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Bepaiingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee

In de bij;iage van dit hoofdstuk zijn deze bepalingen gereproduceerd, vanwege
het grote belang. De bepalingen zij.n verdeeld in de voigende delen:
aigemeen,
voorschrif ten betreffende het uitwijken,
iichten en dagmerken,
iicht- en geiuidsseinen,
vrijsteliingen.

Ad 'deel A: Van belang is artikel 3: "Aigemene begripsomschrijvingen"
Ad deel B: Dit deel is gespiitst in 3 afdeiingen, ni.
Gedrag van schepen bij elk soort zicht
afdeiing I:
Gedrag van schepen die in zicht van eikaar zijn,
Ii:
III.: Gedrag van schepen bij beperkt zicht.

figuur 6.5 is ge!ilustreerd wã een schip moet doen ais er gevaar voor
In
aanvaring bestaat met een schip zich bevindend in één van de aangegeven
sectoren, indien de schepen in elkanders zicht zijn. Bij siecht zicht geiden'
de regeis van art. l9!
Van groot belang is voorschrift 10 ItVerkeerssche,idingsSte1se1su. Deze
steiseis zijn in de Bepaiingen opgenomen op aandrang van werkgroepen die de

verkeersveiiigheid van in het bijzonder het Kanaai hebben bestudeerd Men
kwam niet onverwacht tot de conciusie dat een homogenisering van de verkeersstromen tot een aanzienlijke vermindering van het aantai aanvaringen zou
ieiden. Studies van het beschikbare cijfermateriaai hebben aangetoond dat het
aantal aaüvaringen inderdaad drastisch is verminderd.
Eén of meer van de volgeride punten kunnen. aanieiding zijn van het instellen
van een "routeringssysteem" waarvan het verkeersscheidingssysteem de belangrijkste is.
1. Scheiding van tegengesteld gerichte verkeersstromen;
Verminderen aanvaringsgevaar tussen kruisend verkeer en het verkeer in de
2
verkeersbanen;
Vereenvoudigen van verkeerspatronen in drukke verkeersgebieden;
Regeien van veilige verkeersstromen in gebieden waar en expioitatie van
de zeebodem piaatsvindt;
5
Regelen van verkeersstromen teneinde gebieden te mijden waar navigatie
van alle schepen dan wél van een bepaalde categorie schepen ongewenst is;
6. Vermindering van risico's van het aan de grond iopen van diepstekende
schepen in gebieden waar waterdiepten onzeker of kritisch zi,jn';
7
Het geieiden van het zeeverkeer teneinde vrij te biijven van visgronden
dan wei de regeling van het verkeer door visgronden.

De voigende figuur geeft de voornaamste e'iementen weer van een verkeersscheidingssteisei.
Daarnaast worden onderscheiden een rotonde,, zie figuur 6.. 6; de zone voor
kustverkeer, zie figuur 6.7.
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Algemenc voorzieningen voor routeringvanschepen
Bijzonderlueden (Dc cijiers

Afbeelding

Boschrijving

tüssen hakjes verwijzer
naau do npmorkui9efl)

Onderbroken.lijn hetaI

1. Buite;içiiens van verkeersbäncn en vearwegen
Voo, tweerichtingsverkoer

2

Sclieiiingszone () ()

(kan elke vorm hebben)

gomenesymbooIin de zee
kaart voor begrenzingen

Eon zoneaángegoven dm.v.
een kleur die zolichl is dat elk hydrografisch detail zichtbaar blijft

I::: :::::.::

Scheidingslijn (2)

Ruitengrensvan
eon rotonde.ofeeii
voorzorgsgc'bied (3)

Eengekleurde lijn met een dikte
vantenminste 3mm

I

'

-

Onderbrokon Iijn hetal'
gemene symbool inde zee-

1

kaartvoorbcgreiizingen

Hot centrunivan eon
rotoncle welkngoen
centrale zone bevat

Een getrokkoncirkel met
een diameter van tenminste

Pijlen die de richting
vando vastgestoldever-

Open,nmlijnde pijlen:die
zo geplaatst en gevormdzijn
dat zij dealgemene richting van
deverkeersstroom aangeven

3mm

keersstroorn aantjevcn (4)

Pijlendie doaanbevolen richting van de
verkeersstroom aangevcn (bepaalde metname
genoerndo categoriciön
schepon kurinen wordon
uitgezonderd)(4)

¶1

'

'.1

/,'r
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Open, onderbroken omlijnde
pijlen die zogeplaats en
govormd zijn dat zij de alg3mcne richting van do aanbevolen verkeersstroom
aongeven

Grens van gehieden rile
dienen tewordon.gemeden () (9

EenIijn die samengosteld
isuiteen rooks van T-vormige tekens; dedwarse streop is Iangde
neorgaande is kort en wijst inde
richting van het.dosbetroffende
gebiedwaarbinnen cen passende
ornschrilving kanwordenvermeld

Aanbevolon koerslijn
gebaseerd op vaste
markeringen (7)

Een enkelo onondorbroken

Iijn, zwartofgekleurd.
waarin met regelmatigetussonpozen pijipunten zijningevoegd,
die hetzijnaar óén kant wilzenom
cen vaarweg voor één-richting-

vcrkeer aantegovenoftegenover
elkaar staanomeeii vaarwegvoor
twee-richtingsvorkeer aan to geyen
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Aigemenevoorzieningenvoor routering vanschepen
flilzonderheden(De cijfers
tussenhaakjesverwijzen
near do opmerkngon)

Beschrijvng

Afbee!ding

Eon enke!o onderbrókcn

10. Aanbevolenkocrslijn

Iijn. wartofciekIeurd,

niet gebaseerd op vaste
markeringen (7)

- <..

.)__ . ->-

waarin met regeImatigetussen.
pozen pijipunten zijn ingevocgd,
diehetzijnaaréénkant wijzon om
eon vaarweg voor één-richting-

verkeor aan tegevenof tegenover
elkaar staan om eon vaarwcg voor
twoe-richtingsverkeor aan to geven

OnderbrokenIijn het

11. I3uitongrensvan eon
diepwaterroute

algomene symbool In do zeekaart

voorbe9renzin9ön
Onclorbroken Iijnen waar-

12. Diepwaterroutemet
beide buitengrenzen
afgebeeld (0)

13. Diepwatorroute cjehaseord op vastemarkeringen (0) (9)

ow

tussende:afkorting DW op
regelmatige afstanden voorkomt

ow

___-_)-_ Dtv-3---. ow

OW

OW

Een onkeleononderbroken
Iijn waarin met rogelmatige (ussenpozen )ijIpuntonziJn ingevoogd, die hetzij naar éénikant
Wijzcn om eon route voor cénrlchtingverkeer aanto geven of
tegonovor elkaar staan orneen
routevoor twce-richtingsverkeor
aan tegeven. Langsde onderbro
ken Iljn is cie afkortingDW op regelmatigoafstanden lngovoogd

Een enkele onclerbroken lijn
waarin met reg&matige
tussonpozonipijipunten zijn ingo-

14. Diepwaterroute niet
gebaseerd opvaste.
markeringen(9) (9)

voogd, diehetzij naaréénkant

-<- .>DW.f>_-DW-

wijzCfl:Om eon route voor óén-

rlchtingverkeeroante geven of
tegenover elkaar slaan omeen
route voor twoe-richtingsverkeer
aan te goven. Langs deonderbroken Iijn is do afkortingDW opregelmatige afstanden ingevoegd

Opmerkingen
(') Indien de verkeersbanen worden gescheiden door natuurlijke kenmerken
(eilanden, betonde ondiepten, enz.) kande afbeelding van de scheidingszone worden weggeIaten
Wordt ookgebruikt om degrenstussen eenverkeersbaan eneenaangrenzendezone voor kusiverkoer aantegeven.
Daonderbrokenlijn diO debUitengrens van een rotondeweergoeft diont
weggelaten te wordon opde plaatsen waar verkcersbanon op de rotonde
aansluiton. Deze methode kanook toegepast wOrden bij voorzorgsgebieden
indien dit wenselijk geacht wordt.
Heiverdientde voorkeurde pijien gespreidof verspringend aan te brengen inplaats van ze in etkaars verlengde te plaatsen
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InIiding
Onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie ((MO) is in 1972
het thans internationaal van kracht zijnde Verdrag in...ake Voorschriften ter
voorkoming van aanvarungen op zee 1 972 tot stand gekomen Het verdrag crad
voor de internationale scheepvaart in werkang op 15 ju(i 1977
Seclert de inwerkingireding is ervaring opgedaan met de voorschri(ten en een
evaluatie van deze ervaringen heeft ertoe geleid dat op do 1 2e zitting van de
Algemene Vergadering van do (MO in november 1 981 een eerste set wijzigingen op het verdrag werd aanvaard. Deze wijzigingen treden op 1 juni 1983
internationaal in werking.

Om kapiteins. stuurlieden. schippers. wachtdoende navigators en nautische
onderwijsinscellingen op de hoogte to brengen van dé wijzigingen. is in deze
uitgave een volledige tekst opgenomen van de Bepalingen. zoals deze zullen
luiden nadat bedoelde wijzigingen in werking zijn getreden Deze vofledige
tekst vindt men op de rechterbiadzijde.
Op de Iinkerbladzijde is aangegeven waar de tekst afwijkt van de oorspronkelijke tekst van 1 972 en is. waar nodig. een korte toelichting op de wijzigingen
gegeven.

Voorts 'is in do (MO de' tekst opgesteld van richdijnen voor de uniforme
toepassing van een aantaI voorschriften van do Bepalingen.
Deze richtlijnen zijn in een afzonderlijke bijiage in deze brochure opgenomen.

Bep;aIin'gen

ter voorkoming van
aanvaringen op zee
1972
waarin opgenornen de wijzigingen die met ingang van
1 juni 1 983 van kracht word en.
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op de wijzigirgen

Voorschrift 7 (ci
In de oorspronkelijke teksrwordt onder(c) vandit voorscflr/ft de moge/ikheidgegeven
om aanvullende positie- of seinlichten of f/ui rse/nen voor reschri/ven. Normale prakujk
is dat posiie- of seinl#chren overdag vervangen warden door dagmerken.
Laarstbedoe/de categorie is nu oak in de teksr opgenomen.

yoorschrift 1
Toepassing

(a)Deze voorschriftcn zijn van toepassing op alIeschepAn in voile zeeenopalle.
wateren die daarmede in verbinding staan en bevaarbaar zijn voor zeegaande
schepen.

Niets in deze voorschriften verzet zich tegerl het toepassen van bijzondere
voorschriften uitgevaardigd door de ter piaatse bevoegde autoriteiten voor
reden. havens.rivieren. meren of binnenwateren. die in verbinding staan metde
voile zee en bevaarbaar zijn voor zeegaande schepen. Zulke bijzondere voorschriften zulien zoveél mogelijk overeenstemmen met deze voorschriften.

Niets in deze voorschriften verzet zich tegen het toepassen van bijzondere
voorschriften uitgevaardigd door Onze Minister van Defensie; of Onze Minister
van Verkeer enWaterstaatmet betrekking tot aanvullende postie- of seirilichten.
dagmerken of fluitseiren voor ooriogsschepen en voor schepen in convooi of
met betrekking tot aanvullende posutue- of seunluchten of dagmerken voor
schepen bezig met de Ultoefening van de visserij in vlootverband. Deze aanvül-

lende positie- of seinlichton, dagmerken of fluitseinen zullen voor zover
mogelijk zodanig zijn, dat zij niet kunnen worden gehouden voor enig Iicht,
dagmerk of sein. elders in deze voorschriften voorgeschreven.
lndien Onze Ministervan Verkeer en Waterstaat of. indien het een schip in
beheer bij. de Minister van Defensie betreft. Onze Minister van Defensie van
mening is dat een schip van bujzondere constructio or bestemming met betrek
king tot het aantal de pleats en de z;chtbaarheid van lichten of dagmerken
zomede de boog waaroverde Iichten dienen te schijnen, álsook met betrekking
tot do plaarsing en kenmerken van apparaten voor geliiidsseinen. niet volleaig
kan voldoen aan de bepalingen van één of meer van deze voorschriften; zonder
de bijzondere functie van hec schipte belemmeren. dient zulk een schip met
betrekking tot het aantal. de plaats en de zichtbaarheid van lichten of dagmerken. zomedede oög waarover de lichten dienen te schijnen. alsooktenaanzien
van de plaatsing en kenmerken van apparaten voor geluidsseirien. te voldoen
aan zodanige andere bepalingen als naar het oordeel van de betrokken aucoriteit
voor dat schup het meest met deze voorschruften overeenkomen

Voorschrift 2
Veranrwoordelijkheid

Niets in deze voorschniften ontheft eenschip, zijn redor,kapitein of bemanning van de verantwoordelijkheud voor do gevolgen van enige nalarigheid in do

naleving van doze voorschriften, dan wel van veronachtzaming van enige
voorzorgsmaatregel, die volgens het gewone zeernansgebruik of door ce
bijzondere ornstandigheden waarin bet schip zich bevindt. geboden is.
Bij hot .uitleggen en naleven van deze voorschriften dient goed rekening te
warden gehouden met alle gevaren voor de navigatie en voor aanvarung en met

bujzondere omstandigheden waaronder do beperkungen van de betrokken
schepen die ter vermijdtng van onmiddollujk gevaar hec afwijken van deze voor
schriften noodzakelijk kunnen maken.

Voorschrift 3
Algemene begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze voorschniften, behalve waar het zinsverband
anders vereist:

9

Voorschr/ft 3(g)
Onder(g)van dir voorschnft warden onder
c/m7v,,) schepen genoemddjé a/sbepqrkr
menoeuvreepoare scheoen warden. bescflouwd Denkbaar is car
ook andere dan de
genoemde scnepen beperkr kunnen zip, in hun manoeuvreerbaarhe,d
Om dir Iaatste
aan tegeven is de,n/e,dende
ii,, gewi7z,gdn IUidt: De uftdrukking ?,eperkt manoeu.
vreerOa,-e schepen omvàt. dad, is flier beperkt (at:".
In de besreande rekst onder(v) en oak elders in
de Sepalingen wardt gesproken over
He werd juis-er geachr am air woord e vetvangen door
mi/n
De tekst is h/ervoor aengepast.

