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AANHANGSEL 6. GELUIDSSEINEN

l. Klank van de seinen

De mechanische scheepshoorns gebruikt door de schepen in de binnenvaart moeten in staat zijn
geluidsseinen met volgende eigenschappen te produceren:

1. Frequentie

a) voor grote motorschepen, is de basisfrequentie 200H2 met een tolerantie vant2OYo;

b) voor schepen zonder motor en voor kleine schepen moet de basisfrequentie hoger zijn dan 350
Hz.

c) Voor het drietonig sein gebruikt door schepen die varen op radar bij slecht zicht, moeten de
basisfrequenties van de seinen tussen 165 en 297 HZ liggen met een interval van ten minste twee
gehele tonen tussen de hoogste en de laagste

2. Niveau van de geluidsdruk

De niveaus van de hieronder vermelde geluidsdruk worden gemeten op I m voor het midden van de
geluidshoorn waarbij de meting zo veel mogelijk in een open ruimte gebeurt.

a) voor motorschepen met uitzondering van de onder b) bedoelde kleine schepen, moet het niveau
van de geluidsdruk tussen 120 en 140 dB (A) liggen;

b) voor niet gemotoriseerde schepen en voor kleine vaartuigen die niet geschikt zijn of gebruikt
worden voor het slepen van andere schepen dan kleine schepen, moet het niveau van de geluidsdruk
tussen 100 en 125 dB (A) liggen;

c) voor het drietonig sein gebruikt door op radar varende schepen bij slecht zich, moet het niveau
van de geluidsdruk van elk geluid tussen 120 en 140 dB (A) liggen

ll. Controle van het niveau van de geluidsdruk

De controle van het niveau van de geluidsdruk gebeurt met een geluidsniveaumeter genormaliseerd
door de lnternationale Commissie voor Elektronica (referentie ICE 179) of door middel van een
courant gebruikte geluidsniveaumeter genormaliseerd door de Internationale Commissie voor
Elektronica (referenti e lCE.123)

lll. Geluidsseinen te gebruiken door schepen

De geluidseinen, andere dan reeksen klokslagen en het drietonig geluidssein, moeten samengesteld
zijn uit één of meer opeenvolgende stoten met volgende karakteristieken:

- Korte stoot: geluidssein met een duur van ongeveer 1 seconde
- Lange stoot: geluidssein met een duur van ongeveer 4 seconden

De tijdsruimte tussen twee opeenvolgende stoten bedraagt ongeveer één seconde, behalve voor het
sein "reeks zeer korte stoten" bestaande uit ten minste 6 stoten van elk ongeveer % seconde, met
tijdsruimten van ongeveer % seconde tussen de opeenvolgende stoten.

GEBRUIKTE TEKENS

zeer korte stoot, tijdsduur ongeveer een kwart
seconde

I

Ikorte stoot, tijdsduur ongeveer één seconde
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lange stoot, tijdsduur ongeveer 4 seconden

sein met de scheepsklok (reeks klokslagen)

A. ALGEMENE SEINEN

"Opgelet (Attentie)"

"Ik ga stuurboord uit"

"Ik ga bakboord uit"

"Ik sla achteruit"

"Ik kan niet manoeuvreren" (Aft. 3. 18, lid 2)

"Dreigend gevaar voor aanvaring"

"Noodsein": (Art. 4.01,L|d 4)

a) herhaalde lange stoten

b) reeksen klokslagen

"Blijf weg sein" (ononderbroken ten minste 15 minuten)
(Art 4.04)

Verzoek tot het bedienen van beweegbare brug of sluis
(Art. 6.26,lid 6 en arlr 6.28,Iid 4)

Verzoek om medische hulp (Art. 3.30, lid 3)

B. SEINEN BIJ NADEREN OP TEGENGESTELDE KOERSEN

"Ik wil stuurboord op stuurboord voorbijvaren"
(Art 6 05, lid 2)

Tegengesteld naderend schip :

a) "Akkoord, u kunt stuurboord op stuurboord
voorbijvaren" (Art. 6 05, lid 3)

b) "Neen, u kunt niet stuurboord op stuurboord
voorbijvaren" (reeks) (Art. 6.05, lid 5)
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C. SEINEN BIJ VOORBIJLOPEN

L Voornemen tot voorbijlopen aan bakboord van de
opgelopene:

- Oploper: "Ik wil u aan bakboord voorbijlopen"
(tur. 6.10, lid 4.a))

- Opgelopene: "Akkoord, u kunt mij aan bakboord
voorbijlopen" (niet verplicht geluidssein) (Art. 6.10,
lid s.a))

- Opgelopene: "Niet akkoord, u moet mij aan
stuurboord voorbijlopen" (Art. 6 10, lid 6.b)

- Oploper: "Akkoord, ik zal u aan stuurboord
voorbijlopen" (Art. 6.10, lid 6)

2. Voornemen tot voorbijlopen aan stuurboord van de
opgelopene:

- Oploper: "Ik wil u aan stuurboord voorbijlopen"
(tur 6 10, tid 4.b))

- Opgelopene: "Akkoord, u kunt mij aan stuurboord
voorbijlopen" (niet verplicht geluidssein) (Art. 6.10,
lid s.b)

- Opgelopene: "Niet akkoord, u moet mij aan
bakboord voorbijlopen" (Art. 6 10, lid 6.a))

- Oploper: "Akkoord, 1k zal u aan bakboord
voorbijlopen" (Art. 6.10, lid 6)

3. Indien voorbijlopen onmogelijk is

- Opeelopene: "U kunt mij niet voorbijlopen" (Art. 6.10,
tid 7)

D. SEINEN BIJ HET KEREN

"Ik ga over stuurboord keren" (Art. 6.13,lid2.a))

"Ik ga over bakboord keren" (Art. 6.13, lid 2.b))

"Ik ga stuurboord uit" (Art. 6 16,lid2.a))

--II

--
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E1 SEINEN BIJ HET IN- EN UIryAREN VAN HAVENS EN NEVENVAARGEULEN
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"Ik ga bakboord uit" (Art. 6.16, lid 2.b))
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E2. SEINEN BIJ HET OVERSTEKEN NA HET INVAREN VAN DE HOOFDVAARGEUL

"Ik ga oversteken" (Art. 6,16, lid 2.c))

In voorkomend geval gevolgd door het volgende signaal,
voor het einde van het oversteken:

"Ik ga stuurboord uit" (Art. 6.16,|id2.c))

"Ik ga bakboord uit" (Art. 6 16, lid 2 c))

F. SEINEN BIJ SLECHT ZICHT

1. op radar varende schepen (zo dikwijls als nodig is te
geven):

a) varende schepen met uitzondering van veerponten
(Art. 6.32,tid 4)

b) varende veerponten (Art. 6.32,Iid 9)

2. niet op radar varende schepen (met tussenpozen van
ten hoogste één minuut te geven):

a) varende schepen met uitzondering van veerponten
(Art. 6.33, leden 1 en 2)

b) varende veerponten (Art. 6 33, lid 3)

3. stilliggende schepen:

1 reeks klokslagen.

