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Dames, heren, 
 

Voor uw informatie is in bijlage gevoegd een door de voorzitter van de Commissie 
Techniek en Veiligheid opgesteld document met een toelichting over het Certificaat 
van Onderzoek voor korpsschepen met een Z-registratie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

G.H. van Beest 
KLTZ BD 
Secretaris Zeekadetkorps Nederland 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Het Certificaat van Onderzoek voor ZKK korpsschepen met een “Z” registratie 
 

 
Een aantal ZKK korpsschepen staat in het kadastrale register ingeschreven met de letter “Z” voor 
zeeschepen.  
 
Bij sommige korpsen waarvan het korpsschip een “Z” registratie heeft, vraagt men zich af of het 
behalen van het Certificaat van Onderzoek (CvO) vereist en/of juridisch wel mogelijk is.  
  
Deze kwestie is onlangs aan de orde gesteld en uitvoerig besproken in de voorjaarsvergadering van 
de Commissie Wet en Regelgeving van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) waar het 
ZKK via de CTV een gaststoel heeft. Deze bespreking verschafte een duidelijk beeld van de situatie. 
 
Voor een goed begrip van deze kwestie volgt hieronder een uitreksel van desbetreffende wet- en 
regelgeving samen met nadere uitleg.  
 
1) Volgens de nieuwe Binnenvaartwet (ingegaan op 1 juli 2009) is een zeeschip een schip dat 

blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor de vaart op zee.  
 
2) Volgens artikel 7 van het Binnenvaartbesluit is het CvO niet vereist voor zeeschepen zoals 

genoemd onder sub 1), die voorzien zijn van een geldig certificaat of document, afgegeven door 
of namens de bevoegde autoriteit van de Staat wiens vlag het schip gerechtigd is te voeren, op 
grond waarvan de vaart op zee mag worden ondernomen, mits voldaan wordt aan de technische 
eisen op grond waarvan die certificaten zijn verleend.  
 
Varend op internationaal water hoeft een zeeschip formeel nergens aan te voldoen, echter met 
de certificaten en documenten zoals hierboven genoemd, wordt bedoeld, certificaten en 
documenten zoals uitgegeven door IL&T (vroeger Scheepvaartinspectie), de particuliere 
Classificatie Bureaus en/of andere maritieme (semi-) overheidsinstellingen.  

 
3) Zeeschepen die niet in het bezit zijn van een CvO mogen gebruik maken van de binnenwateren 

als ze aankomend van zee via een riviermond op tijwater naar een haven varen of vice versa. Als 
zeeschepen – zoals kleine kustvaarders – verder het land in willen varen, kan de Minister volgens 
artikel 9, lid 2 van het Binnenvaartbesluit op aanvraag een communautair aanvullend 
Binnenvaartcertificaat van Onderzoek verstrekken ten behoeve van de vaart van zeeschepen op 
de binnenwateren. 

 
4) Het CvO zoals opgenomen in de nieuwe Binnenvaartwet is alleen van toepassing op de 

binnenwateren en is niet van toepassing voor het varen op zee. 
 
 
De kadaster inschrijving met de letter “Z” vond destijds plaats omdat de betreffende schepen na 
nieuwbouw een eerste bestemming kregen die varen op zee mogelijk moest maken. Voor wat betreft 
hun constructie zijn deze schepen geschikt om op zee varen. 
 
Sommige ZKK korpsschepen met een “Z” registratie varen veel op tijwater en soms ook op zee. Indien 
deze schepen uitsluitend of in hoofdzaak op tijwater en/of op zee varen, is het formeel niet vereist dat 
deze schepen een CvO aanvragen, mits deze schepen voorzien zijn van een geldig certificaat of 
document voor zeeschepen, zoals hierboven genoemd onder sub 2). 
 

Disclaimer: Hieronder staan delen van of het betreft uitleg over de officiële 
teksten van de Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit en de 
Binnenvaartregeling zoals geldig op 1 juli 2009. Delen die overduidelijk niet 
van toepassing zijn op de pleziervaart zijn weggelaten. Juridisch gezien geldt 
uitsluitend de complete tekst zoals te vinden is op www.overheid.nl en die op 
dit moment – mogelijk na 1 juli 2009 op details gewijzigd – geldig is. 

 
 
 

 

http://www.overheid.nl/


 
 
 
 
 
De technische eisen op grond waarvan zo’n certificaat of document voor zeeschepen wordt 
afgegeven, zijn over het algemeen veel zwaarder dan de technische eisen van het CvO op basis van 
klaarblijkelijk gevaar voor pleziervaartuigen. 
 
Indien een korpsschip met een “Z” registratie ook op de binnenwateren wil varen, moet de eigenaar 
voor 30 december 2018 een CvO aanvragen. 
 
Het hebben van een “Z” kadasterregistratie levert voor de ZKK korps/pleziervaartschepen geen enkele 
juridische belemmering ten aanzien van het aanvragen van een CvO.  
 
Het bovenstaande resumerend komt het er in de praktijk op neer dat het afgeraden moet worden dat 
ZKK korpsschepen met een “Z” registratie zich op basis van deze registratie onttrekken aan de eis om 
het CvO voor 30 december 2018 aan te vragen. Dit omdat de technische eisen op grond waarvan een 
door de wet- en regelgeving vereist alternatief “zee” certificaat of document wordt afgegeven, veel 
zwaarder zijn dan de eisen van een CvO op basis van klaarblijkelijk gevaar voor pleziervaartschepen. 
Daarnaast kunnen de korpsschepen die zich aan de CvO eis onttrekken niet meer op de 
binnenwateren varen. 
 
Inmiddels leert de praktijk dat de eisen voor het behalen van het CvO voor pleziervaartuigen op basis 
van klaarblijkelijk gevaar over het algemeen meevallen en dat de kosten voor een desbetreffende 
keuring door middel van goede voorbereiding goed in de hand kunnen worden gehouden. 

 
 
Zeekadetkorps Nederland  
Commissie Techniek & Veiligheid 
 
 
 

 
 
 
 
 