1'O

omvat het woord schip elk vaartuig. met inbegrip van voartuigen zonder
watrverplaatsing en watervliegtuigen. gebruikt of geschikt am te worden
gebruiktals een middel van vervoer tewater
betekentde uitdrukking werktuiglijk voortbewogen schip elk schip voortbewogen: door machines:

betekent het woord zeilschip' elk schip dat onder zeil is mits de voort.
stuwingsmachines indien aangebracht. niet worden gebruikt;
(d) betekent do uitdrukkingschip bezig met .cfe uitoefening van de visserij een
schip dat vist met netten lijnen sleepnerten of ander vistuig die de manoeu
vreerbaarheid beperken maar omvat met eon schip dat vist met sleeplijnen of
ander vistuig. die de manoeuvreerbaarheid nietbeperken;

(e) betekent het woord watervllegtuig' elk luchtvaartuig ontworpen om op het
water te manoeuvreren;

(f) betekent de uitdrukking onmanoeuvreerbaar schip een schip dat wegens
eenbuitengewoneomstandigheidniet in staatis temanoeuvreren zoals vereist
volgensdeze voorschriften er dat daardoor niet in staat is voor een anderschip
uit to wijken:
(g) betekent do uitdrukking:beperkt manoeuvreerbaar schip een.schip. dat door
de aard vn zijn werk beperkt is in zrjn mogelujkheid om te manoeuvreren zoals
vereist volgensdeze voorschrilten en dat daardoorniec in staat isvoor eenander
schipbUi te wijken;

Deuitdrukking'beperkt manoeuvreerbare schepen omvat. doch is niet beperkt
tot:
(i)eerschipbezig methetleggen onderhouden of lichtenvãneen navigatiemark. een onderzeese kabel of een pijpleiding:
een schip bezig met baggeten opnamewerkzaamheden of Nerkzaam
heden onder water;
eenschip bezig met bevoorraden of met het overbrengen van personen
of goederen terwijl het varertde is:
een schip bezig met het laten opstijgen of landen van luchtvaartuigen:
een.schip bezig met mijnenopruimingswerkzaamheden;
eon schip bezig met sleepwerkzaamheden van zodanige aard. dat

daardoor het slepende schip en zijn sleep erristig beperkt zijn in do
mogelijkheid af te wijken van dé koers die zij volgen:
(h) betekent de uitdrukking schip door zijn diepgang beperkt in zijn manoeuvreerbaarheid' eenwerktuiglijk voortbewogen schip dat wegens zijn diepgang
ten opzichte van de beschikoare waterdiepte ernstig beperkt is in zuin mogelujk

heid af te wijken van de koers die het volgr
Ii) betekent het woord varende dat cen schip net ten anker ligt. niet is vastgemaakt aan do wal of niet aan do grond .zit
Ci) betekeflende woorden'lengte en breedte vaneenschipdelengte over alles
en degrootste breedte bUitenwerks;
(k) worden schepen geacht in zicht van elkaar te zijn alleen wanneer het erie
vanaf bet anderemet hat oog kan warden waargenomen;

(1) betekent de uitdrukking 'beperkt zicht elke situatie waarin het zicht wordt
beperkt door mist. nevelig weer. sneeuwval. zware regenbuien zandstormen of
andere soortgelijko oorzaken

11

Deel B
Voo rsc h rifte ri betreffen d e
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AFDELING I - GEORAG VAN SCHEPEN BIJ ELK SOORT ZICHT

Voorschrift 4
Toepassing

De voorschriften in deze Aldeling zijn van toepassing bij elk soort zicht.

Voorschrift,5
Uitkijk

Elkschipdientteallen tijde goede uitkijkte houden.doorte kijken en te luisieren

alsook door gebruik to maken van alle beschlkbare middelen die in do

heersende omstandighedon en toostanden passend zijn ten einde eon volledige
beoordeling van de situatie en van hot gevaar voor aarivaring te kurmen maken.

Voorschrift 6
Veifige vaaiT

Elk schip dient te allen tijde eenveilige vaart aan to houden, zodathet juiste en
doeltreffende maatregelen kan nemen ter vermijding van aanvaring en kan
warden gestopt binnen een voor do heersendé omstandigheden en toestanden
passende afstand.
Bij de bepaling van cen veilige vaart dient onder meer rekening te worden
gehouden met do volgende factoren
(a) door alle schepen:

hot zicht:
de verkeersdichtheid. metinbegripvan concentratiesvan scheponbezig
met do uitoefening van de visserij of andere schepen;
de manoeuvreerbaarhejd van het schip. in hot bijzondér wat betreft do
afstand waarblnnen gestopt kan worden en dewendbaarheid in verband
met do heersende toestanden;
des nachzsde aanwezigheid van achtergrondlicht zoals van kustlichten
of het stralen van zijn cigen lichten;
de toestandvan Wind, zeeen stroomen denabijheid van gevarenvoor de
navgatie:
de diepgang ten opzichte van de beschikbare waterdiepte;
(b)

bovendien, door schepen met een goed werkende radar;
de kenmerken. doeltreffendheid en beperkingen van de radarinstallatie;
eventuele beperkingen opgelegd door het gebruikte radarbereik:
de invloed van de toestand van de zee. het weer en andere storingsbronnen op do ontdekking met behuip van radar;
de mogelikheid dat kleine schepen ijs en andere drulvende voorwerpen
niet op voldoende afstand met behuip van radar worden ontdekt:
het aantal. de plaats en de beweging van met behuip van radar onidekie
schepen;
de nauwkeuriger beoordeling van het zicht die eventueel mogelijk is
wanneer de radar wordt gebruikt om do afstand totschepen of andere voorwerpen in de omgeving to bepalen.

Voorschrift 7
Gevaar voor eanvaring

(a)Elkschip dient aIIebeschikbare middelen tegebruiken. passend in do heersende omstandighederi en toestanden. orn te bepalon of er gevaar voor aanvaringbestaat.:Inigevalvan twijfel wordteen zodaniggevaargeachtte bestaan.
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Er diem een juist gobruik te worden gemaakt van radarapparatuur. indien
aangebracht en goed werkend. met inbegrip van waarnemingen over grote
afstand ten einde eon vroegtijdige waarschuwing te verkrijgen van hot gevaar
voor aanvaring en van plotten of eengelijkwaardige scelselmatige waarneming
van ontdekte voorwerpen.
Erdienen geen gevolgtrekkingente worden.gemaakt op grond van summiere
gegevenso vooal niet van summière gegevens verkregen met behuip van radar.

Oij do bepaling of er gevaar voor aanvaring bestaat. dlent onder meer
rekening te worden gehouden met de volgende overwegingen
(i) een zoclanig gevaarwordt geacht te bestaan indien de kompaspeiling van
een naderend schip niet noemenswaard verandert
(ii)zelfswanneer eon aanmerkelijke verandering inde:peiling blijkt. kan een

zodanig gevaar soms bestaan. vooral bij het nadereri van een zeer groot
schip of eensleep of bij het dicht naderen van een schip.

Voorschrift 8
Maatregelen ter vèrmijding van aenvaring

(a)AIIe maatregelentervermijdingvan aanvaring dienenindien do omstandig.
heden zuiks toelaten, doelmatig te zijn en ruim op tijd te worden genomen.
daarbijgoed rekening houdend met de gebrUiken van goede zeemanschap.
Elke verandering van koers en/of vaart ter verrnijding van aanvaring dient.
rndien do omsiandigheden zuiks toelaten groot genoeg te zijn om gemakkefijk
waarneembaai to ziIn voor een ander schip waarop met hot oog of met behuip
van radar wordt aargenomen een opeenvolging van kicine veranderingen van
koers en/of vaart diem teworden vermederi
tndien daarvoor voldoende ruimte is. kan eon koersverandering. agleen de
meest doeltreffende maatregel zijn om ce verimjden dat men elkaar te dicht
nadert. mits de maatregeI bijtijds worth genornen, de koersveranderingruim is
en niet Ieidt tot eenandere sicuacie waarin men eIkaar ce dicht nadert.
De maatregelen genomen ter vermiiding van aanvaring meteen ander schip
dienen zodanig te zijn dat zij leidon tot hat voorbijvaren op veiluge afscand.
De doeltrerfendheid van do nlaatrege(en diem zorgvuklug te worden gecontro
leerd totdat het andére schip geheel is gepasseerd en goed vrij is

Indien zuiks noodzakelijk is ter vermijding van aanvaring ofom meer tijd te
verkriigen ter beooroeling vande situatie diem eon schipvaart to minderenof de
vaart er geheel uit to halen door to stoppen of achteruit te slaan.

Voorschrift 9
Naciwe vaarwa(eren

Een schip dat dé richting van eon nauw vaarwter of vaargeulvolgt, dient de
buitenzijdo van het vaarwater of van do vaargeul. aan zijn stuurboardzijde te
houden, zo dicht als veilig en uitvoerbaar is.
Een zeilschip of eon schip geen zeilschip zijnde met een Iengte van minder
dan2O meter mag de doorvoart van een schip datslechts inhet nauwe vaarwater
of de vaargeul veilig kan varen niet belemmeren.
Een schipbezig met do uitoeIening van de visserijmag de doorvaart van een
ander schip varend in een nauw vaarwacer of vaargeul niet belemmeren.
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Voorsc/,rjft 10
Bij her vastsre//en van de Neder/andse voorschrifren is desrijds om wetstechn,sche
redenen ee, vernummering (a. A C. c enz.) van ,00rschrift . 0 'ngevoerd en opz/chie
van do ,Arernar/onale tekst.
Oat hvefr vaak aan/e/ding gegeien. tot .vetwarring.
Van de wijzigingen in de 'nrernariona/e bepalingen is flu gebruik gemaakt am de
nat,ona/e tekst voor war betrei? do numm ering wear in do pas to /aen lopen met do
,nlernat,ónale (eksr.
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Een schip mag een nauwvaarwater of vaargeul niet kruisen indiendit kruisen
de doorvaart belemmert van een schip dat slechts in zulk een vaarwater of vaar.
geul veilig kan varen. Laatstgenoemd schip kan hetgeluidssein. voorgeschreven

in voorschrift 34(d). gebruiken inden het twijfelt aan de bedoeling van het
kriiisende schip.

(i) Wanneer in een nauw vaarwater of vaarqeui het oplopen slechts kan
piaatsvinden indien het op te'lopeh schip maatregelen moet nethenôm een
veilig voorbij:varen mogelijkte maken. diem het schip dat van plan is opte
lopen zijn voornemen kenbaar te maken dor hetpassende sein te geven.
voorgeschreven in voorschrift 34(:c)(i). Het op te lopen schip diem. indien
het instemt. het passende sein te geven voorgeschreven in voorschrift
34(c)(ii}. en maatregelen tenemen om een veilig voorbij varen mogelijk te
maken. Ingeval van twijfel kan het de semen geven, voorgeschreven in
voorschrift 34(d);
(ii) Dit voorschruft ontheft het oplopende schip met van zijn verplichting
volgens voorschrift 1 3.
(0 Een schip dat een b.ocht of êen gebieci in een nauw vaarwater of vaargeul
nadert waar het zucht op andere schepen kan worden belemmerd door een
tussenliggendobstakeFdient met bijzondere waakzaamheid envoorzichtigheid
te varen en het passende sein te geven. voorgeschreven in voorschrift 34(e).
(g) Indien de omstandigheden zuiks toe laten. dient:een schiphetankeren in een
nauwvaarwater te vermijden.

Voorschrift 10
Verkeersscheidingssre/se/s
(a)

(i) 0rze Minister van Verkeer en Waterstaat stelt, mede namens Onze
Minister van Defensie. verkeersscheiciingsstelsels vast. Onze Minister van
Verkeeren Waterstaat draagt.zorg voorde bekendmaking van deze verkeersscheidingsstelsels.

(ii) Voor de toepassing en de uitvoering van dit voorschrift betekent:
uRouteringsmaatregeh: Eeri maatroçel inhoudende het scheiden van verkeer of het aanwijzen vanroutes met het doel onveilige situaties te voorkomen. dan wel inhoudende het aanwijzen van bepaalde gebiederi waarvan
de doorvaart door schepen of bepaaide categorieën van schepen dient te
worden vermeden.
Verkeersscheidingsstelseb: Een routeringsmaatregei gericht op de scheiding van verkeersstromen die zich in tegengestelde richtingvoortbewegen.
doormiddel van geëigende maatregelen en door de instellingvan verkeersbanen.
uVerkeersbaan: Een gebied binnen vastgestelde grenzen. waarin éénrichtingsverkeer is vastgesteId. Natuurlijke hindornissen met :inbegrip van die
welke scheidingszones vormen, kunnen een grens aangeven.
((Scheidingszone)) of cScheidirigslijn>,: Een zone oflijnwaardoor verkeersbanen waarin schepen zich in tegengestelde of bi;na tegengesreide
richting voortbewegen, worden gescheiden, of waardoor ecn verkeersbaan
wordt gescheiden van de aangrenzende zone voor kUstverkeer.
Zone voorkustverkeer)): Een doorOnze Ministervan Verkeer en Waterstaat
in overeenstemming met Onze :Ministervan Cefensie aangewezengebjed,
gelegen tussen de grens aan de Iandzijde van een verkeersscheidings.
stelsel en do nabijgelegen kust. waarvan normaal geen gebruik gemaakt
dientte wordendoordoorgaand verkeer en waar speciale plaatselijke voorschrif-ten van toepassing kunnen zijn.

(b) Een schip dat gebruik rnaakt van eenverkeersscheidingsstelsel diem:
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Voorschrift 10 g'b) (lli) voorheen 10 (ci (iii)
Voorschrilt 1.0 (b) (II,) gee ft .aan op welke wijzo dient te worden gehandeld bij hot
binnenvaren of verlaten van eon verkeersbaan aan de zijkant
Deinrerpretatie h/eivonis dat nier alleenbedoeld wbrdt hat binnenvaren of ver/arenaan
do bwienkant van eon stelsel meat eveneens can do binnenkant. bi/voorbeeld venuli
eet; scheidingszone.
Om dii to verduidelijken is de tekst aangepast.

Voorschrift 10 (ci) - voorhoen 10 (e)
Voorschrifr (0 (o? regeft dat doorgaand verkeesr in her algemeen gebruik rnaakt van
vorkeerssche/dingsste/Se/S en in de nabijheid daarvan ge/egen zones voor kusiverkeer
verm,jdt.

U/i ve,/igheidsoveiwegingen ken het echrer gewenst zijn dat kb/ne schepen en
zei/sc/7epen bij doorgaande veart we! h/er,an gebruik maken.
Om. dir moge/ijk e maken is do teksr .gewijz/gd

Voorschrift 10 (e - voorhee,, 10 (1)
A/s gevoig van de wi/ziging van voorschrifr 10 'bJ 1iii z/jn in de inle/dende zin de
woorden wegevoegd. "of eon schi dat een verkeersbaan b,7nenvaart of veriaat'

Voorschrift 10 (k) en ('9
Aan her voorschrifr zijn wee n/euwe pare gre Ion roegevoegd die bepaalde schepende
moge/ijkheid b/eden om af te wi/ken. van de gedragsrege/s in verkeersscheidingsSte/se/s. Her betreft schepen bezig met werkzaamheden voor do isisrandhouding van

een veil/ge navigatie aismede schepen bezig met hot leggen van, hot plogen van
onderhoud aan of her opnemen van eon onderzeese kabel in her gebied van eon
verkeersscheidingssrelsel.
(Jieraardzal avijken van do gedragsrege/s eileen roeges teen worden indienditnodig

is on; do werkzaamheden u/i te voeren.
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in de passende verkeersbaan te varen in de algemene richting van de
verkeersstroom voor die baan;

voor zoveruitvoerbaarvrijte blijven van een scheidingslijn of zone:
(III) in het algemeen een verkeersbaan binnen te varen of te verlaten aan het
uiteinde van de oa0n doch. wanneer de baan aan één van beide zu;kanven

wordtbinnengevarenoIveriaten. dient hetzulks te doen ondereen 20 klein
mogelijke hoek ten opzichte van de algemene richting'van de verkeersstroom
als uitvoerbaar is.