Schip of duwstel of gekoppeld samenstel dat in of nabij
de vaargeul op een gevaarlijke plaats stilligt of
vastgevaren is:

a) gestrekt langs de zijde van de vaargeul: te geven
als antwoordsein op het sein van een naderend schip
(Art.6.31, lid l)

b) niet gestrekt langs de zijde van de vaargeul: te
geven met tussenpozen van ten hoogste I minuut
(AJ1. 6.3 t,tid2)

I lange stoot tussen 2 korte stoten. Dit sein mag, onder
dezelfde voorwaarden, alleen worden gegeven door een
schip dat rechtstreeks van zee komt of naar zee gaa|
(Art 6 31, lid 5)

-I

-II

-

-IrI-I

åt



BELCISCH STAATSBLAD - 78.04.2014 _ Ed. 2 - MONITEUR BELGE 33499

I\ANHA NGSEL 7. VDRKEERS'TEKENS

l. Dsze leketls kturtren worden aaugevuld of vercluiclelijkl met bijkorrrenclc tekens oncler F vsmreld

2. De borden ntogon met een smalle r,vitte buitenrancl afgeboord zi.jn.

A. VERBODSTEKENS

'l'enzi-1 auders veunt:lcl zi-jn cle borclcu rvil nret rclde rancl cn Ècn rocle cliagclnaal van linkstroven naar
rechtsoncler. De tekenilrg op het borcl is zrvart.

A.l Vcrbocl cloor te varcn (Algcmeen tcken): (Art. 6.tt8, licl 2;
att.6.16. licl5; alt.6.22,lid l; art.6.25. lid l; art.6.26, lcclcn 4 cn
5',aft.6.27,IicI l: art.6.28ll.leden l.2en 3)

hclzij borclcn (roocl tnct rvittc hotizontalc sû'ook in hct ruidclcn);

helzi.i rocle lichteu;

o of o
o

helzij rode vlaggen

'l'wce boven of naast clkaar gcplaatstc borclen, liclrtcn of r,laggctr
cluiden een verbocl van langere cluur aan.

r\.la Buiten gebmik gesteld geileelte van cle vflarweg. FIet
vaaruerbod gelclt niet voor eelt klein schip clat geerr nrotomchip is.
(rotrd nret ivitfe horizt'ntale shrok in het nticlden) (4r1. 6.22.1ic|2)

A.2 \Ierboclen voorbij te lopen (r\rt. 6.1 I )

of
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A'.3 Verbulen voorbii te lopen vool' sarnenstellen onclerling
(Art.6 l l)

4.4 Verbcxlen te nacleren op tegengestelcle koersen (fu't. 6.08.
lid 1) cn vcrbodcn voortrij te lopen (tu1. 6.11)

4.4.1 Verboclen te nacleren op tegengestelcle koersen (.fut. 6.08.
lid I ) elì verboclen voorbij te lopen (fu't. 6.1 I ) enkel voor
salnenslellen

4.5 Vorbtxlen ligplaats lc nçmen (Art. 7.02. licl l.c))

4.5.1 Verbcxlen ligplaats te neuteu lrinrren cle in lrreter
aangegeven breeclte le rekenell vanal'het leken (..\r'1. 7.02. lid l.k))

I
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4.6 Verboden te ankeren en ankers, kabels en kettingen te laten
slepen en verboclen spudpalen Îe gebluiken.(Art. 6.18, lid 2;
art.7.03,licl l.b))

A,l Verboden te merqr aarr de oever (Alt. 7.04, lid 1.b))

4.8 Verboden te keren (Art. 6.13, lid 5)

l\.9 Verboden hinderlijke waterbeweging te veroolzaken
(Art.6.20, lid l.e))

4.10 Verboden buiten cle aangegeven begrenzing te varcn (cle

driehoek gelegCIr buiten de aangegeven tregrenzing is rood, de
arrdere helft van het borcl is wit) (Art. 6.24,1id 2.a))

A.ll Verbod voorbij te varen, maar wordt aanstonds toegestaan
(éár rood licht links of bovenaar, het andere groen) (Art. 6.26,
licl4; art 6.28lI.lid l.c))

of o
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4.11.1 Doorvaren verboclen. tenzij cle doorvaartopening zo
dicht is goraclercl. clat stilhouclerr redelijkenvijs niet nteer nrogelijk
is, (bovuraan rtxrd lichl en oncleraan grocn llikkerliohl) (Àr1. 6.26,
lid 4.0)

^.12 
Verbrxlcn r¡tlor nlr)forschepen

r\.13 Begin van cle zolle \,vaar sport- of plezien,aart niet is
toegel aten (Art. (r.35i3 )

;\.14 tinclc van clc zoltc \\aar hct rvatsrskicn is tocgclatcrr
(r\I.6.35)

4.15 \icrbodelt voor zeilschepen

.\.16 Verboden .r,oor door spierkracht voortlrervogen schepen

o

^/
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A.l7 Einde van de zone waar zeilplanken zijn toegelaten
(Ar"t,6.35i2)

4.18 Einde van de zone waal'het varen met gtote snelheid is
toegelaten (Art.6.35/1, lid l)

4.19 Tewaterlaten of uit het
verboden

water halen van vaarfuigen

4.20 Einde van de zone waâr het varerr met waterscooters is
toegelaten (Art. 6.35/ l, lid 2)

4.105 Einde van de zone lvaar het zwemmen of sportduiken is
toegelaten (Art.6.37)

B. GEBODSTEKENS

De borden zijn wit ntet rode rand. De tekening op het bord is zwart
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B.l Verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl
(Att.6.l2)

8.2 a) Verplichting zich naar de bakboorclzijde van de vaargeul te
begeven (Art. 6.12)

8.2 b) Verplichting zich naar de stuurboordzijde van de vaargeul
te begeven (Art. 6.12)

8.3:r) Verplichting cle bakboorclzijcle van de vaargeul te houden
(Art.6.12)

8.3 b) Verplichting de stuulboordzijde van de vaargeul te houdeu
(4r.6.12)

t
t
t
v
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8.4 n) Verplichting de vaargeul over te steken naar bakboord
(AI"t.6.12)

8.4 b) Verpliohting de vaargeul over te steken naar slut¡rboord
(&1.6.12)

8.5 Verplichting vóór het bord stil te houclen onder de
omstandigheden in het reglentent lrepaalcl (Art. 6.26, lid 2; rt 6.28,
lid 1)

8.6 Verplichting de vaarsnelheid te beperkør zoals is
aangegeven (in kru/h)

8.7 Verplichting een geluiclssein te geven

I
?

?

I
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8.8 Verplichting bijzonder op te letten (fut. 6.08, lid 2)

8.9 Verplichting zich rrvan te vezekeren voomleer de
hoofclvaargeul op te varen of over te steken dat daardoor cle
schepen op de hootdvaargeul niet worden gerroodzaakt huu koers
of srrelheicl te wijzigen (fut. 6.16, lid l)

8.10 De schepen die op de hoofdvaargeul varen moeten, indien
ruoclig, hnn koers of snelheid wijzigur teneinde andere schepen toe
te laten een haven of een nevenvaargeul uit te varen (2 boven
elka¿u'geplaatste gele flikkerlichten) (tut.6.16, lid 3)

8.11 n) Verplicht gebruik v¿n ntariftron

8.11 b)
kanaal

Verplicht gebruik van nrarit-oolì op het aangeduide

lÈ
*

VHF

VHF
11
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C. BEPERKINGSTEKENS

De borden zijn wit tnet rode rand. De eventuele tekeningen en cijfers op het bord zijn zwa¡1. Cijfers
aangebracht op de tekening zijn echter wit.

