, geplaatst in een horizontale lijn loodrecht op de lengteas,
telkens ongeveer 7,25 m uit elkaar, op een zodanige hoogte dat zij niet door één van de andere
schepen van het duwstel aan het zicht kunnen worden onttrokken;

ii) een heklicht op elk ander schip dal van achteren over de volle breedte zichtbaar is. Indien,
behalve de duwboot, meer dan twee schepen van achteren zichfbaar zijn, moet dit licht alleen door
de schepen aan de buitenzijde worden gevoerd (schets 14, aanhangsel 3).

Deze lichten moeten voldoen aan artikel 3.08, lid 1.c).

2.Een duwstel dat wordt geassisteerd door één of meer motorschepen moet voeren (schets 15,

aanhangsel 3):

-'s nachts:

de lichten voorgeschreven in lid I De lichten bedoeld in lid l.c)i) dienen echter gele lichten te z11n;

- overdag:

een gele bol op de duwboot op een hoogte van ten minste 5 m.

3. Een duwstel dat door twee duwboten naast elkaar wordt voortbewogen moet de heklichten zoals
bedoeld in lid l.c)i) voeren op de duwboot aan stuurboord; de andere duwboot moet het heklicht
bedoeld in lid l.c)ii) voeren (schets 16, aanhangsel 3).

4. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt een duwstel waarvan de afmetingen 110 m op 12 m
niet overschrijden, beschouwd als een motorschip

Art.3.11. Tekens van gekoppelde samenstellen

1. Een gekoppeld samenstel moet 's nachts voeren:

a) op ieder schip een toplicht, overeenkomstig de bepalingen van lid 1.a) van artikel 3.08 (schets 17,

aanhangsel 3) Op een schip dat geen motorschip is, mag in plaats van dit licht een wit helder
rondom zichtbaar licht worden gevoerd, overeenkomstig de bepalingen van lid 3 van artikel 3.09, op
een geschikte plaats en niet hoger dan het toplicht van het motorschip of de toplichten van de
motorschepen (schets 18, aanhangsel 3);

b)boordlichten aan de buitenzijden van het samenstel, overeenkomstig de bepalingen van lid l.b)
van artikel 3.08, voor zover mogelijk op dezelfde hoogte en ten minste I m lager dan het laagste
toplicht, zoals bedoeld onder punt a);

c) een heklicht op ieder schip, overeenkomstig de bepalingen van lid I c) van artikel 3.08.

2.F,en gekoppeld samenstel geassisteerd door één of meer motorschepen moet voeren (schets 19,
aanhangsel 3):

-'s nachts

de lichten zoals voorgeschreven in lid l;

- overdag

een gele bol op elk schip van het samenstel, voorop op een hoogte van ten minste 5 m
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3. krdien bij een gekoppeld samenstel het langszijde van het motorschip vastgemaakte andersoortige
schip rechtstreeks vanzee komt of rechtstreeks naar zeevaart,mag het motorschip in plaats van de
bij lid 1 voorgeschreven lichten, de lichten bedoeld in artikel 3.09, lid l, voeren en mag het andere
schip boordlichten en een heklicht voeren, geplaatst volgens de bepalingen van artikel 3.08, lid 1.b)
en c).

4,Dit artikel is niet van toepassing op een klein schip dat slechts langszijde daawan vastgemaakte
kleine schepen voortbeweegt of, langszijde van een ander schip vastgemaakt wordt voortbewogen.

Art.3.l2. Tekens van grote zeilschepen

1. Een groot zeilschip moet 's nachts voeren (schets 20, aanhangsel 3):

a)boordlichten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.08, lid 1.b); dit mogen gewone lichten
z4n;

b) een heklicht, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.08, lid 1.c).

c) twee heldere of gewone rondom zichtbare lichten in een verticale lijn, het bovenste rood en het
onderste groen, met een onderlinge afstand van ten minste I m, aan of nabij de top van de mast,
waar zij het best kunnen worden gezien. Inzake het toplicht van een groot zeilschip dat aan het
vissen is gelden echter de voorschriften van artikel 3.35.

2.Een groot zeilend schip dat tegelijkertijd zijn mechanische middelen tot voortbeweging gebruikt
moet overdag voeren (schets 21, aanhangsel 3) een zwarte kegel met de punt naar beneden, zo hoog
mogelijk, op een plaats waar deze het best kan worden gezien.

Art. 3.13. Tekens van kleine schepen

1. Een alleen varend klein motorschip moet 's nachts voeren (schets 22, aanhangsel3)

a) een toplicht in de lengteas van het schip, ten minste 1 m hoger dan de boordlichten. Dit licht moet
echter, in plaats van een krachtig licht, een helder licht zijn',

b) boordlichten; zr1 mogen gewone lichten zijn in plaats van heldere lichten en zij moeten worden
aangebracht:

i) hetzrj zoals voorgeschreven in artikel 3.08 lid l.b);

ii) hetzij onmiddellijk naast elkaar of in één lantaam verenigd in de lengteas van het schip aan of
nabij de boeg (schets 23, aanhangsel 3 );

c) een heklicht op het achterschip, op zodanige hoogte dat het voor een oploper goed zichtbaar is.
Dit licht moet niet worden gevoerd indien het onder punt a) bedoelde toplicht wordt vervangen door
een wit rondom zichtbaar licht (schets 24, aanhangsel 3).

2.Een alleen varend klein motorschip zonder dek, met een lengte van minder dan 7 m en waarvan
de hoogst bereikbare snelheid niet meer is dan 13 km/h, mag, in plaats van de bij lid I
voorgeschreven lichten, een wit gewoon rondom zichtbaar licht voeren (schets 25, aanhangsel 3).

3. Een klein motorschip dat slechts kleine schepen sleept ofwel langszijde daarvan vastgemaakte
kleine schepen voortbeweegt, moet's nachts de lichten voorgeschreven in lid I voeren.
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4. Een klein schip dat wordt gesleept ofwel langszijde van een ander schip vastgemaakt wordt
voortbewogen, moet 's nachts een wit gewoon rondom zichtbaar licht voeren (schets 26,

aanhangsel 3).Deze bepaling is niet van toepassing op een bijboot van een schip.

5. Een klein zeilschip moet's nachts voeren:

-hetzlj boordlichten en een heklicht, zodanig dat de boordlichten naast elkaar of in één lantaarn
verenigd in de lengteas van het schip of nabij de boeg en het heklicht op het achterschip zijn
aangebracht (schets 27, aanhangsel 3). Deze lichten mogen gewone lichten zijn;

- hetzrl boordlichten en een heklicht, verenigd in één lantaam, aan of nabij de top van de mast waar
deze het best kan worden gezien (schets 28. aanhangsel 3). Dit mag een gewoon licht zijn;

-hetzl1, indien de lengte van het schip minder danT m bedraagt, een wit rondom zichtbaar licht op
een zodanige hoogte, dat het van alle zijden zichtbaar is. Bij het naderen van een ander schip, bij
gevaar voor aanvaring, moet het schip een tweede gewoon wit licht tonen om de aandacht te trekken
(schets 29, aanhangsel 3).

5/1. Een zeilschip dat tegelijkert4d zrjn mechanische middelen tot voortbeweging gebruikt moet
overdag het teken voeren voorzien in artikel 3.l2,lid 2.

6. Een alleen varend klein schip dat door spierkracht wordt voortbewogen, moet 's nachts een wit
gewoon rondom zichlbaar licht voeren. Ingeval geen mast aanwezig is, kan worden volstaan met het
gereed hebben van een brandende lan|aarn, zodanig dat deze tijdig kan worden getoond om
aanvaringte voorkomen (schets 30, aanhangsel 3)

Art. 3.14. Bijkomende tekens van schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren

1. Een schip dat bepaalde brandbare stoffen vervoert, bedoeld in het ADN, of dat na het vervoer van
dergelijke stoffen nog niet is ontgast of nog niet is ontdaan van restlading, moet, overeenkomstig het
ADN nr. 7.1.5.0 of nr.7.2.5.0, als bijkomend teken voeren (schets 37, aanhangsel 3):

-'s nachts

een blauw licht;

- overdag

een blauwe kegel met de punt naar beneden.

zoals vermeld in het ADN, hoofdstuk 3.2,tabel A, kolom (12) of tabel C, kolom (19).

2 Een schip dat bepaalde voor de gezondheid schadelijke stoffen vervoert, bedoeld in het ADN, of
dat na het vervoer van dergelijke stoffen nog niet is ontgast of nog niet is ontdaan van restlading,
moet, overeenkomstig het ADN nr.7.1.5.0 of nr.7.2.5.0, als bijkomend teken voeren (schets 32,

aanhangsel 3):

-'s nachts

twee blauwe lichten;

- overdag

twee blauwe kegels met de punt naar beneden
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zoals vermeld in het ADN, hoofdstuk 3.2,tabel A, kolom (12) of tabel C, kolom (19).

3. Een schip dat bepaalde ontplofbare stoffen vervoert, bedoeld in het ADN, of dat na het vervoer
van dergelijke stoffen nog niet is ontgast of nog niet is ontdaan van restlading, moet,
overeenkomstig het ADN nr.7.1.5.0 of nr. 7.2.5.0, als bijkomend teken voeren (schets 33,
aanhangsel 3):

-'s nachts

drie blauwe lichten;

- overdag

drie blauwe kegels met de punt naar beneden.

zoals vermeld in het ADN, hoofdstuk 3.2,tabel A, kolom (12).

4. Indien een duwstel of een gekoppeld samenstel één of meer schepen bevat, bedoeld in één der
voorgaande leden, moet, in plaats van dit schip of deze schepen, de duwboot of het schip dat dient
voor het voortbewegen van het gekoppeld samenstel het teken of de tekens vermeld in dat lid,
voeren (schetsen 34 en 35, aanhangsel 3).

5. Een duwstel dat door twee duwboten naast elkaar wordt voortbewogen moet deze tekens op de
duwboot aan stuurboord voeren (schets 36, aanhangsel 3).

6. Een schip, een duwstel of een gekoppeld samenstel dat verschillende gevaarlijke stoffen vervoert,
bedoeld in leden l,2 of 3, moet uitsluitend de tekens voeren voorgeschreven voor de gevaarlijke
stofdie volgens de voorgaande leden het grootste aantal blauwe lichten ofkegels vereist.

7 Een schip dat niet verplicht is om de tekens bedoeld in leden 1,2 of 3 te voeren maar in het bezit
is van een certifÌcaat van goedkeuring, bedoeld in het ADN, nr.8.1.8 of van een voorlopig
certificaat, bedoeld in het ADN, nr. 8.1.9, en dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die gelden
voor een schip als bedoeld in lid 1, mag, indien het vraagt om gelijktijdig te worden geschut met een

schip dat de tekens bedoeld in lid I moet voeren, bij het naderen van een sluis, de tekens bedoeld in
lid I voeren.

8. De sterkte van de blauwe lichten voorgeschreven in dit artikel dient ten minste gelijk te zijn aan
die van blauwe gewone lichten.

9. De tekens moeten op een geschikte plaats en op een zodanige hoogte worden gevoerd daLzevan
alle zijden zichtbaar zijn. Zij mogen tezelfdertijd zowel op het voor- als op het achterschip worden
gevoerd op een hoogte van ten minste 3 m. Indien méér dan één kegel of licht wordt gevoerd
moeten deze in een verticale lijn staan met een onderlinge afstand van ongeveer 1 m.

Art. 3.15. Tekens vân passagiersschepen wâarvan de lengte van de romp minder is dan 20 m

Een passagiersschip waarvan de lengte van de romp minder dan 20 m bedraagt, moet overdag
voeren (schets 37, aanhangsel 3):

een gele ruit, op een geschikte plaats en op een zodanige hoogte datzij van alle zijden zichtbaar is.
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,{rt.3.16. Tekens van veerponten

1. Een niet vrij varende veerpont moet voeren (schets 38, aanhangsel 3):

-'s nachts:

a) een wit helder rondom zichtbaar licht op een hoogte van ten minste 5 m,

b) een groen helder rondom zichtbaar licht ongeveer I m boven het onder punt a) bedoelde licht,

- overdag:

een groene bol op een hoogte van ten minste 5 m.

De hoogte van het wit helder licht en de groene bol mag worden verminderd indien de lengte van de
veerpont minder dan 20 m is.

2. De voorste ankerschuit of drijver van een veerpont aan een langskabel moet 's nachts voorzien
ziin van een wit helder rondom zicbtbaar licht, ten minste 3 m boven het wateroppervlak (schets 39,
aanhangsel 3).

3. Een vrij varende veerpont moet voeren (schets 40, aanhangsel 3):

-'s nachts:

a) een wit helder rondom zichhbaar licht overeenkomstig de bepalingen van lid l.a);

b) een groen helder rondom zichtbaar licht overeenkomstig de bepalingen van lid l.b);

c) boordlichten en een heklicht, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.08, lid Lb) en c);

- overdag.

Een groene bol zoals voorgeschreven in lid l.

Art. 3.17. Bijkomend teken van schepen die voorrang hebben

Een schip dat recht van voorrang heeft gekregen voor de doorvaart op plaatsen waar de volgorde
van doorvaren is geregeld en dat van dit recht gebruik wil maken moet teneinde dit kenbaar te
maken, als bijkomend dagteken een rode wimpel voeren op het voorschip op een voldoende hoogte
om goed zichtbaar te zljn (schets 41, aanhangsel 3).

Art. 3.18. Bijkomende tekens van schepen die onmanoeuvreerbaar worden

l. Elk schip dat onmanoeuvreerbaar wordt moet, om dit kenbaar te maken, behalve de door dit
reglement voorgeschreven lichten, als bijkomende tekens zo nodig tonen (schets 42, aanhangsel 3).

-'s nachts:

a)hetzij een rood licht waarmee heen en weer wordt gezwaaid bij kleine schepen mag dit licht wit
in plaats van rood zijn;
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I

b) hetzij twee rode rondom zichtbare lichten in een verticale lijn met een onderlinge afstand van
ongeveer 1 m op een geschikte plaats en op een zodanige hoogte dat zrj van alle zijden zichtbaar
z4n;

- overdag:

c) hetzij een rode vlag of een rood bord waarmee heen en weer wordt gezwaaid',

d) hetzij twee zwarte bollen in een verticale lijn met een onderlinge afstand van ongeveer 1 m op
een geschikte plaats en op een zodanige hoogte dat ztj van alle zijden zichtbaar zijn.

2. De tekens bedoeld in lid I vervangen of vullen zo nodig het geluidssein voorgeschreven in
aanhangsel 6, A, aan

Art. 3.19. Tekens van varende drijvende voorwerpen en drijvende inrichtingen

Onverminderd de bijzondere voorschriften die ingevolge artikel 1.21 kunnen worden gesteld, moet
een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting 's nachts witte heldere rondom zichtbare lichten
voeren, in voldoend aanlal om de omtrek aan te duiden en op een zodanige hoogte dat z4 van alle
z4den zichtbaar zijn (schets 43, aanhangsel 3).

AFDELING III: TEKENS TIJDENS HET STILLIGGEN

Art. 3.20. Tekens van stilliggende schepen

1. Een stilliggend schip, met uitzondering van de vaartuigen opgesomd in de artikelen 3.22 en 3.25,
moet voeren:

-'s nachts

een wit gewoon rondom zichfbaar licht op een hoogte van ten minste 3 m (schets 44, aanhangsel 3).

Dit licht kan vervangen worden door een wit gewoon licht op het voorschip en een wit gewoon licht
op het achterschip, zichtbaar langs alle zilden, geplaatst aan de zljde van de vaargeul op dezelfde
hoogte.

- overdag

enkel voor een schip dat stilligt zonder direct of indirect aan de oever gemeerd te liggen, een zwarTe
bol op het voorschip, op een zodanige hoogte dat hij van alle zijden zichtbaar is. (schets 45,
aanhangsel 3)

2.F.en duwstel dat stilligt zonder direct of indirect aan de oever gemeerd te liggen moet voeren
(schets 46, aanhangsel 3):

-'s nachts

Op elk der schepen een wit gewoon rondom zichtbaar licht, op een plaats waar dit het best kan worden
gezien en op een hoogte van ten minste 4 m. Het aantal lichten op de duwbakken mag tot 4 worden
beperkt op voorwaarde dat de omtrek van het duwstel behoorlijk is aangeduid,
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- overdag:

een zwarte bol op de duwboot of de duwboten en op het voorste andersoortige schip of de voorste
andersoortige schepen aan de buitenzijden.

3. Voor een klein schip, mag het in lid I voorziene licht vervangen worden door een wit gewoon
rondom zichtbaar licht op een gepaste hoogte waar dit het best kan worden gezien.

4. De in dit artikel bedoelde tekens behoeven niet te worden gevoerd door een schip:

a) dat ligt aan een vaarweg w¿tar varen niet mogelijk of verboden is;

b) dat direct of indirect aan de oever gemeerd ligt en vanwege de aldaar aanwezige verlichting
voldoende zichtbaar is;

c) dat op een veilige ligplaats ligt;

d) dat ligt aan een vaarweg of een gedeelte van een vaarweg aangeduid door het verkeersteken E.5
(aanhangsel 7), aangevuld met een bijkomend teken F.4 (aanhangsel 7) met de doorgehaalde tekst
"LICHTEN" of "FEUX";

e) noch door een bijboot liggend bij het schip waartoe hij behoort.

Art.3.21. Bijkomende tekens van stilliggende schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen
vervoeren

Artikel 3,14 blijft van toepassing voor stilliggende schepen, duwstellen of gekoppelde samenstellen
(schetsen 48,49 en 50, aanhangsel 3).

A,rt.3.22. Tekens van op hun aanlegplnatsen stilliggende veerponten

1. Een op zrjn aanlegplaats stilliggende niet vrij varende veerpont moet 's nachts de bij artikel3.16,
lid I voorgeschreven lichten voeren (schets 51, aanhangsel 3). Bovendien moet de voorste
ankerschuit of drijver van een veerpont aan een langskabel 'snachts het bij artikel 3.16, lid2
voorgeschreven licht voeren.

2. Een op zijn aanlegplaats stilliggende vrij varende veerpont, in dienst, moet 's nachts de brj
artikel3.16, lid I voorgeschreven lichten voeren (schets 52, aanhangsel 3). Hij mag bovendien de
bij artikel3 08 lid l.b) en c) voorgeschreven lichten blijven voeren. Het groene licht bedoeld in
artikel 3.16, lid 3.b) moet worden gedoofd zodra de veerpont buiten dienst is.

Art.3.23. Tekens van drijvende voorwerpen en van drijvende inrichtingen die stilliggen

Onverminderd de bijzondere voorschriften die op grond van artikel 1.21 kunnen worden gesteld,
moeten een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting 's nachts voeren witte gewone rondom
zichtbare lichten, in voldoend aantal om hun omtrek aan de zijde van de vaargeul aan te duiden, op
een zodanige hoogte dat zij van de vaargeul af goed zichtbaar zijn (schets 53, aanhangsel 3).
Artikel 3.20,Lid 4, is eveneens van toepassing.
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d,rt.3.24. Bijkomende tekens voor netten of uitleggers van stilliggende schepen

Een stilliggend schip dat op een vaarweg een net of een uitlegger in of in nabijheid van de vaargeul
heeft uitstaan, moet, om dit kenbaar te maken, als bijkomend teken, en wel zodanig dat het zijn net
ofuitlegger aanduidt, voeren (schets 54, aanhangsel 3):

-'s nachts:

een wit gewoon rondom zichtbaar licht;

- overdag:

een gele vlag.