(c) Een schip client vodr zover uitvoerbaar bet kruisen van verkeersbanen te
vermijden doch undien het daartoe verplicht is diem bet zuiks te doen onder
een hoek die zo veel mogelijkeen rechte hoek ten opzichte van de algemene
richting van de verkeersstroom benadert als .uitvoerbaar is.
(d)Zones voor kustverkeer:dienen in bet algemeenniette worden gebruikt dOor
doorgaand verkeer dat zonder gevaar de passende verkeersbaan binnen bet
aangrenzende verkeersscheidingsstelsel kan gebruiken.
Schepen met een Iengte vanirnindérdan 20 meter en zeilschepenmogen echter onder alle omstandigheden zones voor kustierkeer gebruiken.

(e) Een schip. geen kruisend schip zijnde. of een schip dat een verkeersbaan
'binnenvaart of verlaat. mag in hetalgemeeri niet een scheidingszonebinnenvaren of een schesdungslijn kruisen behalve
in noodgevallen ter vermijding van onmuddellujk gevaar
om cle visserij uit te gaan oefenen binnen een scheidingazone.
(f)Een schip varend in gebieclen bij de uiteunden van verkeersscheidingsstelsels

dient zuiks met bijzondere voorzichtigheid te doen.
Een schip dient voor zover uitvoerbaarhet ankeren ir een verkeersscheidings-

stelsel of.iA gebiedenvlakbij de uiteinden daarvan te vermijden.
Een schip dat:geengebruik maakt van een verkeersscheidingsstelsel dient
het met een zo ruim mogelijke marge als uitvoerbaar is te milden.

Een schip bezig metde uitoefeiiingvan devisserij mag de doorvaart van een
schip dat eén verkeersbaan volgt niet belemmeren;
Een zeilschip of een schip geen zeilschip zijnde met een lengievan minder
dan 20 metermag deveilige doorvaart:van een werktuigiijkvoortbewogen schip
dat cen verkeersbaan volgt niet belemmeren.
Een beperki manoeuvreerbaar schip. bézig met werkzaamheden voor de
instandhouding van een veilige navigatie in een verkeersscheidingsstelsel is
vrijgesteld van de naleving van dit voorschrift, voor zover zuiks nodig is om de
werkzaarnheden uit te voeren.
(I) Eén beperkt manoeuvreerbaar schip. bezig met het leggen van. het plegen
van onderhoud aan of bet opnernen van een, onderzeese kabel binnenhet
gebsed van cen verkeersscheidingsstelsel is vrijgesteld van de nalevung van dit
voorschrift voor zover zuiks nodigis om de werkzaamhcden uit tevoeren.
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Voorschrift 73 (a)
Onder(a) van dit voorshrift is een verbetering aange&acht om duidelijk temaken dot
her niet alleen van tciepasslng is. one fhanke/ijk van de overige voorschriften in
Afde/ing 1/. maar eveneens one fhanke/ijk van de voorschrifen inAfcieIing / van dee! 8.

Met name is hiermee verduide/ijkr dec voorschrifc 13 ook van wepassing is op do
voorschriften 9 en 10.

22.

AFDELING

GEbRAG VAN SCI-1EPEN DIE IN ZICHT VAN ELKAAR ZIJN

Voorschrift 11
7?mpassing

De voorschriften in deze Afdeling zijrl van toepassing op schepen die in zicht
van elkaarzijn.

Voorschrift 12
Zeilschepen

(a) Wanneer twee zeilschepen elkaar naderen. zodanig dat gevaar voor aanvaring bestaat. dient één van beide uit te wijken en we] als volgt:
indien beide schepen over versch,llende boeg luggen dient het schip dat
over stuurboordsboeg ligt uit te wijken voor het schip dat over bakboords.boeg ligt:
indien baide schepen over dezelide boeg liggen, dient het Ioefwaartse
schip uit. te wijken voor het lijwaartse;
indien een schip dat over stuurboordsboeg Iigt aan zijn loefzijde een
schip ziet en niet met zekerheid kan bepalenofdat schip over swurboords
dan wel over bakboordsboeg ligt.. dient het daarvoór uit ce wijken.
(b) In dit voorschrif-tdient onder Ioofzijde te wordenverstaan de andere zijde dan
die waarover het grootzeil wordt gevoerd of. ingeval van. een vierkant getuigd
schip. de andere' zijde dan die. waarover hetgrootste Iangsscheepse zeil bijszaat.

Voorschrift 13
Op/open

(a) Onafhankelijk van hetgeen in de voorschriften van Deel B. Aldeling I en II. is.
voorgeschreven, dient elk schip. dat eeri ander schip oploopt. uic te wijken voor

het schip dat opgelopen wordt.

(b Een schip wordt geacht op te lopen wan neer het.een ander schip nadertuit
een richting van meerdan 22,5 graden achteilijker dan dwars. dat wil zeggen in
een zodanigepos,tie met betrekking tot het schip dat opgelopen wordt. dat het
des nachts alleenhec heklicht van dat schip doch geenvan zijn boordlichten zou
kunnen zien.
(c) Wanneer een schip in twijfel verkeert of hot een ander schip oploopt. dient
het aan ce nemen dat zuiks hot geval is en dienovereenkomstig te handelen.
(d) Elke volgende verandering van de peiling tussen de twee schepen kan hec
oplopende schip niet maken cot een koerskruisend schip in-de zin van deze
voorschriften of het ontslaan van de plicht cm vrij te blijven van hec opgelopen
schip tocdat hot geheel 'is gepasseerd en good vrij is.

Voorschrift 14
Recht tegen elkear in stuier,

Wanneer twee werktuiglijk voortbewogenschepen Op tegenqestelde of bijna
tegengestefdo koersen tegen elkaar in scuren. zodanig dat zulks gevaar voor
aanvaring medebrengt, dienen beide naar stuurboord van koers te veranderen,
zodat zij elkaar aan bakboordszijcie vo.orbij varen.
Een zodanige situatie wordtgeachcte bcstaan wanneer een schip het andere
recht of bijna rechtvoorujtzjet en des nachtsde toplichien van bet andere schuo

23

in één lijn of nagenoeg in één lijn en/of dé beide boordlichte,i zou kurmen, zien
en overdag het dienovereenkomstige beeld. van het andere schip waarneemt.

(c) Wanneereenschip in twijielverkeert of een zodanige situa tie bestaat. dient

het an te nemen .dat zuiks het geval is en naar stuurboord van koers te
veranderen. zodat de schepen elkaar aan bakboordszijde voorbij varen.

VOorschrift 15
Koers km/sen

Wanneer de koersen van twee werktuiglijk voortbewogen schepen elkaar
kruisen. zodanig dat zulks gevaar voor aanvaring medebrengt. dient het schip
dat het andere aan stuurboordszujde van zich heeft uit te wijken en wanneer de
omstandigheden het toelaten, te vermijden vóór hot andere over te lopen.

Voorschrift 16
Maatrege/en van her schip dat moe uliwi/ken

Elk schip dat verplicht is uit te wijken voor een ander schip dient. voorzover dit

mogelijkis, bijtijds ruim voldoende maatregelen. te nemen om goed viij te
blijve n

Voorschrift 17
Maatregelen van her schip dat koers en vasre moer houden'

(i)' Wanneer één van beide schepen veplicht is uit te wijken dient het
andere zijn koers en vaart te behouden.
(ii) Het laatstgenoemde schip mag echter meatregelen nemen ter vermij-

ding van aanvaring door zeif een manoeuvre uit te voeren zodra hem
düidelijkwordt dathetschip dat verplicht is uit te wijkenniet de passende
rnaatregeien neémt die ingevolge deze Voorschriften zijn voorgeschreveri

tndientengevolge vanenigeoorzaak hetschipdàt verplicht is zijn koers en
vaart te behouden zich zô dicht bij het andere bevindt. dat aanvaring door een
handeling van het schip dat moot uitwijken aUeen met kan worden vermeden
dient het de maatregelen te nemen. die het beste kunnen bijdragen tot he.t ver
mijdon van aanvaring.

Eèn werktuiglijk voortbewogen schip dat maatregelen neemt over,een.
komstig het bepaalde onder (a) (ii) van dit voorschruft ten einde aanvaring te
vermijden met een ander werktuiglijk vooribewogen schip dat zijn koers kruist
dient, wanneerde omstandigheden her toelater, geen koers naar bakboord te
wijzigen wanneerdat schip zich aan zijn eigen bakboordszijde bevindt.
Dit voorschrift ontheft het schip dat verplicht is uit te wijken niet van die
verplichting.

Voorschrift 18
Veran(woordelilkheden van schepen onder//ng

Behalve waar de voorschriften 9. 10 en 13 anders vobrschrijven:
(a)

dient een werktuiglijk voortbewogen schip dat vaende is uit te'wijken voor
een onmanoeuvreerbaar schip;
een beperk.t manoeuvreerbaar schip;
een schip bezig met de uitoefening van do visserij
éen zeilschip;
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(b)

dient een zeilschip dat varende is uit to wiken voor:
een onmanoeuvreerbaar schip:
(ii)' een béperkt manoeuvreerbaar schip;
(iii) een schip bezig met de uitoefening van de visserij;

(c;

dient een schip bezig met de uitoefening van de visserij voor zover
mogelijk, uit te wijken voor
een onmanoeuvreerbaar.schip;
een beperkt manoeuvreerbaar schip:

(d)

(i).diént elk schip. niet zijnde een onmanoeuvreerbaar schip of een beperkt
manoeuvreerbaar schip indien do omstandugheden zuiks toelaten te
vermijden deveilige vaart te belemmeren van een schip door zijn diepgang

beperkt in zijn manoeuvreerbaarheid., .dat do semen van voorschrift 28
toont:
dient een schup door zijn duepgang beperkt in zijn manoeuvreerbaarheud
me bijzondere omzichtrgheid to varen ten voile rekening houdend met zijn
bijzondere toestand;

(e) dient een zich op her water bevindond waterviiegtuig inhet algemeen ruirn
vrij te blijven van alie schepen en te vermijden hun vaart to beiemmeren;
In omstandigheden evenwel waarun er gevaar voor aanvaring bestaat dient her
to handelén overeenkomstig de voorschriften van dit Deel.
AFDELING Ill - GEDRAG VAN SCHEPEN BIJ BEPERKT ZICHI

Voorschrift 19
Gedrag van schepen Oh beperk zicht

(a) Dit voorschrift is van toepassing op schepen die niet in zicht van eikaar zijn
wanneer zij varen in of in do buurt van eon gebied met beperkt zicht.
(:b) Elk schip dient een veilige vaart aan re houden..aangepest aande heersende
omsiandigheden en de toestan den van. beperkt zicht. Een werktuiglijk voortbe-

wogen schip dient zijn machines gereed to hebben ten einde onmiddeilijk to
kunnen manoeuvreren.

(c)EIkschip dient bij denaleving van dé voorschriftenvan AfdelingI van dit Deel
goed rekenin,g re houden met de heersende omstandigheden en de toestanderi
van ,beperkt zicht.
Eon schip dat aileen met behuip van radar de aanwezigheid van een ander
schip ontdekt. dient vast te steilen of zich. eon situatie ontwikkelt waarin men
elkaarte dicht nadért en/of gevaar voor aanvaring bestaat. Is dit het gevai, dan

duent het bujtijds maatregeien ter vermiding daarvan te nemen met dien
verstande dat wanneer zulke maatregeien bestaan uit een koersverandering.
voor zover mogelijk dient to worden vermeden
(u) een koersvorandering naar bakboord voor een schup voorlijker dan dwars

dat niet is eon schip dat wordtopgelopen;
(ii) een koersverandering in de richting van een schip dwars of achterlijker
dan dwars.

Behaive wanneer is vastgesteld dat er geen gevaarvoor aanvaring besraat.
duent elk schip dat schijnbaar voorlijker dan dwars her mistsein van een ander
schip hoortofdateen tedicht naderen van eenander schipvoorlijker dan dwars
niet kan vermijden.. zijn vaart to verminderen tot het minimum waarbij het op
koers kan worden gehouden. Indian nodig dient do vaart geheei ult hec schup to
wurden gehaald en in elk geval uiterst voorzuchtig te worden gemanoeuvreerd
tordac hot gevaar voor-aanvaring is geweken.
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DeeIC
Lic h ten en dagirn e rk en
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Voorschrift 20
Toepassing

De voorschriften in dii Deel dienen in alle weersomstandigheden te worden
nageleeld.
De voorschriften betreffende lichten dienen te worden nageleefd van zonsondergang tot zonsopkomst en gedurende die tijd mogen geen andere lichten
worden getoond behalve lichter die niet kunnen worden verward met de in
doze voorschriften omschreven lichten. hun zichtbaarheid: of kenmerkende
karakter niet aantasten of het houden van goede uitkijk niet belemmeren

De in dezevoorschriften voorgeschrevenlichten dienen, indien zijworden
gevoerd. ook te worden getoond van zonsopkomst tot zonsondergang bij
beperkt zicht en mogen in alle andere omstandigheden worden getoond
wanneer zuiks noodzakelijk wordt geacht.
(ci) De voorschriften betreffende dagmerken dienen overdag te worden nageleeld.

(e) Do in doze voorschriften omschreven lichten en dagmerken dienen te voldoen aan het bepaalde in Aanhangsel I bij deze voorschriften.

Voorschrift 21,
Begripsomschrijvingen

Onder 'toplicht' wordt verstaan een wit ticht, geplaatst in het midscheepse
vertikale viak in langsrichting. dat onönderbroken schijnt over een boog van do
horizon van 225 graden en zois aangebracht dathet schijnt van rechtvooruittoc
22.5 graden achterlijker dan dwars aan elke zijde van het schip.
Onder'boordlichten' wordt verstaan een groen Iicht aan stuurboordszijde en
een rood Iicht aan bakboordszijde die elk ononderbroken schijnen over een
boog van de horizon van 11 2 5 graden en zo ztjn aangebracht dat zii schijnen
van recht vooruit tot 22 5 graden achterlijker dan dwars elk aan hun zijde Bij
een schip met een lengte van minder dan 20 meter mogen de boordlichten
worden gecombineerd in één Iantaarn. gevoerd in het midscheepse vertikale
viak in langsrichting.

Onder 'heklicht' wordt verstaan een wit licht, geplaatst 20 dicht mogelijk bij
hethek alsuitvoerbaar, dat ononderbroken schijnt over een boog van de horizon

van 135 graden en zo is aangebracht dat het schijnt van recht achterUit over
67,5 graden naar elke zijde van het schip.
Onder 'sleeplicht' wordt verstaan eon geel licht met dezolfde kenmerken als
het 'heklicht', omschreven onder (c) van dit voorschrilt.

Onder 'rondom zichtbaar licht' wordt verstaan eon lichi dat ononderbroken
schijnt over een boog van de horizon van 360 graden.

Onder'schitterlicht' wordt verstaan een licht datschittert met regelmatige
tussenpozen met een frequentie van 120 schitteringen of meerper minuut.