Cl.l De waterdiepte is beperkt

De waterdiepte is beperkt tot de rvaarde aangegeven in meter

C.2 De cloorvaarthoogte is beperkt

De doorvaarthoogte is beperkt tot de waarde aângegeveu irr rneter

Ci.3 De breedte van cle vanrgeul of cle doorvaart is beperkl

2.20

7.50
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De breedte van de vaargeul of de doorvaart is beperkt tot cle

waarde aangegeven in meter.

C,4 Et zijn beperkingil opgelegd aan de scheepvaafi: vrarg
inlichtingen

C.5 De vaargeul bevindt zich op arige af'stand van de rechter-
(linker'-) oever: het op het borcl voorkornende getal geeft in meter
de aßtand aan die de schepør uit de oever dienen te blijven,
gerekend vauaf het teken

D. AANBEVELINGSTEKENS

D.l Aanbevolen doolaartopening

a) in de beide richtingen: cle cloorvaafi uit de tegurgestelde
richting is toegestaan (geel bord of geel licht) (fut. 6.25,
lid2.a); afl,6.26,ledon 4 en 5; art. 6.27,lid3)

b) in één richting: de doorva¿rt uit ile tegengestelcle richting is
verboden (gele borclur of gele lichtur) (tut, 6.25, lid 2.b):
art.6,26,leden 4 en 5; att. 6,27,1id3)

D.2 Aanbeveling binnen de aangegeven tregrarzing te varen (de
driehoek gelegen bimen cle aangegevar begrenzing is groen, cle

anclere helft van het bord is wit) (4r1. 6.24, lid 2.b))

of

of

of
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D.3 a) Aanbeveling te varen in de riclrting a¿utgevelt door de pijl
(blauw bord nret witte pijl)

D.3 b) Aanbeveling te varen in de richting van het vaste wit licht
naar het isofase wit licht

L.2 Floogspanningslijn

E.3 Stuw

E.4 a) Niet u'ij varencle veerpont

t*)x
E. AANWIJZINGSTEKENS

Tenzij anclers vemreld zijn de borden blauw met witte tekuring. De evenhleel bijkonrende
aanduiding op de tekening is eveneens in blauw.

E.l Doorvaart toegestaan (ofwel groen bord met witte verticale
strook in het rniclclen, ofwel één of twee gl'oelle lichten) (Art. 6,08,
lid 2; art 6.16, lid 8; arl. 6.26, leclen 4 en 5; art.6.27, lid2
art. 6.28/l,lecleu l, 2 ør 3)

o ofof o
o
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8.4 b) Vrij varencle veerpt'rnt

Nota¡: De borclen D.5 zijn slechts van toepassiug aau de zijcle van
de vaarr,vcg rva¿u'hct tekcu is gcplaatst.

D.5 Tocslernnring ligplaals te nenlçrr (iU'1.7.02. licl2, art.7.05,
lid 1)

E.5.1 Toestemmiug ligplaats te nenlen tot ten hoogste de
aangegeven breerlle, in urelcr, gerekencl vanal'hel bold (A1'1.7.02,
lid 2. art, 7.05,litl2)

11.5.2 'l'oestenuning ligplaats ts ncnren in clo breedte van de
vaar\,vcg gclegcn flrsscn dc aaugcg{3vclì af'stanclen, itr lnr;tu-r,
gerekencl vanaf het bold (Art. 7.02.Lid 2, art. 7.05, licl 3)

R,.5.3 Toestenlnring ligplnats te ltenlen met ten hoogste het
¿r¿uìgegeverì aantal schepeu langszijdc vall elkaar (ilr|.7 .02. lid 2,
art. 7.05. lid 4)

I

30-60



BELCISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 - Ed.2 - MONITEUR BELGE 33511

8.5.4 Toestemmiltg ligplaats te nernen uitsluitend voor duwvaart
die geen blaur,r,licht of blâuwe kegel behoeft te voeren (Art.7.02,
lid 2; art.7 .06)

8,5.5 I'oesterntning ligplaats te nenren uitsluitend voor duwvaart
die éérr blauw licht of één blauwe kegel moet voeren (Art.7.02,
licl2; art. 7.06)

8.5.6 Toestenlnting ligplaats te nelnen uitsluitend voor duwvaart
die twee blauwe lichten of twee blauwe kegels nroet voeren
(/rt.7 .02.lid 2; art.7 .06)

8.5.7 'I'oestenlming ligplaats te neuren uitsluitend voor durwaart
die drie blauwe lichten of drie blanrve kegels nìoet voeren
(Art.7 .02.lid 2; art.7 .06)

8.5,8 Tclestenlning ligplaats te nemen uifsluitencl voor anclere
schepen clan duwvaart en die geen blaur,v licht of blaurve kegel
belroer¡en te voeren (1.lt.7 .02,liil 2: art. 7.06)
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E.5.9 Toestemming ligplaats te nemen uitsluitencl voor andere
schepen dan durwaart en clie één blar¡w licht of één blauwe kegel
rìroelerr voere!ì (Ãt't.7.02,licl 2; art. 7.06)

8.5.10 Toeslerruning ligplaats [e nemçn uitsluitencl voor andcre
schcpen dan cluu.r¿aart en clie tr,vcc lrlau,we lichten of twee blauwe
kegels tnoeten voeren (Ãrt.7.02,licl 2; art. 7.06)

8.5.11 Toesterrrmirrg ligplaats te nernelr uitsluitencl voor andele
schepen clzur clulwaart en die drie blauwe lichten of drie blaur,r,e

kegels rnoeterr voereu (Art.7.02,Lid 2: afi.7.06)

D.5.12 Toestonuniug ligplaats te nenren voor alle solìeperì clie geen
blaur,v liclrt of blauwe kegel behoeven te voereu (Att. 7.02, lid 2;
art. 7.06)

8.5.13 Toestemmiug ligplaats te nenen voor alle schepen die één
blaur,v licht of één blauwe kegel rroeten voerelì (Ãrt.7.02, h<I2
art. 7.06)
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8.5.14 fbestemnring ligplaats [e nernen voor alle schepen die trvee
blauwe lichten of twee blmnve kegels rnoeten voerell (ArT.7.02,
licl 2; afl.7.06)

8.5.f5'Iiresternlning ligplaats te nernen vool alle schepen dic clrio
blaurvc lichlen of clrie blaurv,j kcgels rnoeterr voerert (1u1.7.02,
licl2; art. 7.06)

8.6 Toestenrrning te altkeren en spuclpalen te gebmikerr
(N'1.7 .02,licl 2; art.7 .03.lid 2)

8.7 'I'oestcutning te mercn (Aft.7.02.lid 2; art. 7.04.lid 2)

lì.7.1 Toesternmiug ligplaals tc nenren uitsluitulcl voor laclen ur
lossen varr voefiuigen (Art. 7 .02,lid 2)

V
Y
V
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E.8 Plaats om te keren (fut. ó.13, lid 5; art. 7.02,lid I)

8.9 a) De gevolgde vaargeul geldl als hoofclvaargeul ten opzichte
van de vaargeul die daarin uitmondt (Art. 6.16, lid 1)

8.9 b) idem

E.9 c) idem

E.l0 a) De gevolgde vaargeul geldt als ltevenvâargeul ten
opzichte van de vaargeul die daarin uitmonclt (Art. 6.16, lid l)
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8.10 b) idem

E.lf Einde vau ecn vcrbocl of van eør gebocl gclclend voor éen
vaar:'iclrting of eincle valt eelt treperking (Alt. 6.12)