Art.3.25. Tekens van in bedrijf zijnde drijvende werktuigen en van vastgevaren of gezonken
schepen

1. Een in bedrijf zijnd drijvend werktuig of een schip dat in de vaargeul werken uitvoert of dat
peilingen of metingen verricht, moet voeren:

a) aan de zijde ofde zijden waar de doorvaart vrij is (schets 55, aanhangsel 3):

-'s nachts:

twee groene gewone of heldere rondom zichtbare lichten in een verticale lijn met een onderlinge
afstand van ongeveer I m;

- overdag:

twee groene ruiten in een verticale lijn met een onderlinge afstand van ongeveer 1 m;

b) aan de zijde waar de doorvaart niet vrij is (schets 56, aanhangsel 3):

-'s nachts:

een rood rondom zichtbaar licht op dezelfde hoogte als het bovenste van de onder a) voorgeschreven
groene lichten en van dezeltde lichtsterkte als die lichten;

- overdag:

een rode bol op dezelfde hoogte als de bovenste van de onder a) voorgeschreven groene ruiten.

In het geval dat deze schepen willen worden beschermd tegen hinderlijke waterbeweging:

c) aan de zijde of de zijden waar de doorvaart vrij is (schets 57, aanhangsel 3):

- 's nachts:

een rood gewoon rondom zichtbaar licht en een wit gewoon rondom zichtbaar licht, in een verticale
lijn, met een onderlinge afstand van ongeveer 1 m, het bovenste rood en onderste wit'
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- overdag:

een bord waarvan de bovenste helft rood en de onderste helft wit is, ofwel twee borden in een
verticale lijn, het bovenste rood en het onderste wit;

d) aan de zijde waar de doorvaart niet vrij is (schets 58, aanhangsel 3):

-'s nachts:

een rood rondom zichtbaar licht op dezelfde hoogte als het onder c) voorgeschreven rode licht en
van dezelfde lichtsterkte als dit licht;

- overdag

een rood bord op dezelfde hoogte als het rood-witte bord ofals het rode bord, voorgeschreven onder
c).

2. De dagtekens voorgeschreven in lid I a) en b) mogen worden vervangeq door volgende tekens

a) aan de zijde waar de doorgang vrij is, het aanwljzingsbord E.1 (aanhangsel 7)

en indien van toepassing,

b) aan de zijde waar de doorgang niet vrij is, het verbodsbord A.l (aanhangsel 7) op dezelfde hoogte
dan het bord vermeld onder a)

3. De in leden I en 2 voorgeschreven tekens moeten op een zodanige hoogte aangebrachtzijn, dat
zij van alle zijden zichtbaar z4n.

4. De vlaggen mogen worden vervangen door borden van dezelfde kleur

5. Vastgevaren of gezonken schepen moeten de tekens voorgeschreven in lid l.c) en d) voeren.
Indien een gezonken schip zodanig ligt dat daarop de tekens niet kunnen worden aangebracht,
moeten deze op roeiboten, op boeien of op een andere doelmatige wrjzezrjn geplaatst.

A,rt.3.26. Tekens van schepen, driivende voorwerpen en drijvende inrichtingen waarvan de
ankers een gevaar voor de scheepvaart kunnen vormen

1. Indien, in de gevallen voorzien in de artikelen 3.20 en3.23, de ankers van een schip, een drijvend
voorwerp of een drijvende inrichting, zodanig zljn uitgezet, dat zij, of hun kabels of kettingen een
gevaar voor de scheepvaart kunnen vorrnen, moet's nachts, het in voormelde artikels voorziene licht
dat zich het dichtst bij deze ankers bevindt vervangen worden door twee witte gewoon rondom
zichtbare lichten; het ene ongeveer I m boven het andere (schets 59, aanhangsel 3, schets 60,
aanhangsel 3)

2 Een schip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting moet elk anker, dat een gevaar voor de
scheepvaart kan vormen aanduiden (schets 59, aanhangsel 3, schets 60, aanhangsel 3):

- 's nachts:

door een boei voorzien van een gewoon wit rondom zichtbaar licht en een radarreflector;
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- overdag:

door een gele boei voorzien van een radarreflector

AFDELING IV: BIJZONDERE TEKENS

Art.3.27.Bijkomend teken van schepen van toezichthoudende ambtenaren
brandweerschepen

en van

Schepen van openbare besturen of reddingsdiensten zoals beheerder, havenbestuur, leger, politie,
brandweer, burgerlijke bescherming, gezondheidsdienst, ...., die met dringende opdracht zijn
mogen, onverminderd de tekens die zij ingevolge ander reglementaire bepalingen voeren, als
bijkomend teken voeren, zowel 's nachts als overdag: een gewoon blauw rondom zichtbaar
flikkerlicht of snel flikkerlicht (schets 62, aanhangsel 3).

Art. 3.28. Bijkomend teken van schepen die werkzaamheden in of nabij de vaargeul uitvoeren

Een schip dat in of nabij de vaargeul werkzaamheden uitvoert of dat peilingen of metingen venicht,
moet, onverminderd de tekens die het ingevolge andere reglementaire bepalingen voert, als
bijkomend licht voeren, zowel 's nachts als overdag: een geel helder of gewoon rondom zichtbaar
flikkerlicht of snel flikkerlicht (schets 63, aanhangsel 3).

Ãrt.3.29. Bijkomende tekens met het oog op de bescherming tegen hinderlijke waterbeweging

1, De varende of stilliggende schepen, drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen, die willen
worden beschermd tegen hinderlijke waterbeweging veroorzaakt door het langsvaren van andere
schepen of drijvende voorwerpen, mogen om dit kenbaar te maken en onverminderd de tekens die
ze ingevolge andere reglementaire bepalingen voeren, als bijkomende tekens voeren (schets 64,
aanhangsel 3):

-'s nachts:

een rood helder of gewoon rondom zichtbaar licht en een wit helder of gewoon rondom zrchtbaar
licht, in een verticale lijn met een onderlinge afstand van ongeveer 1 m, het bovenste rood en het
onderste wit, op een zodanige plaats dat zij van alle z4den zichtbaar zijn en niet met andere lichten
kunnen worden verward;

- overdag:

een bord waarvan de bovenste helft rood en de onderste helft wit is ofwel twee borden in een
verticale lijn, het bovenste rood en het onderste wit, op een geschikte plaats en op een zodanige
hoogte dat elk bord van alle zijden zichtbaar is. De borden mogen door vlaggen van dezelfde kleur
worden vervangen.

2. De in lid 1 bedoelde tekens mogen slechts worden gevoerd door schepen, drijvende voorwerpen
en drijvende inrichtingen die:

a) zwaar zijn beschadigd;

b) deelnemen aan een bergingsoperatie;

c) in de vaargeul werkzaamheden verrichten;
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d) niet of beperkt manoeuvreerbaar zijn.

4rt.3.30. Noodtekens

l. Een in nood verkerend schip, dat hulp wil inroepen, mag tonen (schets 65, aanhangsel 3):

a) een vlag of ieder ander geschikt voorwerp waarmee in het rond wordt gezwaaid;

b) een vlag met daarboven of daaronder een bol of een daarop gelijkend voorwerp,

c) een licht waarmee in het rond wordt gen'iaaid;

d) vuurpijlen, lichtkogels, parachutelichten of rookbommen die bij voorkeur een rood licht
produceren;

e) een lichtsignaal overeenkomend met het Sos-teken in Morse-code ( );aal --- aaa

f) vlammen, door het verbranden van teer, olie, enz.;

g) het herhaald op en neer bewegen van beide gestrekte armen.

Deze tekens mogen zowel afzonderlijk als in combinatie worden aangewend.

2. Deze tekens vervangen de geluidsseinen voorzien in artikel 4.01, lid 4, of vullen deze aan.

3. Een schip kan medische hulp inroepen door het geven van 4 korte stoten, gevolgd door 1 lange
stoot.

Art.3.31. Verbod van toegang aan boord

1. Indien op grond van wettelijke bepalingen de toegang aan boord van een schip voor onbevoegden
is verboden, moet het schip dit aan boord of bij de loopplank aanduiden door één of meer witte
ronde borden, rood omrand, met een rode diagonaal en daarop in zwart de figuur van een persoon
met opgeheven hand, zoals in schets 66, aanhangsel 3. De diameter moet ongeveer 0,60 m bedragen.

2. 's Nachts moeten deze borden zodanig zijn verlicht dat zij duidelijk zichtbaar zijn.

Art. 3.32. Verbod tot vuur, open vlam en roken

1 lndien op grond van wettelijke bepalingen vuur, open vlam en roken aan boord van een schip in
het algemeen is verboden, moet het schip dit aan boord of bij de loopplank aanduiden door één of
meer witte ronde borden, rood omrand, met een rode diagonaal en daarop in zwart de figuur van een

brandende lucifer, zoals in schets 67, aanhangsel 3. De diameter moet ongeveer 0,60 m bedragen.

2. 's Nachts moeten deze borden zodanig zijn verlicht dat zij duidelijk zichtbaar zijn.

Art.3.33. Verbod om evenwijdig aan een schip ligplaats te nemen

1 krdien op grond van wettelijke bepalingen het verboden is dichtbij een schip evenwijdig daaraan
ligplaats te nemen. moet dit schip op het dek in de lengteas voeren: een vierkant bord met aan de
onderzijde een driehoek Het bord moet aan beide zijden wit zijn met een rode rand en een rode
diagonale balk van linksboven naar rechtsonder en met, in het zwart, de letter P; de driehoek moet
aan beide zljden wiT z4n, met in het zwart, cijfers die de afstand in meter aangeven waarbinnen geen
ligplaats mag worden genomen (schets 68, aanhangsel 3).
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2.'sNachts moeten het bord en de driehoek zodanig zijn verlichT dat zil aan beide zijden van het
schip duidelljk zichtbaar zljn.

3. Dit artikel is niet van toepassing op schepen, duwstellen of gekoppelde samenstellen bedoeld in
artikel 3.21.

Art. 3.34. Bijkomende tekens van schepen die slechts beperkt kunnen manoeuvreren

1. Een schip dat wegens de uitvoering van werkzaamheden in de vaargeul of onder water - onder
meer baggeren, plaatsen van kabels of boeien - beperkt is in zijn mogelijkheden om voor andere
schepen uit te wijken zoals voorgeschreven door de vaarregels van dit reglement en dat door zijn
positie of gedrag aanleiding kan geven tot een gevaarlijke situatie voor de scheepvaart, moet,
onverminderd de tekens die het ingevolge andere reglementaire bepalingen voeft, als bijkomende
tekens voeren (schets 70, aanhangsel 3):

-'s nachts:

drie heldere of gewone rondom zichtbare lichten in een verticale lijn met een onderlinge afstand van
ten minste I m, op een zodanige hoogte dat zij van alle z1den zichtbaar z4n,het bovenste en het
onderste rood en het middelste wit,

- overdag

een zwarte bol, een zwarte ruit en een zwarte bol in een verticale lijn met een onderlinge afstand van
ten minste I m, op een zodanige hoogte datz4 van alle zijden zichtbaar z1n, de ruit in het midden.

2. Indien de doorvaart niet aan beide zijden van het in lid I bepaalde schip vrij is, moet het schip
behalve de in dit lid bedoelde tekens voeren (schets 71, aanhangsel 3):

-'s nachts:

a) aan de zijde of de zijden waar de doorvaart niet vrij is:

twee rode heldere of gewone rondom zichtbare lichten in een verticale lijn met een onderlinge
afstand van ten minste I m;

b) aan de zijde of de zij den waar de doorvaart vrij is:

twee groene heldere of gewone rondom zichtbare lichten in een verticale lijn met een onderlinge
afstand van ten minste I m;

- overdag:

c) aan de zijde of de zijden waar de dooryaart niet vrij is:

twee zwarte bollen in een verticale lijn met een onderlinge afstand van ten minste 1 m;

d) aan de zijde of de zijden waar de doorvaart vrij is:

twee zwarte ruiten in een verticale lijn met een onderlinge afstand van ten minste I m.

De in dit lid bedoelde lichten, bollen en ruiten mogen niet hoger ziln aangebracht dan het laagste
van de lichten of bollen bedoeld in lid l, en zij moeten ten minste 2 m daawan verwijderd zijn.
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3. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op stilliggende, in bedrijf zijnde drijvende
werktuigen.

4rt.3.35 Bijkomende tekens van schepen die aan het vissen zijn

l. Een schip dat aan het vissen is en door het water een sleepnet of een ander vistuig rondsleept
moet, om dit kenbaar te maken, en onverminderd de tekens die het ingevolge andere reglementaire
bepalingen voert, als bijkomende tekens voeren (schets 72, aanhangsel 3):

-'s nachts:

twee heldere of gewone rondom zichtbare lichten, het bovenste groen en het onderste wit, in een
verticale lijn met een onderlinge afstand van ten minste I m, op een zodanige hoogte dat z4 van alle
zijden zichtbaar zijn.

Deze lichten moeten vóór en lager dan het toplicht zoals bedoeld in artikel 3.08, lid l.a) geplaatst
zrjn; het onderste van beide lichten dient zich ten minste 2 m boven de boordlichten zoals bedoeld in
artikel 3.08, lid 1.b) te bevinden.

Indien de lengte van het schip minder dan 50 m bedraagt, moet het schip het toplicht, bedoeld in
artikel 3.08, lid 1.a) niet voeren, maar mag het dit voeren;

- overdag

twee zwarte kegels met de punten tegen elkaar in een verticale lijn op een zodanige hoogte dat z4
van alle zijden zichtbaar zijn.

2.Een schip dat aan het vissen is op een andere wijze dan bedoeld in lid I moet om dit kenbaar te
maken de in lid 1 vermelde bijkomende tekens voeren, met dien verstande dat het groen helder of
gewoon rondom zichtbaar licht wordt vervangen door een rood helder of gewoon rondom zichtbaar
licht en het schip het toplicht zoals bedoeld in artikel 3.08, lid La) niet mag voeren (schets 73,
aanhangsel 3),

Bovendien moeten de volgende bijkomende tekens worden gevoerd, indien het vistuig meer dan
150 m, horizontaal gerekend, uitstaat (schets 74, aanhangsel 3):

-'s nachts:

een wit helder of gewoon rondom zichlbaar licht op een horizontale afstand van ten minste 2 m en
ten hoogste 6 m uit het rode en het witte licht zoals hoger beschreven, en op een zodanige hoogte
dat het zich niet hoger dan dit witte licht en niet lager dan de boordlichten, zoals bedoeld in
artikel 3 08 lid l.b) bevindt;

overdag:

een zwarte kegel met de punt naar boven.
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Art. 3.36. Bijkomend teken van schepen gebruikt bij het duiken

Een schip dat wordt gebruikt voor het duiken moet, om dit kenbaar te maken, als bijkomend teken
voeren een kopie van de internationale seinvlag "4", vervaardigd van niet buigzaam materiaal en
met een hoogte van ten minste I m, op een geschikte plaats en op een zodanige hoogte dat zij van
alle zijden duidelijk zichtbaar is. 's Nachts moet dit teken zodanig zijn verlicht dat het duidehjk
zichtbaar is (schets 75, aanhangsel 3).

Art. 3.37. Bijkomende tekens van mijnopruimingsvaartuigen

Een schip bezigmet het opruimen van mijnen moet, om dit kenbaar te maken, en onverminderd de
tekens die het ingevolge andere reglementaire bepalingen voeft, als bijkomende tekens voeren
(schets 76, aanhangsel 3):

-'s nachts:

drie groene heldere of gewone rondom zichtbare lichten, geplaatst in een driehoeksformatie met
horizontale basis in een vlak loodrecht op de langsas van het schip. Het bovenste licht dient zich aan
of nabij de top van de mast op het voorschip te bevinden, de andere elk aan één uiteinde van de ra
van deze mast;

overdag

drie zwarte bollen op dezelfde plaatsen als de hierboven bedoelde groene lichten.

Art. 3.38. Bijkomende tekens van loodsboten

Een schip dat loodsdienst uitoefent moet, om dit kenbaar te maken, en onverminderd de tekens die
het ingevolge andere reglementaire bepalingen voert, als bijkomend teken voeren zowel 's nachts, in
plaats van het in artikel 3.08, lid 1 bedoelde toplicht, als overdag (schets 77, aanhangsel 3):

twee heldere of gewone rondom zichtbare lichten, in een verticale lijn, het bovenste wit en het
onderste rood, van alle zijden zichtbaar en geplaatst aan of nabij de top van de mast op het
voorschip.

HOOFDSTUK 4. GELUIDSSEINEN VAN SCHEPEN. MARIF'OON EN RADAR

AFDELING I: GELUIDSSEINEN

Art. 4.01. Algemene bepalingen

1. Indien geluidsseinen voorzien zljn, die geen klokslagen zijn, moeten deze gegeven worden
overeenkomstig de bepalingen in aanhangsel 6:

a) aan boord van een groot motorschip en een met een radarinstallatie uitgerust klein motorschip.
door een mechanisch aangedreven geluidsinstallatie, die voldoende hoog is geplaatst zodat de
geluidsgolven zich ongehinderd voorwaarts kunnen verplaatsen en, zo mogelijk, ook naar achter;

b) aan boord van een groot schip, dat geen motorschip is, en een niet met een radarinstallatie
uitgerust klein motorschip, door middel van een geluidsinstallatie ofwel een geschikte scheepstoeter
ofhoorn.
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2.Een groot motorschip moet synchroon met een geluidssein een geel helder rondom zichtbaar
lichtsein tonen (schets 69, aanhangsel 3). Deze bepaling is niet van toepassing voor klokslagen of
reeksen klokslagen.

3. Bij een samenstel mogen geluidsseinen slechts worden gegeven op last van de schipper van het
samenstel.

4. Een reeks klokslagen moet ongeveer vier seconden duren. In plaats van een reeks klokslagen mag
ook een reeks slagen met dezelfde duur van metaal op metaal worden gegeven.

Ãrt. 4.02. Geven van geluidsseinen

1. Onverminderd de andere bepalingen ingevolge dit reglement moet elk groot schip de algemene
geluidsseinen geven vermeld in aanhangsel 6.

2.Een klein schip magzo nodig de geluidsseinen geven, vermeld in aanhangsel 6, A.

3. Een klein schip mag de geluidsseinen, vermeld in aanhangsel 6, B, C, D en E, niet geven.

Art. 4.03. Verboden geluidsseinen

L Het is verboden andere geluidsseinen te gebruiken dan deze vermeld in dit reglement of de
vermelde geluidsseinen te gebruiken in andere omstandigheden dan voorgeschreven of toegelaten in
dit reglement.

2. Voor het wisselen van berichten met andere schepen of met de wal is het gebruik van andere
geluidsseinen toegelaten op voorwaarde dat geen verwarring mogelijk is met de seinen vermeld in
dit reglement.

Ãrt. 4.04 Noodtekens

l. Een in nood verkerend schip dat de hulp wil inroepen mag reeksen klokslagen of herhaalde lange
stoten laten horen.

2. Deze seinen dienen ter vervanging of ter aanvulling van de tekens bedoeld in artikel 3.30

A,rt. 4.04/1. "Blijf weg"-sein

l. Het "blijf-weg"-sein moet worden gegeven, ingevolge een ongeval of gebeurtenis waarbij verlies
van gevaarlijke stoffen dreigt, vervoerd door schepen die de tekens bedoeld in artikel 3.14,lid 1,2
of 3 moeten voeren, indien de bemanning niet in staat is het gevaar voor personen of de scheepvaart
te weren

Dit voorschrift is niet van toepassing op duwbakken noch op andere niet gemotoriseerde schepen.
Zo deze schepen deel uitrnaken van een samenstel, moet het schip aan boord waan'an zich de
schipper van het samenstel bevindt, het "blijf weg"-sein geven.

2.}let "blijf-weg"-sein bestaat uit een lichtsein en een geluidssein. Het geluidssein bestaat uit een
korte en een lange stoot die ononderbroken gedurende ten minste 15 minuten worden herhaald.