Voorschrift 22
Zichthaatheid van /ichten

De in deze voorschriften voorgeschreven lichten dienen een lichtsterke te
hebben zoals aangegeven onder punt 8 vanAanhangsel I bijdeze voorschriften.
zodat zij op do volgende minimumafstanden zichtbaar zijn:
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Voorschrift 22 (d)
In de Seaalrngen werd rot nu. toe, flier voorzien in Iichten en dagmerken voor een onop-

vailend zich gedeene/i/k onder water bevindendschip ofvooiwerp dat wo,dt gesleep
of een comb,,,at,evan zulkeschepenof voowerpen dieworden ges/eepi(bijvoorbeeld
dracones).

In voorschrift 24 is een nicuwe paragraaf (g) opgenomen om di re iegeIen.
In een nieuwe paragraaf 22 (c) wordt voor de desbetreffende Iic/en de minimum
afsand voor de zichrbaarheid aangegeven.

Voorschrift 23(c)
In voorschnir 23 (a) wordt aangegeven welke Iichren een varend werktuig/ijk voort.
bewogen schip diem re ronen.
In de oorspronke/ijke eksr was her voor kleinc schepen mogelijk om hie,van af re
wi,ken. uirs/uitend overeenkomsrig a/s is aangegeven in vQOrsChrift 23(c)
ft'oorheen
23 cfl. De nieuwe voorschrifwn (cJ fiji en (q iii geven een uftbreiding aan deze
moge/ikheid om op schepen kle/nerdan 12 mewr a! te wi/ken van voorschrifr 23(a).'
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voor schepen met een Iengte van 50 meter en meec

- een toplicht. 6 zeemijlen:
- een boordlicht. 3 zeemijlen;
-, een heklicht. 3 zeemijlen;
- een sleeplicht. 3 zeemijlen:
- een wit rood. groen of geel rondom zichtbaar Iicht, 3 zeemijlen:
vo.or schepen met éen Iengte van 12 meter en meer. doch minder dan

50 meec
- een toplicht. 5 zeemijlen; wanneer evenwel de Iengte van het schip minder
is dan 20 meter. 3 zeemijlen:
- een boordlicht. 2 zeemijlen;
- een he'klicht. 2 zeemijlen;
- eon sleeplicht. 2 zéemijlen:'
- een wit, rood groen of geel rondom zuchtbaar Iucht 2 zeemijlen
(C) voor schepen met eenIengte van minder dan 1.2 meter:

- een toplichi. 2 zeemijIen
- eên boordlicht. 1 zeemijl;
- een heklicht 2 zeemijlen
-. een sleeplicht, 2 zeemijlen;
- een wit, rood, groen of geel rondom zichtbaar Iicht. 2 zeemijlen:
(d) voor onopvallende. zich gedeeItIijk onder water bevindende schepen of
voorwerpen die worden gesleept:
- een wit rondom: zichtbaar Iicht 3 zeernijlen.

Voorschrift 23
Werkwig/ijk vootitewogen schepen die varende' z,ju,
(a)

Een werktuiglijk voortbewogen schip dat, varende is diem te tonen:
cen toplicht op het voorschip:
een tweede toplicht achter.het toplichtophet voorschip en:hogergeplaatst. behalve dat een,schip met een Iengte van minderdan50 meter niet
verplicht is zulk éen Iicht te tonen. doch het wel mag doen;
(iii), boordtichten;
(iv) eeri heklicht.

(b) Een Iuchtkussenvaartuig, varende zohder waterverolaatsing. dient behalve
da lichten voorgeschreven onder(a) van dit voorschrirt eon rondom zichtbaar
geel: schitterlicht te tonen.
(c) (i) Eon werktuiglijk voortbewogen schipmet een lengie van minder da,, 1 2

meter mag in plaats van de Iichten voorgeschreven onder (a) van dit voor
schrift een rondom zichtbaar Nit Iicht en boordlichten tonen
(ii) eenwerktuiglijk voortbewogen schip met een lengte van minder dan 7
-.

meter en waarvan do hoogst bereikbare snelheid niec meer is dan 7
zeemijien per uur mag. in plaats van de Iiáhten. voorgeschreven onder(a)
van dit voorschruft een rondom zichtbaar wit Iicht tonen en diem indien
uitvoerbaar. ook boordlichten to tonen;
het topIicht of het 'rondom zichtbare witte Iicht van een werktuigiijk
voortbewogen schip met een lengte van minder dan .1 2 meter mag uit hot
midscheepse vertikale viak 'in Iangsrichting warden geplaatstlindièn ploacsing in dit viak niet uitvoerbaar'is. mics do boordlichten worden gecombi.
neerd in een Iantaarn die dient te warden gevoerd in het midscheepse
vertikale viak in Iangsrichtung of zo dtcht mogelijk geplaatst nabij hetzelfde
Iangscheepse vertikale vlak als waarin het toplicht of het rondom zichcbare
wine Iicht zich bevindt.
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Voorschrift 24 (a) t', en (ci !'
Ii, /'er oorspronkefsrjke voorschrift dienen de (wee of drie /oodrecht ander e/kadr
gep/aarste zop/ichten op s/epende of duwende schepen op het voorsch,p e worden
geplaatst.
In verband met mogel'jke hinder/ijke sraling van deze Iichen voor do uitk,jk venal do
brug is bet voorschrift zodonig gewijzigd dat ook plaatsing op her achtersch,p wordt
oegestaan.
I-iiertoe is onder (a) (i) en (c) (i) een veFwsrjzing near voorschrift 23(a) (ii) roegevoegd en

si/n de woorden "op hot voorschi" uit do oorspronke/ijke eks geschrap.

Voo,schrift24(e)
Do iekst van de inleidende zin is aangepasr in verband met her ateuwe voorschrift 24 (g)

wearin /ichten worden voorgeschreven voor andere gesleept wordende schepen of
voorwerpen dan bedoeld in voorschrift 24 (e).

Voorschrift 24 (g)
Zoals eerder aengegeven is dir en nieuw voorschrift.
Gezien bet coenemende gebruik vanges/aept wordende objecwn die dee/s onder water
ierkeren werd flet noodzake/ijk geacht hiervoor afzonderlijke voorschri (ten wrzake op
to nemen.
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Voorschrift 24
Slepen en duwen
(a)

Eon werktuiglijk voortbewogen schip dienc bij het slepen te tonen:
(I) in plaats van het licht voorgeschreven in voorschrift 23 (a)(i) of (a)(ui)
twee toplichten, het one loodrecht onder het andere.
Wanneer de lengte van de sleep, gerekend van het hek van het slepende
schiptot het uiieinde van do sleep. meer isdan 200 meter, drié van zulke
lichten. loodrecht ten opzichte van elkaar,
boordlichten;
een heklicht
een sleeplicht loodrecht boen het heklicht;
wanneer de lengte van de sleep meer is dan 200 meter, een ruitvormig
dagmerk, daar waar dit het best kan worden gezien.

(b) Wanneer een duwend schip en een schip dat wordt geduwd vast aan elkaar
zijn verbonden in een samengestelde eenheid dienen zij te worden beschouivd
als één'werktuiglijk voortbewogen schip en de in voorschrift 23 voorgeschreven
lichten te tonen.

(c) Een werktuiglijk voortbewogen schip dient. wanneer het duwt of langszij
sleept behalve in het geval van een samengestelde eenheid to tonen
in plaats vanfhet licht voorgeschreven in voorschrift 23(a)(i) of(a)(ii) tNee
toplichten, het ene loodrecht onder het andere;
boordlichten;
een heklicht.

(d) Eon werktuiglijk voortbewogen schip waarop het bepaalde onder (a) of
(c) van dit voorschrift van toepassing ise dient 00k te voldoen aan voorschrift
.23 (a)(ii).
(a) Een schip otvoorwerp datwordt gesleept. niet zijnde een schip ofvoorwerp
als bedoeld onder (g) van dit voorschrift, dient te tonén:
boordlichten;
een heklich
wanneer de Iengte van de sleep meer is dan 200 meter eon ruitvormig
dagmork. daarwaar dit hot best kan worden gezien.
(I) Vooropgesteldcjat in één,groep geduwde of Iangszij gesleepte schepen wat
betreit het voeren van lichten beschouwd dienen te worden als én schip:
dient een geduwd schip dat geen deel uitmaakt van een samengestelde
eenheid voorop boordlichten to tonen;
diem eon langszij gesleept schip één heklicht envoorop boordlichten to
tonen.
(g) Een onopvallend. zich gedeeltelijk onder waterbevindend schipofvoorNerp
dat wordt gesleept of eon cornbinatie van zulke schepen of voorwerpen die.
worden gésleépt. diem to tonen:
(I) indien de breedte minder dan 25 meterbedraagt, een rondom zichtbaar
wit lichtaan of nabijde voorzijde.en één aan ofnabij deachterzijde, met uit.
zondering, van draconesdie geen lichtaanofnabijcje voorzijde.behoeven te
tonen;
(ii) indien do breedte 25 meter of meer bedraagt. tevens een rondom zichtbaar wit licht aan of nabij elke zijde ter plaatse van do grootste breedte:
indien do lengte meer dan 1.00 meter bedraagt. tevens rondom zicht
bare witte,lichten tussendo.lichten voorgeschreven onder(i) en (ii). zodat de
onderlinge afstand tussen de lichten niet meer bedraagt dan 1.00 meter:
een ruitvormig dagmerk aan of nabij het achterste uitoinde van het.
laatste schip of voorwerp dat wordt gesleept en indien dé Iengce van de
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Voorschrift 24 (h) - voorheen (g)

24 (g).
Cit voorschrift is een gewijzigde versie van her, oorspronkeliike voorschr,ft
voorschrift 24 (g) en een
ve,wi/zing
naar
her
niouwe
Qe wi/zigingen betreffen een
'Jaarmee samennangende veiwl/ziflg naar voofgesChrevl9fl dagmerkef?.

Voorschrift 24 (I)

Oil' nieuwe voo,'schrift is opgenomen'om schepen. die.gewoonhi/k'niet wosrden ingezet
hat
voor s/epen of duwen. toe te sraan af te wi/ken van de voorgeschreven /ichten voo,
schepen
die
andere
schepen
hulp
bieden.
slepen of duwen. Met name gaat her om
Ce ve,wljzing naar voorschrifr 36 verp/icht In die geva//en dat er semen worden

gegeven' om de aandacht te trekken.

Voorbschrift 25 'bJ

Ce prakti,k bee ft duidelijk her nut aangetoond van her gebniik van de gecombineerde
driek/eurige Iantaarn aan of nabij de op van de mast op zeiischepefl van minder den
12 m /engte. Met name is de zichtbaatheid van derg/ijke schepen sterk verbeterd.
Derhalve is besloen am ook grotere ze,Ischepen. met een Iengte toe 20 meter. de
mogelijkheid te bieden gebivik w maken van bedoe/de /antaarnt
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sleep meer dan 200 meter bedraagt tevens een rwtvormig dagmerk. daar
waar dii hetbestkan worden gezien en zo vermogelijk naarvoren geplaaist.

Wanneer het door een duidelijke oorzaak onuitvoerbaar is om op een

gesleept schipof voorwerp de onder(e) of(g) van dii vOorschriftvoorgeschre.ven
lichten of dagmerken te tonen, dienen alle mogelijke maatregelen te worden

genomen om het gesleepteschipofvoorwerp te verlichten o( althansde aanwezigheid van een zodanig schip of voorwerp aan te duiden.
Wanrieer het door eon duidelijke oorzaak onuitvoerbaar is om op een schip
.dat gewoonlijk nietvoor'sleepwerkzaamhecjen wordt gebezigd. do onder (a) of
(c) van dii voorschriftvoorgeschreven lichten te tonen. behoeft dat schip deze
lichien niet to tonen bij het slepen van een ander schip dat in flood verkeert of
anderszins hulp behoeft.
Omhetverband aanteduidentussenhetslepende schip enhet:gesleepte schip.
dienen alle mogeIike maatregelen to worden genomen zoals toegestaan
volgens voorschrth 36. in het bijzonder door de sleOpdraod te. verlichten.

Voorschrift 25
Zeilschepen die varende vyn en schepen voortbewogen door riemen
(a)

Eon zeilschip dat varende is. dient te tonen:
boordlichten:
een :heklicht.

(b) Op een zeilschip met een lengtevn miriderdan 20 meter mogen de lichien.
voorgeschreven onder (a) van dii voorschrift worden. gecombineerd in ééri
Iantaarn. gevoerd aan of nabij de top van de mast, waar deze het best kan
worden gezien.
(c) Eenzeilschipdatvarencjeis. mag; behalve delichien, voorgeschreven onder
(a) vanditvoorschrift. aan ofnabij;detopvan demast. waardeze hetlbestkunnen
worden gezien twee rondom zichibare lichien tonen het ene Ioodrecht onder
het andere. het bovenste rood en hetonderste groen. Dezeichten mogen evenwel niet wordengetoond te zamenmetde gecombineerde lantaarn toegestaan
onder (b) van dit voorschrift.
(d)

(i) Eon zeilschip met een lengte van minder dan 7 meter dient. indien
uitvoerbaar, do lichten voorgeschreveri onder(a) of(b) vanditvoorschriit. te
tonen, maar indien zuiks onuitvoerbaar is, dient het een elektrische lamo of
een aangestoken lantaarn die beide een wit licht geven. gereed to houden
en tijdig genoeg te tonen om aanvaring te voorkomen.
(ii) Een doorriemen voortbewogen schip mag dé in dii voorschrift voor zeilschepen voorgeschreven ltchten tonen maar indien het zuiks niet doet
dient het een elektrische lamp of een aangestoken Iantaarn die beide cen
wit I'cht geven gereed te houden en tijdig genoeg te tonen om aanvaririg te
voorkómen.

(e) Een schip dat onder zeil is doch tevens. werktuiglijk wordi voortbewogen,
dientop hot voorschip. waar deze hetbestkanworden gezien. een kegel met de
punt naar beneden to tonen.

Voorschrjft .26
Vissersschepen

(a). :Een schip bezig met de uitoefening van de visseiij. varende often ankerlig.

gende. mag alleen de in dii voorschiift voorgeschreveri lichten en dagmerken
tonen.
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Voorschrift 27 (b)
Analoog aande wijziging in voorschrifr 3 () is lade inleidende zin he woord mlinen.
veegwerkzaamheden" vervangen door mijnenopruimngswerkzaamheden"
Onder (b) (i/i) is een vetwi/zing naar voorschrift 23 (a) venial/en en in p/Oats doa,van
worden duide/'ykheidshaIve de beireffende /ichen genoemd
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(b) Een schip bezig met de uitoefening van de treilvisserij. waaronder wordt vet-

staan hot voortslepen door het water van eon treil of een ander soort vistuig

dientte tonen:

twee rondom zichtbare Iichten, het ene Ioodrecht onder het andere, het
bovenste groen en het onderste wit, of een dagmerk bestaande uic twee
kegels met depunten tegenelkaar. de ene Ioodrecht onder de andere: een
schip met eon Iengte van minder dan. 20 meter mag in plaats van cut
dagmerk een mand tonen;
een toplicht achterhet rondomzichtbare groene Iicht en hoger geplaatst
eon schip met aen Iengte van minder dan 50 meter us met verplicht een
zodanig Iicht te tonen, maar mag het wel doen:
wanneer het vaart door het waterloopt, behálve de onder(i) en (ii) VOOr.
geschreven Iichten, tevens boordljchten en een heklicht.
(c) Een schip bezig metde uitoefening van de visserij, .niet zijnde de treilvisserij,

dient te tonen:

(u) twee rondom zuchtbare Iuchten het ene Ioodrecht onder het andere het

bovenste rood en het ondérste wit, of een dagmerk bestaande tilt twee
kegels met de punten tegeñ elkaar. de ene Ioodrecht onder de andere; een
schip met eon Iengte van minder dan 20 meter mag in plaats van dit
dagmerk een mand tonen;
wanneer het vistuig meet dan 1 50 meters horizontaal gerekend, in zee
uitstaat.inde richting van het vistuig een rondom zichtbaarwitIicht of een
kegel met de punt naar boven;
wanneer hetvaart door het waterloopt. behalve de onder(i) en (ii) VOOt
geschreven Iichten tevens boordlichten en een heklicht.
(d) Een schip bezig metde uitoefening van de visserij in de nabijheid van andere
schepen bezig met de uitoefening van de visserij mag de aanvullende semen
beschreven in Aanhangsel II bij deze voorschriften tonen.