ß,.12 \Ióorrvaarschulving: éál ol hvee vville lichten

8.12 n) vast(e) licht(en): nroeilijkheclen voonrit" stoppen
inclien cle voorscluiften zulks vereisen

E.l2lt) syrchroon branilencl(e) isolirse licht(en): u kturt
naderen

E.13 Drinkwater

E.f4 'l.elefoon

)a" )ax

(



33516 BELCISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 _ Ed. 2 - MONITEUR BELGE

E.fS Motorschepen toegelaten

8.16 Einde van cle zoue waar sporl- of pleziervaart niet is
toegelaten (At. 6.35/3)

f^n Begin van de zone waâr waterskiërr is toegelaten (Art. 6.35)

8.18 Zeilschepur toegelaton

8.19 Door spierkracht voortbewogen schepen toegelaten

SPORT
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E.2O Begin van de zone waar zeilplanken zijn toegelaten
(Lrt.6.3s/2)

E.zl Begin van de zolte waar het varen met grote snclheid is
toegelaten (At. 6.35/1, lid l)

8.22 Toelating voor het te water laten of uit heT water halen vall
vaartuigen

8.23 Mogelijkheicl om inlichtingen te krijgen via marifoon op
het aan gecluicle kanaal

8.24 Begin van de zone waar het varm met waterscooters is
toegelaten (Art.6.35/1, lid 2)

VHF
11
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8.100 Sluis

E.101 Ontvangkantoor

8.102 Elektriciteit

8.103 Milieustation

8.104 .Iaohthaven
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8.105 Begirr van de zone waar het zwemmen of sportduiken is
toegelaten (AI1.6.37)

F. BIJKOMENDE TEKENS

L De volgende tekens kuntten voorkomen ter aanvulling v¿ur cle tekens venneld onder A tot en met
E.

2. De borden zijn wit en bevaffen svenhreel zwade cijfers.letters of tekoning.

F.1 Borden boven het hoofilteken, die de afstand in meter
aangeven vanwaar het hoofclteken geldt

Toepassingsvoorbeelden :

a) stilhouden (8.5) na 1000 rn

b) niet vrij varende veerpont (E.4a) na 1500 m

F.2 Bijkornend lichtteken: Witte lichtprll in combinatie met
sommige lichten (Afi. 6.16, Ieden 5 en 6)

1000

1000

r500
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Betekenis:

a) rnet groen licht (E.1): toestemming invaren in de richting van
de pijl

b)met rood licht (A.l): verbod binnen te varen in cle richting
van de pijl

F.3 Pijlør die de richting aangeven wâarop het hoofcltekar
betrekking heeft

Toepassin gsvoorlreel den :

a) ligplaats nemen toegestaan (E,5) in de richting van de pijl

b) ligplaats nemen verboden (4.5), over 1000 m, in de richting
van de pijl

F.4 Borden onder het hoofclteken. die bijkornende verklaringen
of aanwijzingen geven

Voorbeelden

De lichten, voorzien vool stilliggende schepen in arl. 3.20,
dienen niet te worden gevoercl

o

o

1000

L
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Toepassin gsvoorbeelden :

a) stilhouden (8.5) voor de douane

b) geef een lange stoot (B.7)

c) toestemming ligplaats te nemen (E.5) zonder de verplichting
om de lichten, bedoelcl in art. 3.20, te voeren

F.5 Borden onder het hoofilteken, die de categorie ¿mngoven

waarvoor het teken gelclt:

Voorbeelden:

Motorschepen

Sport- of pleziervaarl

&
SPORT

WATERSCOOTER

DOUANE

o

Waterscooter
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Waterski

Toepassingsvoorbeeld

Verplichting v(nr motorschepen te v&ren in de richting
aangegeven cloor de pijl (8.1)

G. TEKENS AAN KUNSTWERKEN

Bij de hiema onder Gl tot G4 genoulde rnarkeringen kumen de volgurde tekens worden
toegepast:

4,1: hetzij rode vaste lichten, hetzij rood-wit-rode rechthoekige
bordeu

E.l: hekij groene vaste lichten, hetzij groerr-wit-groene
rechthoekige bordat

D.1: ltetzij gele vaste lichten, hetzij gele nritvonnige borclerr

A.l 1.1 : een groen fìikkerlicht onder een rood vast liclrt

SKI

o
o

o
G.l Vnste bruggen en vaste delen van bnrggen

a. Begreruing vrargeulbreedte (aÉ. 6.24)

Verboden buiten de aangegeven begrenzing te vzu'en (cle clriehoek
gelegen buiten de aangegeven begrarzing is rood, de andere helft
van het bord is wit: 4,10)

(

ìaaäÈîvih:h:îrseah

&

t



BELGISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE 33523

Aanbeveling biruren de aangegeven begrenzing te varerr (de
driehoek gelegen binnen cle aangegeven lregrenzing is groen" de
anclere hcllì van hel bord is r,vit: D.2)

b. Vcrboden of aanbcvolen doorvnnr{opening (nrt. 6.25)

Verboclen clooruaartopeniu g

(het borcl is tood met witte horizontale stook in het midden: A.l)

Aanbevolen doorvaaftopening, tegenliggende vaart mogelijk

(het bord is gccl: D.1.a))

(

ì4:.frì4,^44-A/ffi

Aantrevolen doorvaarlopening, vclor tegeuli ggende vaart verboclen

(cle borclen zijn geel: D.1.b))

G.2 Beweegbarc bruEgen (alt. 6.26)

Opmerking: het kan voorkontert clat cle rode en groene lichten slechts aan één zijcle van cle

doorvaartopen i rrg (al s regel shurrlroorclzijde) zijn geplaatst

a. Bruggen in bedrijf

I)ooruaart verlroden (cle lichten zijn rood: A.l)

Doorvaart geslclfen brug loegeslaan, legenliggende vaart rnogelijk
(cle lichten aan de zijkanten zijn roocl: A.ll het licht in het rniclden
is geel: D.1.a))

Dooryaart gesloten lrrug tocgestaalì, vocr te_ecnli_egcnde vaart
verbocleu (cle lichten aan cle zijkanten zijn rood: 4.1: de lichten in
het rniclclen ziin geel: D.l.b))

I)ooruaaú vcr'lrodcn wordt aanstonds toesestaan (het licht
bovenaan is rood. het licht claaroncler is g'oen: A.l l)

ffi
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Doorvaart toegestaan (cle lichten zrjn groen: E.1)

Dooraart verboden, tenzij de cloorvaartopening zo dicht is
genaderd. dat stilhouden redelijkerwijs niet meer lnogehjk is (het
licht bovenaarr is roocl, het licht daarollcler is een groen flikkerlicht:
A,u.l)

b. Bruggen buÍten bedrijf

Dooruaaú verboden (de lichten zijn rood: A.l)

I)ooruaaft gesloten bnrg toegestaan, tegenliggencle vaart mogelijk
(de lichten aan cle zijkanten zi.ln roocl: A.l; het licht in het midclerr
is geel: D.l.a))

Dooruaart geslotur lrnrg toegestaan, voor tegenliggende vaart
verboclen (de lichten aarr clezijkanten zijn roocl: A.l; cle liclrten in
hct tniclclen zijn geel: D.l.b))
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Dooruaart toegestaan, brug is onbewaakt (de lichten zijn groen
E.l)

G.3 Stuwen (nfi.6.27)

I)c¡orvaafi vertroden, shrw gesloten (de lichten zijn rood: A.l )

Doorvaart verbodeu (de lichten zijn rood: A.l)

Doolaaft toegestaan (de lichten zijn groen: E.l)

Verboden doolaartcrpening (brug over shrw) (het bord is roocl met
witte horizontale strook in het midden: 4.1)

Aanbevolen doorvaafiopening (brug over stuw), tegenliggende
vaaú mogehjk (lrct bord is geel: D.l)

I

-

Aaubevolen doorvaarlopening (brug over sflrw).
tegenliggencle vaart verboden (cle trorden zijn geel: D,1)

voof

o
o

o
o

o o

o o

'_v_v_v-v_v_v_v_.w
lv^v^v^\.av^v^v^v^v

/v LJV$'VVV9V
4\J14!á+44.+.,a4w
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G.4 Sluizen (aft. 6.28/1)

Opmetking: het kau voorkonteu clat cle rode en gloene lichten slechts ¿an één zijcle vau de
invaart (als regel stuurboordziide) zijn geplaatst.