Het in artikel 4.01, lid 2 voorziene lichtsein moet met dit geluidssein worden gesynchroniseerd.
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De geluidsinstallatie moet hiertoe zodanig zijn uitgerust dat na het inschakelen het sein automatisch
wordt gegeven. Bovendien moet de inrichting zodanig beveiligd zrjn, dat het sein niet ongewild in
werking kan worden gesteld.

3. Een schip dat het "blijf weg"-sein hoort, moet alle gepaste maatregelen nemen om het dreigend
gevaar te voorkomen, in het bijzonder:

a) indien het zich begeeft in de richting van het gevaarsgebied, zich zo ver mogelijk hiervan
verwijderd houden en zo nodig keren,

b) indien het het gevaarsgebied reeds is gepasseerd, zijn weg vervolgen met een zo groot mogelijke
snelheid.

4. Aan boord van een schip, bedoeld in lid 3 moet men onmiddellijk volgende maatregelen nemen

a) sluiten van ramen en andere openingen die in verbinding met de buitenlucht staan;

b) doven van onbeschermde lichten en vuren;

c) algemeen rookverbod invoeren;

d) afzetten van hulpmotoren die niet noodzakelijkerwijs in bedrijf zijn;

e) alle vonkvorming vermijden.

5 Lid 2 is eveneens van toepassing op een stilliggend schip in de nabijheid van het gevaarsgebied
en dat het sein hoorT. Zo nodig moet de bemanning het schip verlaten.

6. Bij toepassing van dit aftikel dient rekening te worden gehouden met de stroom en de
windrichting.

7. Dit artikel is eveneens van toepassing indien het sein niet door een schip maar vanaf de wal wordt
gegeven.

8. De bestuurder van een vaartuig die het < blijf weg >-sein waarneemt, moet zo mogelijk
onverwij ld de bevoegde autoriteit waarschuwen.

AFDELING ll: MARIFOON

Art. 4.05. Marifoon

l. Elke marifoon aan boord van een schip moet in overeenstemming zijn en gebruikt worden
overeenkomstig de bepalingen van het Regionaal Akkoord met betrekking tot de radiotelefoondienst
voor de binnenvaart.

2.Elk groot motorschip moet zijn uitgerust met twee goed functionerende marifoons Tijdens de
vaaft moet de marifoon voor het schip-schip verkeer en deze voor de nautische informatie
permanent in de stand "klaar om te zenden" en "klaar om te ontvangen" staan. Het kanaal bestemd
voor de nautische inf-ormatie kan slechts voor een korte periode worden verlaten, zijnde de tijd om
op andere kanalen informatie te zenden of te ontvangen. Dit lid is niet van toepassing op een
stadsrondvaartboot zoals gedefinieerd in de bijlage II van het koninklijk besluit van l9 maart2006
betreffende de techni sche voorschriften voor b i nnenschepen.
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2ll.Elk klein motorschip, waarvan de lengte van de romp meer dan 7 m is, moet zijn uitgerust met
een goed functionerende marifoon. Tijdens de vaart moet de marifoon voor het schip-schip verkeer
permanent in de stand "klaar om te zenden" en "klaar om te ontvangen" staan. Het kanaal kan
slechts voor een korte periode worden verlaten, zijnde de trjd om op andere kanalen informatie te
zenden ofte ontvangen.

3. (niet overgenomen)

4. Elk schip uitgerust met een marifoon moet op het schip-schip kanaal berichten uitzenden
vooraleer het aankomt in een sectie van de waterweg zonder zicht, een engte, een brugdoorgang en

een door de beheerder van de \ /aterweg aangeduid gedeelte van de waterweg.

5. Het sein 8.1 I (aanhangsel 7) schrijft het gebruik van de marifoon voor.

6. Voor een duwstel en voor een gekoppeld samenstel is lid 2 van toepassing op het schip aan boord
waarvan zich de schipper van het samenstel bevindt.

7. Het is verboden de kanalen voor het schip-schipverkeer, de nautische informatie en het
verbinding hebben met de voor de scheepvaart ingestelde diensten te gebruiken voor mededelingen
die niet voorgeschreven zijn door dit reglement of wanneer deze niet in het belang zijn van de
veiligheid van de scheepvaart ofvan de personen aan boord.

AFDELING lll: RADAR

Art. 4.06. Gebruik van de radar

1. Een schip mag slechts gebruik maken van een radar en een Inland ECDIS apparaaf waarvan het
systeem kan gebruikt worden voor het sturen van een een schip met superpositie van het radarbeeld
(navigatie modus) voor zover:

a) het is uitgerust met een voor de behoeften van de binnenvaart geschikte radarinstallatie, in
voorkomend geval een Inland ECDIS apparaat, en een aanw(1zer van de snelheid van draaiing van
het schip die goed functioneren en die van een Iype zijn dat voor de binnenvaart is goedgekeurd.

Een niet vrij varende veerpont dient echter niet uitgerust te ziin met een aanw4zer van de snelheid
van draaiing.

b) zich aan boord een persoon bevindt die houder is van een diploma dat overeenkomstig de

daaromtrent vastgestelde regelen is afgegeven; bij goed zichtmag van een radar worden gebruik
gemaakt teneinde hiermede te oefenen, zonder dat zich een zodanig persoon aan boord bevindt.

Niettegenstaande de voorschriften van artikel 4.05, moet een klein schip minder dan 7 m, ook
uitgerust zijn met een goedwerkende marifoon voor het schip-schip verkeer.

2. In een samenstel is lid 1 slechts van toepassing op het schip aan boord waaÍvan zich de schipper
van het samenstel bevindt.

3. Een snel schip moet tijdens de vaart de radar gebruiken

4. Een schip dat direct van zee komt of er direct naar toe vaart mag in plaats van met een aanwijzer
van de snelheid van draaiing zoals bedoeld in lid l, uitgerust zijnmet een ander daartoe geschikt
middel of instrument



BELCISCH STAATSBLAD - 1,8.04.2014 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE 33437

Art. 4.01 (niet overgenomen)

HOOFDSTUK 5. VERI(EERSTEKtrNS . MARKERING VAN DE VAARGEUL

Art. 5.01. Verkeerstekens

l. Aanhangsel 7 behorend bij dit reglement vermeldt welke verkeerstekens kunnen worden
aangebracht voor de scheepvaart, en bepaalt tegelijk de betekenis van die tekens.

De verkeerstekens worden onderscheiden in:

- A: verbodstekens

- B: gebodstekens

- C: beperkingstekens

- D: aanbevelingstekens

- E: aanwijzingstekens

- F: bijkomende tekens

- G: tekens aan kunstwerken

- H: tekens voor bewegwijzering en kilometrering

2. Onverminderd de andere reglementaire voorschriften en met inbegrip van de bijzondere bevelen
bedoeld in artikel l.19, dienen de schippers zich te houden aan de in lid I bedoelde verkeerstekens.

Art. 5.02. Markering van de vaargeul

Aanhangsel 8 behorend bij dit reglement vermeldt de tekens welke kunnen worden aangewend voor
de markering van de vaargeul, en bepaalt de voorwaarden waaronder deze tekens worden gebruikt.

HOOF'DSTUK 6. VAARREGELS

AFDELING I: ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 6.01. Definities

1, In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a) naderen op tegengestelde koersez: indien twee schepen elkaar naderen op koersen die recht of
vrijwel recht aan elkaartegengesteld zijn (schets, aanhangsel l2),

b) voorbijlopen. indien een schip (de oploper) een ander schip (de opgelopene) nadert uit een
richting van meer dan 22"30' achterlijker dan dwars van dat schip, en het voorbijvaart (schets,
aanhangsel 12);

c) kruisende koersen'. indien een schip een ander nadert op een wijze die verschilt van deze bedoeld
onder a) en b) hierboven (schets, aanhangsel l2);
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2. ln geval van twijfèl hebben de regels voor het naderen op tegengestelde koersen en voorbijlopen
voorrang op de regels voor kruisende koersen.

Art. 6.01/1 Snel schip

Een snel schip is verplicht aan alle andere schepen de ruimte te laten die zij nodig hebben om hun
koers te volgen en om te manoeuvreren; het mag niet verlangen, dat deze voor hem uitwijken.

Art. 6.02. Kleine schepen: algemene beginselen

1 In dit hoofdstuk worden onder een klein schip ook verstaan: een sleep of een gekoppeld
samenstel, uitsluitend uit kleine schepen bestaande, evenals een amfibievoertuig.

2. Wanneer een vaarregel van dit hoofdstuk niet van toepassing is tussen een klein schip en een
groot schip is het kleine schip verplicht aan het groot schip, met uitzondering van een snel schip, de
ruimte te laten die dit nodig heeft om zijn koers te volgen en om te manoeuvreien; het mag niet
verlangen, dat dit voor hem uitwijkt (schets, aanhangsel 12).

Art.6.02ll. Marifoon

Onverminderd de voorschriften van dit hoofdstuk dienen de schepen tijdig gebruik te maken van
hun marifoon om voorafgaandelijk hun manoeuvre aan te kondigen.

AFDELING II: NADEREN OP TEGENGESTELDE KOERSEN, KRUISENDE KOERSEN,
VOORBIJLOPEN

Art. 6.03. Algemene beginselen

l. Schepen mogen slechts elkaar voorbijvaren op tegengestelde koersen of elkaar voorbijlopen,
indien de vaargeul voldoende breed is voor de gelijktijdige doorvaart, en dit met inachtneming van
de plaatselijke omstandigheden en de bewegingen van de andere schepen.

2. Bij een samenstel mogen de voorgeschreven tekens slechts worden getoond of gegeven door het
schip, aan boord waarvan zich de schipper van het samenstel bevindt of in geval van een sleep door
het eerste gesleepte vaartuig.

3. Schepen welke koersen volgen zo dat elk gevaar voor aanvaring is uitgesloten mogen noch hun
koers, noch hun snelheid zodanig wijzigen dat daaruit gevaar voor aanvaring kan ontstaan.

4. Elke schipper die een gevaar voor aanvaring vaststelt moet een reeks zeer korte stoten geven.

Art. 6.03/1. Kruisende koersen

1. Indien de koersen van twee schepen elkaar kruisen, zo dat gevaar voor aanvaring bestaat, dient
het schip dat de zljde van de vaargeul aan stuurboord volgt, ztjn weg te vervolgen en moet het
andere schip uit'wijken (schets, aanhangsel l2).

1/l.Indien de koersen van twee schepen elkaar kruisen, zo dat gevaar voor aanvaring bestaat, in
geval geen der schepen de vaargeul aan stuurboord volgt, moet het schip dat het andere aan
stuurboordzijde van zich heeft uitwijken en, indien de omstandigheden het toelaten, vermijden vóór
het andere te kruisen (schets, aanhangsel I2).Deze bepaling is niet van toepassing tussen een klein
schip en een groot schip.
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2. De bepalingen van lidIll z4nniel van toepassing in de gevallen voorzien brj de artikelen 6.13,
6.14 en 6.16.

3.Indien de koersen van een klein motorschip, een klein zeilschip of een klein door spierkracht
voortbewogen schip elkaar kruisen, zo dat gevaar voor aanvaring bestaat, in geval geen der schepen
de vaargeul aan stuurboord volgt, moet, in afwijking van lid 1/l:

a) het motorschip uitwijken voor het zeilschip of het door spierkracht voortbewogen schip (schets,
aanhangsel l2), en

b) het door spierkracht voortbewogen schip uitwijken voor het zeilschip (schets, aanhangsel l2).

4. Indien de koersen van twee zeilschepen elkaar kruisen, zo, dat gevaar voor aanvaring bestaat, in
geval geen der schepen de vaargeul aan stuurboord volgt, moet, in afwijking van lid 1/1 :

a) ingeval beide schepen over verschillende boeg liggen, het schip dat over stuurboordboeg ligt
uitwijken voor het schip dat over bakboordboeg ligt (schets, aanhangsel l2);

b) ingeval beide schepen over dezelfde boeg liggen, het loefwaartse schip uitwijken voor het
lijwaartse (schets, aanhangsel l2),

c) ingeval een schip dat over stuurboordboeg ligt aan zijn loefzijde een schip ziet en niet met
zekerheid kan bepalen, ofdat schip over stuurboord- dan wel over bakboordboeg ligt, het daarvoor
uitwijken.

Dit lid is niet van toepassing tussen een klein zeilschip en een groot zeilschip.

Art. 6.04. Naderen op tegengestelde koersen - Hoofdregel

1. Indien twee schepen elkaar naderen op tegengestelde koersen, zô dat gevaar voor aanvaring
bestaat, dient het schip dat de zijde van de vaargeul aan stuurboord volgt, zijnweg te vervolgen en

moet het andere schip uitwijken (schets, aanhangsel 12).

1/1. Indien twee schepen elkaar naderen op tegengestelde koersen, zo, dat gevaar voor aanvaring
bestaat, in geval geen der schepen de vaargeul aan stuurboord volgt, moet elk van beide naar
stuurboord uitwijken, zodat zij elkaar bakboord op bakboord voorbijvaren (schets, aanhangsel l2).
Deze bepaling is niet van toepassing tussen een klein schip en een groot schip.

2. (nieT overgenomen)

3. (niet overgenomen)

4. (niet overgenomen)

5. (niet overgenomen)

6. (niet overgenomen)

7. (niet overgenomen)

8. Indien een klein motorschip, een klein zeilschip en een klein door spierkracht voortbewogen
schip elkaar naderen op tegengestelde koersen, zo, dat gevaar voor aanvaring bestaat, in geval geen
der schepen de vaargeul aan stuurboord volgt, moet, in afwijking van lid 1/l:
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- het motorschip uitwijken, zo mogelijk naar stuurboord, voor het zeilschip of het door spierkracht
voortbewogen schip (schets, aanhangsel I2), en

- het door spierkracht voortbewogen schip uitwijken, zo mogelijk naar stuurboord, voor het
zeilschip (schets, aanhangsel l2).

9. Indien twee zeilschepen elkaar naderen op tegengestelde koersen, zo dat gevaar voor aanvaring
bestaat, in geval geen der schepen de vaargeul aan stuurboord volgt, moet, in afwijking van lid 1/1,
het schip dat over stuurboordboeg ligt uitwijken voor het schip dat over bakboordboeg ligt (schets,
aanhangsel 12).Dit lid is niet van toepassing tussen een klein zeilschip en een groot zeilschip.

Art. 6.05. Naderen op tegengestelde koersen tussen grote schepen - Afwijking van de
hoofdregel

1. Een groot schip daT zich wil begeven naar een vaargeul, een haven, een laad- of losplaats, een
sluis, een doorvaartopening van een brug, een aanlegplaats of een plaats waar schepen mogen
liggen, gelegen aan zijn bakboordzijde, mag aan een op tegengestelde koers naderend groot schip
het verlangen kenbaar maken dat, in afwijking van artikel 6.04, het voorbijvaren stuurboord op
stuurboord geschiedt. Het schip mag het verlangen slechts kenbaar maken, nadat het zich er van
heeft vergewist, dat het mogelijk is daaraan zonder gevaar te voldoen.

2.HeT verlangen bedoeld in lid I wordt kenbaar gemaakt door het tijdig geven van: twee korte
stoten, en door het tegelijkertijd tonen aan stuurboord van (schets, aanhangsel l2):

-'s nachts:

een wit helder rondom zichtbaar flikkerlicht, eventueel in combinatie met een lichtblauw bord;

- overdag

een lichtblauw bord, in combinatie met een wit helder rondom zichtbaar flikkerlicht

Deze tekens moeten worden getoond totdat het voorbijvaren heeft plaats gehad.

Het lichtblauwe bord, dat van beide zijden zichtbaar moet zijn, moet een witte rand van ten minste
5 cm hcbben. Het raam- en stangenwerk, evenals het lantaarnhuis van het flikkerlicht, moet donker
van kleur zijn.

3. Het schip waaraan het verlangen bedoeld in lid 1 wordt kenbaar gemaakt moet daaraan voldoen
en het moet dit kenbaar maken door eveneens het geluidssein te geven en, indien het hiermede is
uitgerust, tegelijkertijd de tekens te tonen, bedoeld inlid2 (schets, aanhangsel l2).

4 Zodra is te vrezen, dat de bedoeling van het schip dat het verlangen bedoeld in lid I heeft kenbaar
gemaakt niet is begrepen door het schip waaraan dit is geschied, moet dit schip het geluidssein,
bedoeld inlid 2, herhalen.

5. krdien het schip waaraan het verlangen wordt kenbaar gemaakt, daaraan niet kan voldoen, moet
het een reeks zeer korte stoten geven. De schippers dienen dan alle nodige maatregelen te treffen om
het gevaar te voorkomen (schets, aanhangsel l2)
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Art. 6.06 Naderen op tegengestelde koersen tussen een snel schip en een ander schip

De artikelen 6.04 en 6,05 zijn niet van toepassing indien een snel schip een ander schip nadert op

tegengestelde koers. Indien het andere schip een snel schip is, moeten beide schepen via marifoon
overeenkomen omtrent hun ontmoeting.

Art. 6.01. Naderen op tegengestelde koersen in een engte

1. Om het naderen op tegengestelde koersen in de mate van het mogelijke te vermijden in een
gedeelte van de vaarweg waar de vaargeul geen klaarblijkelijk voldoende breedte biedt voor een
dergelijke ontmoeting (engte), zijn volgende voorschriften van toepassing:

a) een schip moet een engte zonder onnodig oponthoud doorvaren;

b) indien het uitzicht niet vrij is, moet een schip, alvorens een engte binnen te varen, één lange stoot
geven. Zo nodig, in het bijzonder wanneer de engte lang is, moet het dit sein tijdens het doorvaren
herhalen;

c) op een vaarweg waar stroom loopt moet een voor stroom varend schip de weg vervolgen en moet
een tegen stroom varend schip de weg vrijlaten (schets, aanhangsel l2);

d) op een vaarweg waar geen stroom loopt moet:

i) een schip dat aan stuurboord geen hindernis tegenkomt of dat bij een bocht de buitenzij de daarvan
aan stuurboord heeft de weg vervolgen en moet een ander schip de weg vrijlaten. Deze bepaling is
niet van toepassing tussen een klein schip en een groot schip (schets, aanhangsel 12).

ii) indien een klein zeilschip een klein motorschip of een klein door spierkracht vooftbewogen schip
elkaar op tegengestelde koersen naderen, in afwijking van de bepalingen van i), het zeilschip de weg
vervolgen en het andere schip de weg vrijlaten (schets, aanhangsel l2);

iii) indien twee zeilschepen elkaar op tegengestelde koersen naderen, het schip dat vóór de wind
zetlt of, indien beide schepen het bezeild hebben, in afwijking van de bepalingen van i), het schip
dat over bakboordboeg ligt de weg vervolgen en moet het andere schip de weg vrijlaten Deze
bepaling is niet van toepassing tussen een klein zeilschip en een groot zeilschip (schets,

aanhangsel 12).

2.Ingeval het naderen op tegengestelde koersen in een engte onmogelijk kan worden vermeden
dienen de schippers alle mogelijke maatregelen te treffen zodat het voorbijvaren op de plaats en in
de voorwaarden gebeurt die het minste gevaar oplevert.

3 Lid 1, b), c) en d) gelden niet voor engten, waar de doorvaart door middel van tekens wordt
geregeld.

Art. 6.08. Verbod tot naderen op tegengestelde koersen door tekens langs de vaarweg

1. In de gedeelten van de vaarweg aangeduid door het verbodsteken 4.4 of 4.4.I (aanhangsel 7) is
artikel 6.07 van toepassing.

2. Indien de scheepvaart afwisselend slechts in één richting wordt toegelaten, wordt

- het verbod de vaart te vervolgen aangeduid door het verbodsteken 4.1 (aanhangsel 7),
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- de toestemming de vaart te vervolgen aangeduid door het aanwijzingsteken E.l (aanhangsel 7).