(e) Eon schip dat niet bezig is met deuitoefoningvande visserijmag do Iichten
of dagmerken voorgeschreven indftvoorschriftniettonen,maaraIle3n die voorgeschreven voor een schip van zijn Iengte.

Voorschrift 27
Onmanoeuvraesrbare schepen en beperkt manoeuvree4rbare schepen
(a)

Eon onmanoeuvreerbaar schip dient to tonen:
ii) twee rondomzichtbare rode Iichten. het ene Ioodrechtonderhet andere,
daarwaar doze het best kunnen worderi gezien:

twee ballen of soortgelijke dagmerkeri, Ioodrecht ten opzichte van
e!kaar. daar waar deze het best kunnen worden gezien:
wanneer het vaart door het water loopt. behalve de onder (I) voorgeschreven Iichten. tevens boordlichten en een heklicht.
(b) Een beperkt manoeuvreerbaar schip. behalve een schip bezig met mijnenopruimingswerkzaarnhederi, dient te tonen:
(1) drie rondom zichtbare Iichten, Ioodrecht ten opzichte van elkaar, daar
waar deze het best kunnen worden gezien Het bovenste en onderste Iicht
dienen rood en hot middeiste icht dient wit te zijn:
drie dagmerken, Ioodrecht ten opzichte van elkaar. daarwaardeze het
best kunnen wordengezien. Hot bovenste en hetonderste dagmerk dienen
ballen en het middeiste diem een ruitvormig dagmerk te zijn:
wanneer het vaart door het water loopt, behalve de onder (ii) voorgeschreven Iichten, tevens een toplicht of toplichten, aismede boordlichten
en eon hekflcht:
wanneer het ten anker Iigt. behalve do Iichten of dagmerken, voorgeschreven onder(i) en (ii) tevens het Iicht, do Iichten of het dagmerk. voorgeschreven in voorschrift 30.
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Voorschrift 27 (c)
De :ekst is redactioneel gewijzigd en voorts is aangegeven dat bet bier gaa om
werkiuiglijk voortbewogen schepen die bezig z,jn met sleepwea*zaamheden. In de
oorspronkel4ke tekst werd dit niet vermeld
Voorschrift 27 (d)
Inde inleidende z,n is eencorrectieaangebrach' door 00k te vetwijzen naar voorschrift
27 fbJ ii,). H,èrdoor is bet oorspronke/ijke (d) (ii,) overbodig geworden en is derhá/ve
verva/Ien Her oude (a) (iiI is hernummerd in (a) (iii) en redacrioneel gewijzigd.

Voorschrift 27 (e)
Qnaer (e) van de besraande reksr is gere geld dat een schip bezig met duikwerkzaam
heden mag afwijken van de voorgeschreven dagmerkén.
De wi/ziging van deze bepals'ng regeir flu ook de moge/ijkheid om af te ws'jken van de
verplichre /,chten.
Volstaan mag worden.mer drie rondom zichtbareIichrenfrood- wir-rooaJ. loodrechr.ren
opz,chte van e/kaar en daar waar daze her best kunnen worden gezien.

Voorschrift 27 (9
Oak hierin is her woord "mijnenveegwerkzaanjheden" veivangen door "mijnenopnji.
mingswerkzaamheden".
Oorspronkel,jk werd gesteld dat bet gevaarli7k is om een mijnenveger bazig met de
werkzaamheden dichrer te naderen dan 1000 meter van diens achrerschip of 500
meter ean elke zi/de. In de praktijk is geb/eken dat de 500 meter ruimer gesteld moat
warden: oak voor daze afsrand zal 1000 meter moeten worden aangehouden.

Voorschrift 27 gj
De besraande teksr onderg bepaalr dar:schepen kleiner dan 7 meter n/er verpllcht
z:jnom de/ichten te tonen die in voorschrift 27 wordenvooraeschreven. In denieuwe
tekst isdeze grens vernoogd totkleiner dan 12 meter; bovendien geldt daze nièuwe
aIwijkende bepaling flier a/lean voor /ichren maar eveneens vcor dagmerken.
Uiizondering wordt gemaak voor schepen bezig met duikwerkzaamheden; daze
dienen we! te voldoen dan de e,sen van voorschr,it 27.
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(c) Een Werktuiglijk voortbewogen schip bezig met sleepwerkzaamheden van
zodanige aard dat daardoor het slepende schip en zijn sleep ernstig beperkt zin
in de mogelijkheid af te wijken van de koers die zij voiqon. dient. beh,ilve de
lichtenoIclagmerken. voorgeschreven in voorscliri(t 24(i). tevwis (It' lichttii tI
dagmerken te. tonen voorgeschreven onder (b)(i) en (ii) viii (lIt voorschnIt.
(d) Een beperkt manoeuvreerbaar schip bezig met baggeren of met werkzaam.
heden onder water dient de lichten en dagmerken te tonen. voorgeschreven
onder(b)(i). (ii) en (iii) van ditvoorschrift en tevens. wanneer ereen versperring
aanwezig is te tonen:

twee rondom zichtbare rode Iichten of twee ballen loodrecht ten
opzuchte van elkaar om de kant aan te duiden waar de versperring zich
bevindt;
twee rondom zichtbare groene lichten of twee ruitvorrnige dagmerken.
hot ene loodrechi onder bet andere. om de kant aan te duiden waar een
ander schip voorbij kan varen;
wanneerhet ten anker Iigt. dé in dit voorschrift voorgeschreven lichten
of dagmerken in plaats van de lichten of het dagmerk. voorgeschreven in
voorschrift 30.
(e) Wanneer hot door de afmetingen van een schip dat bezig is met duikwerkzaamheden onuitvoerbaaris alle lichten en dagmerken. voorgeschreven onder
(d) van dit voorschrift te tonen. dient. hot volgende te worden getoond:
due rondom zichtbare lichten. loodrecht ten opzichte van elkaar. daar
waar deze bet best kunnen worden gezien. 1et bovenste en onderste licht
dienen rood en bet middeiste licht dient wit te zijn:
een van niet buigzaam materiaal vervaardigde afbeelding van de inter
nationale seinviag A van ten minste 1 meter hoogte. Er dienen maatregelen te worden genomen opdat dit merk van alle kanten te onderkennen
is.

(f) Een schip bezig met mijnenopruimingswerkzaamheden dient. behalve de
lichten voor oen werktuiglijk voortbewogen schip. voorgeschreven in voorschrift 23. of de lichten of bet dagmerk vooreen schip dat ten ankerligt. voorgeschreven in voorschrift 30. al naar .gelang hetgeen van toepassing is. drie
rondom zichtbare groene Iichten of drie ballen ce tonen.
Eénvan deze Iichten of dagmerken dient nobij de top van devoormast te worden

getoond en één aan elk uiteinde van de ra van de voormast. Ooze lichten of
dagmerken geven aan dat het voor andere schepen gevaarlijk is bet mtjnen.
opruimingsvaartuig dichter te naderen dan 1000 meter.
(g) Schepen met een lengte van minder dan 1 2 meter. uitgezonderd schepen
bezig met duikwerkzaamheden. behoeven de in dit voorschrift voorgeschreven
lichten en dagmerken niet to tonen.
(h) De in dit voorschrift voorgeschreven lichten en dagmerken zijn niet bedoeld

voor schepen in nood due huip verlangen Noodseunen zijn vermeld in
Aanhangsel IV bij deze voorschriften.

Voorschrift 28
Schepen door hun diepgang beperkr in hun manoeuvreerbaarhe,d

Eenschip door zijndiepgang beperktinzijn manoeuvreerbaarheidmag. bebalve
de Iichten voor een werktuuglujk voortbewogeri schup voorgeschreven in voor
schrift23. drie rondom zichtbaro rode Iichten tonen. loodrecht ten opzichte van
elkaar. of een cylinder. daar waar deze het best kunnen worden gezien.
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Voorschritt 29 (a)
Duidelijk/ieidsha/ve is de tekst aangevuld met de vermelding dat' voorschnft 30
berekksng heefr op ten anker liggende schepen.

Voorschritt 30 (e) en (I)
In het oorspronkelijke voorschrift worden schepen kieiner dan 7 meter n/er verpllchr
geste/d de./ichten en dagmerken te tonenvoor her ten anker liggenof het aan de grond
ziuen. Voor war berreft. ankerliggers werd gemeend hie,-in niets te wi/zigen.
Hirvoor bI,jft her lid fe) in gewijzigde vorm van wepassing.
Voor aan de grond zirrende schepen werd even wel gemeend dat de lengregrens vet-

ruirnd kan worden tot kleiner dan 12 meter, aangezien schepen in een dergelijke
posirie geen potentleel gevaar betekenen en het tonen van oedoelde /ichten en
dagmerkenprakusch onuitvoerbaauis opkfeine schepen. Oit Iaatste is in een afzonderIijk n,èuw lid (0 opgenomen.

42

Voorschrift 29
Loodsvaarruigen
(a)

Een schip bezig met de uitoefening van de loodsdienst dient te tonen:
(I) aan of nabij de top van de mast twee rondom zichtbare lichten. het ene
loodrecht onder hec andere, het bovenste wit en het ondérste rood;
(ii) wanneerhet varende is, tevens boordlichten en een heklicht:
(in) wanneer het ten anker ligt behalve de luchten voorgeschreven onder(,)
(evens het licht de lichten of het dagmerk voorgeschreven in voorschrift3O
voor ten anker liggende schepen.

(b) Een lóodsvaartuig dat niet bezig is met de. uitoefenirig van deloodsdienst
dient tie lichten of dagmerkente tonen voorgeschrevenvooreen schip van zijn
lengte.

Voorschrift 30
Ten anker liggende en aan de grond zirrende schepen

(a) Een ten anker liggend schip diént te tonen. waar deze het best kunnen
worden gezien:.
op het voorschip een rondom zichtbaar vit licht of een bal
aan of bij het hek en lager dan het onder (u) voorgeschreven licht een
rondom zichtbaar wit licht.
(b), Een ten anker1liggendschip.met een lengte van minderdan 50 mete mag in
plaats van de lichten voorgeschreven onder (a) van dit voorschrurt een rondom

zichtbaar wit licht tonen. daar waar dit het best kan worden gezien.
(c) Een ten ankerliggendschip met een lengte van 1 OO'meter of meer moet. en
elk ander ten anker liggend schip mag, tevens de beschikbare werklichten of

gelijkwaardige lichten gebruiken om zijn dekken te verlichten.

(d) Een schipdataan tie grond zitdiëntde lichten, voorgeschrevenonder(a) of
(b) van cut voorschrift te tonen en tevens daar waar deze het best kunnen
worden gezien:
twee rondom zichtbare rode lichten, het ene.loodrechtondCr het andere;
drie ballen, Ioodrecht ten opzichte van elkaar.
(e)Een schip met een lengte van minderdan 7 meter, wanneer het ten anker ligt.

niec in, of viak bij een nauw vaarwater. vaargeul of ankergebied of daar waar
andero schepen gewoonlijk varen. is niet verplicht de lichten of het dagmérk te
tonen. voorgeschreven onder (a) en (b) van dit voorschrift.
(f) Een schip met een Iengte van minder dan 1 2 meter. dat aan de grond zit. is
met verplicht de onder (d)(i) en (ii) van dit voorschrurt voorgeschreven ltchten or
dagmerken te tonen.
Voorschrift 311
Wawrviiegruigen.

Wanneer hét voor een watervliegtuig. niet uivoerbaar is de lichten en
dagmerken te toneri met dC kenmerkende eigerischappen of op tie plaatsen
voorgeschrevenin de voorschriften van dit Deel. dierit het lichcen en dagmerken
te tonen die deze in kenmerkendeeigenschappen en plaatsing zoveelmogelijk
benaderen.
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Deel D
Licht- en g'eluidsseinen
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/

Voorschrift 33 (a)
In ce voorlaaste regel is het woord 'vereiste ve,vangen door "voorgeschreven.
zodar de tekst ge/ijk/uklend is met overeenkomsuge eksten van andere voorschrifte,
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Voorschrift 32
Beguipsomschrijvingen.

Het woord 1Iuit betekent elk geluidsseinen voortbrengend toestel dat de
voorgeschreven stoten kan voortbrengen en datvoldoet ãan de eisen vermeld in
Aanhangsel Ill bij deze voorschriftén.

De uitdrukking 'korte stoot betekent een stoot van ongeveer éón seconde
duur.

De uitdrukking 'lange stool' betekent een stoot van vier tot zes seconden
duur.

Voorschrift 33
Middelen voor ge/uidsse,nen

Een schip met een lengtevan 12 meter'of meer dient te zijn voorzien van een
fluit en een kiok; een schip met een lengte van 1 OQmeter ofmaer dient tevens te
zijn voorzien van een gong. waarvan de toon en hetgeluid niet kurinen worderi

verward met die van de kiok. Defluit, kioken gong dienen te voldoen aan de
eisen vermeld in Aanhangsel Ill bij deze voorschriften. De klok of de gong of
beide mogen worden vervangen door-andere middelen die dezelfde onderschei-

denlijke goluidskenmerken bezitten met dien verstande dat het altijd mogelijk
moet zijn om-devoorgeschreven semen door bediening met de hand te geven.

Een schip met eon tèngte. van minder dan 1 2 meter is niet verplicht de
toestellen voor het geven van geluidsseinen. voorgeschreven onder (a) van dit
voorschrift. aan boord te hebben. doch indien het deze niet heeft. dient het te
zijnvoorzienvan een ander middel voor het geven van een doelmatig geluidssein.