1. Algerneen

a. Sluis in bednjf

Invaart of uitvaart vertroden (de lichterr zijn rood: A.l)

Invaafi verboclen, wordt aanstoncls toegestaan (het licht bovenaau
is rood, het liclrt claa¡oncler is groen: A.l l)

Invaaú of uitvaart toegestaan (de lichten zijn groen: 8.1)

b. Sluis buiten bedrijf

Invaart verboderr (de lichten zijn roocl: A.l)

Doorvaart toegestaarl sluis aan beicle zijdør openstaand (de lichtør
zi.jn groen: E.1)

2. Stuis met beweegbare brug (inrlien brug niet vrrn apnÉe seingeving is voorzien)

Invaart vertrocleu, wordt aanslonds toegestaan (het licht boverraan
is rood, het licht daaronder is groen: A.I 1)

o

o
o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o
O
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Invaafi of uilvaart sluis en doorvaart geslotør bnrg toegestaan (de
lichten aan de zijkanten zijn groen: E.l; de lichten in hetmiclclen
zijn geel: D.l.b))

Invaart of uitvaart sluis en doorvaart bnrg toegestaan (de lichten
zijn groen: E.1)

H. OVERIGE AANDUIDINGEN

H.l Kílometrering

a. Kilometeraanduiding

b. Hectometerzuurdui ding

H.2 Bewegwijzering

1. Aanduirling hoofddoelen

Hierop kumen zowel plaatsnarnør als vriarwegnamen zijn
vermeld.

a. Vooraanduiding (vóór een vertakking) (het bord is groen met
witte aanduidingen)

b. Beslissingsaanduicling (ter plaatse van een vertakking) (het bord
is groen tnet witte aanduiding)

O o

o

20

l.

4

Liège Antwerpen

ntwerpen
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2. A¡ntluirling vnn spccifieke doclcn

I)czc vcnvijzcn naar hatcus. laacl- cn losplaatscn. jachthavens,
È172.

a. Vooraancluiding (vóór een vcr"takliing) (hct bord is groeu. cle

aaucluiclingen r'vit en de naanr van hct specifiek cloel is zrvart op
r,viffe achfergrorrcl)

b. Beslissingsaancluiding (ter plaalse vân een vefiakking)

3. Aanduitling omlcidingcn

(hct lrorcl is gcel, cls aanduiding is zlvaft)

4. Nnamgeving vnarrvirter of object (hnven, brug, sluis, enz.)

(het borcl is r,vit. cle naarrrgeving is blauw)

I¡¿ts t li c ltt'. ononderbrokcn schijnsel

FtikkerÌicht: ononclertrrokell tlikkeringen, 50 à 60 po'nrinuul

Snel.flikkerliclr¡: ononclerbroken flik-keringen. 100 à 120 per nrinuut

Rege lnzctt i g onde r h rctken I ic lt t

Lic lt met gegrrsepeerde onderhrckingen

AANIIANGSITL 8. NIARKERING VAN Dts \/A¡\II,GII[JLEN, NIBIìEN BN I]REDÌ]
\/AAR}VEGEN

I. ALGEMEENHEDEN

1. Definities

Rec hte rzij de i I ¡ nkerzi t cle: cleze ui tclrukkingsn koltren ovel'eetì :

tt) op een hevttarhdre rivier rtf in een vltct,tgeal: ttret de "recltterzijde" en cle "linkerzijcle" van
cclì waamcmer clie naar al\vaarls k¡kt;

Ð r,tp kcutalen: in ltet algeureen, uret de "rechterzijclc" crì de "1iu-lierzijdc" v¿ut eelt \\åanìeuìr;r
dic zich u¿ìíu'ÈÈu lager gclcgcn pancl bcgeeftl

c) op nrcren: met clc "recltterztjdc" eu cle "linkerzrjdc" zoals bcpaalcl door de or¿crhcicl.

L¡cht: karaktelistick licht voor cle urarkering

I,'¿t,st licht: onondertrrokcn zichtlraar licht uret constante intonsiteit en kleur

l'erir,¡cielicltt: licht mct lcgclmatigc afwisseling tusscn schijnscl cn vcrcluistcrins. rvaarb¡ hct
liclrtschijnscl rncl ct.rnstante intcnsitcit on klcur trlijft

2. Lichtk¡rlaktels ( Int ernationirle a fkorti ng)

Sint Annabrug

F

a

vQ

Oc

oc (-)

Sifferdok

Sifferdok

Antwerpen )
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Isofa,se l¡cht: het schijnsel is even lang als ile vercluisterirrg

Regelrnatig schitterlicht: het schijnsel is korter clan de vercluistering

Gegroepeerd schitterlicht: een groep vân 2,3,4 of 5 schittcringen

O n regel nt oti g s c hit ter I i c ht

Gegroepeerdflikkerlichl: een groep van 3, 6 of 9 f'likkeringen

(Jegroepeerd snel.flikkerl¡cht: een groep van 3, 6 of 9 snelle flikkaingen

3. Voorbeelden

20 sec.

)

Iso

FT

Ft (-)

Fl (-+-

ac)

VQ C)

II. LATERALE MARKERING

(zijdelingse begrenzirrg van cle vaargeul)

l. Rechterzijde van de vanrgcul

Klem". rood

Vornr. cilindrische boei, boei rnet toptcken of sparboei

Topteken (indien aarrwezig): r'ocle cilinder

licåt (inclien aanr,vezig): rood isofase licht of regelmatig schitteilicht

ln het algemeen met radareflector lso
FI

F

a

VQ

AAAAAA AAAAAA AAAAA
l¡at^tÅltll ll^¡ll^rtt

I periocle

Iso.2s

Oc.3s

Fl.5s

F(5).20s

Fï(2+1).10s

Qp).10s

vQ(6).ss



33530 BELCISCH STAATSBLAD - 18.04.2014 _ Ed. 2 - MONITEUR BELGE

2. Linkelzijde van de vaargeul

Kleur: groen

Vorm'. kegelvornige boei of boei met topteken of sparboei

Topteken (indien aanwezig): groene kegel rnet de punt naar boven
gericlrt

Licht (indien aanwezig): groen isofase licht of regelmatig schitterlicht

In het algerneen met radarreflector

3. Splitsing van de vaargeul

K leur: rood-groen horizontaal gestreept

Vortn: bolvonnige boei, boei met lopteken of spar boei

Topteken (indien aanwezig): rood-groen horizontaal gestreepte bol

Licht (indien aanwezig): wit isofase licht (2s)

In ltet algemeen rnet radarreflector
lso

In voorkomend geval kan een rood cilinclrisch of een groen
kegelvonnig topteken boven het bolvonnige topteken worderr
aangebracht om de doorvaarfzijde anr te geven, die bij voorkeur dient
te worden geltomen (hoofdvaargeul)

Flet teken heeft in dit geval een rood of groen flikkerlicht

III. MARKERING OP HET LAND VAN DE POSITIE VAN DE VAARGEUL

A. VAAIìGETIL

Tekens die de positie van de vaargeul aangeven ten opziclrte van de oevers.