Gelet op de plaatselijke omstandigheden kan het verbodsteken voorafgaand worden aangekondigd
door het gebodsteken 8.8 (aanhangsel 7).

Art. 6.09. Voorbijlopen: algemene bepalingen

l. Een schip mag een ander schip slechts voorbijlopen, nadat het zich er van heeft vergewist, dat dit
zonder gevaar kan geschieden,

2.Het schip dat wordt opgelopen moet het voorbijlopen voor zover nodig en mogelijk
vergemakkelijken. Het moet snelheid verminderen, indien dit nodig is om het voorbijlopen zonder
gevaar en in zo korte tijd te doen geschieden, dat de andere schepen daardoor niet worden
gehinderd.

Deze bepaling geldt niet voor een groot schip dat wordt opgelopen door een klein schip.

Art. 6.10. Voorbijlopen

l. Als algemene regel moet de oploper aan bakboord van de opgelopene voorbijlopen. Indien er
geen gevaar voor aanvaring is, mag echter de oploper aan stuurboord van de opgelopene
voorbijlopen (schets, aanhangsel l2). Indien het voorbijlopen mogelijk is zonder dat de opgelopene
zijn koers wijzig¡, behoeft de oploper geen geluidssein te geven.

2. Indien het voorbijlopen niet kan geschieden zonder dat de opgelopene zijn koers wijzigt, of indien
het te vrezen is dat de opgelopene de bedoeling van de oploper om voorbij te lopen niet heeft
begrepen, en daardoor gevaar voor aanvaring bestaat, moet de oploper volgend sein geven (schets,

aanhangsel 12):

a) twee lange stoten gevolgd door twee korte stoten, zo hij aan bakboord van de opgelopene wil
voorbijlopen

b) twee lange stoten gevolgd door één korte stoot, zo hij aan stuurboord van de opgelopene wil
voorbijlopen

3. Dc opgelopene die gevolg kan geven aan het verlangen van de oploper moet aan de door deze
gevraagde zijde voldoende ruimte laten door zo nodig naar de andere zijde uit te wijken en mag
volgend sein geven (schets, aanhangsel l2):

a) één korte stoot, zo het oplopen aan bakboord moet plaatsvinden,

b) twee korte stoten, zo het oplopen aan stuurboord moet plaatsvinden.

4. Indien het voorbijlopen niet aan de door de oploper gevraagde zrjde maar wel aan de andere zijde
kan geschieden, moet de opgelopene volgend sein geven (schets, aanhangsel 12):

a) één korte stoot, zohet voorbijlopen aan zrjn bakboordzijde mogelijk is;

b) twee korte stoten, zo het voorbijlopen aan zljn stuurboordzijde mogelijk is.

De oploper die onder deze omstandigheden nog wil voorbijlopen moet volgend sein geven (schets,
aanhangsel l2):

- twee korte stoten, in het geval onder a);
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- één korte stoot in het geval onder b).

De opgelopene moet dan voldoende ruimte laten aan de zijde waar het voorbijlopen moet
geschieden door zo nodig naar de andere zijde uit te wijken.

5. krdien het voorbijlopen zonder gevaar voor aanvaring niet mogelijk is, moet de opgelopene vijf
korte stoten geven (schets, aanhangsel l2).

6. De leden 2 tot 5 hierboven zij n niet van toepassing tussen een klein schip en een groot schip, noch
tussen kleine schepen onderling.

7 Indien een zeilschip een ander zeilschip oploopt, moet het, zo mogelijk, aan loef voorbijlopen
(schets, aanhangsel l2). Deze bepaling geldt niet voor een groot zeilschip dat een klein zeilschip
oploopt.

Een schip dat door een zeilschip wordt opgelopen, moet, zo mogelijk, ertoe medewerken, dat dit aan
loef kan voorbijlopen.Deze bepaling geldt niet voor een groot schip dat wordt opgelopen door een
klein zeilschip.

Art. 6.11. Verbod tot voorbijlopen door tekens langs de vaarweg

Onverminderd de bepalingen van artikel 6.08, lid l, mag een schip een ander schip niet
voorbijlopen:

a) op de gedeelten van de vaarweg, aangeduid door het verbodsteken A.2 of A.4 (aanhangsel 7);

b) in het geval van samenstellen onderling, op de gedeelten van de vaarweg, aangeduid door het
verbodsteken 4.3 of A4.l (aanhangsel 7) Dit verbod geldt evenwel niet, ingeval één van die
samenstellen een duwstel is, waarvan de grootste lengte en de grootste breedte niet meer dan 110 m
respectievelijk 12 m bedragen;

AFDELING III: ANDERE VAARREGELS

Art. 6.12. Varen op plaatsen waar de te volgen weg wordt voorgeschreven

Op de gedeelten van de vaarweg waar de te volgen weg is voorgeschreven door de gebodstekens
B.l,B.2a,B,2b,B.3a,8.3b, of B.4a,B.4b (aanhangsel 7), moet het schip de weg volgen die door
dat teken wordt kenbaar gemaakt. Het einde van deze gedeelten kan door het aanwijzigingsteken
E.1 I (aanhangsel 7) worden aangeduid.

Art.6.13. Keren

1. Een schip mag slechts keren nadat het zich er van heeft vergewist, dat dit zonder gevaar kan
geschieden en zonder dat de andere schepen worden genoodzaakt hun koers of hun snelheid
plotseling en in sterke mate te wijzigen.

2 Indien het voorgenomen manoeuvre een ander schip zou noodzaken zijn koers of zijn snelheid te
wijzigen, moet het schip, dat wil keren dit trjdig tevoren aankondigen door het geven van volgend
sein (schets, aanhangsel l2):

a) één lange stoot gevolgd door één korte stoot, zohet over stuurboord wil keren;

b) één lange stoot, gevolgd door twee korte stoten , zo het over bakboord wil keren.
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3. De andere schepen moeten dan, voor zover nodig en mogelijk is, hun snelheid en hun koers
wijzigen om het keren zonder gevaar toe te laten.

4. De bepalingen van de leden I tot 3 zijn niet van toepassing voor het gedrag van een klein schip
ten opzichte van een groot schip. Voor kleine schepen onderling gelden enkel leden I en 3.

5. Op de gedeelten van de vaarweg aangeduid door het verbodsteken 4.8 (aanhangsel 7) mag een

schip niet keren. Met het aanwijzingsteken E.8 (aanhangsel 7) wordt een gedeelte van de vaarweg
aangeduid waar het keren kan gebeuren, echter met inachtneming van de voorschriften van dit
artikel

Ãrt. 6.14. Gedrag bij het vertrek

De bepalingen van artikel 6.13, leden 1,2,3 en 4 zljn eveneens van toepassing op een schip met
uitzondering van een veerpont, dat zijn ankerplaats of zijn ligplaats verlaat zonder te keren; evenwel
moet dit schip, in plaats van de bij lid 2 van dat artikel vermelde seinen, geven (schets,

aanhangsel 12):

a) één korte stoot zohet schip stuurboord uitgaat;

b) twee korte stoten zohet schip bakboord uitgaat.

Art. 6.15. Verbod zich in de tussenruimten tussen de lengten van een sleep te bewegen

Het is verboden zich in de tussenruimten tussen de lengten van een sleep te begeven.

Art.6.16. In- en uitvaren van havens en nevenvaargeulen, uitvaren gevolgd door het
oversteken van de hoofdvaargeul

1 Een schip mag slechts een haven ofeen nevenvaargeul uitvaren ofeen hoofdvaargeul oversteken
of een haven of een nevenvaargeul invaren, nadat het zich er van heeft vergewist, dat dit zonder
gevaar kan geschieden en zonder andere schepen te noodzaken hun koers of hun snelheid plotseling
en in sterke mate te wijzigen.

Op een vaarweg waar stroom loopt moet een voor stroom varend schip dat is genoodzaakt op te
draaien om een haven of een nevenvaargeul in te varen voorrang verlenen aan een tegen stroom
varend schip dat eveneens deze haven ofdeze nevenvaargeul wil invaren.

Bij de samenkomst of de kruising van vaargeulen kan een hoofd- of een nevenvaargeul worden
aangeduid door het teken E.9 of E.l0 (aanhangsel 7).

2. Indien door één der in lid I bedoelde manoeuvres een ander schip zou of kan worden
genoodzaakt zijn koers of zijn snelheid te wijzigen, moet het schip zijn manoeuvre tijdig tevoren
aankondigen door het geven van (schets, aanhangsel 12):

a) drie lange stoten gevolgd door één korte stoot, zo het na het uitvaren of vóór het invaren
stuurboord uit zal gaan',

b) drie lange stoten gevolgd door twee korte stoten, zo het na het uitvaren of vóór het invaren
bakboord uitzal gaan;

c) drie lange stoten, zohe| na het uitvaren de hoofdvaargeul zal oversteken.
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Vóór het einde van het oversteken moet het schip zo nodig geven

- één lange stoot gevolgd door één korte stoot, zo het stuurboord uit wil gaan;

- één lange stoot gevolgd door twee korte stoten, zo het bakboord uit wil gaan

3. De andere schepen moeten danzo nodig, hun koers en hun snelheid w1zigen om het manoeuvre
zonder gevaú mogelijk te maken

Deze bepaling bhJft ook van kracht indien het teken B.l0 (aanhangsel 7) geplaatst is op de
hoofdvaargeul nabij de uitmonding van een haven ofeen nevenvaargeul.

4. Írdien één van de tekens 8.9 geplaatst is nabij de uitgang van een haven of een nevenvaargeul,
mag het schip dat de haven of de nevenvaargeul verlaat, zich niet op de hoofdvaargeul begeven of
deze oversteken, indien dit manoeuvre een schip op de hoofdvaargeul noodzaakt zijn koers of
snelheid te wijzigen.

5. Een schip op een hoofdvaargeul mag een haven of een nevenvaargeul niet invaren indien langs
deze hoofdvaargeul het licht A.t (aanhangsel 7) in combinatie met het bijkomend teken F.2
(aanhangsel 7) worden getoond. Een schip mag een haven ofeen nevenvaargeul niet uitvaren indien
langs deze haven of deze nevenvaargeul vóór de uitmonding in de hoofdvaargeul bovenvermelde
tekens worden getoond.

6. Een schip op een hoofdvaargeul mag, ook indien daardoor een ander schip zou worden
genoodzaakt zijn koers of zijn snelheid te wijzigen, een haven of een nevenvaargeul invaren, indien
langs deze hoofdvaargeul vóór de uitmonding van die haven of die nevenvaargeul het teken E I
(aanhangsel 7) wordt getoond in combinatie met het bijkomend teken F.2 (aanhangsel 7). Een schip
mag een haven of een nevenvaargeul uitvaren, indien langs deze haven of nevenvaargeul vóór de
uitmonding daawan in de hoofdvaargeul bovenvermelde tekens worden getoond. In het laatste geval
moet het schip, indien nodig, eveneens de geluidsseinen bedoeld in lid 2, geven.

7 Lid I geldt niet voor een klein schip dat manoeuvreert ten opzichte van een groot schip. Lid 2 is
niet van toepassing tussen en klein schip en een groot schip. Leden 3 en 4 gelden niet voor een groot
schip dat manoeuvreert ten opzichte van een klein schip. Tussen kleine schepen onderling zijn enkel
leden l, 3 en4 van toepassing.

Ãrt. 6.17. Op gelijke hoogte varen

1. Schepen mogen slechts op gelijke hoogte varen indien de beschikbare ruimte dit zonder hinder of
gevaar voor de scheepvaart toelaat.

2. Behalve bij voorbijlopen en bij voorbijvaren op tegengestelde koersen, mag een schip niet varen
binnen een afitand van 50 m van een schip, een duwstel of een gekoppeld samenstel dat de tekens
voert voorgeschreven in artikel 3 . 14, leden 2 en 3 , of in artikel ll .02.

3. Onverminderd de bepalingen van artikel I.20 mag een schip niet langszijde komen van een
varend schip of een varend drijvend voorwerp, zich daaraan vastmaken of zich in het kielzog
daarvan laten meevoeren zonder uitdrukkelijke toestemming van de schipper daarvan.

4. Waterskiërs of personen die watersport beoefenen zonder gebruik te maken van een schip moeten
voldoende afstand houden van een varend schip, een varend drijvend voorwerp of van een drijvend
werktuig in bedrijf.
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Art. 6.18. Verbod om ankers, kabels of kettingen te laten slepen

l.Het is verboden om ankers, kabels of kettingen te laten slepen.

2.Dit verbod geldt niet voor een schip dat zichverplaatst op een ligplaats of dat een manoeuvre
uitvoert, tenzij dit geschiedt:

a) op een afstand van minder dan 100 m van een brug, sluis, stuw, veerpont of drijvend werktuig in
bedrijf;

b) op de gedeelten van de vaarweg, aangeduid door het verbodsteken 4.6 (aanhangsel 7),
overeenkomstig artikel 7.03, lid 1.b)

3. Dit verbod is niet van toepassing op het gedeelte van de vaarweg aangeduid overeenkomstig lid 2
van artikel 7 03, door het aanwijzingsbord E.6 (aanhangsel 7)

Art. 6.19. Zich laten drijven

Een schip mag zich niet met de stroom mee laten drijven, zonder dat het van een middel tot
voortbeweging gebruik maakt.

Dit verbod geldt niet voor kleine verplaatsingen op de ligplaats, bij laden en bij lossen, noch voor
een zeilend schip dat als gevolg van het wegvallen van de wind gedwongen is zichte laten drijven.

Lrt. 6.20. Hinderlij ke waterbeweging

t. Een schip moet zijn snelheid zodanig regelen, dat hinderlijke waterbeweging waardoor schade
aan een stilliggend schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting zou kunnen worden
veroorzaakt, wordt vermeden. Meer bepaald moet het tijdig zijn snelheid verminderen, echter niet
beneden die welke nodig is voor het veilig sturen:

a) voor een havenmond;

b) in de nabijheid van een schip dat gemeerd is aan de oever of aan een ontschepingplaats of dat
wordt geladen of gelost,

c) in de nabijheid van een schip dat op een gebruikelijke ligplaats stillig;

d) in de nabijheid van een veerpont;

e) op de gedeelten van de vaarweg aangeduid door het teken 4.9 (aanhangsel 7)

2. (niet overgenomen)

3. Ter hoogte van een schip, dat de tekens voorgeschreven bij artikel 3.25,lid I c) of aan de zijde
\¡/aar een schip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting de tekens overeenkomstig artikel 3.29,
lid 1 voert, moeten de andere schepen hun snelheid verminderen volgens de voorschriften van lid 1.

Bovendien moeten zij zover mogelijk daarvan verwijderd blijven.

A,rt. 6.21n. Manoeuvreerbaarheid van schepen en samenstellen

1. Een motorschip datzorg| voor de voorlbeweging van een samenstel moet een verrnogen hebben
dat voldoende is om de goede manoeuvreerbaarheid van het samenstel te verzekeren.
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2.Een motorschip, een duwstel en een gekoppeld samenstel waarvan de lenge meer dan 110m
bedraagt, evenals een motorschip, een duwstel en een gekoppeld samenstel die op een vaarweg waar
stroom loopt voor stroom varend niet kunnen keren, moeten tijdig zonder te keren kunnen
stilhouden zo dat de manoeuvreerbaarheid tijdens en na het stilhouden goed blijft.

Ãrt.6.21b. Bijzondere bepalingen voor duwstellen en gekoppelde samenstellen

1. Een duwstel en een gekoppeld samenstel mogen geen sleepdienst verrichten.

2. Indien een duwstel andere elementen dan duwbakken bevat, moeten deze elementen aan
langszijde van het duwstel zijn vastgemaakt.

3 Een zeeschipbak mag niet voor in een duwstel worden geplaatst tenzij de ankers kunnen worden
aangebracht voor aan het duwstel.

A,rt. 6.21c. Communicatie aan boord

l.Indien de lengte van een alleen varend motorschip, van een duwstel of van een gekoppeld
samenstel meer dan 110 m bedraagt, moet er een spreekverbinding bestaan:

a) tussen de stuurhut en de kop van het motorschip;

b) tussen de duwboot en de kop van het duwstel;

c) en voor wat betreft het gekoppeld samenstel, tussen de stuurhut van het motorschip of één der
motorschepen die dienen voor de voortbeweging en de kop van het samenstel.

2. Bij een sleep moet er een telefoonverbinding bestaan tussen de besturingseenheden van alle
schepen.

3. Indien de marifoon wordt gebruikt als telefoonverbinding mag dit slechts gebeuren op de kanalen
bestemd voor het verkeer aan boord van schepen.

Art.6.2l/1. Verplaatsen van een duwbak buiten het verband van een duwstel

Een duwbak mag slechts buiten het verband van een duwstel worden verplaatst:

a) gekoppeld aan een motorschip;

b) op eigen kracht over korte afstanden, tijdens het samenstellen of ontkoppelen van een duwstel.

c) (niet overgenomen)

Ãrt.6.22. Stremming en beperking van de scheepvaart

1. Alle schepen dienen stil te houden vóór het algemene verbodsteken A.l (aanhangsel 7),

2. Een schip mag niet varen op een vaarweg of een gedeelte daarvan, dat aangeduid is met een teken
A.1a (aanhangsel 7). Deze bepaling is niet van toepassing op een klein schip dat geen motorschip is.
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Art. 6.22/l Varen langs een in bedrijf zijnd drijvend werktuig of een vastgevaren of gezonken
schip en langs een schip dat slechts beperkt kan manoeuvreren

Een schip mag niet varen langs een schip, zoals bedoeld in artikel 3.25, aan de zijde waar 's nachts
het rode licht en overdag de rode bol of het rode bord wordt getoond, noch langs een schip, zoals
bedoeld in artikel 3.34, aan de zijde waar's nachts twee rode lichten en overdag twee zwarte bollen
worden getoond.

AFDELING IV: VEERPONTEN

Art. 6.23. Vaarregels voor veerponten

1. Een veerpont mag de vaargeul slechts oversteken, na zich er van vergewist te hebben dat dit
zonder gevaar kan geschieden en zonder dat andere schepen worden genoodzaakt hun koers ofhun
snelheid plotseling en in sterke mate te wijzigen.

2. Een niet vrij varende veerpont moet zich voorts houden aan de volgende regels:

a) indien de veerpont buiten dienst is moet ze ligplaats nemen op de hiertoe aangeduide plaats.
Indien geen ligplaats werd aangeduid, dient ze zodanig ligplaats te nemen dat de vaargeul vr¡ blijft;

b) Indien de langskabel van een veerpont de vaargeul kan versperren, mag de veerpont niet
stilliggen aan de zijde van de vaargeul tegenover het ankerpunt van de kabel tenzij strikt
noodzakelijk voor ontschepen en inschepen. Tijdens deze manoeuvres, mogen de aankomende
schepen het vrijmaken van de vaargeul eisen door het geven van een lange stoot op het gewenste
tijdstip;

c) ze mag zich niet langer in de vaargeul bevinden dan voor de uiwoering van de dienst nodig is

AFDELING V: DOORVAREN VAN BRUGGEN, STUWEN EN SLUIZEN

Ä,rt.6.24. Doorvaren van bruggen en stuwen - Algemene bepalingen

1. De doorvaartopening van een brug, van een stuw of van een aan beide zijden openstaande sluis,
waar de vaargeul niet voldoende ruimte biedt voor het elkaar voorbijvaren van twee schepen, is een
engte, zoals bedoeld in artikel 6 0l lid l.d) en waarvoor de regels van artikel 6.07 toepasselijk zijn.