Voorschrift 34
Manoeuvreer- en waarschUwingsseinen

(a) Wanneer schopen in zicht van elkaar zijn. dienteen werktuiglijk vooribewogen schip datvarende is. indien het handelt zoals in deze voorschriften is toegestaan of voorgeschreven, deze-handelingkenbaar te makendoor de volgende
semen met zijn fluit:
- een korte stoot om aan te geven: '1k verander mijn koers naar stuurbcrd';
- twee korte stoten om aan te geven: '1k verander mijn koers naar bakboord':
- drie korte stoten om aan te geven: '1k sla achteruit'.
(b) Een schip mag de onder (a) van dit voorschrift voorgeschreven uluitseinen
aanvullen met lichtseinen, die afhankelijk van de omstandigheden kunnen
worden herhaald. terwiji de handeling wordt uitgevoerd:
deze Iichtseinen hebben de .volgende betékenis:
- één schittering om aan te geven: '1k verander mijn koers naar stuurboorcf:
- twee schirtenngon om aan te geven lkverander mujn koers naar bakboord
- drie schitteringen om aan te geven:: '1k sla achteruit';
de duur van elke schittering dient ongeveer één seconde te zijn. de
tussenpoos tussen de schitteringen ongeveer één seconde en de tusseripoos tussen de achtereenvolgende semen niet minder dan tien seconden:
het voor dit sein gebruikte luchi dient eon rondom zichtbaar wit licht 'e
zujn zuchtbaar op een afstand van ten minste 5 zeemijlen en duent te
voldoen aan het bepaalde in Aannangsel I bij doze voorschriften.

(c) Wanneer in zicht von elkaar in een nauw vaarwater of vaargeul:
(i) dient een schip dat voornemens is een ander op te lopen overeen-
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Voorschrift 35 (ci)
Her is de bedoeling dat fid(c) oak van toepassing is op vissersschepen die vissend ten
anker liggen of op beperkt manoeuweerbare schepen die ten ,anker liggend werkzaamheden u,evoercn. Lift de bestaandeteksrwas dirnie op temaken. Derhalve is eennieuw
I/did) toegevoegd om dit re verdu/dels'/ken en zijn a/s gevoig hieivan do verdere leden
hernummerd
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komstig hot bepaalde in voorschrift 9 (e)(i) zijn voornemen kenbaar te
maken door de volgende semen met zijn tkiit
- twee lange staten: gevolgd door een korte stoat om aan te geven:
1k ben van plan u op te lopen aan uw stuurboordzijde;
- twee lange stoten gevolgd door twee korte staten om aan te geven
1k ben van plan u op to lbpen aan uw bakboordzijcl&;
(ii) dient hot schip dat opgelopen wordi, wanneer het handelt overeen.
komstig het bepaalde in voorschrift 9 (e)(i) zijn instemming kenbaar te
maken dOor het volgende sein met zijn Huh:
- een lange. eon korte. een lange en een korte stoot in die volgorde.
Wanneerschepen die in zicht van elkaar zijn elkaar naderen en am welke
reden dan ook één van de schepen de voornemens of' handelingen van het
andere niet begrijpt. of eraan twijfelt dat het andere schip voldoende handelingen verricht om een aanvaring te vermtjden dient het in t.vujrol verkerende schip
zuin twijfel onmuddellujk kenbaar te maken door ten minste vull korte stoten 00 de
fluit in snelle opeenvolging. Oit sein meg worden aangevuld met een lichtsein

van ten minste vijf korte schitteringen in snelle opeenvolging.
Een schip dat eon bocht of een gebied in een nauw vaarwater of vaargeul
nadert waar het zicht op andere schepen kan worden belemmerd door een
tussenliggend obstakel dient een lange stoat te geven. Dit sein dient door een
naderend schip dat z'ich rond de bocht of achter het tussenliggende obstakel
bevindt en het sein hoort. to worden beantwoord met een zelfde sein.
Indien op een.schip fluiten zijn aangebracht op eon onderlinge afstand van
meer dan 100 meter mag slechts een fluit worden gebruikt voor het geven van
manoeuvreer- en waarschuwingsseinen.

Voorschrift 35
Geluidsseinen bij beperkr zichr

In of nabij een gebied mei beperkt zicht dienen, zowel overdag aJs des nachts.

de in dit voorschrift voorgeschreven semen als volgt to worden gebruikt
Een werktuiglijk voortbewogen schip dat vaart door het water loopt. dient
met tussenpozen van niet meet c1an twee minuten één lan go stoot te geven.

Een werktuiglijk voortbewogen schipdat varende is. dient wanneer het
gestoptIigt en geen vaart doorhet waterloopt. met tussenpozen van niet meet
dantwee minuton twee opeonvolgende lange stoten te geven. gescheiden door
eer, tussenpoos van ongeveer twee seconden.
(C) Een onmanoeuvreerbaar schip. een beperkt rnar'óeuvreerbaar schip. een
schip door zijn diepgang beperkt in 'zijn rnanoeuvreerbaarhetd. aen zeilschip,
een schip bezig met de uitoefening van de visserij en 'een schip dat een ancier
schip sleept ofduwt, dient in plaats vande semen. voorgeschreven onder(a) of
(b) van dit voorschrift. met tussenpozen van niet meet dan twee minuten drie
opeenvolgende Staten te geven, namelilk een lange stoocgevolgd door twee
korte stoten.
Eon schip bezig met de uitoefening van de visserij dat ten anker ligt en eon
beperkt manoeuvreerbaar schup dat ten anker luggend Nerkzaamheden uitvoert
dienen. in plaats van de semen voorgeschreven onder ig) van dit voorschrift. hot

sein te geven. voorgeschreven onder (C) van dit voorschrift
Een schip dat gesleept wordt of. indien meer dan n schip wordt gesleept
hetiaatste schip van de sleep, client. indien bemand, met tussenpozen van niet
meet dan twee minuten vier achtereenvolgende stoterte geven, namelijk een
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Voorschrift 36
Aan di voorsch,:ft is een bepaling oegevoegd waarii wordt gesteld dat aandachtssemen behalve niet verward mogen worden met de licheen voorgeschreven in de
Bepalingen. ook nier mogen wo,den veiw&d met /ichton van navigatiëmerken. wa/s
van boeien. vuurtorens. e.d.
Voorts is een bepaling toegevoegd die ongepast gebruik van fe/fe schitrer- en zwaai/ichren. diem te voorkomen, in verband met her verb/inden.
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lange stoot gevolgd door drie korte stoten. Indien uitvoerbaar diCnt dit sein te
worden gegeven onmiddellijk na bet door het slepende schip gegeven sein.
(f Wanneer een duwend schip en een schip dat wordt geduwd vast verbonden
zijn in een samengestelde eenheid dienen zij te Norden beschouNd als een
werktuiglijk voortbewogen schip en dienen zij de semen tegeven. voorgeschreyen onder (a) of (b) van dit voorschrift.

Een ten anker liggend schip dient, met tussenpozen van nietmee,dan één
minuut. gedurende:ongeveervijfseconden de kiok snel teluiden. Opeen schip
met een lengte van 190 meter of meer diem de kiok te worden geluid op het
voorschip en onmiddelligk na het luiden van de kiok dient de gong gedurende
ongeveer vijfseconden snel te worden geluid op het achterschip.
Een ten anker liggend schip mag tevens drie opeenvolgende stoten geven.
namelijk een korte. een lange en een korte scoot, am een naderend schip ce
waarschuweri voor zijn positie en voor de mogelijkheid van aanvaring.
Eenschip dataande grand zit. dienthet seinmetde klok en indieri vereist het
sein met de gong te geven. voorgeschreven onder'van ditvoorschrift en diem
bovendien drie van elkaar gescheiden duidelijke slagen op de kiok te geven onmiddellijk vóór en onmiddellijk na het snelle luiden van de kiok. Een schip dat
aan de grond zit mag tevens ôen passend fluitsein geven;
Een schip met een lengte van rninder dan 1 2 meter isniet verplicht de bovengenoemde semen te geven. doch:indienhecdezenietgeeft. dient.heteenander
doelmatig geluidssein te geven met cUssenpozen van niet meer dan twee
minuten.

Een schip bezig met de uitoefening van de loadsdienst mag, behalve de
semen, voorgeschreven onder (a), (b) of.(g) van dit voorschrift. tevens een herkenningssein geven. bestaande uit vier kane stocen.

Voorschrift 36
Seine,, om cie aandacht re trekken

Wanneer hec nodig is om de aandacht te trekken van een ander schip meg elk
schip licht- of geluidsseinen gever' die niet kurtnen worden gehouden voor een
sein dat elders in deze voorschriiten moet of mag worden gegeven. of mag het
zijn zoeklicht laten schijnen in de richcing van het gevaar. zonder daardoor een
ander schip ce hinderen of in vetwarring te brengen.
Elk Iicht dacwordt:gebruiktornde aandachtvaneenanderschip te trekken. diènt

van zodanige aard ce zijndat het niet voor een navigatiemerk kan worden
gehouden Voor de coepassing van dit voorschrift dient het gebruik van zeerfelle
schicter- of zwaailichten, zoals "strobe"- lichten, te warden vermeden.

Voorschrift. 37
Noodseinen

Wanneer een schip in nood: verkeert en hUip verlangt. dient het de semen.
vermeld in Aanhangsel IV bij daze voorschriften, ce gebruiken of ce tonen.
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DeelE
VrijsteI I ifl'ge ri

b
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Voorschrift 38(h)
Lid(h) is nieuwoegevoegd. Met da invoerlhg van her 19 72 verdragwas her nodigom
op vale besraande schepen de rondom zichthare lichten te verplaatsen cm ie kunnen
voldoen aenher gesrelde in paragraa 19 (b van Six/age 1. In de prakt,/k is geb/eken. dat
dir op vee/schepen moeizaam is to rea/iseren. Derha/ve is lid(h) toegevoegdaan do ultzoaderingsregels.
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Voorschrift 38
Vr,lsellingen

Elk schip waarvan de kiel is gelegd of waarvan de bouw zich in een soortgelijk
stadium bevindt vàór het van kracht warden van deze voorschriften. is, mits dit
voldoet:aan de eisen van de Bepalingen tervoorkoming van aanvaringeriop iee.
zoals deze zijn vastgesteld in de Bijiage bij Ons besluit van 7 januari 1 963.
Stb. 27. als volgt vrijgesteId van de naleving van deze voorschriften:
Het aanbrengeri van lichten met een zichtbaarheid zoals voorgeschreven in
voorschrift 22,tot vier jaar na de datum van het van kracht worden van deze
voorschriften.

/

Het aanbrengen van lichten die voldoenaande eisen inzake de kleuren. voorgeschreven onder punt 7 van Aanhangsel I bij deze voorschriften. cot vier jaar na

bet van kracht worden van deze voorschriften.
(C) Het verplaatsen van lichten voortvloeiend uit de herleiding van Engelse in
metrieke ma ten en het afronden van de maten. permanence vrijstelling.

(i) Hetverplaatsen van toplichcen op sthepen met een lengte van minder
dan 150 meter. voortvloeiend ult bet bepaalde onder punt 3(a) van Aanhangsel I bij deze voorschriften. permanente vrijstelling;
(ii) hetverplaatsen van toplichten op schepen met een lengte van 150 meter
en meer. voortvloeierid uit het bepaalde onder punt 3(a) van Aanhangsel lbij
deze voorschriften. tot negeni jaar na het van kracht worden van deze
voorschriften.
Het verplaatsen van toplichten, voortvloeiend uit het bepaalde onder punt
2(b) van Aanhangsel I bij deze voorschrifcen. tot negen jaar na ;het van kracht
worden van deze voorschriften.
(1) Het verplaatsen van boordlichten, voortvloei'end uit het bepaalde onder de punten 2(g).en 3(b) vanAanhangsell bijdeze voorschriften. tot negen jaarna bet
van kracht warden van deze voorschriften.
De eisen inzake toestellen voor het geven van geluidsseinen. voorgeschreyen in Aanhangsel III bij deze voorschritten, tot negen jaar na bet van kracht
worden van deze voorschri(ten.
Het verplaatsanvan rondomzichtbare lichten. voortvloeiend uit het;bepaalde
onder punt 9(b) van Aanhangsel libij deze voorschriften, permanence vrijstelling
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Aan'hangsei I
PIaatsing en technische bijzonderheden
van Ii:chten en dagmerken
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7.

Dc tweede zin is nieuw toogevoegd am te bevorderen dat de uitdsukking "hoogra
bovel; de romp uniform wordt gemnlerprereerd.

2 (e)
In her gewi/zigde voorschrift 24 is nu geregeld dat de twee of dre loodreche onder
e/kaar gep/aai'ste top/ichren op slepende of duwende schepen eventueel oak op het
acherschip mogen warden gep/aast.
Qeze paragraaf 2 (ej diedep/aatsihg van bedoe/de Iichren regeic is hietvooraangepast.

2(
In de oorspronkelijke voorschrie'ten wordt gesreld dat toplichrenonderalle omstandigheden boven en vrl/ van alle andere /ichten dienen te warden gep/aasr. In de prakrijk
b/i,ia dat her in bepaa/de geva//en moei/ijk is om aan deze eis te voldoen a/s he gaat
am de random z/chtbare /ichten. voorgeschreven in voorschr,ft 27 (b) (i) en 28.
Dc wi/ziging houdt dan 00k in, dat onder bepaa/devoorwaarden de bedoeldeondom
zichtbare Iichen wel boven het achterrop/icht of aissen her voor- en achtertop//che
mogen worden gevoerd.
Een en ander word nader geregeld in punt 3 (ci van dir Aanhangse/.

58

Begr,psomschrijvihg

De uitdrukking hoogte boven de romp betekent de hoogte boven het bovenste
doorlopende dek Deze hoogté dient te worden gemeten vanaf een positie die
toodrecht onder de plaats van het Iicht is gelegen.Hoogte en onder/inge afsrand van Iic/nèn

(a) Op een werktuiglijk voortbewogen schip met een Iengte van 20 meter of
meer dienen de toplichten als volgt te worden geplaatst:
het voorste toplicht. of indien slechts één topiichtwordt gevoerd dit ene
Iicht. op een hoogte van nietminder dan 6 meterboven de romp en. indien
de breedtevan hetschip meeris dan 6 meter. op een hoogte bovende romp
die niet minderis dàndeze breedte. met dien verstandeechterdat dit Iicht
niet hoger dan 1 2 meter boven de romp behoeft te worden geplaatst;
wanneertwee toplichten wordenigevoerd. dient het achterste. Ioodrecht
gemeten ten minste 4,5 meter hoger te zijn geplaatst dan het voorste.
(b) De Ioodrechte afstand tussen de toplichten van werktuiglijk voortbewogen
schepen dient zodanig te zijn dat in alla toestanden waarbij het schip geen
abnormate stuurlast heeft het achterste Iicht boven en gescheiden van het
voorste Iicht kan worden gezienvanaf de waterspiegel op een afstand van 1 000
meter van de voorsteven.
(c) Het toplicht van een wèrktuiglijk voortbewogen schip met een tengte van 1 2

meter of meer. doch minder dan 20 meter dient te worden geplaatst op een
hoogte boven het potdeksel van niet minder dan 2.5 meter.
(d) Een werktuiglijk voortbewogen schip met eon Iengte van minder dan 1 2
meter mag het hoogste Iicht voeren op een hoogte boven het pocdeksel van
minderdan 2.5 meter. Wanneer echterbehalveeen toplicht tevens boordlichten
en een heklicht wordengevoerd. dient hot toplichtten minste 1 meter hoger dan
de boordlichten te worden gevoerci.
(e) Eén van de twee of drie toplichten. voorgeschreven'voor een werktuiglijk
voosltbewogen schip bezig met het slepen of duwen van een nder schip. dient
op dezelfde plaats als het voorstetoplicht of hetachterste toplicht te zijnaangebracht met dien verstaride. dat het onderste achtertoplicht. wanneer gevoerd
aan de achtermast. Ioodrecht gemeten. ten minste 4.5 meter hoger dan het
voorste toplicht dient te zijn aangebracht.
(1)

(i) Het toplicht o( de toplichten. voorgeschreven in voorschrift 23(a) dient of
dienen boven en vrij van aIIeanciere Iichten en afschermende schaepsdelen
te zijn geplaatst. behalve in hot geval omschreven onder (ii):
(ii) Indien het onuitvoerbaar isde rondom zichtbare ;ichten. voorgeschreven

in voorschrift 27(b)(i) of voorschrift 28. onder de toplichten te voeren.
mogen zij boven het (de) achtertoplicht(en) of loodrechi ten opzichte van
elkaar tussen het (de) voortopticht(en) en achtertoplicht(en) gevoerd
worden. mits in het Iaacste geval aan de eisen onder punt 3(c) van dit
Aanhangsel wordt voldaan.
De boordlichten van een werktuiglijk voortbewogen schip dienen te zijn ge
plaazst opeen hoogte boven de rompvan niet meerdan driekwartvan dehoogte
van het voortste toplicht. Zij mogon niet zo Iaag zijn geplaatst dat hun doelmatigheid wordt verstoord door deklichten.
Do boordlichten dienen. indien gecombineerd in één Iantaarn en gevoerd op
een werktuiglijk voortbewogen schip met een Iengco van minderdan20 meter.
niet minder dan 1 meter onder het topliôht te zijn geplaatst.
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2 (I) (i). 2 (r) (ii) on (k)
In deze peragiafen zijn let verduidelijking de woorden "op eon hoagIe van" ingevoerd

3(c
In verhand met de nieuwe paragraaf 2 (1) (ii) van dir Aanhangsel is onder 3 (C) een
nadere bepaling opgenomen omtrent de plaarsing van rondom zic/ubare Iic/iren.