Deze tekens geven cle positie van de vaargeul aan ten opzichte van de oever; samen met de tekens in
de vaarweg geplaatst ntatkeren ze de vaargeul op cle plaatsen waar deze nabij een oever komt; ze
dieneu ook als herkenninssteken.

1. Vaargeul nabij de rechteloever

Klet¿r'. rood/wit

Vornt'. paal met topteken

T'optekerz: rood vierkant bord (zijden horizontaal en verticaal) met trvee
horizontale witte banden.

Licht (indien aanwezig): rood regelmatig onderbroken licht

A
A

lso
FI

A

a
a

Oc
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IV. MARKERING VAN GEVMRLIJKE PUNTEN EN OBSTAKELS

A. VASTE N,IARKERING

1. Rechtenijde

KIeur'. rood

Vr¡rnr. paal met topteken

Topleken: rode kegel, met de punt naar bsneden gericht

Licht (irndien aauwezig): rood isofase licht of regehnatig schitterlicht

lso
FI
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2. \¡aargcul nabij tle linkclocvcr

Kleur'. gl'oclì/iwit

I,'r¡rnt: paal urct toptcken

'l'opleken: vicrkaut bord (rnct horizontalc cn verticale cliagonalun). dc
lroveuste helfl groen geschildeld, cle onclerste helft wit.

Licht (indien aaur,r'ezig): groeu regelmatig onclerbroken licht

3. Gebruik van de tekens (voorbeekl)
Oc

B. O\¡I|RGANGBN: lVlarkering virn tle overgilngen

Deze tekeus cluiclen cle puutett aan waar de vaargeul valr cle erìe oever naar de anclere t-rvergaat en
gevùu als clusclanig de asliln van cle overgaug aau.

1" Iì.echteroever'

KIan': geelizvrarl

Iiornt: paal nret lopleken

T'r,tpteken: geel vicrkant borcl (zijclcn horizolltaal elt vcrticaal). mel r;en

vcflicalc z'ivarte lrancl in het nliclclen geplaatst

LicIt (irdicn aaurvczig): geel rcgclntatig onclerbrokcn licht
Oc



33532 BELGISCH STAATSBLAD - 18.04.2074 _ Ed.2 - MONITEUR BELGE

2. Linkclncver

KIew". geclizrvarl

L'orm'. paal nret toptckcn

'I'opteken: gccl vicrkarrt borcl (rnot horizontalc cn vcrticale diagonalcn)
ruret eeu verticale zrvarte balk volgens de diagonaal

ZlcÍt (indien aanwezig): gecl regelmatig ouclerbroken licht
Oc

3. Gebruik van tle tekens (voorbeelden)

3.1. Eenvouclige azurcluiding van eelì overgaug

3.2. Aancluicling van een lalìgcre ovol'gang

'h,vce icleuliekc tekens op dczelfìle ocver achler elka¿u' geplaatst. geven de as van de langere
ovcrgang fialt

l.ichterr (indien aanwezig): geel (beide lichterr hebben geuoonlijk clezelfcle periode: het achterste
licht kan evenrvel vast ziin)
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2. Linkenijde

Klew'. groen

Vornt'. paal met topteken

Topteken: groelte kegel, met de punt naar boven gericht

Licht (indien aanwezig): grour isofase licht of regelmatig schitterlicht
lso

FI

3. Splitsing

Kleur: roocl/gr oen

l,/ornt'. paal met topteken

Topteken: rode kegel, nret cle punt naar henedgn, boven eelt groelte
kegel, met de punt naar boven

Licht (irndien aanwezig): wit isofase licht (2s)

lso

De hoger veunelde kegels kumen door driehoekige panelen met witte achtergrorrd en rocle of
g'oene boold worden vervangen.

4. Aftakkinger¡ montlingen en haveningangen

Ter hoogte van aftakkingen, rnondingen en haveningangen kunnen de oeverbeschenningen aur
beide zijden van de vaarweg worden aangeduicl uret cle vaste rrrarkering bedoeld oncler I en 2. De
scheepvaart clie de haveu binnenvaar t wordt als stroomoprvaads varend treschouwd

B. VLOTTBNDE N,TARKERING

1. Rechterzijde

Kleur'. horizontale rode en wittc banden

[/orm'. drijfbaken of spar'troei

Topteken: rode cilinder

Licht (indien aanwezig): rood isofase licht of regelmatig schitterlicht

In het algemeen nlet radameflector lso
FI
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2. Linkemijde

Kleur: horizontale groene en witte lrancleu

Ltnrnt: drijfbaken of spal'boci

'l'opteken'. groerÌo kegel rrret de punt naar boven gcricht

Liclrt (indien aanrvezig): groen isofase licht of regelmatig schitterlioht

In het algemeen nlet radan'eflector

Toepassingsvoorbeelcl van cle rnarkering volgens II en IV

A

lso
FI

V. BIJKOMENDE MARKERING VOOR DE SCHEEPVAART OP RADAR

Â. tsRT]GPIJLERS

l. Gele vlotters rnet radaneflectorcn (op- cn afiryaafts van cle pijlers geplaatst)
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2. Stok met radarreflector op- sn afwaarts van de bnrgpijlers

B. LUCHTLIJNEN

l. Radaneflectoren aau de luchtlijn bevestigd (geeft een reeks punten op het radatbeeld)

2. Radarreflectoren op gele vlotters, per twee geplaatst nabij elke oever (geeft 2 maal 2 punten op
het raclarbeeld)

VI. BIJKOMENDE MARKERING OP MEREN EN BREDE VAARWEGEN

A. GEVAARLIJKE PUNTEN, OBSTAKELS EN BIJZONDERE PUNTEN

1. Kardinale markering

R¿znnlins van larvadranten en markerinsen

De vier kwaclranten (Noord, Oost, Zuid en'West) liggen tlssen de volgende peilingslijnen, gezierr
varrrrit het fe markeren punt: NW-NO, NO-ZO, ZO-ZW, Z.W-NW. De markeringur worden
genoemd naar het kwadrant waarin ze liggar. l)eze benaming duidt tevens de zijde aan waarlangs
de markering moet worden gepasseerd.

o o
m
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Bescltrtiving van de k¿n'dinale tnarkering

Noord kardincwl beto nuinqsvooru, erp

Kleur: zwart boven geel

l,'onn: pijler of sparboei met topteken

Topteken'. twee boven elkaar geplaatste zwarte kegels nret de toppen naar boven gericht

L i c lt t (indien aanwezi g ) :

- lcleur'. wit

- periode: flikkerlicht olsnel flikkerlicht

Oo,st kardì n¿a I beto n n i nps voo rvu e r o

Kle¿tr'. zwart rnet een gele horizontale band

k'ot'nt'. pilaar of sparboei met topteken

Topteken: twee zwarte kegels boverr elkaar met de basis naar elkaal toe gericht

Lic h t (indien aanuezig):