2. Indien de doorvaart doorheen de doorvaartopening van een brug of stuw toegelaten is, en deze
opening toont:

a)het teken 4.10 (aanhangsel 7), dan mag een schip in deze doorvaartopening niet varen buiten de
begrenzing, aangeduid door de twee borden die dit teken vormen;

b) het teken D.2 (aanhangsel 7), dan wordt aanbevolen in deze doorvaartopening uitsluitend te varen
binnen de begrenzing, aangeduid door de twee borden die dit teken vormen.

Art. 6.25. Doorvaren van vaste bruggen

l. Een schip mag niet varen door de doorvaartopening van een vaste brug waarboven wordt
getoond: één of meer rode lichten of borden rood-wit-rood (teken A. l, aanhangsel 7).

2. krdien boven een doorvaartopening van een vaste brug wordt getoond:
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a) het teken D.la (aanhangsel 7) of

b) hetteken D,1b (aanhangsel 7),

wordt aanbevolen bij voorkeur van deze doorvaartopening gebruik te maken.

Ingeval van het teken vermeld onder a) is de doorvaartopening vrij voor de scheepvaart in beide
richtingen, ingeval van het teken vermeld onder b) is de doorvaartopening verboden voor de
scheepvaart uit tegenovergestelde richting.

3. Indien bepaalde doorvaartopeningen van een vaste brug aangegeven zijn volgens de in lid 2
vermelde bepalingen, mogen de niet aldus gesignaleerde doorvaartopeningen door de scheepvaart
worden gebruikt op eigen risico.

{rt.6.26. Doorvaren van beweegbare bruggen

1 Onverminderd de andere bepalingen in dit reglement en de andere van kracht zijnde
voorschriften, dient de schipper bij het naderen en bij de doorvaart van beweegbare bruggen gevolg
te geven aan de aanwijzingen die eventueel worden gegeven door het bedieningspersoneel, ten einde
de veiligheid, de goede orde van de scheepvaart ofhet zonder oponthoud doorvaren te verzekeren.
De schipper moet zijn bedoeling om de brug te passeren kenbaar maken door het geven vanhetzij
één lange stoot, hetzij via de marifoon.

2. Bij het naderen van een beweegbare brug moet een schip snelheid verminderen. Het moet,
ingeval het de doorvaartopening niet mag of wil doorvaren, vóór het teken 8.5 (aanhangsel 7)
stilhouden

3. Bij het naderen van een beweegbare brug mag een schip een ander schip niet voorbijlopen,Tenzrj
op aanwijzing van het bedieningspersoneel.

4 Het doorvaren van beweegbare bruggen kan worden geregeld door de volgende tekens, geplaatst
hetzij aan weerszijden van de doorvaartopening op gelijke hoogte, helzlj aan stuurboordzijde
daarvan:

a) één rood vast licht (teken A. l; aanhangsel 7): de doorvaart is verboden, de brug wordt bediend;

b) een rood vast licht en een groen vast licht, beide op dezelfde hoogte ofwel een rood vast licht
boven een groen vast licht (teken ,{.1 1; aanhangsel 7): het doorvaren is nog verboden, maar de brug
zal worden geopend en de schepen dienen zichklaar te maken voor de doorvaart;

cl) één groen vast licht (teken E.1; aanhangsel 7): de doorvaart is toegestaan;

c2) twee groene vaste lichten boven elkaar (teken E.1; aanhangsel 7): de doorvaart is toegestaan, de
brug is in geopende toestand en wordt niet bediend;

c3)een rood vast licht en daaronder een groen flikkerlicht (teken A.ll.1; aanhangselT): de
doorvaart is verboden, tenzij het schip de doorvaartopening reeds zo dicht genaderd is, dat
stilhouden redelijkerwijze niet meer mogelijk is;

d) twee rode vaste lichten boven elkaar (teken A.l, aanhangsel 7): de doorvaart is verboden, de brug
wordt niet bediend;



33450 BELGISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE

e) een geel licht op de brug (teken D.1a; aanhangsel 7), in combinatie met de lichten onder a) of d):
de doorvaart is verboden behalve voor schepen met beperkte hoogte; de scheepvaart is in beide
ri chti ngen toegestaan;

fl trvee gele lichten op de brug (teken D.lb; aanhangsel 7), in combinatie met de lichten onder a) of
d): doorvaart verboden behalve voor schepen met beperkte hoogte; de scheepvaart is in de
tegenovergestelde richting verboden.

5. De rode lichten, bedoeld in lid 4 kunnen worden vervangen door het bord van teken 4.1
(aanhangsel 7), de groene lichten door het bord van teken E. I (aanhangsel 7) en de gele lichten door
hetbord van teken D.l (aanhangsel 7).

6. (niet overgenomen)

Art. 6.27. Doorvaren van stuwen

1. Het is verboden door de opening van een stuw te varen waar het teken A.l (aanhangsel 7) wordt
getoond.

2. Een schip mag slechts door de opening van een stuw varen waarbij aan weerszij den het teken E. I
(aanhangsel 7) wordt getoond.

3. In afwijking van Iid2 mag bij een stuw met daarboven een brug een schip eveneens door de
opening van de stuw varen, indien boven de doorvaartopening van de brug het teken D.la of het
teken D.lb (aanhangsel 7) wordt getoond. Ingeval van het teken D.la is de doorvaartopening vrij
voor de doorvaart uit beide richtingen, ingeval van het teken D.lb is de doorvaart uit de
tegenovergestel de richting verboden.

Art. 6.28. Doorvaren van sluizen

1. Bij het naderen van een wachtplaats voor een sluis moet een schip snelheid verminderen. Het
moet, ingeval het de sluis niet onmiddellijk mag of wil invaren, vóór het teken 8.5 (aanhangsel 7)
stilhouden. De schipper moet zijn bedoeling om de sluis te passeren kenbaar maken door het geven
van hetzij één lange stoot, hetzij via de marifoon.

2. Op een wachtplaats van een sluis en in een sluis, moet een schip, dat met een marifooninstallatie
is uitgerust, uitluisteren op het kanaal van de sluis.

3. De schepen moeten de sluis in volgorde van aankomst op de wachtplaats invaren. Een klein schip
dat samen met grote schepen wordt geschut, mag de sluis slechts invaren na deze grote schepen.

4. Btj het naderen van een sluis en op een wachtplaats mag een schip een ander schip niet
voorbijlopen.

5. In een sluis moet een schip zijn ankers geheel voorhalen. Dezelfde verplichting geldt op een
wachtplaats, voor zover de ankers niet worden gebruikt.

6. (niet overgenomen)

7. In een sluis

a) moet een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting ligplaats nemen binnen de
aangegeven grenzen.
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b) moet tijdens de bediening en totdat het uitvaren wordt toegestaan een schip, een drijvend voorwerp
of een drijvende inrichting, zowel aan de voor als achtersteven zodanig zijn gemeerd en moet zijn
meerkabels zodanig vieren of doorhalen, dat het de andere schepen, drijvende voorwerpen of
drij vende inrichtingen niet beschadigt;

c) mogen slechts voorwerpen die niet kunnen zinken als wrijftrout worden gebruikt;

d) is het verboden op andere schepen, drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen, water te storten
of te laten vloeien,

e) mag een schip, zodra het is gemeerd en totdat het uitvaren van de sluis wordt toegestaan, geen
gebruik maken van zrjn middelen tot voortbeweging;

f) moet een klein schip zo mogelijk ligplaats nemen op enige afstand van een groot schip.

8. In een sluis en op een wachtplaats van een sluis moet een schip een zljwaarlse afstand van ten
minste 10 m in acht nemen ten opzichte van een schip of een samenstel dat het teken bedoeld in
artikel3.14, lid 1 voert. Deze verplichting geldt evenwel niet voor een schip of een samenstel dat
eveneens dit teken voeft, evenmin voor een schip bedoeld in artikel 3.14,lid7 .

9. Een schip of een samenstel, dat de tekens bedoeld in artikel 3.14, leden 2 en3 voert, moet zich
alleen in een sluis bevinden.

10. Een schip of een samenstel, dat het teken bedoeld in artikel 3.14,Iid 1 voert, mag niet samen
met een passagiersschip worden geschut.

11 Blj het naderen van de wachtplaats van een sluis en brj het verlaten van een sluis moet een snel
schip zich verplaatsen met een zodanige snelheid om elke schade aan schepen en gevaar voor
personen aan boord te vermijden

12.De schipper is verplicht gevolg te geven aan de aanwrjzingen die hem door het
bedieningspersoneel worden gegeven.

13. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing voor elk ander bouwwerk voor het
schutten van schepen, zoals scheepsliften en hellende vlakken.

Ãrt.6.28ll.In- en uitvaren van sluizen

1. De toegang tot een sluis wordt zowel overdag als'snachts geregeld door tekens geplaatst aan
stuurboordzijde of aan weerszijden van de invaartopening op gelijke hoogte. Deze tekens hebben de
volgende betekenis:

a) twee rode vaste lichten boven elkaar (teken A. 1, aanhangsel 7): de doorvaart is verboden, de sluis
wordt niet bediend;

b) één rood vast licht of twee rode vaste lichten naast elkaar (teken 4.1; aanhangsel 7): de doorvaart
is verboden, de sluis wordt bediend;

c) het doven van één van beide naast elkaar geplaatste rode vaste lichten of een rood vast licht en
een groen vast licht naast elkaa¡ of een rood vast licht boven een groen vast licht (teken A.l l;
aanhangsel 7): het doorvaren is nog verboden, maar de sluis zal worden geopend;

d1) één groen vast licht (teken E.l; aanhangsel 7): de doorvaart is toegestaan;
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d2)twee groene vaste lichten boven (teken E.l; aanhangsel 7): de doorvaart is toegestaan, de sluis
staat aan beide zijden open en wordt niet bediend;

2.}{et uitvarenvan een sluis kan zowel overdag als'snachts worden geregeld doortekens geplaatst
aan stuurboordzijde of aan weerszijden van de uitvaartopening op gelijke hoogte. Deze tekens
hebben de volgende betekenis:

a) één rood vast licht (teken A. 1, aanhangsel 7): uitvaren verboden;

b) één groen vast licht (teken E.1, aanhangsel 7): uitvaren toegestaan.

3 De rode lichten bedoeld in lid 1 en 2 kunnen worden vervangen door een bord van teken 4.1
(aanhangsel 7). De groene lichten bedoeld in lid 1 en 2 kunnen worden vervangen door een bord van
teken E.l (aanhangsel 7).

4 Indien noch lichten, noch borden aanwezig zijn is de toegang tot en het uitvaren van de sluis
verboden, behoudens anders luidende aanwijzingen die door het bedieningspersoneel worden
gegeven.

5. De bepalingen van dit artikel, met uitzondering van deze van lid l.e), zijn eveneens van
toepassing voor elk ander bouwwerk voor het schutten van schepen, zoals scheepsliften en hellende
vlakken.

Ãrt.6.29. Voorrang van schutting

1.In afwijking van artikel 6.28, lid3, hebben de hierna vermelde schepen recht op voorrang van
schutting:

a) de schepen voorzien van het teken vermeld in artikel 3.27

b) de schepen voorzien van het teken vermeld in artikel 3.17

2 Elk ander schip moet de nodige medewerking verlenen, opdat de schepen, bedoeld in lid 1, de
sluis zonder oponthoud zouden kunnen invaren.

3. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing voor elk ander bouwwerk om schepen
te schutten, zoals scheepsliften en hellende vlakken.

AFDELING VI: SLECHT ZICHT - VAREN OP RADAR

Art. 6.30. Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht

L Bij slecht zicht moet een schip op radar varen.

2.Een varend schip moet bij slecht zicht een veilige snelheid aanhouden die is aangepast aan de
zichtbaarheid, aan de aanwezigheid en de beweging van andere schepen en aan de plaatselijke
omstandigheden. Het moet met een marifoon aan de andere schepen de nodige inlichtingen ter
verzekering van de veiligheid van de scheepvaart geven. Een varend klein schip moet bij slechte
zichtbaarheid gebruik maken van het schip-schipkanaal of het door de bevoegde autoriteit
voorgeschreven kanaal.

3. Een schip moet bij het gaan stilliggen zoveel mogelijk de vaargeul vrijmaken.
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4.Een schip dat de vaart voortzet moet zoveel mogelijk de zijde van de vaargeul aan stuurboord
houden zodat het voorbijvaren op tegengestelde koersen bakboord op bakboord gebeurt. De
bepalingen van artikel 6.05 zijn niet van toepassing bij slecht zicht.

5. Een sleep moet op de dichtstbijzijnde daarvoor geschikte plaats gaan stilliggen, indien het zicht
tussen het motorschip en de andere schepen van de sleep dermate beperkt is dat geen tekens meer
kunnen worden gegeven.

Art. 6.31. Geluidssein van een schip dat stilligt of is vastgevaren

l. Bij slecht zicht moet een schip dat stil ligt in de vaargeul of in de nabijheid daawan, buiten de
haven of een daartoe aangeduide ligplaats, uitluisteren op het kanaal schip-schip. Wanneer het per
marifoon verneemt dat een ander vaarhrig nadeft of een geluidssein overeenkomstig de artikelen
6.32,Iid4 of 6.33,lid l, voor een naderend schip waarneemt, dan moet het zijn positie doorgeven
per marifoon ofwel het een reeks klokslagen geven. Het geluidssein moet worden herhaald met
tussenpozen van ten hoogste één minuut.

2.Het eerste lid is niet van toepassing op andere schepen van een duwstel dan de duwboot. Bij een
gekoppeld samenstel is het slechts van toepassing op één schip. Bij een sleep is het van toepassing
op de sleepboot en op het laatste schip van de sleep.

3. Op een schip dat in de vaargeul of in de nabijheid daarvan op een gevaarlijke plaats is
vastgevaren, zijn de voorgaande leden van toepassing.

4. Een schip dat stilliS zoals bedoeld in leden 1 en 2 en dat rechtstreeks van zee komt of
rechtstreeks naaÍ zee gaa|, mag bovendien één korte stoot gevolgd door één lange stoot en één korte
stoot geven. Dit sein mag worden herhaald

A,rt. 6.32. Bepalingen voor op radar varende schepen

1. Wanneer een schip op radar vaart, dient zichin de stuurhut voortdurend een persoon te bevinden
die houder is van het in artikel 4.06, lid lb, bedoelde certificaat, alsook een tweede persoon die
voldoende op de hoogte is van deze vaarmethode. Echter indien de stuurhut ingericht is voor het
voeren van het schip op radar door één persoon, volstaat het dat, zo nodig, de tweede persoon
onmiddellijk naar de stuurhut kan worden geroepen.

2.Een op radar varend schip moet, zodra het op het scherm een schip op tegengestelde koers
waarneemt of wanneer het een gedeelte van de vaarweg nadert, waar zich schepen zouden kunnen
bevinden die nog niet op het scherm te zien zln, aan de op tegengestelde koers naderende schepen
permarifoon opgeven: zijnnaam, zijn positie, zilnvaanichting en of het een groot schip, een klein
schip of een snel schip is. Het moet vervolgens met die schepen het voorbijvaren afspreken. Een
klein schip of een snel schip moet daarbij opgeven naar welke zijde het uitwijkt.

3. (niet overgenomen)

4. Wanneer met de andere schepen op tegengestelde koers geen marifooncontact tot stand komt,
moet het op radar varend schip:

a) één lange stoot geven en deze zo dikwijls als nodig is herhalen;

b) de snelheid verminderen en zo nodig stilhoude
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5. Een op radar varend schip dat per marifoon wordt opgeroepen, moet per marifoon antwoorden en
daarbij opgeven: zijnnaam, zijn positie, zijnvaanichting en of het een groot schip, een klein schip
of een snel schip is. Het moet vervolgens met het schip op tegengestelde koers het voorbijvaren
afspreken. Een klein schip of een snel schip moet daarbij opgeven naar welke z4dehet uitwijkt.

6. Bij een samenstel zijn de voorschriften van lid I tot 5 slechts van toepassing op het schip aan
boord waarvan zich de schipper van het samenstel bevindt.

Art. 6.33. Bepalingen voor niet op radar varende schepen

1 Bij slecht zicht moet een niet op radar varend schip of samenstel zich onmiddellijk naar de dichtst
bijzijnde aanlegplaats begeven. Op weg naar die aanlegplaats zijn de volgende voorschriften van
toepassing:

a) het moet zoveel mogelijk aan de kant van de vaargeul varen

b) Elk schip of schip van een samenstel waarop zich de schipper bevindt moet één lange stoot
geven; dit sein moet worden herhaald met tussenpozenvan ten hoogste één minuut. Het schip, met
uitzondering van een klein schip of een veerpont, moet voorop een uitkijk hebben; voor
samenstellen is deze uitkijk slechts verplicht op de voorste eenheid. De uitkijk moet zich in gezicht-
ofgehoorafstand van de schipper bevinden ofeen spreekverbinding met hem hebben.

c) Wanneer het schip via marifoon door een ander schip wordt aangeroepen, moet het per marifoon
antwoorden en opgeven'. zijnnaam, zijn positie, zijn vaarrichting en of het een groot schip, een
klein schip of een snel schip is. Het moet daarna met het andere schip het voorbijvaren afspreken.

d) Wanneer het schip andere schepen bemerkt waarmee geen marifooncontact tot stand komt, moet
het:

- indien het zich in de nabijheid van een oever bevindt, deze oever aanhouden en, zo nodig, vaart
minderen dan wel gaan stilliggen, totdat het voorbijvaren heeft plaats gevonden,

- indien het zich niet in de nabijheid van een oever bevindt, de vaargeul zo veel mogelijk en zo snel
mogelijk vrijmaken.

2. Een niet op radar varend veerpont moet, in plaats van het teken voorgeschreven in lid l, als
mistsein één lange stoot gevolgd door vier korte stoten geven. Het sein moet worden herhaald met
tussenpozen van ten hoogste één minuut.

AFDELING VII: BIJZONDERE REGELS

Art. 6.34. Bijzondere voorrang

1 Bij het naderen op tegengestelde koersen of bij kruisende koersen moet het ene schip uitwijken
indien het andere schip voert:

a)hetzij de tekens bedoeld in artikel 3.34;

b) hetzij de tekens bedoeld in artikel3.35.

2. Bij het naderen op tegengestelde koersen of bij kruisende koersen tussen een schip bedoeld in
lid 1.a) en een schip bedoeld in lid l.b) moet dit laatste uitwijken.
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3. Een schip mag niet op minder dan 1000 m naderen van de achterzijde van een schip dat de tekens
voert bedoeld in artikel 3.37.

Art. 6.35. Waterski en analoge activiteiten

l. Waterski en analoge activiteiten zijn enkel toegelaten overdag bij een goede zicbtbaarheid van
minstens 500 m, op de panden of delen van panden w¿urvan het begin wordt aangeduid door het
verkeerstekenEJT (aanhangsel 7) en het einde door het verkeersteken A.14 (aanhangsel 7).

2. De bestuurder van een motorvaartuig dat één of meer waterskiërs trekt, moet vergezeld zijn van
een medeopvarende van ten minste l5 jaar oud, die belast is met de sleepdienst en de bewaking van
de skier en in staat is om deze rol te vewullen.

3. Waterskiers en de bestuurders van de motorboten die de waterskiers trekken, dienen zich op een

voldoende afstand te houden van de andere schepen en van de oevers.

4. De trekkoord mag niet los in het water worden voortgesleept.

5. Hel. is verboden om personen in de lucht boven het wateroppervlak voort te slepen,

6. Behoudens anders luidende bepalingen kan het in lid 2 bedoeld vaartuig een waterscooter zijn,
voor zover deze zitlend, wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd
en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig, traject volgt.

7.ln de vakken waar waterski en analoge activiteiten zijn toegelaten, is, behoudens anders luidende
bepalingen, de vaart met zeilschepen en door spierkracht voortbewogen schepen verboden.