60

(i) Wanneer do voorschriftefl bepaicn dat er twee of drie iichten loodrecht ten
opzichte van elkaar dienen to worden gevoerd. dient de onderlinge aistand
tussen deze lichten als volgt to zijn:
op cen schip met een lengte van20 meter of meer dienen deze luchien te
zijn geplaatst met een tUssenruirnte van niet minder dan 2 meter en het
onderste van doze lichten dient. behalve claarwaareen slceplicht is vereist.
op eon hoogte van niet minder'dan 4 meterboven de romp te zijn geplaatst:
op een schip met een lengte van minder dan 20 meter dienen zodanige
lichten te zijn geplaatst met éen tussenruimte van niet minder dan één
meter en het onderste van doze lichten dient. behalve daar waar een sleep.

licht is veroist, op eon hoogte van niet minder dan 2 meter boven het
potdeksel te zijn geplaatst
wanneer drie lichten worden gevoerd dienen zij op gelijke onderlinge
aistanden to zijn geplaatst.
(j) Het onderste van do tweerondomzichtbare lichten. voorgeschreven vooreen
schip bezig met de uitoefening van dé visserij dient te zijn geplaatst op een
hoogte boven do boordlichten van niet minder dan tweemaal de afstand tussen
de twee lo.odrecht ten opzichte van elkear geplaatste lichten.

(k) Wanneerin overeenstemming met voorschrift 30 voor een ten ankerliggend
schip twee lichten worden gevoerd. dienthet voorste .nietminder dan4;5 meter
boven het achcerste te zijn geplaatst. Op een schip meteen lengte van 50 meter
of meerdient cut voorste licht op een hoogte van niet minder dan 6 meter boven
do romp te zijn geplaatst.
3. Horizonrale afsrand wssen Iichten en hunbonderlinge plaatsing

Wanneer voor een werktuiglijk voortbewogen schip twee toplichten zijn
voorgeschreverL dient de horizontale afstand tussen deze lichten niet minderte
zijn dan de heift van de lengte van hetschip deze afstand behoeftniet'meerdan
100 meter to zijn Het voorste lucht dient te zijn geplaatst op cen afstand vanaf
do voorsteven van niet meer dan eon kwart van de Iengte van het schip.

Op een werktuiglijk voortbewogen schip met een lengte van 20 meter of
meet mogen de boordlichten niet worçuen aangebracht vóór devoortoplichten.
Zij dienen te zijn geplaatst aan of nabij de zijde van het schip.
Wanneer de lichten. voorgeschreven in voorschrift 2.7(b)(i) of voorschrift 28
loodrecht ten opzichte van elkaar tussen het Ide) voortoplicht(en) en achtertoplich(en) zijn geplaacst. dienen deze rondom zichtbare lichten op een horizontale
afstand van niet minder dan 2 meter. gerekend vanaf het midscheepse verticale

viak in langsrichting, te zijn geplaatst in dwarsscheepse richting.
4. Bjzondetheden inzake p/aarsing van /ichien die een #ichring aangeven op visset's.
schepen en schepen bezig met baggeren of met werkzaarnneden onder wate.'.

Hot licht dat do richting aangeeft van het uitstaande vistuig van een scnip
bezig metdeultoefening van do visserij, voorgeschreven in voorschrift 26 (c)(ii).
dient te ziin gepIaatst opeen horizontale aistand van niet minder dan 2 meter en
niet meerdan6 meter. gerekendvanaf do tweerondom zichtbare rode en witte
lichten; Dit licht mag niet hoger zijn geplaatst dan het rondom zichtbare witte
licht, voorgeschreven in voorschrift 26 (c) (i) en niet lager dan de boordlichten.

De lichten en dagmerken op eon schip bezig met baggeren of met
werkzaamheden onder water. welko de kant aangeven waar het vaarwater niet
vrij is en do kant waar veilig voorbij gevaren kan worden. voôrgeschreven in
voorschrift 27 (d) (i) en (ii). dienen to zijn geplaatsz op do grootst mogelijke hori
zontale aistand. doch in geen geval minder dan 2 meter. gerekend variaf de
Iichten of dagmerken. voorgeschreven in voorschriit 27 (b) (i) en (ii). In geen
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5
Qe caragreaf is zodanig gewizigd dat de boordlichten op scheoen' k/einer dan 20
,reter niet te a/len tilde behoeven te worden voorzien van dofzwarr geschilderde
scnermen. Echrer md/en op dergelmjke schepen zonder schermen nie ken worden
voldean aen de elsen (.a. v. hor,zonto/e soctoren a/s omschreven in paragraaf 9 van dit

Aánhangse/. dienen de schermen wel e worden aangebracht.
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gcvaFdienihet bovenste Iicht olbet bovenstedagmerk op een;grotere.hoogte Ce
zijn geplaatst dan'het onderste van de drie lichten of hot onderste van de dag.
merken voorgeschreven in voorschrutt 27 (b) (i) en (ii)
5. Schermen voor boordlichten

De boordlichtan van schepen met eon tengte. van 20 meter of meet dienen aan

de binnenzijde te aim voorzien van dofzwart geschilderde schermen. die
voldoenaan de eisen onder punt 9 van dit Aanhangsel. Op schepen met een
Iengte van minder dan 20 meter dienen de boordlichten. indien nodig om Ce
voldoen aan de etsen onder punt 9 van dit Aanhangsel aan do binnenzijde Ce
zijn voorzien van dofzwart geschilderde schermen Bij een gecombinoerde
lantaarn met een enkel staand filament en een zeer smalle scheiding tussen het
groene. en:het rode gedeelte. béhooven goon schermen aan do bUitenzijde ce
zijn aangebracht.
6. Dagmerken
(a)

De dagmorken dienen .zwart te zijn en.de vOI,gende afmetingen te hebben:
(.i) een bal dient. cen middeltijn te hebben van ten minste 0.6 meter:

een kegel dient. een grondvlak te hebben met een middellijn van ten
minste 0 6 meter en een hoogte gelijk aan zu;n muddellijn
een cylinder dient een middellujn Ce hebben van ton minste 0 6 meter en

een hoogte van tweemaal zijn mtddellijn
een ruit dient te bestaan uit tvee kegels zoats omschreven in (ii) die het
groridvlak gemeenhebben.
(b) De oodrechte afstand tussen dagmerken dient ten minste 1.5 meter te zijn.
(c)tn een schip met een Iengte vanminder dan 20 meter mo.gen dagmerkenmet
kleinere afmetingen doch passend bij do grootte van hot schip worden gebruikt
en mag de tussenruirnte dienovereenkomstig wordén verminderd.
7. Eisen iniake de kleuren van lichien

De kleursoort van alle navigatielichten dient overeen te komen. met de onder.
staande normen die gelegen zijn binnen de grenzen van het gebred van het
diagram dat voor elke kleur is aangegeven door de Internacionale Commissie
voor Verlichting.
De grenzen van het gebied voor eWe kleur Norden bepaald door het aangeven
van de coördinaten van de hoekpunten. die als volgt zijn:

(i) Wit
x
0,525
y 0.382

0,525
0,440

0.452
0.440

0.310
.0.348

0.028
0.385

0.009
0,723

0.300
0,511

0.203
0.356

(jjj) Rood
x
0.680

:0.660

0.3.20

0.320

0.735
0,265

0.721.
0.2.59

0.5.75
0,425.

0.406

. O.31O

0.283

443
.0.382

(ii) Groèn
x.

y

v

(iv) Gee!
x
y

0.612
0.382

0.618
0.382:

.

0.57.5
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Noot
Ter voorkoming van lout/eve installing wordt in do toevoeging aangegeven dat bet
gebruik van eon dimscflako/aar niet is toègestaan.

10 (a) en 10 (b)
Om aen re geven dat de i'erricale sector-olsen betrekking hebben oplanraarnsdiereeds

gernonteerd zijn. is voor "elekrlsche lichren het woord gep/aase' ingevoegd.
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8. Lichsterkre
De minste Iichtsterkte van de:Iichten dient te worden berekend aan de hand
van de formule:

1= 3.43 X 10 x Tx D2 x K°
waarin voorstelt:
I: de bedrijfslichtsterkte in candelas:
T: 2 x 10'. zijnde de verlichtingsdrempelwaarde van hec oog in lux:
0: de zichtbaarheid van het Iicht in zeemij!en;
K: de factor voor atmosferische doorlating.
Voor voorgeschreven Iichten wordt de waarde van K gesteld op 0.8 overeenkomend met een meteorologisch zicht: van ongeveer 13 zeemijlen.

Eon keuze uit de aan de hand van de formiiie berekende cijfers wordt
gegeven in do onderstaande tabel:

Zichtbaarheid van het Iicht
in zeemijien

Lichtsterkte van het Iicht
in candelas bij K 0.8

D

09
43

1

2
3
4
5

12
27
52

6
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Noot: De maximum Iichtsterkte van navigatielichten dient te worden beperkt ter

vermijding van hinderlijke verblinding. Hiervoor mag geen gebruik worden
gemaakt van eon variabele Iichtsterkteregelaar.
9. Horizontale sectoren

(i) Boordlichten zoals aangebracht op het schip dienen in de richting recht
voorui.t ten minstede voorgeschre.ven Iichtsterkte te hebben De:Iichtsterkte
rnoetzodanig alnemen. dat tussen 1 en 3 graden buitende voorgeschreven
voorste sectorgrenzen vrijeI jeen Iicht meer waarneembaar is.

(ii) Voor heklichten en toplichten en voor boordlichien bij: 22.5 graden
achterlijker dandwars dienen ten minste de voorgeschreven Iichste.kten te
worden gehandhaafd overdeboog van dehorizon tot5 gradenbinnen dein
voorschrift2l voorgeschreven scctorgrenzen. Vanaf 5 graden binnen deze
voorgeschreven sectorgrenzen mag de Iichtsterkte afnemenmet50 percent
tot aan devoorgeschrevén sectorgrenzen: zij dient dàarna geleidelijk af te
nemen en wel zodanig. dat bij niet meer dan 5 graden buiten de sector
grenzen big 22 5 graden achterlijker dan dwars vrijwel geen hcht meer Naar
neembaar is.

Rondom zichtbare lichtendienen zo te worden aangebracht dat zij niet door
masten, stengen of scheepsdelen over een boog van meer dan 6 graden worden
a(geschermd Iichten voorgeschreven in voorschrift 30 voor ton anker liggende
schepen. behoeven evenwel niet op een onredelijke hoogte boven de romo to
zijn aangebracht.
i a Verrica/e sectoren

(a) De verticale sectoren van geplaatste elektrische Iichten. met uitzondering
van do Iichten op zetlschepen. dienen zodanig te zIIn dat:
in ieder geval de vereiste mirste Iichtsterkte wordt gehandhaafd in de
gehele sector van 5 graden boven tot 5 graden onder het horizontale viak:

in ieder geval 60 percent van de vereiste minste lichtsterkte wordt
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13
In overeensemming met elders gebruikrererminologie is her woord"/anraacns" be/de

keren gewijzigd iAWchten'
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gehandhaafd van 7.5 graden boven tot 7;5 graden onder het horizontale
viak.

(b) De verticale sectoren van geplaaxste elektrische lichten op zeulschepen
dienen zodanig te zijn dat:
in ieder geval dé vereiste minste Iichtsterktewordt gehandhaafd in de
gehele sector van 5 graden boven tot 5 graden onclerhet horizontae vIjk
in ieder geval 50 percent van de vereiste minste Iichtsterkte wordi gehandhaafd van 25 graden boven tot 25 graden onder het horizontale vlak.
(c) Bij niet-elektrische Iichten diem zo goedmogelijk aan deze eisen teworden
voldaan.
11. Lichrsrerkre van niet-e/ektrische Iichen

Niet-elektrjsche lichten dienenvoorzoverujtvoerbaar tevoldoen aan de eisen
van minste lichtsterkte zoals aangegeven in de tabel onder punt 8 van dit
Aanhangsel.
72. Manoeuvceer/ichr

Ongeacht het bepaalde ondér punt 2

(f)

van dit Aanhangsel dient hex

manoeuvreerlicht beschreven in voorschrift34 (b) in dezelfdeverticale viak te
zijn geplaatst als het toplicht of de toplichten en. waar uitvoerbaar. ten minste
2 meter hoger dan het voortoplicht, met dien verstandé.. dat hex ten minste
2 meter hoger of' lager dan het achtertoplicht diem te worden gevoerd.
Op een schip waar slechts.één toplicht wordt gevoerd diem hex manoeuvreerIicht te worden gevoerd daar waar dithet best kan worden gezien en ten minsie
2 meter hoger dan het toplichi.
13. Goedkeuring

De constructie van lichten en dagmerken en de p!aatsing van lichten aan boord

van het schip diem ten genoegen te zijn van Onze Minister van Verkeer en
Waterstaat of. indien het cen schip in beheer bij de Minister vari Defénsie
betreft, Onze Minister van Defensie.