Te

punl

N

NW AA ^A NO

Y
A

a
VQ

IY'Y?Y7V?YI A
Y +I

I
W o

l5sm7YwlYT- Q(3)l0s
VQ(e)l0s vQ(3)ssnr

ZW o
Q(6)+Fl l5stVIE 

-

VQl6l+Fl | 0s rrrrrYr----I
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- kleur: wit

- ¡teriode: fìikkerlicht of snel fìikkel'licht, flikkeringen geg¡oepeerd per 3

Z t t id kardi nc¿¿tl het onn i ng.s t,oo t'u,e r Þ

Kleur'. geel bovelr zrvalt

l,'orm'. pijlet of spartroei met toptekor

Topteken: twee boven elkaar geplaatste zwarte kegels nret cle toppat naar belreden gedcht

L i c h t (indien aanr'vezi g) :

- kleur: vytl

- periode: flikkerlicht of snel flikkerlicht. flikkeringen gegroepeercl per 6 gevolgd cloor een lange
schittering varr terr minste 2 s

I,[Ì e,s t kctr dina,zt beto nn i nqsvoo¡-¡r e r þ

Kleur'. geel nret éár zrvarte horizontale bancl

Ilornt: piller of sparboei met topteken

Topteken: twee boven elkaar geplaatste zwarte kegels met de toppen naar elkaar toe gericht

L i c ht (indien aanwezig):

- kleu': wil

- periode: flikkerlicht of snel tìikkerlicht, flikkeringen gegroepeercl per'9

2, lVfarkering vnn een gei'soleerd gevaar'

Deze tnarkering staat op een cloor veilige u'ateren omringcl gevaar of ligt gemeerd ter hoogte varr
het gevaar.

Kletu". zrvart. rnet één of mcerclerc lrrede rods horizontale banclen

I/onn: willekeurig (mecstal pijler of sparboei) rnet toptcken

Tcspteken'. tnee troven elkaar geplaatste zwalte bollen

Lic ht (ilndien aanwezig);

- klertr: v¡it

periode: geg'oepeercl schittellicht per' 2
Fr (2)
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B. VEILIG VAARWATER

lvlmkedng van cle as of het miclclen van de vaalgeul en vân tle aarlr.vassen

KIem: verticale rode en witte banden

L'orm'. bolvormige boei, pijler of sparboei met topteken

Topteken (indien aanwezig): éeu eukele rode bol

L ic ht (indien aanrvezig) :

- kleur: wit

- periocle: isofàse of regelmatig onclerbroken licht of liclrt met eerr

lange schittering onr de l0 s of letter A van de lvforse-cocle

VII BIJZONDERE MARKERING

Kleu': geel

Ilorm: stornpe, kegelvomrige of boh'omrige boei of sparboei

I'opteken (indien aanwezig): geel St-Ardreaskruis of, alleor iu geval
van eer'r verboclen gebiecl, het verboclsteken A.l (aanhangsel T) in de
vomr van ear cilillder

Licht (indien aanwezig): geol schitterlicht of gegroopeercl sohitterlioht,
uilgezonderrl het gegroepeerd schiltellicht besta¿urcle uil 2 schifiÈringen

Deze nrarkering is riet in cle eerste plaats bestemcl vu>r de navigatie,
maar duidt een bepaald gebied of voorwerp Batì, dat doorgaans is
outscltreveu in uautische of anclere daarvoor besteurde publicaties.

Deze betonnirrg wordt bijvoorbeelcl toegepast ter markering van
vet'bocleu vaargebieclen, bagger-, stort- en ankerplaatseu, oefèn- eu
visserijgcbieder¡ voor het albakenËn van speciale gebieclen zoals voor
snslle rnotorboten, lvaterskiers, zeilplanken, rvedstrijclen, e,d. elì voor
het aangeven van posities met eerr speciaal cloel zoals kabels,
itt sttuurentell, eltz.

Deze betonning rnoet door de cloorgaancle scheepvaart aan dezelfde
zi.jcle lvorcleu gehouclen als cle "gelvone" betonning

o

o

lso
Oc

FI
A

$2l^)

FI
FI

AANIIANGSIIL 9. (niet overgenomen)

AANHANGSDL l 0. (niet <lvergenomen)

AANHANGSEL I 1. (niet ovei'genonren)

AANH¡\NGSEL T2. VA¿\RREGELS

l. Dc schetsen opgenomeu in dit aanhangsel hebtren slcchts een verduiclelijkend karakter. De; tokst
van het rcglemeut bezit uitsluitende reohtsgelcligheicl.

2. De volgende slrntrolcn wordcn gebntikt:

rII
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Groot schip q@
Klein schip

-Klein motorschip

Klein zeilschip

Klein door spierkacht voortbewogen schip

Veerpont

Grootzeilschip

V/indrichting

Stroomrichting

Reeks zeer korte stoten

Geluidssein {

I

-

Kort

I-,ang

*<ffÏflffË
GIIIIIIIID*

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Aú. 6.01. Definities

1. a) Naderen op tegengestelde koersen
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- | llllllll I

,-':rlllllllll

lllllllll 
',,-',

(EIIIIIIIID*

1. b) Voorbijlopen

1. c) Kruisende koersen

^rt. 
6.02. Kleine schepen: algerrrcne begÍnselen

@IIIIIID*

2. Klein schip wijkt voor groot schip

II. NADEREN OP TEGENGESTELDE KOERSEN, KRUISENDE KOERSEN,
VOORBIJLOPEN

Art. 6.03/1. Krrrisende koersen

1. Het schip dat de zijde van de vaargeul aan stuurboord volgt, dient zijn weg te vervolgør en het
andere schip moet uit'wijken
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a

GIITTITTT'D--
.<ru[@

1/1. In geval geen der schepen de vaargeul aan stuurboord volgt, moethet schip dat het anclere aatl

stuurboordzijde vau zich heeft uitrvijken

3.a). Klein motorschip en klein zeilschip: in geval geen der schepen de vaargeul aan stuut'boord
volgt, moet het motorschip uitwijken

3,a). Klein motorschip en klein door spierkracht voortbewogen schip: in geval gear der schepen de
vaargeul a¿n stuurboord volgt, moet het motorschip uitwijken

3.b). Klein door spierklacht voortbewogen schip en klein zeilschip: in geval geen der schepen de

vaargeul aan sftrurboord volgt, moet het door spierkracht voortbewogen schip uitwijken

+
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4. a) Zeilschepen die over verschillmde boeg liggsri: in geval geen der schepen de vaargeul aan
stuurboord volgt, moet het schip dat over stuurboordboeg ligt uitwijken

Þ'*

4. b) Zeilschepen die over dezelfde boeg liggen: in geval geen der schepen de vaargeul aan
stuurboord volgt, rnoet het loefwaartse schip uitwijken

Aú. 6.04. Naderen op tegengestelde koersen - Hoofdregel

lllllll+¡D+

l. Het schip dat de zijde van de vaargeul aan stuurboord volgt dient zijn weg te veruolgen en het
andere schip moet uirwijken

lllllll:**{ìi'r{ llllllll

- -

@IIIIIID*

l/l.In geval geen der schepen de vaargeul aan stuurboord volgt, moet elk van beicle schepen
uitwijken naar stuurboord. Een klein schip wijkt voor een groot schip.
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8. Klein motorschip en klein zeilschip: in geval geen der schepen de vaargeul aan stuurboord volgt
nroet het motorschip uitwijken, zo rnogelijk n¿ar stutu'boorrl