Art. 6.35/1. Varen met grote snelheid en varen met waterscooters

1. Het varen met een grote snelheid is enkel toegelaten overdag en bij een goede zichtbaarheid van
minstens 500 m, op de panden of delen van panden waarvan het begin wordt aangeduid door het
verkeersteken E.2I (aanhangsel 7) en het einde door het verkeersteken 4.18 (aanhangsel 7)
Behoudens anders luidende bepalingen kan dit vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze
zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een
regelmatig, min of meer rechtlijnig, traject volgt.

2. Onverminderd de bepalingen van lid I van dit artikel en lid 6 van artikel 6.35, is het varen met
grote snelheid met waterscooters enkel toegelaten overdag en bij goede zichtbaarheid van minstens
500 m, op de panden of delen van panden waarvan het begin wordt aangeduid door het
verkeerstekenE.24 (aanhangsel 7) en het einde door het verkeersteken 4.20 (aanhangsel 7).

3. Snelheid- en behendigheidswedstrijden van pleziewaartuigen zijn verboden.

4. In de vakken waar met grote snelheid mag worden gevaren, is, behoudens anders luidende
bepalingen, de vaart met zeilschepen en door spierkracht voortbewogen schepen verboden.

Ãrt. 6.3512. Zeilplanken

Het varen met zeilplanken is enkel toegelaten overdag en bij een goede zichtbaarheid van minstens
150 m, op de panden of delen van panden waarvan het begin wordt aangeduid door het
verkeersteken E.20 (aanhangsel 7) en het einde door het verkeersteken A. 17 (aanhangsel 7).
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Art. 6.35/3. Doorvaart van pleziervaartuigen

De vaart met pleziervaartuigen is verboden in de panden of delen van panden waaryan het begin
wordt aangeduid door het verkeersteken A,l3 (aanhangsel 7) en het einde door het verkeersteken
E.l6 (aanhangsel 7).

Art. 6.36. Schepen die aan het vissen zijn

1. Het vissen met sleepnetten door meerdere schepen is niet toegelaten.

2. (niet overgenomen)

3. Een schip mag niet op korte afstand achter langs een schip dat aan het vissen is naderen indien dit
schip de tekens bedoeld in artikel 3.35 voert.

{rt.6.37. Duiken en zwemmen

1. Het sportduiken of zwemmen is enkel toegelaten overdag op de panden of delen van panden
waarvan het begin wordt aangeduid door het verkeersteken E.105 (aanhangsel 7) en het einde door
het verkeersteken A. 105 (aanhangsel 7).

2.Elk schip dient een voldoende afstand te houden van een schip dat het bijkomend dagteken
bedoeld in artikel 3.36 voert.

HOOFDSTUK 7. REGELS VOOR HET LIGPLAATS NEMEN

Art. 7.01. Algemene beginselen voor het ligplaats nemen

1. Onverminderd de andere bepalingen van dit reglement moeten een schip en een drijvend
voorwerp zo dicht mogelijk bij de oever ligplaats nemen overeenkomstig hun diepgang en de
plaatselij ke omstandigheden, en wel zodanig dat de scheepvaart niet wordt belemmerd of gehinderd.

2.Een drijvende inrichting moet zodanig ligplaats nemen dat de vaargeul vrij blijfì voor de
scheepvaart.

3. Een schip, een samenstel en een drijvend voorwerp die stilliggen, en een drijvende inrichting
mogen onder geen enkele omstandigheid enig gevaar of hinder vormen.

4. Een stilliggend schip mag geen onnodige waterbeweging veroorzaken, indien daardoor gevaar of
schade voor een ander schip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting kan ontstaan.

Ãrt.7.02. Ligplaats nemen (ankeren en meren)

1. Een schip, een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting mogen geen ligplaats nemen:

a) op de gedeelten van de vaarweg waar ingevolge algemene regeling ligplaats nemen verboden is;

b) op de aldus aangewezen gedeelten van de vaarweg;

c) op de gedeelten van de vaarweg, aangeduid door het teken 4.5 (aanhangsel 7), waarbij het verbod
van toepassing is aan de zijde van de vaarweg waar het teken is aangebracht;

d) onder een brug of onder een hoogspanningslijn,
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e) in een engte en in de nabijheid daarvan, en op een gedeelte van de vaarweg waar als gevolg van
het stilliggen een engte zou ontstaan of in de nabij heid daarvan;

f) waar in een vaarweg een andere vaarweg, daaronder begrepen een haven, uitmondt;

g) in het traject van een veerpont;

h) in de route van schepen die aan een aanlegplaats willen aanleggen ofvandaar vertrekken;

i) op de gedeelten van de vaarweg, waar schepen kunnen keren, aangeduid door het teken E.8
(aanhangsel 7);

j)evenwijdigaan een schip dat het bord bedoeld in arlikel 3.33 voert, binnen de afstand die op de
witte driehoek van dit bord in meter is aangegeven,

k) op de gedeelten van de vaarweg, aangeduid door het teken 4.5.1 (aanhangsel 7), binnen de
afstand, te rekenen vanafhet teken, die daarop in meter is aangegeven.

l) behoudens toestemming van de beheerder van de waterweg, in de wachtplaats van een sluis of in
de nabij heid van kunstwerken (sluizen, bruggen, , , . )

2. Op de gedeelten van de vaarweg waar ligplaats nemen verboden is ingevolge de bepalingen van
lid l, mag een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting evenwel ligplaats nemen op
een ligplaats aangeduid door één der tekens E.5 tot en met E.7.1 (aanhangsel 7), mel inachtneming
van de artikelen 7.03 tot en met 7.06.

Art. 7.03. Ankeren en gebruik van spudpalen

1. Een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting mogen niet ankeren:

a) op de gedeelten van de vaarweg waar ingevolge algemene regeling ankeren verboden is;

b) op de gedeelten van de vaarweg, aangeduid door het teken 4.6 (aanhangsel 7),waarbij het verbod
van toepassing is aan de zljde van de vaarweg waar het teken is aangebracht.

2. Op de gedeelten van de vaarweg waar ankeren verboden is ingevolge de bepalingen van lid 1.a),

mag een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting evenwel ankeren op de plaatsen
aangeduid door het teken E.6 (aanhangsel 7), aan de zijde van de vaarweg waar dit teken is
aangebracht.

3. In de zones waar ankeren niet toegelaten is, is het, behoudens toelating van de beheerder van de
waterweg, verboden om vanaf een schip een spudpaal in of op de bodem te plaatsen.

{rt.7.04. Meren

1. Een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting mogen niet meren:

a) op de gedeelten van de vaarweg waar ingevolge algemene regeling meren verboden is;

b) op de gedeelten van de vaarweg aangeduid door het teken 4.7 (aanhangsel 7), waarbij het verbod
van toepassing is aan de z4de van de vaarweg waar het teken is aangebracht.
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2. Op de gedeelten van de vaarweg waar meren verboden is ingevolge de bepalingen van lid l.a),
mag een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting evenwel meren op de plaatsen
aangeduid door het teken E.7 (aanhangsel 7), aan de zijde van de vaarweg waar het teken is
aangebracht.

3. Een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting mogen bij meren of verhalen geen
gebruik maken van andere voorwerpen en voorzieningen dan die welke daartoe zijn bestemd.

Art. 7.05. Ligplaatseu

1. Op een ligplaats, aangeduid door het teken E.5 (aanhangsel 7), mogen een schip of een drijvend
voorwerp slechts ligplaats nemen aan de zijd,evan de vaarweg,waar het teken is aangebracht.

2. Op een ligplaats, aangeduid door het teken E.5.1 (aanhangsel 7), mogen een schip of een drijvend
voorwerp slechts ligplaats nemen op dat gedeelte van de vaarweg waarvan de breedte, te rekenen
vanaf dat teken, daarop in meter is aangegeven.

3. Op een ligplaats, aangeduid door het teken E.5.2 (aanhangsel 7), mogen een schip of een drijvend
voorwerp slechts ligplaats nemen over een breedte van de vaarweg gelegen tussen de beide
afstanden, te rekenen vanaf het teken, die daarop in meter zijn aangegeven.

4. Op een ligplaats, aangeduid door het teken E.5.3 (aanhangsel 7), mogen aan de zijde van de
vaarweg, waar het teken is aangebracht, een schip of een drijvend voorwerp ligplaats nemen, indien
daarmee het aantal schepen of drijvende voorwerpen langszijde van elkaar niet meer bedraagt dan
op het teken in Romeinse cijfers is aangegeven

Art. 7.06. Ligplaatsen voor bepaalde categorieën van schepen

Op een ligplaats, aangeduid door één der tekens 8.5 4 tot en met E.5.15 (aanhangsel 7), mogen
enkel de categorieen van schepen waaryoor het teken geldt, ligplaats nemen, en wel slechts aan de
zijde van de vaarweg waar het teken is aangebracht.

Ãrt.7.07. Ligplaatsen in de nabijheid van schepen, duwstellen of gekoppelde samenstellen die
bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren

l. De minimaal te respecteren afstand tussen twee stilliggende schepen, duwstellen of gekoppelde
samenstellen is:

a) l0 m indien één ervan het teken bedoeld in artikel 3.l4,lid I voert;

b) 50 m indien één ervan het teken bedoeld in artikel 3.14,lid 2 of in artikel I1.02 voert;

c) 100 m indien één ervan het teken bedoeld in artikel 3 14, lid 3 voert.

Indien beide schepen, duwstellen of gekoppelde samenstellen één of meerdere van deze tekens
voeren, bepaalt het grootste aanTal kegels of lichten de te respecteren afstand. In het geval echter
beide schepen, duwstellen of gekoppelde samenstellen één kegel of licht voeren, dient geen

minimum afstand te worden gerespecteerd.

2.}ìet verbod bedoeld in het eerste lid, onder a, geldt niet:

a) voor een schip, een duwstel en een gekoppeld samenstel dat eveneens dit teken voert
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b) voor een schip dat dit teken niet voert, maar dat voorzien is van een certificaat van goedkeuring
bedoeld in het ADN, nr. 8.1.8 en dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor een schip als

bedoeld in artikel 3.14, eerste lid.

3. De beheerder van de waterweg kan voor het ligplaats nemen in bijzondere gevallen afwijkingen
toestaan

Art. 7.08. Bewaking en toezicht

1. Voldoende bewaking dient te worden verzekerd aan boord van schepen die zich in de vaargeul
bevinden

2. Aan boord van een stilliggend schip dat geladen is met stoffen zoals bedoeld in het ADN of dat
na het vervoer van dergelijke stoffen nog niet is ontgast ofnog niet is ontdaan van restlading, en dat
de tekens moet voeren bedoeld in artikel 3.14, moet zich voortdurend een ter zake kundige bewaker
bevinden. Voor een schip dat stilligt in een haven kan de beheerder vrijstelling verlenen.

3. Een stilliggend passagiersschip met passagiers aan boord, moet voortdurend ondertoezicht staan
van een persoon aan boord.

4. Alle andere stilliggende schepen, drijvende voorwerpen en drijvende inrichtingen moeten onder
toezicht gesteld zijn van een persoon die zo nodig snel kan ingrijpen. Tenzij de beheerder van de

waterweg hen hiervan vrijstelt

Art.7.09. Toelating om langszijde te komen

Een gemeerd schip moet toelaten, dat een ander schip langszijde komt of langszijde daar aan
vastmaakt en daarover toegang tot de wal heeft anders dan om te laden of te lossen.

Art. 7.10. Medewerking bij vertrekken of verhalen en tot ruimte maken

Indien van langszijde aan elkaar stilliggende schepen een schip wil vertrekken of verhalen of ruimte
wil hebben voor het langszijde komen van een schip ten behoeve van overslag, moet elk van de

andere schepen daaraan de nodige medewerking verlenen.

Art. 7.11. Verhalen voor het laden of lossen van een ander schip

Een gemeerd schip, dat niet behoeft te worden geladen of gelost, moet verhalen, indien een ander
schip aldaar dient te worden geladen of gelost.

HOOFDSTUK 8. ANDERE BEPALINGEN

Art. 8.01. (niet overgenomen)

Art. 8.02. (niet overgenomen)

Art. 8.03 Jagen van schepen en van drijvende voorwerpen

1. Behoudens anders luidende bepalingen is het jagen van schepen en drijvende voorwerpen
verboden.

2. In geval van nood kan het jagen van een schip of een drijvend voorwerp geschieden tot aan het
eerste punt waar het zonder gevaar kan stilliggen.
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4rt.8.04. Brand

Wanneer er brand uitbreekt geeft de schipper onmiddellijk alarm en neemt zo mogelijk ligplaats
daar waar hij geen gevaar of hindernis vormt.

HOOFDSTUK 9. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR SOMMIGE CATEGORIEN VAN
VAARTUIGEN

Art. 9.01. (gereserveerd)

Art. 9.02. Technische voorschriften voor pleziervaartuigen

1. Alle pleziewaartuigen moeten aan boord hebben:

a1) een reserve voortstuwingsmiddel in overeenstemming met het vaartuig en de vaarweg. Dit
voortstuwingsmiddel kan onder andere bestaan uit pagaaien, roeispanen, buitenboordmotor, bijboot,
enz.;

a2)voor iedere persoon aan boord, binnen handbereik, hetzij
reddingskussen of een reddingsvest,

een reddingsgordel een

a3) twee touwen elk met een lengte ten minste gehjk aan deze van het vaartuig, die er stevig kunnen
worden aan bevestigd;

a4) een degehj k functi oneren de stuuri nri chti ng.

Motorpleziervaartuigen moeten bovendien voldoen aan volgende voorschriften:

bl) zi1 moeten ontworpen en gebouwd zijn ten einde elk risico op brand en ontploffing te vermijden,

b2) hun uitlaatsysteem dient voorzien van een geluidsdemper en de uitlaatgassen mogen noch
gevaar noch hinder veroorzaken voor om het even wie;

b3) zij moeten voorzien zijn van een goedgekeurde poederblusser van voldoende capaciteit;

b4) deze met een lengte kleiner dan 7 m en die een snelheid kunnen halen van meer dan 20 km/u en
zonder dek of die worden bestuurd van op een loopbrug, moeten voorzien zijnvan een inrichting die
automatisch de motor stillegt indien de bestuurder zijn plaats verlaat;

b5) zij moeten voorzien zijnvan een hoosvat of een handpomp en een anker met een touw van ten
minste l0 m.

2 Ltd I is niet van toepassing op:

a) wedstrij droeiboten en trai ningsroeib oten;

b) kano's en kajaks, gondels en waterfietsen,

c) zeilplanken

d) surfþlanken, met inbegrip van surfplanken met motor;

e) opblaasbare bootjes die niet geschikt zijn om met een motor te worden voortbewogen;
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f) vlotten;

g) kleine schepen met een romplengte kleiner dan2,5 m;

3. Voor waterscooters zijn enkel lid I a4), bl), b2) enb4) van toepassing.

Nochtans dient ieder der opvarenden een reddingsvest te dragen.

Art. 9.03. Immatriculatie van kleine schepen

1. Elk klein pleziervaartuig dat een band heeft met België, zoals bepaald in lid 1/1, moet
geïmmatriculeerd zrjn in het register van de pleziervaartuigen. Elk klein schip dat geen
pleziewaartuig is en dat een band heeft met België, zoals bepaald in lid l/1, moet geimmatriculeerd
zijnin het register van de kleine schepen.

Voor elke immatriculatie wordt een immatriculatiedocument afgegeven met minimaal volgende
gegevens:

a) karakteristieken van het klein schip,

b) identiteit van de eigenaar;

c) datum van registratie.

l/1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kan enkel een klein schip dat een band heeft met
Belgie een immatriculatiedocument verkrijgen. Er is een band met België:

a) wat betreft de natuurlijke personen:

indien het klein schip voor ten minste de helft in eigendom toebehoort aan personen die Belg zijn of
die in Belgie ingeschreven zijn,hetzij in het bevolkingsregister, hetzij in het vreemdelingenregister;

b) wat betreft de rechtspersonen:

indien het klein schip in eigendom toebehoort aan een rechtspersoon die ingeschreven is in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.

2. De retributie voor het onderzoeken van de aanvraag voor het verkrijgen van een immatriculatie
voor een klein schip bedraagt 50 EUR.

Het bedrag van de retributie bedoeld in dit lid wordt jaarlijks op I januari en voor de eerste maal op
1 januari 2014 aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex op basis van volgende
formule: de retributie zoals vastgesteld in dit lid vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en
gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de gezondheidsindex van de maand november van het
j aar voorafgaand aanhet jaar waarin de retributie wordt aangepast overeenkomstig dit lid.

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijf'er van de gezondheidsindex van november 2012.

Het verkregen resultaat wordt afgerond naar boven op de euro als het decimale gedeelte gelijk aan
of meer dan vijftig cent is. Het wordt naar onder op de euro afgerond als dit gedeelte minder is dan
vijftig cent.
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3. De aanvraag voor immatriculatie gebeurt op schriftelijk verzoek van de eigenaar van een klein
schip.

Indien meerdere natuurlijke personen eigenaar zijn van het klein schip dan dienen zij een
referentiepersoon aan te duiden, z4nde een mede-eigenaar, die in naam van alle eigenaars de
aanvraag tot immatriculatie doet. De referentiepersoon moet Belg zijn of in Belgie ingeschreven zijn
in hetzij het bevolkingsregister, hetzij het vreemdelingregister.

De referentiepersoon moet beschikken over een schriftelijke volmacht van alle andere mede-
eigenaars.

De immatriculatie gebeurt:

a) na betaling van het in het tweede lid vermelde bedrag;

b) na overhandiging van een document datzijn eigendom aantoont;

c) op vertoon van een bewijs van nationaliteit en woonst wat betreft een natuurlijke persoon of op
vertoon van z4n nummer van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen wat betreft een
rechtspersoon;

d) na opgave van de karakteristieken van zijnvaartuig;

e) op vertoon van de schriftelijke verklaring van overeenstemming van het pleziervaartuig of zijn
onderdelen voor zover die verklaring vereist was op het ogenblik dat het pleziewaartuig of de
onderdelen voor het eerst op de markt werden gebracht of in bedrijf gesteld binnen de Europese
Economische Ruimte

Elke wijziging aan deze inlichtingen dient onverwijld te worden medegedeeld aan de dienst die de
immatriculatie heeft verricht. Bij verandering van eigenaar moet de nieuwe eigenaar een nieuwe
aanvÍaagtot immatriculatie indienen volgens de bepalingen van dit artikel.

4. Het nummer van de immatriculatie is definitief en blijft bij het klein schip behoren, ook bij
verandering van eigenaar behoudens wanneer de band met België, zoals bepaald in lid 1/1, niet meer
bestaat.

De eigenaar van het klein schip deelt onverwijld mee aan de dienst die de immatriculatie heeft
verricht dat het klein schip definitief vernietigd is of dat de band met België, zoals bepaald in het
lid l/1, niet meer voorhanden is. In deze gevallen wordt een bericht van schrapping afgegeven.

5. Het immatriculatiedocument of een kopie ervan dient zich aan boord van het klein schip te
bevinden.

6. Dit artikel is niet van toepassing op:

a) kleine schepen die uitsluitend voor wedstrijden bedoeld z4n en die als zodanig door de fabrikant
bestempeld zijn, met inbegrip van wedstrijdroeiboten en trainingsroeiboten;

b) kano's en kajaks, gondels en waterfietsen;

c) zeilplanken

d) surfplanken, met inbegrip van surfplanken met motor;
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e) opblaasbare bootjes die niet geschikt zijn om met een motor te worden voortbewogen,

f) vlotten;

g) kleine schepen met een romplengte kleiner dan2,5 m, met uitzondering van waterscooters;

h) bijboten, die worden geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2.02,Lid 3 .