I
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AánhangseI II.
Aanvullënde semen
voor vissersschepen die

in elkaars nabijheid vissen
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1. Algemeen

De hierin genoemde lichten dienen. indien getoond op grand van voorsçhrift26
(d). te zijn geplaatst daar waar zij bet best kunnen worden gezien.
De afstondtussendeZeiiChtendieflt1tenmiflste°..9 meter te zin. doch zijdienen
lager te zijn geplaatst dan de lichten, voorgeschreven in voorschrifi 26 (b) (i) en
(C) (i). De lichten dienen rondom zichtbaar te zijn op een afstand van ten minste
1 zeemijl. doch op een kleinere afstand dan de in deze voorschriften voor
vissersschepen voorgeschreven lichten.
2. Seine', voor trei/ers

(a) Schepen. bezig met de uitoefeniriq van de treilvisserij. ongeacht of zij een
bodemtreil of pelagische treil gebruiken. mogen tonen:
bij het uitzetten van de nenen:
twee witte lichteh. het ene loodrecht onder het andere:
bij het binnenhalen van de netten:
een wit licht loodrecht boven een rood light:
wanneer het net vastzit aan een obstakel:
twee rode lichten. het ene loodrecht onder bet andere.
(b) Elk schip. bezig met de uitoefening van de treilvisserij in span, mag tonen:
(i) des nachts. een zoeklicht naar voren gericht en in de richting van het
andere schip van bet span:
(ii)bij het wtzetten of binnenhalen van hun netten of anneer hun net1en
vasizitten aan een obstakel. de onder (a) voorgeschreven lichten.
3. Semen voor schepen met ringzegen

Schepen bezig met de uitoefening van de visserij met ringzegen mogen twee
gele lichten toneno bet ene loodrecht onder het andere. Deze lichten dienen
beurtelings om de seconde te schitteren met gelijke perioden van licht en
duister Deze ichten mogenalleen warden getoondwanneer bet schip door zijn
vistuig belemmerd is in zijn manoeuvreerbaarheid.
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AanhangseI III
Technische bijzonderheden van
toest:ellen voor geluidsseinen

73

1(0)
Aangegeven is dat waargespmkenwordt over her ge/uidsdrukniveau her h/er gaa om
her "voorgeschreven geluidsdrukniveau.
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1.. Flu/zen

(a) Frequent/es en hoorbeatheidsafsrand

De grondfrequentie van het sein dient to liggen tussen 70 en 700 Hz
Do hoorbaarheidsafstand van het sein van .en fluit wordt bepaald door die
frequenties. die de grondfrequentie en/of én of meet hogere frequenties
kunnen omvatten. die tussen 1 80 en 700 Hz (± 1 percent) liggen en de geluids.
drukniveaus voortbrengen aangégeven onder (c).
(b) Grenzen van grondurequenties

Om een ruime verscheidenheid in kenmerken van fluiten te waarborgen dient de

grondfrequentie van eon fluit tüssen do volgende grenzen te liggen:
70.200 Hz voor eon schip met een Iengte van 200 meter of meer:
1 30350 Hz voor een schip met eerilengte van 75 meter of meet doch
minder dan 200 meter:
250-700 Hz voor een schip met een Iengte van minder dan 75 meter.
(c) Geluidsserke en hoorbearheidsalstand

Eon op eenschip aangebrachte fluitdientinde richting van de grootste geluidssterkte van de fluit en op een afstand van 1 meter daarvan in ten minste eén l3
octaafband binnen de frequenties tussen 180 en 700 Hz (
percent) een
geluidsdrukniveau voort te brengen van niet minder dan het desbetreffende
cijfèr in do onderstaande tabel.
1

L.engte van het schip in meters

113 octaafbandniveau op
1 meter in dB
ten opzichte
van 2x105N/m2

Hoorbaarheiasafstand in
zeemijien

200 of meer
75 of meet doch minder dan 200
20 of meer doch minder dan 75
minder dan 20

143
138

2
1.5

1 30
1 20

0.5

1

De in bovenstaande tabel genoemde hoorbaarheidsafstand is slechts ter
informatieen is onyeveerdeaftand waarop een fluit in de voorwaartse richting
van de as met 90 percent waarschijnlijkheid kan worden gehoordonder rustige

weersomstandigheden op luisterposten aan boord van een schip met een
gemiddeld geluidsdrukniveau van achtergrondsgeluid (etvan uitgaand dat dic
niveau68 dBis inde.octaafband die 250 Hz als middenfrequentieheeften 63 oB
in de octaafband die 500 Hz als middenfrequentie heelt).
In de praktijk is de afstand waarop een fluit kan worden gehoord zeer uiteenlopend en in de eerste piaas aihankeligk van de Neersomstandigneden de
gegeven waarden kunnen als kenmerkend warden beschouwd. maarbij sterke
wind of bij veel Iawaai in de omgeving van de Iuisterpost kari de afstand veel
geringer zijn.
Richringseigenschappen

Het geluidsdrukniveau van eon gerichte fluit mag in elke richting in het horizon
tale viak binnen ± 45 graden van de as nuet meer dan 4 dB onder het voorge
schreven geluidsdruknivéau op de as zijn. Het gelUidsdrukriiveau in elke andere
richtininhet horizontäle vlak:mag niet meer dan 10 dB onderhet voorgesche-

von geluidsdrukniveau op de as zijn. zodat de reikwijdte i

elke richting ten

minste de helft van de reikwijdte op do as recht vooruit zal

zijn. Hot
geluidsdrukniveau dient te warden gemeten in die. 1/3 octaafband die bepaleiia
is voor de hoorbaarheidsafstand,

Plaatsing van de fluiten

Wanneer een .gerichte fluit als do enige ftuit op een schip wordtgebruikt. dient
hij zo te zijn aangebracht dat zijn grootste geluidssterkte recht naar voren is
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2(b)
In dè voorschrifren en de Aarihangse/s worck b,/ de / 2 en 20 mete? Ienge grenien
steeds gesproken over 12 meter en meer of 20merer en meer Indeze paragraaf werd
gesproken over mer dan 12 of 20 meer hergeen dus afwijkt van de andere voorschrifren. De wi/zigingen corrigeren deze onrec/umarigheid.
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gerichi. Een Iluit dient zo hoog op een schup te:zijn geplaatstals uitvoerbaar is.
teneinde het onderschepperi van het voortgebrachte geluid door obstakels te
verminderenen 00k om het gevaar voor beschadiging vanhet menseli1k gehoororgaan tot een minimum te beperken. Hetgel'iidsdrukniveau van het eigen seui
van het schip op luisterpostenmag niet hoger zijn dan 110 dB(A) envoor zover
uitvoerbaar niet hoger dan 100 dB (A).
Her aan&engen van meer den eM f/we
Indien op een schip fluitenzijn aangebracht op een onderlinge afstandvan meer
(:I

dan 100 meter, dienen er maatregelen te wordén getroffen. opdat zij niet
gelijktijdig worden gebruikt.
(g) Gecombineerde fluitsysremen

Indien wegens de aanwezigheid van obstakels het geluidsveld van een enkele
fluit of van éên van de fluiten bedoeld onder (f) waarschijnlijk een gebied zal
hebben met een aanzlenh,ik verminderd geluidsnuveau Nordt aanbevolen dat
een gecombineerd flüitsysteem worth aangebracht. ten einde deze vermindering op te heffen. Voor de toepassing van de voorschriften dient een iecombineerd fluitsysteem als een enkele fluit te worden beschouwd.
De Fluiten van een gecombineerd systeem dienen te zijn geplaatst op een
onderlinge afstaridvan niet meer dan 100 meter en zo te zijn ingencht dat zij
tegelijkertijd worden gebruikt. De frequentie van elk van de alzonderlijke fluireri
dient ten minste 10 Hz te verschillen van die van de andere.

2. K/ok of gong
Geiuidssrerkte van het se/n

Een kiok of gong of ander toestel met soortgelijke geluidskenmerken dient een
geluidsdrukniveauvoort te brengen van niet minderdan 110 dB op een afstand
van 1 meter.
Construcrie

Klokken en gongs dieneri te zijn vervaardigd uitcorrosie bestendigmateriaal en
zo te zijr, ontworpen dat ze een heldere toon voortbrengen.
De middellijn van een kiok mag niet minder zijn dan 300 mm voor schepen met
een lengte van 20 meter en meer en niet minder dan 200 mm voor schepen met
een lengte van 1 2 meter en meer doch mirider dan 20 meter.
Indiendit uitvoerbaar is wordt een werktuiglijk aangedreven kiepel aanbevolèn
ten einde een constante kracht te waarborgen doch bediening met de hand
duent mogeligk te zijn De massa van de kiepel dient ten minste 3 percent van de
massa van de kiok te zijn.
3. Goedkeunng

De constructie van toestelteñ voorgeluidsseinen. hun werking en de plaatsing
aan boord van het schip, dienen ten genoegen te zijn van Onze Minister van
Verkeer en Waterstaat of, indien het een schip in beheer bij de Minister van
Defensie betreft, Onze Minister van Defensie.
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AanhangseI IV
Noodseinen

b
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1. Devolgende semen. te zamon of afzonderlijk.gebruikt of gecoond. geven een
noodsituatie en behoefte aan huip aan:

een kanonschot of ander knalsein. afgevuurd met tussénpozen van
(C)

ongeveer den minuut:
een aanhoudend geluid met een toestel voor mistseinen:
vuurpiilen of Iichtkogels die rode sterren uutwerpen en een voor een met
korte tussenpozen worden afgevuurd:
een sein, dàor middel: van radiotelegrafie of enige andere seinwijze uitgezonden. bestaandeuit de groep.. . - - -. .. (SOS) van.de Morse code:
eensein, uitgezonden doormiddel van radiotelefonie.bestaande uithet
gesproken wbord. 'rneedee';
het noodsein NC uit het Internatuonaal Seinboek
een seun bestaande uit een vierkante viag met daarboven or daaronder

een bal of een voorwerp dat op een bal getijkt
(h) viammen boven hetschip(zoals van eenbrandendteervat. oIievatenz.)
(1)
eon valschermsignaal of eon handstakellicht dat een rood Iicht toont:
een rooksignaai dat oranjegekleurde rook afgeeft
Iangzaam en herhaald op en neer bewegen van de naar beide zijden uitgestrekte armen:
(I)
het radiotelegrafie-alarmsein:
(rn): bet radiotelefonie-alarrnsejn;
(n) semen uitgezonden door noodradiobakens die do positie aanduiden.

2. Het gebruik of het tonen van vorengenoomde semen anders dan om een
noodsituatie en behoefte aari huip aan te geven en het gebruik van semen die
met den der bovengenoemde semen kunrien worden verjvard. is verbode'.

3. De aandacht wordtgevestigd op do desbetreffende afdelingen van het Internationaal Seinboek, hetHandboek Opsporing en Redding op Zee:(Mersar)en
opde volgende semen:
a) een stuk oranjegekleurd zeildoek met een zwart vierkant en een zwarte
cirkel of een ander passend symbool (voor herkenning vanuit de Iucht);
(b) een kleurstof om het water te verkleuren.
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BIULAGE

RICHTLIJNEN' VOOR DE UNIFORME TOEPASSING VAN EEN AANTAL
VOORSHRIFTEN VAN DE BEPAL1NGEN TER VOQRKOMING VAN
AANVARINGEN OP ZEE 1972.
De volgende richtlijnen zijn bedoeld om zeevarenden en andere betrokkenen
behulpzaam te zijn bij de toepassing van een aantal voorschriften van de
Bepalingen.

Yoorschrift 3 (h)
Verduidel,jking van de wtdnikking:

schip door zijn diepgang beperk: in v/n

manoeuvre erbaarhe/d

Niet alleen de waterdiepte maarook de beschikbare breedte van hot vaarwater. dient te worden gebrisikt als factor om vast to stellen of een sôhip
beschouwd mag worden als een schip door z,jn diepgang beperkt n zujn
ma noeuvreerbaarhejd'.
Bij hetvaststellen hiervan. dient rekening teworden gehoudenmethet effect

van een geringe kielspeling op do manoouvreerbaarheid van het schip en
dèrhalve op de 'mogelijkheid om af te wijken van de voorliggende koers.
Een schip dat vaart in een. gebied met een geringe kielspeling maar met
voldoende ruimteom uit tewijken, dientnièt to worden beschouwd als ,.een
schip door zijn diepgang beperkt in zijn manoeuvreerbaarheid.

Voorschrift 3 (i)
Verduideli/king van de begnpsornschr,ving van her woord: .. varende

Bij de toepassing van do begripsomschrijving van het woord ..varende
diénen zeevarenden ook rekening to houden met voorschrift 35 (b) waarin
wordt aangegeven dat cen schup varende kan ztin terwiji het gestopt ligt en
geen vaart dOor het water loopt.

Voorschrift 9 (b) (c) On (d). 10(j) on .(14 en 18 (d)
Verdu/do/i7king van de bewken/s: ..niet be/emmeren

Wanneer eon schip verplicht is de doorvaart van een anderschip niet te
bélemmeren, dientdat schip voorzover Uitvoerbaar zodanig tenavigeren. dat
het ontstaan van gevaar voor aanvaring wordt vermeden.
Indien echter een situatie is ontstaan die gevaar voor aanvaring met zich
meebrengt, dan dient voldaan te worden aan de desbetreffOnde uitwijkvoor.
schriften.
Verduideli/king van her verband russen voorschrift JO en de voorschrifren van
Dee/B, Alde/ing II en I/I

Een schip dat in of nabij eon door de IMO aanvaard verkeersscheidingsstel.
sel vaart dient met name te voldoen aan voorschrift 10 van de Bepalingen.
teneinde de kans op het ontstaan vangevaar voor aanvaring to verkleinen.
Indien echtergevaar voor aanvaring dreigt. zijn in alle opzichten de andere

voorschriften van do Bepalingen van toepassing en in het bijzonder de
voorschriften van Deel B. Afdeling II en IlL
Voorschrift 10 (b) (I)
Verduidelij/thig van het zich verp/aarsen in de srrekking van een verkeersbaan.

Volgensgoed zeemanschap en in (un met hetgesteide invoorschrift 10. mag
een schip dat een verkeersbaan gebruikt. zich in do strekking vande vetkeersbaan van de ene zijkant naarde andere zijkant verplaatsen mits het een
koers volgt die eenzo klein mogelijkehoek met de algemeno richtingvan de
verkeorsstrooni maakt als praktisch uitvoerbaar is.
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Voorschrift 1:0 (d)

-

Verduideiijking van her gebrwk van zones voot kusiverkeer door kie/ne schepen.

Om te voldoen aan voorschrift 10 (j) en con behoeve van een veilige
navigatie. mág een schip met een Iengte van minder dan 20 meter of een
zeilschip. ook bij doorgaande vaart gebruik maken van zones voor kustverkeer.
Verduidelijking van her verband wssen voorschr,14' / 8 Id) en de voorschriften van
Dee! 8. A Ide/lag II en I/I.

Een schip. door zijn diepgangbeperkt in zijn rnanoeuvreerbaarheid, dientbiJ
gevaar voor aarwarsng met eon ander schip hetzij in een koerskruisende of
rechttegen elkaarinscurende situatie, tevoldoen aan de desbetreffendeuitwijkbepalingen voor een werktuiglijk voortbewogen schip. Hot dient. wannear hot de Iichten of hot dagmerk voert beschreven in voorschrift 28. zijn
machines gereed te hebben voor onmiddellijk gebruik en een veilige vaart
aan te houden. zoals vereist in voorschrift 6.

84