8. Klein motorschip en klein door spierkr'¿clrt voor-tbe\^/ogen schip: in geval geen der schepeu cle

vaargeul aan sftlurboord volgt. rnoet het motorschip uitwijken, zo rnogelijk naar stutuboorcl

8. Kleiu door spierkracht voortbewogen schip eu klein zeilschip: in geval geen der schepen de
vaargeul aan shrulboord volgt nroet het door spierklacht voortbewogerì schip tritwijken, zo
rn ogelijk naar stuurboorcl

ô

9. Zeilschepen: in geval geen der schepen de vaargeul aan stuurlroord volgt moet het schip dat over
stuurtroordboeg I i gt rn oet uitwijken

Art. 6.05. Naderen op tegengestelde koersen tussen grote schepen - .{fwijking van de
hooftlregel

B
2 

-- A
rr I

2,-3. Schip A wil naar bakboord t>n wil sfturrboord op stuurboorcl voorbijvareu:

l. A vraagt schip B naar lrakboord uit te wrjken

2. B kan hieraan volcloeir

(het bord is blauw aan beide zijden; het flikkerlicht is rvit)
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B b
2 "kA1" 

-- 
I

5. Schip A lvil naar bakboord en wil stuurboonl op stuurboord voorbijvareu

1. A vraagt schip B naar bakboord uit te wijken

2. B kan hieraan niet voldoerr

(het bord is blauw aan beide zijclen; het flikkerlicht is wit)

AÉ. 6.07. Naderen op tegengestelde koersen in een engte

{ElllïlÞ+ f,[Þ-+ t*. .,1}
È:fr.?vî?i}

L c) Een sû'oomopwaarts vzuend schip moet de weg vrijlaten voor een stroomafwaads r¡arond

schip

ts{tffm

1. d) i. Een goot schip clat de hindemis aan shlrrboorcl heeft uroet cle weg vrijlaten voor een auder
groot schip. Een klein schip dat de hindemis aan sfllurboorcl hseft moet de weg vrijlaten voor een

ander klein schip

.r

1. d) i. Een klein schip rvijkt voor eeu groot schip
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,-a-t
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1. d) ii. Een klein motorschip moet de weg vrijlaten vool een klein zeilschip. Een klein door
spierkracht voorttrewogen schip moet de u'eg vrijlaten voor een klein zeilschip

Ç-

\.'-'... . .,
i-:.:'i:,/ <\w\

->- 
-

:,:.:.:.t-:.:.:':,:':.:.:.:.:.:.:':.:.:.:.:':.i:.:.:.:.:.:.;':.:,:.:':.i.;.:.:.:.:,:':.:.:':.:.

\':':':::'/l-

-lD- |úa-

l. d) iii. Een niet bezeild zeilschip rnoet de rveg vrijlaten voor een bezeild zeilschip

l. d) iii. Van twee bezeilcle zeilschepen moet datgøre dat over stuurboorclboeg ligt de weg vrijlaten
voor het andere

1, d) III Een klein schip rvrjkt voor een groot schip

Art. 6.10. Voorbijlopen

A B

CtrEIID*
ù

qtilililt

1. Als algemene regel moet de oploper A de opgelopene B aalr bakboorcl voorbijlopen. hrdien er
voldoende ruimte is mag dit ook aan stuurboord geschieden

;l;i;i;l;l;i;i;l;i;i;l;i;l;i;i;i;i¡i;i;i;i;i;i;l;i;l;i;l;l;i;l;i;l;i;i;i;i;l;i¡i¡i;l;i;i¡i;l;l;l

r-t \\'tlill

ò/ *ú

Á'.'."..:.\
fi;: i i::\

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::
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l l---
A B

Iz 1--]
qmilqlllllll

2.a) - 3. b) De oploper A wil aan stuurboord voorbij:

L A vraagt de opgelopene B zijn koers te wijzígen

2. B kan hieraan voldoen en wijkt zo nodig uit naar bakboord

2 b) - 3. a) De oploper A wil aan bakboord voorbij:

1. A vraagt cle opgelopøre B zijn koers te rvijzigen

2. B kan hieraan voldoen en wijkt zo nodig uit naar sfuurboord

f lr--
BA

---;

qilililt qilt

2. a) - 4. a)De oploper A wil aan stuurboord voorbij:

l. A vraagt de opgelopene B zijn koers te wijzigen

2. B kan hieraan niet volcloen maar A kan u,el aan bakbootd voorbijlopen

3. Azalaanbakboord voorbijlopen enBzal zo nodiguitwijken naar stuurboord

2.b) - 4. b) De oploper A wil a¿n bakboord voorbij:

1. A vraagt de opgelopene B zijn koers te wijzigen

2. B kan hieraan niet voldoen ma¿u A kan wel aan stuurboorcl voorbijlopen

3. A zal aan stuurboord voorbijlopur en B zalzo noclig uitwijken naar bakboord

1
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2. - 5. De oploper A wil voorbij:

1. A vraagt de opgelopene B zijn koers te wijzigen

2. Daar voorbijlopen zonder gevaar niet mogelijk is, kan B hieraan niet voldoen

t>

7. Een zeilschip moet zo mogelijk een ander zeilschip aan loef voorbijlopen

Aft.6.13. Keren

-II

s[Iilil

Grililtl

2. hrclien een ander schip wordt genoodzaakt zijn koers of snelheid te wijzigen dient een schip dat
wil keren dit tijdig aante kondigen

Art. 6.14. Gedrag bij vertrek

sllltIll
I

,--
q ililt

Seinen bij vertrek van ankerplaats of ligplaats
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4rt.6.16 In- en uitvaren van havens en nevenvaargeulen, uitvaren gevolgd door het
oversteken van de hoofdvaargeul

I

jÈ ì--

2. Indien een ander schip zou of kan worden genoodzaakt zijn koers of snelheid te wijzigen, moet
het schip zijn manoeuvre tijdig tevoren aankondigen

AANHANGSEL 13. VERVOER VAN GEVAARLIJKB STOFFEN MBT SCIIEPEN DTE
RECHTSTREEKS VAN ZEE KOMEN OF NAAR ZEE GAAN

De gevaarlijke stoffen in de zin van de IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods
Code), bedoeld in art. I 1.02, zrjn.

a) stoffen van de klasse l, gevarengroep l.l en 1.5, indien het schip in totaal meer veryoert dan
100 kg bruto gewicht;

b) stoffen van de klasse 1, gevarengroep 1.2, 1.3 of 1.4, of stoffen van de klasse 5.2,voorzien
van een gevaarsetiket "ontplofb aar", indien het schip in totaal meer vervoert dan 1 000 kg bruto
gewicht;

c) stoffen van de klasse 2, voorzien van een gevaarsetiket "giftig", indien het schip in totaal
meer veryoert dan I 000 kg bruto gewicht;

d) stoffen van alle klassen, indien zij worden vervoerd door een tankschip.

15 l:l-i#"o"i"lî',l ;.n"ff*'Ì*'"i'"L'iff"'it"ît"Jffi,'liJi.iîf'r[,îïYå1".ä
ko 06 houdende vaststelfing van hét algemeen politiereglement voor'dðscñeepvaart
oF rijk.

Brussel, 4 april2074.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en gelijke kansen,
Mevr. f. MILQUET

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit,
M. WATHELET