IIOOFDSTUK 10. (Niet overgenomen)

HOOFDSTUK 11. BIJZONDBRE BEPALINGEN VOOR SCIIEPEN DIE RECHTSTREEKS
VAN ZEE KOMEN OF NAAR ZEE GAAN

Art. 11.01. Bijkomende tekens van schepen die beperkt zijn in hun manoeuvreerbaarheid

1. Een schip dat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaat en dat door zijn afmetingen.
inzonderheid diepgang of lengte, beperkt is in zijn manoeuvreerbaarheid mag in plaats van de tekens
voorzien in artikel 3.34, als bijkomend teken voeren (schets 78, aanhangsel 3):

- 's nachts:

drie rode rondom zichtbare lichten in een verticale lijn,

- overdag:

een zwarte cilinder.

2.Deze tekens moeten in overeenstemming zijnme| de "Internationale bepalingen ter voorkoming
van aanvaringen op zee".

Art. 11.02. Bijkomende tekens van schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren

1. Een schip, dat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaat en dat de gevaarlijke stoffen vervoert
bedoeld in aanhangsel 13 of dat na het vervoer van dergelijke stoffen nog niet is ontgast of nog niet
is ontdaan van restlading, mag in plaats van de tekens voorzien in artikel 3.14, als bijkomende
tekens voeren (schets 79, aanhangsel 3):

- 's nachts:

een rood helder rondom zichtbaar licht;

- overdag:

de vlag "B" van het "Internationaal Seinboek".

2.Deze tekens moeten worden gevoerd daar waar zijhet best kunnen worden gezien en op een
hoogte van ten minste 6 m.

Art. 11.03. Vlaggenseinen van het Internationaal Seinboek

Een schip, dat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaat, mag tekens geven met de vlaggen "4",
"B", "G", "H", "P", "Q" en "2" van het "Internationaal Seinboek"



33464 BELGISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE

Art. 11.04. Wit lichtsein

1. Een motorschip, dat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaaT, behoeft niet het gele lichtsein,
bedoeld in artikel 4.01, lid 2, te tonen.

2.Een schip, dat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaaT, mag de algemene geluidsseinen,
vermeld in afdeling A van aanhangsel 6, aanvullen met een wit lichtsein als bedoeld in de
internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. Het schip mag dan niet het in
lid I bedoelde gele lichtsein tonen (schets 80, aanhangsel 3).

3. Het witte lichtsein mag aftrankelijk van de omstandigheden worden herhaald.

4.Dit artikel geldt niet voor klokslagen en reeksen klokslagen.

Art. 11.05. Bijzondere voorrangsregels

1.In afwijking van artikel 6.0311, lid2; artikel6.04, lid2', artikel 6.07, lid 1.d); artikel6 13;
artikel 6.14 artikel6.16,leden I en 3; en artikel 6.23, moet een schip de nodige ruimte laten aan een
schip, dat de tekens bedoeld in artikel 11.01 voert, om zijn koers te volgen en om te manoeuvreren.
Het mag niet verlangen dat dit te zijnen gerieve uitwijkt.

2. Artikel6.09, lid 2, geldt niet voor een schip dat de tekens, bedoeld in artikel 11.01, voert en dat
wordt opgelopen door een ander schip.

3. Indien bij naderen op tegengestelde koersen, één van de schepen de tekens, bedoeld in
artikel I 1.01, voert, is artikel 6.05 niet van toepassing.

4. Schepen die de tekens, bedoeld in artikel 11.01, voeren, moeten zich behoudens lid3 onderling
gedragen naar de vaarregels van hoofdstuk 6.

Art. 11.06. Ligplaats nemen in de nabijheid van een schip dat bepaalde gevaarlijke stoffen
vervoert

Behoudens anders luidende bepalingen mag een schip dat een teken, bedoeld in artikel 11.02, moet
voeren, geen ligplaats nemen binnen een afstand van 50 m van andere schepen.

HOOFDSTUK 12. INTOXICATIE

Art. 12.01. Vaststellingsbevoegdheid

De officieren van gerechtelijke politie die hulpofficier zijn van de procureur des Konings, het
personeel van het operationeel kader van de federale en lokale politie kunnen een ademtest of een
ademanalyse, zoals gedefrnieerd in artikel 12.02,lid I, een speekseltest, zoals gedefinieerd in artikel
1203, lid l, een speekselanalyse zoals gedefinieerd in artikel 12.04 en een bloedanalyse, zoals
gedefìnieerd in artikel 12.05 opleggen:

a) aan de vermoedelijke dader van een schadevaring of aanvaring of aan ieder die het mede heeft
kunnen veroorzaken, zelfs indien hrj het slachtoffer ervan is;

b) aan ieder die een vaartuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;

c) aan ieder die op het punt staat om een vaartuig te besturen of op het punt staat een bestuurder te
begeleiden met het oog op de scholing;
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d) aan de actief van dienst zrjnde bemanning van een vaartuig:

Art. 12.02. Alcoholopname: ademtest, ademanalyse en tijdelijk verbod

1. De overheidsagenten bedoeld in artikel 12.01 kunnen een ademtest opleggen die erin bestaat te
blazen in een toestel dat het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht
aangeeft. De overheidsagenten kunnen in dezelfde omstandigheden, zonder voorafgaande ademtest,
een ademanalyse opleggen, die erin bestaat teblazen in een toestel dat de alcoholconcentratie in de
uitgeademde alveolaire lucht meet.

2. Op verzoek van de in artikel 12.01, a), b) en d) bedoelde personen aan wie een ademanalyse werd
opgelegd, wordt onmiddellijk een tweede analyse uitgevoerd en, indien het verschil tussen deze
twee resultaten meer bedraagt dan de door de Koning vastgestelde nauwkeurigheidsvoorschriften,
zoals bepaald in het koninklijk besluit van 2l april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de
ademanalysetoestellen, een derde analyse.

Indien het eventuele verschil tussen twee van deze resultaten niet meer bedraag! dan de hierboven
bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften, wordt het laagste resultaat in aanmerking genomen.

Indien het verschil groter is, wordt de ademanalyse als niet uitgevoerd beschouwd.

3. De toestellen gebruikt voor de ademtest en voor de ademanalyse moeten gehomologeerd zijn, op
kosten van de fabrikanten, invoerders of verdelers die de homologatie aanvragen, overeenkomstig
de bepalingen uit het koninklijk besluit van 2l apnl 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de
ademanalysetoestellen

4. Er wordt een ademanalyse verricht wanneer de ademtest een alcoholconcentratie van ten minste
0,22 mllligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft.

5. Het besturen van een vaartuig, het begeleiden met het oog op de scholing of het dienst uitmaken
van de actieve bemanning is verboden aan iedere persoon die een vaartuig bestuurde, daartoe
aanstalten maakte, een bestuurder begeleidde met het oog op de scholing, op het punt stond een
bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing of dienst uitmaakte van de actieve bemanning,
voor de duur van drie uren te rekenen vanafde vaststelling:

a) wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie meet van ten minste 0,22 milligram en minder
dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht;

b) wanneer de ademanalyse niet uigevoerd kan worden en de ademtest een alcoholconcentratie van
ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht
aangeeft.

6. Het besturen van een vaartuig, het begeleiden met het oog op de scholing of het dienst uitmaken
van de actieve bemanning is verboden aan iedere persoon die een vaartuig bestuurde, daarloe
aanstalten maakte, een bestuurder begeleidde met het oog op de scholing, op het punt stond een
bestuurder te begeleiden of dienst uitmaakte van de actieve bemanning met het oog op de scholing,
voor de duur van zes uren te rekenen vanafde vaststelling:

a) wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter
uitgeademde alveolaire lucht meet;

b) wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter
uitgeademde alveolaire lucht meet;
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c) in geval van weigering van de ademtest of van de ademanalyse.

7. Wanneer, wegens een andere reden dan de weigering, noch de ademtest noch de ademanalyse
kunnen worden uitgevoerd en de persoon die bestuurde, daartoe aanstalten maakte, een bestuurder
begeleidde met het oog op de scholing, op het punt stond een bestuurder te begeleiden met het oog
op de scholing of de dienst uitmaakte van de actieve bemanning duidelijk tekenen van
alcoholopname vertoont, dan is het hem verboden voor de duur van zes uren, te rekenen vanaf de
vaststelling, een vaartuig te besturen, een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing of de
dienst uit te maken van de actieve bemanning.

Wanneer wegens een andere reden dan de weigering noch de ademtest noch de ademanalyse kunnen
worden uitgevoerd en de persoon die bestuurde, daartoe aanstalten maakte, een bestuurder
begeleidde met het oog op de scholing, op het punt stond een bestuurder te begeleiden met het oog
op de scholing of de dienst uitmaakte van de actieve bemanning, zich blijkbaar bevindt in staat van
intoxicatie, dan is het hem verboden voor de duur van twaalfuren, te rekenen vanafde vaststelling,
een vaartuig te besturen, een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing ofde dienst uit te
maken van de actieve bemanning.

8. Vooraleer aan de persoon wordt toegestaan opnieuw een vaartuig te besturen, de bestuurder te
begeleiden met het oog op de scholing of de dienst uit te maken van de actieve bemanning, wordt
hem, in de gevallen bedoeld in alinea 6 en 7 , een nieuwe ademanalyse of ademtest opgelegd.

In het geval deze ademanalyse of ademtest een alcoholconcentratie meet van ten minste 0,35
milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of in geval van weigering zich hieraan te
onderwerpen, wordt het verbod tot sturen, tot begeleiden of dienst uit te maken van de actieve
bemanning verlengd met een periode van zes uren, te rekenen vanaf de nieuwe ademanalyse of de
ademtest of de weigering.

In het geval evenwel deze ademanalyse of ademtest een alcoholconcentratie meet van ten minste
0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt het
verbod tot sturen, tot begeleiden of dienst uit te maken van de actieve bemanning verlengd met een
periode van drie uren, te rekenen vanaf de nieuwe ademanalyse of ademtest.

Wanneer noch de ademtest noch de ademanalyse kunnen worden uitgevoerd zoals bepaald in de
gevallen bedoeld inlidT, wordt het verbod tot sturen, tot begeleiden of dienst uit te maken van de
actieve bemanning, naargelanghet geval, met dezelfde periode verlengd.

De bepalingen van lid 2 en artikel 12.05 zijn hierbij niet van toepassing.

9. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepassing van andere wettelijke
bepalingen betreffende de beteugeling van de openbare dronkenschap.

10. Iederpersoonaanwiehetverbodbedoeldinlid5,6olT,isopgelegd,moetopverzoekvande
overheidsagenten bedoeld in artikel 12.01 het bewijs krachtens hetwelk de persoon gemachtigd is
het vaartuig bedoeld in de artikel 12.02,leden 5, 6 of 7, te besturen, afgeven voor de duur van het
verbod,

Art. 12.03. Andere stoffen die de uitvoering van opdrachten aan boord beïhvloeden:
speekseltest en tijdelijk verbod

l. De test voor het detecteren van stoffen die de uitvoering van opdrachten aan boord beïnvloeden
bestaat uit:
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a) eerst het vaststellen van indicaties van tekenen van recent gebruik van één van volgende stoffen:

- Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
- Amfetamine
- Methyl eendioxymethyl amfetamine (MDMA)
- Morfine of 6-acetylmorfin
- Cocaïne of benzoylecgonine

aan de hand van een gestandaardiseerde checklist, waarvan de nadere toepassingsregels en het
model door de Koning zijn bepaald in het koninklijk besluit van l7 september 2010 betreffende het
model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van
tekenen van recent druggebruik in het verkeer,

b) vervolgens, indien de gestandaardiseerde checklist bedoeld in a), een indicatie geeft van tekenen
van recent gebruik van een van de stoffen bedoeld in a), het afnemen van een speekseltest.

Onder de hieronder vermelde gehaltes wordt het resultaat van de speekseltest niet in aanmerking
genomen:

Stof Gehalte
(nglml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol
(rHC)

25

Amfetamine 50

Methyl eendioxymethyl amfeta
mine (MDMA)

50

Morflrne (vrij) of 6-
acetylmorFrne

l0

Cocaïne of Benzoylecgonine 20

2.HeT verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het invullen van de gestandaardiseerde
checklist en voor het afnemen van de speekseltest moet zich beperken tot de gegevens die strikt
noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de overtredingen uit dit hoofdstuk. Deze gegevens mogen
slechts worden gebruikt voor gerechtelijke doeleinden in verband met de bestraffing van deze
overtredingen.

De kosten van de speekseltest z4n ten laste van de onderzochte persoon indien bewezen is dat het
gehalte van de stoffen aangegeven in lid 1, b), bewezen is.

3. Het besturen van een vaarluig, het begeleiden met het oog op de scholing of de dienst uitmaken
van de actieve bemanning is verboden aan iedere persoon die een vaartuig bestuurde, op het punt
stond te besturen, een bestuurder begeleidde met het oog op de scholing of dienst uitmaakte van de
actieve bemanning, gedurende twaalf uur vanaf de vaststelling:

a) wanneer de speekseltest de aanwezigheid in het organisme aantoont van minstens één van de
stoffen bepaald in lid I, b) in een gehalte dat gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in
dezelfde paragraaf;

b) in geval van weigering van de speekseltest of speekselanalyse zonder wettige reden;
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c) in geval van een weigering van de speekseltest omwille van een wettige reden of omwille van een
praktische onmogelijkheid voldoende speeksel te collecteren, noch een speekseltest noch een

speekselanalyse kon worden uitgevoerd en de gestandaardiseerde checklist bedoeld in lid l, a), een

indicatie geeft van tekenen van recent gebruik van één van de stoffen bedoeld in lid l, b);

d) in geval het resultaat van de speekseltest negatiefis en betrokkene zich blijkbaar bevindt in staat
van intoxicatie.

4. Vooraleer aan de persoon wordt toegestaan om opnieuw een vaartuig te besturen, de bestuurder te
begeleiden met het oog op de scholing of de dienst uit te maken van de actieve bemanning, wordt
hem een nieuwe speekseltest, bedoeld in lid 1, b), opgelegd, zonder de gestandaardiseerde checklist
bedoeld in lid 1, a), te overlopen.

Het verbod bedoeld in artikel 12.02,lid 5, 6 of 7 wordt telkens hernieuwd voor een periode van
twaalf uur:

a) wanneer de speekseltest de aanwezigheid in het organisme aantoont van één van de stoffen
bepaald in lid 1, b), in een gehalte dat gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in hetzelfde
artikel;

b) in geval van weigering van deze speekseltest;

c) in geval van weigering van de speekseltest omwille van een wettige reden of ingeval van een
praktische onmogelijkheid voldoende speeksel te collecteren, en de gestandaardiseerde checklist,
bedoeld in lid 1, a), die in dit geval wordt overlopen, een indicatie geeft van tekenen van recent
gebruik van een van de stoffen bedoeld in lid 1, b),

d) in geval het resultaat van de speekseltest negatiefis en betrokkene zich blijkbaar bevindt in staat
van intoxicatie.

5. Wanneer de persoon een wettige reden inroept voor het weigeren van de speekseltest of de
speekselanalyse, vorderen de in artikel 12.01 bedoelde overheidsagenten een geneesheer om het
ingeroepen motief te beoordelen.

De inhoud van de wettige reden mag door de geneesheer niet worden onthuld als ze door het
mcdisch geheim wordt gedekt.

De kosten voor de tussenkomst van de geneesheer zijn ten laste van de onderzochte persoon indien
de in 5.I bedoelde weigering niet gegrond was.

De praktische onmogelijkheid voldoende speeksel te collecteren om de speekseltest of de
speekselanalyse uit te voeren wordt niet beschouwd als een vorm van weigering. De kosten van de
speekseltest zijnten laste van de onderzochte persoon indien de overtreding bepaald in artikel 12.03,
lid l, door middel van een bloedanalyse bewezen is.

6. Iedere persoon aan wie een verbod, bedoeld in artikel 72.03,Iid 3, is opgelegd, moet op verzoek
van de overheidsagenten bedoeld in artikel 12.01 het bewijs krachtens hetwelk de persoon
gemachtigd is het vaarluig bedoeld in artikel 12.03 Ie besturen, afgeven voor de duur van het
verbod.
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Art. 12.04. Speekselanalyse

l. De in artikel 12.01 bedoelde overheidsagenten leggen een speekselanalyse voor het detecteren
van de stoffen die de uitvoering van de opdrachten aan boord beïnvloeden op wanneer de
speekseltestbedoeld artikel 12.03,lid l, de aanwezigheid aantoont van één van de stoffen bedoeld
in artikel 12.03,lid l, b).

Onder de hieronder vermelde gehaltes wordt het resultaat van de speekselanalyse niet in aanmerking
genomen:

Stof Gehalte
(nglml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol
(rHC)

l0

Amfetamine 25

Methyleendioxymethyl amfeta
mine (MDMA)

25

Morfine (vrij)
acetylmorfine

of 6- 5

Cocaïne of Benzoyl ecgoni ne l0

2. De kosten van de speekselanalyse zijn ten laste van de onderzochte persoon indien de overtreding
bepaald in artikel 12.03,lid l, b), bewezen is.

3 Lid I is niet van toepassing indien de speekseltest bedoeld in artikel 12.03,lid I opgelegd werd in
de gevallen bedoeld in artikel 12.07, c),

4.De analyse van het speekselstaal geschiedt in een van de laboratoria die daartoe door de Koning
erkend zijn in uitvoering van de wet van l6 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

De persoon van wie het speekselstaal is afgenomen, kan op eigen kosten een tweede
speekselanalyse laten verrichten in het laboratorium waar het eerste heeft plaatsgehad, of in een
ander door de Koning erkend laboratorium. In het eerste geval kan hij op de tweede analyse toezicht
laten houden door een technisch raadsman van zijn keuze.

De bepalingen tot nadere regeling van de speekselanalyse voor het wegverkeer zijn eveneens van
toepassing bij de uitvoering van dit reglement.

Art. 12.05. Bloedanalyse

l. De in artikel 12.01 bedoelde overheidsagenten laten de in a) en b) van dat artikel bedoelde
personen, een bloedproefondergaan door een daartoe opgevorderde geneesheer:

a) in het geval de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter
uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet uitgevoerd kan worden;

b) in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en betrokkene
duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont of zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in
artikel 12.02,lid7;
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c) in het geval noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden bij de personen
bedoeld in artikel 12.01, a), b) en d) en het onmogelijk is na te gaan of er tekenen van
alcoholopname zijn

d) indien de speekseltest minstens één van de stoffen detecteert bedoeld in artikel 12.03,lid 1, a) in
een gehalte dat gelijk is aan ofhoger dan het gehalte bepaald in de tabel van dezelfde paragraaf, en
een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden;

e) in het geval noch een speekseltest noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd.

2. In het geval van lid 1, d) en e), bestaat de bloedanalyse uit een kwantitatieve bepaling op plasma
door middel van gas- of vloeistofchromatografie-massaspectrometrie met gebruik van gedeutereerde
interne standaarden voor een of meerdere van de navolgende stoffen.

Onder het overeenstemmende gehalte wordt de analyse niet in aanmerking genomen

Stof Gehalte
(nglml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol
(rHC)

I

Amfetamine 25

Methyl eendioxymethyl amfeta
mine (MDMA)

25

Morfine (vrij) l0
Coca'Íne of Benzoyl ecgonine 25

3. De in artikel 12.01 bedoelde overheidsagenten moeten op verzoek van de personen bedoeld in a)
en b) van hetzelfde artikel, en bij wijze van tegenexpertise, deze personen een bloedproef laten
ondergaan door een daartoe opgevorderde geneesheer indien de ademanalyse, bekomen na
toepassing van artikel 12.02, een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter
uitgeademde alveolaire lucht meet.

4. De kosten van het nemen van het bloedstaal en van de bloedanalyse komen ten laste van de
onderzochte persoon:

a) indien de overtreding bepaald in aftikel 12.02,1id 6, a), bewezen is, of

b) indien de overtreding bepaald in artikel 12.03,Iid 1, b), bewezen is.

5. Het inzamelen van de gegevens van de bloedproef bedoeld in lid 1, d) en e), beperkt zichtot deze
die strikt noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de overtredingen van dit hoofdstuk. Deze
gegevens mogen slechts worden gebruikt voor gerechtelijke doeleinden in verband met de
b estraffi ng v an deze overtredingen.

AANHANGSEL T. LBTTER OF LBTTERCOMBINATIE TER ONDERSCIIEIDING VAN
HET LAND WAAR DE THUISHAVEN OF DE PLAATS VAN TEBOEKSTELLING VAN
EEN SCHIP GELBGEN IS

A Oostenrijk
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B

BG

BIH

BY

CH

CZ

D

F

FI

HR

HU

I

L

LT

MD

MLT

N

NO

P

PL

R

RUS

SE

SI

SK

SRB

UA

België

Bulgarije

Bosnië Herzegovina

Wit-Rusland

Zwitserland

Tsjechische Republiek

Duitsland

Frankrijk

Finland

Kroatië

Hongarije

Italie

Luxemburg

Litouwen

Republiek Moldavië

Malta

Nederland

Noorwegen

Portugal

Polen

Roemenië

Russische Federatie

Zweden

Slovenië

Slowakije

Servie

Oekraïne

AANHANGSEL 2. DMPGANGSCHALEN VOOR BINNENSCHEPEN

Diepgangschalen moeten minstens per decimeter gegradueerd zijn, vanaf het vlak van ledige
inzinking tot aan het vlak van grootste inzinking, onder de vorm van goed zichtbare afwisselend in
twee verschi ll en de kl euren geschi I derde stroken.

De graduatie moet gebeuren door cijfers naast de schaal minstens elke 0,5 m en ook op het toppunt.
Deze graduatie moet aangeduid zijn door ingeslagen of opgelaste tekens.
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AANHANGSEL 3. OPTISCHE TEKBNS VAN SCHEPEN

I. ALGEMEENHEDEN

1. De schetsen opgenomen in dit aanhangsel hebben slechts een verduidelijkend karakter. De tekst
van het reglement bezit uitsluitend rechtsgeldigheid.

2. De volgende symbolen worden gebruikt:

Rondom zichtbaar vast licht,

(Art. 3 0l,lid 8)

Vast licht dat schijnt over een beperkte boog van de horizon. Een licht dat niet
zichtbaar is voor de waarnemer vanuit de geschetste positie, wordt met een
punt in het midden aangeduid.

(Art. 3.01, lid 8)

Flikkerlicht I
Facultatief of tijdelijk licht

Vlag of bord

(Art.3 03)

Wimpel

(4rt.3 03)

Bol

(Art.3.04)

Cilinder

(Art 3 04)

Kegel

(Art.3 04)

I
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Ruit

(Al"r.3 04)

Radarleflcctclr'

3. In cle vttlgencle scltetsert hebbert de volgende liclrten cle claarbij venrreltle kleur:

- terylicht: wi|.

- heklicht: wil. lenzij anders venlrelcl:

- boordlicht stuurboc.¡rd: groerl;

- hoordhcht bakhoot'd: rood.

De kleur vall cle andere tekens worclt bii elke schets venlrelcl.

4. Art. 3.01, lid 8: boogvan de horizon waarover toplicht, boorcllichten en heklicht schijnen

Nr

's Nachts ñ- Overdag

112"30

1 35' 225"

't 1 2'30

l

II TEKENS TIJDENS HET VAREN

2

At't. 3.08, licl l: alleen varelrcl groot rrrotorschip.
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's Nachts Nr Overdag

¿\r1. 3.08, licl2: alleen varettd groot motorschip dat eefl tweede toplicht voefi. Scltepen langer dan
I l0 nr moelçn clil tr,veede toplioht voererì.

.,\1. 3.08. licl3: groot motorschip clat il,orclt geassisteerd (de bol is geel)

4.1

r2
¿t
I

Art. 3.08, licl4: snel schip (cle liclrten zijrr geel)

fu1.3.09, licl l:molc¡'schip dat sleept of assistcçrl (cle cilinder is gcel, boven en onclcr¿r¿ut voorzien
van 2 banclen, één zlvart en een r,vit; het heklicht is geel).

-t

5

4
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's Nachts Nr Ovcrdag

6

Art.3.09, licl 2: motorschepen clie, rriet in kiellinie vararcl. slepen of assistersr (de cilinder is geel.
lroven en ondcraan voozien vau 2 hanclen. één zwarl en één rvit; hcl heklicht is gcel),

ñ1. 3.09, lid 3: gesleept schip (de bol is geet)

Art. 3.09, lid 3: gesleept schip langer clau I l0 m (cle bol is geel)

¡ht,3,09, licl3: sleep beslaarrcle uil rnecr dan tu,ee langszijcle van elkaar vastgernaakte schepor (cle

bollcn zijn -eccl).

9

7

I
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's Nachts Nr Overdag

l0

r\rt. 3.09, lid 4: laatste lengte van een sleep (cle bol is geel)

fut.3.09, licl 4: laatste lengfe van een sleep bestaancle uit meer dau tr,lee langszijde van elkaar
vastgemaakte schepen (de bollen ziln geel).

t2

Ar1. 3.09, lid 5: een schip van ccn sleep. dat clirect van zoe of dircct naal' zee r.votdt gesleept (dc trol
is geel).

13

Al1. 3,10. lid l; clunstel

ll
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's Nachts Nr

l4

Ovcrdag

i\rt.3.10, lid l.c)ii): durvstel r,vaañi.j op cle scheperr (aan cle lluitenzijcle)" die van achteren over de
vollc breecltc zichtbaar zijn. heklichten worden gcvocrcl.

l5

Art. 3.10, lid 2: clurvsteltlat rvorclt geassisfeerd (<1e heklichten zijn geel; de bol is geel)

l6

¡\rt. 3.10, lid 3: twee clur,r,brfen.

T

I
r T

t7

.{r1. 3.1I, licl l: gckoppclcl smrenstcl; trvcc motorschcpcrr
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's Nachts Nr' Overdag

l8

Ar1. 3.11, lid l: gekoppelcl fi¿unenslel varì een ntotorschip en een schip dat geerr rnotorschip is.

l9

Ar't. 3.11,lid 2: gekoppelcl sarnenstel clat r.vordt geassisteerd (cle bollen z,ijn geel).

20

fut. 3.12. lid l: groot zeilschip (het lro'r,enste toplicht is roocl, het onclersle is groen).

21

Ar1.3.12. licl2; art.3.13, lid 5il: schip clal oncler zeil vaarl en tegelijkertrjd zrjn mecharrische
rniclclelen tol voorlbewcging gebrurikt (cle kegel is zwarl).

I I
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I

's Nachts Nr Overdag

¡\rt. 3.13, lid l.b)ii): alleen varend klein nrotorsclrip

I

23

Art.3.l3, lid Lc): alleeu tareucl kleirr rnotolschip dat de boordlichten orrnricldelli-jk naast elkaal of
in één lant¿anr verenigcl aan olnabij de boeg voert.

24

Art. 3.13, licl 1: alleerr vatencl kleiu motorschip dat in plaats r,zur toplicht eu hekliclrt een wit ronclonr
zichtbaar licht voert.

25

41t.3.13, licl2: alleen tareucl klein urotorschip zondcr dek korter dan 7nì, \\/aalvan de hoogst
bereikbare snelheicl I 3krniu beclraagt.

1a
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-s 
Nachts Nr Overdag

26

¡\r1.3.13, lid 4: klein schip dat worclt gesleept clan wel langszijcle van eerl andø'schip vastqernnakt
wordt voortbervogen.

Att. 3.13. licl 5: klein zeilschip

28

,Ar1. 3.13, lid 5: klein zeilschip rraarbij clc boordlichten sn hct hcklicht in óén lantaam aur de top
varr de mast verenigcl zijn.

29

fu1.3.13. lid 5: klein zeilsohip korter dan 7nl. FIet trvcecle liclrt uitsluilencl te tonen bij het naderen
van een anclcr schip bij gcvaar vooL aauvaring,

a
27
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's Nachts Nr' Overdag

30

,,\rt. 3.13, lid 6: cloor spierkracht vt.lofitrewogen klein schip.

3l

Afi. 3.14, licl 1 en 8: bijkomørde tckens vau schepeu clic bepaalcle branclbare stofïen vervoeren elr
clie geen cleel uitrnaken van een dur,vstel ol een gekoppeld sarnenstel (het liclrt en de kegels zijn
blauw).
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's Nachts Nr Overdag

32

Ar1. 3.14. lid 2 en 8: biikomeucle tekens van schepen clie bepaalcle voor de gezonclheicl schadelijke
stoflèn vervoeren ert die geen deel uitrnaken van een duwstel of een gekoppeld sarnenstel (cle
lichten en de kegels zijn blauw).

33

Afi. 3.14, lid 3 en 8: bijkomende tokens vau schepur die bepaalcle ontplofbare stofTen vervoerelt en
clie geen deel uiürraken van een cluwstel of een gekoppelcl samenstel (de lichten en de kegels zijn
blauw).
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's Nachts Nr Overdag

34

¡\r1.3.14, licl4: biikonrende tekens van dur.vstellen die gevaarlijke stoffen vervoerell (1. 2 of 3

liehten of kegels alhankelijk van cle gevaallijke stotlen) (de liohlen en cle kcgels zijn blaurv).

35

A-t. 3.14, lid 4: biikotnencle tekeus van gekoppelde samenstellen die gevaarlijke stoffen vervoerell
(1, 2 of 3 lichten of'kegels aflrarrkelijk van cle gevaarlijke stoflen) (cle lichlen elr cle kegels zijn
lrlaurv).

36

r\r1.3.14, lid4: bijkornende lekens van eÈn cluwstel dat tloor twee chlr.vboten naast elka¿¡'rvorclt
voortbervogel.ì en dat gevaallijke stofTen verr¡oerl (1.2 of 3 lichtell of kegels aftankelijk van cle
gevaarlijke stofTen) (de lichtcn eir cle kegels zijn blaur,v).

37

Al-t.3.15: passagiersschip wââr'van cle lengte van cle romp rrrincler dan 20 rn lreclraagt (cle ruit is
geel).
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's Nachts Nr Overdag

38

Art.3.l6,lid l:nietvrij varendeveerpont(hetbovenste lichtis g'oerr, hetonderste r,r'it; de bol is
groon).

39

At1. 3.16. lid 2: r,oorste ankerschuit of clrijver vÍm eeu veerpont aan een langskabel (het licht is wit)

40

At't. 3.16, lid 3: vrij varencl,e veerpont (hel bovenstc licht is goen, het onderste is wiq de bol is
groen).

4l

fu't, 3.17: bi-ikomencl teken van eør schip clat resht varì voonang heefì (cle wiurpel is loocl)



BELGISCH STAATSBLAD - 18.04,2014 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE 33485

's Nachts Nr Overdag

I

42

(a

Art.3.18. lid l: bijkontende tekens van schepen die onmarroeuvreerbazu' r.r''orclen (cle lichten en
vlaggen zijn roodl de bollen ziin zwart).

43

Art. 3.19: varend drijvend voor\.\,erp of dlilvende inrichting (de lichten ziin r,vit)

III, TEKENS TIJDENS HET STILLIGGEN

44

Alt. 3.20, lid 1: gemeercl schip (het liclrt is wit)
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's Naohts Nr Overdag

45

r\rt. 3.20, lid 1: geankerd schip (het licht is r,vitl de bol is zwart).

46

Aït. 3.20, licl3: geankerd dur'vstel (cle lichten zijrr wit; cle bollen zijn zr,rarl)

48

¡\rI. 3.21: bijkomerrde tekeus (1. 2 of 3 lichterr of kegels aflrarrhelijk van de gevaarlijke stoflèn) r,arr

stilliggende scheperr die bepaalcle gevaarlijke stoff'en vervoeren en die geen cleel uitmaken vâr1 eerl

clur,vstel of er;u gekoppeld samenstel (cle lichten en de kegels zi-jn blaurv).
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's Nachts Nr

49

Ovcrclag

¡\rt. 3.21: biikontende tekens (1. 2 of 3 lichten of kegels alhankelijk van de gevaarlijke stof'far) valr
stilliggencle clurvstellcn clie bepaalcle gevaarlijke stoffen vu'voererì (de lichten cl de kegels zijn
lrlauw).

50

fut.3.21:bijkonrende tekens (1.2 of 3 lichten of kegels aflrarilielijkvan cle gevaallijke sfoffur) van
stilliggcndc gckoppeldc satncnstcllcn clic lrcpaalclc gevaarlijkc stoffcn vervou'elì (de lichtcn en dc
kegels zijn lllaur,v).

5l

Art.3.22.lid 1: op zijn aanlcgplaats stilliggeucle nict vrij varcndc vcerpont (hot bovensle licht is
groen, het onclerste lvit),

52

Art.3.2Z.lid 2: op ziln aanlegplaals stilliggcucle vnj varondu veerpont die clienst cloet (hel t'rovcnstc
licht is groen, het ouderste is rvit).
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's Nachts Nr

53

Overdag

54

¡\tt. 3.23: stilliggend clrijvend vootwÈr'p of drijvencle inlichting (de lichten zi-in wit).

Art. 3 .24: bij kornende tekerrs voor rretten of uitleggers van stilliggerrde schepen die aan het vissen
zijn (het licht is wiq de vlag is geel).

55

Art.3.25,liil l.a): in treclri-if zijnd drijvencl werktuig of schip dat in het vaarwater rverken uifi,oert,
vaarwater aau beide zi.jclen vrij (cle lichten en ruiten zi-jn groerr).

56

Ar-t.3.25.lic1 1.a) en b): in treclrijf zijnd drijvcnd r,verktrig of schip dat in het vaarwater rverken
uitvoert. vaarlvater aan één zrjcle vrij (aan cle niet-r/riie zijcle zijn het licht en cle bol roocl. aarr cle

vrije zijcle zijn de tekens groen).
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's Nachts Nr Overdag

57

Art.3.25, licl 1.c) en lid2: in bedrijf zlincl clrijvend werktuig, vastgevâren of gezonken schip of
schip dat in het vaanvater werkeu uitvoertl vaarwater aan beide zijden vrij. Tevens verplichting
hinclerlijke r.ratelbelveginq te vennijden. (het bovenste licht is rood, het ondei ste is rvit; cle bovenste
helft van het borcl is rood, cle onclerste is wit).

58

At't.3.25, licl Lo) en cl) en licl2: in bedrijf zijncl drijvencl r.verktuig, vastgevaren of gezorrken schip
of schip dat in het vaalwater r,verken uifvoert; vaarrvater slechts aan één zijcle vril. Tevens
verpliclrtins lìinclerliikç ûaterbeweqins te verïliiden. (aan de niet-vrije zijcle zijn het licht en de
vlag roocl, aau de I'rüe zrjcle zi.jn de tekens zoals in schets 57).

59

ervalrgen

Afi.3,26, leclen I en 2: schip. \,va¿u\au de anksls ecn gevaâl'voor de scheepvaart kunuen vonnen
(de lichten zijn wit; <lc boei is geel).

60

fu't. 3.26, leclql I ett 2: drìjvencl vooru'elp of cü'ijvende inrichlilìg w¿r¿u"v¿ut de ankers een gÈvaar
voor cle schecpvaarl kunlren vontìelt (clc lichten zijn wit; de boci is geel).

o êr\r I I
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's Nachts Nr Overdag

IV. BIJZONDERE TEKENS

62

At1.3.27: bijkornencl leken vo,ot' een schip van toezichthouclencle arntrtenaren of lrrandweertrool (het
flikkerlicht is blaurv).

63

l\r1.3.28: bijkomend tekil vclor een schip dat in ol'nabil het vaal'water rverkzaarnheclen uitvoert
(het fliklierlicht is geel).

64

Att, 3.29: bijkornend teken voor een schip ol'drijvencl voorwelp clat of clrijvende inriclrting die,
tegur hiuclerlijke walertrewegirrg wil worden beschennd (het bovenste licht is roocl, het onderslc is
lvit; de bovenste helft van het borcl is rood , cle orrderste is wit).

65

Ar1. 3.30; schip clat iu troocl vukeert ur hulp r,rçust te ontvaugen (vuurpijlen. lichtkogels,
parachutolichten en rookbomrncn produccrur csn rood licht).

/
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67

's Nachts Nr Overdag

66

Alt, 3.31: verboden toegang aan boord voor onbevoegden (rand ar diagonaal zijn roocl).

Ar"t. 3.32: vuur, open vlam ert roken verboclen (rancl en diagonaal zijn rood).

68

At"t. 3.33: verbod evenwijdig aan een schip ligplaats te nemen (rand en diagonaal zijn rood).

69

Ar1.4.01, lid 2: bijkomeucl teken van een groot motorschip dat een geluidssein geeft (het lioht is

geel).
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's Nachts Nr Overdag

70

¡\r1.3.34, licl l: beperkt nranoeuvreertraal schip (onclel'het topliclrt zijn cle lichten var.¡ boven rraal'

onder: tood, wit, roocl; de ruit en cle bollen zijn zr,vart).

7t

Afi. 3.34, lid 2: beperkt rnanoeuvreerbaar schipl vaarr,vater slechts aan één zijcle vrij (azur cle niet
vri-ie zijcle zijn cle lichten roocl, aarì de vrijc zijde gloen; de ruitcn en bollen zijn zrvalt).

72

¡\r't.3.35, licl l: schip dat aan het vissen is err ilat door het water een treil of eerr ander vistuig
voortsleept (het bovenste licht is gloen. het urclerste is r,vilt clt; kegels zi.jn zwart).

73

4r1. 3.35, lid 2: schip d¿t aan het r¡issen is op een andere wijze drur bedoeld in lid I (het bovenste
lichl is rrxrcl, het onclerste is r,vit: clc kegels zijn zrvart).

t)
t



BELCISCH STAATSBLAD - 18.04.2074 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE 33493

's Nachts Nr Overdag

74

¡\r1. 3.35, licl2: sohip clat aan het vissen is op een anclere r,vijze dan bedoelcl ilr licl I err rvaarvall lret
vistuig tnser datr 150 nl uitstaat (het lrovenstc lichl is rood, bciclc lichtcn eroncler zijn rvit; dc kegels
zijn zwart).

't5

fu1. 3.36: scltip, getrnrikt bii het cluiken (het uiterste gedeelte van hel bijkomcncl teken is blaur.v).

76

Art. 3.37: schip, bezig tuet tnijnopntinringsr.verkzaanlheclen (cle lichten zijn groen: cle bollen zijlr
zrvart).

77

Art. 3.38: looclsboot (het lrovenste liclrt is wit, het onclerste is rood)

!!0Dl EEEEE

!!![!
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V. BIJKOMENDE TEKENS VAN SCHEPEN DIE RECHTSTREEKS VAN ZEE KOMEN OF
NAAR ZEE GAAN

78

ñ't. ll.0l: bepertt nlaltoor.tvreclbaar schip clat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaat (de
lichten zijn rood, clc cilinder is zwart).

79

¡\tt. I1.02: schip clat bepaalde gevaarlijke stof'lèn r¡ervoert en dat rechtstreeks v¿rn zee korlt of lraar
zee gaal (het liclrt en cle vlag zijn rocxl),

ttc)

¡\t1. I 1.04. lid 2: ruotorschip clat rechtstreeks van zee komt of naal zee gaat en ilat een geluidssein
geeft (hel licht is r,vit).

AANII¡\NGSEL.l.

(Zonder onderwerp)

¡\¿\NH¡\NGSEL 5.

(Z on de r r,t nrl ety, e r p )
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