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PROTOCOL 19 
 

Aanbevelingen voor uniforme boetes voor overtredingen  
van op de Rijn en de Moezel geldende politievoorschriften  

 
Besluit 

 
 De Centrale Commissie, 
 
 vaststellende dat de essentiële voorschriften voor de navigatievoorschriften van de op de Rijn 
en Moezel geldende politiereglementen van gelijke strekking, dan wel identiek zijn,  
 
 strevende naar een uniformisering van het op beide rivieren geldende rechtsregime, 
 
 wensende dat de overtredingen van de gemeenschappelijk besloten politievoorschriften in de lidstaten 
voor zover mogelijk uniform worden gesanctioneerd,  
 
 besluit tot de in de bijlage bij dit besluit vermelde aanbevelingen voor uniforme boetes voor 
overtredingen van op de Rijn en de Moezel geldende politievoorschriften, 
 
 verzoekt haar lidstaten deze aanbevelingen voor uniforme boetes in de Rijnvaart ter kennis 
van de bevoegde nationale autoriteiten te brengen en er voor te zorgen dat deze aanbevelingen voor 
zover mogelijk worden toegepast, 
 
 verzoekt haar lidstaten deze aanbevelingen eveneens aan de betrokken rechtbanken ter be-
schikking te stellen, teneinde het vaststellen van de boetes te vereenvoudigen, 
 
 geeft aan haar Comité Politiereglement de opdracht deze aanbevelingen overeenkomstig de 
wijzigingen van de in de scheepvaart geldende politievoorschriften indien noodzakelijk op eigen initia-
tief en in samenwerking met het Comité Scheepvaartpolitie en Vaarwaterbebakening van de Moezel-
commissie aan te passen, 
  
 
Bijlage 
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Bijlage bij protocol 19 
 

Aanbevelingen voor uniforme boetes voor overtredingen  
van op de Rijn en de Moezel geldende politievoorschriften 

 
 
De bevoegde instanties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en van de Moezelcommissie, 
wier delegaties uit nationale nautische veiligheidsdeskundigen zijn samengesteld, hebben ter verbete-
ring van de veiligheid en van het goede verloop van de scheepvaart en als bijdrage tot de harmonisa-
tie van het binnenvaartrecht een uniforme lijst van boetes voor overtredingen van op de Rijn en de 
Moezel geldende politievoorschriften opgesteld. De reden is dat de essentiële voorschriften voor de 
schippers die in beide reglementen zijn vastgesteld, van gelijke strekking, dan wel identiek zijn. Een 
ongelijke sanctie bij overtreding is niet alleen juridisch problematisch, maar zou tevens door de be-
trokken persoon als onrechtvaardig worden beschouwd.   
 
De deskundigen hebben het belang van de verschillende voorschriften ten opzichte van elkaar, 
evenals de gevolgen van de overtredingen voor de veiligheid en het goede verloop van de scheep-
vaart, beoordeeld. De in deze lijst van boetes vermelde bedragen dienen dan ook als een samenhan-
gend, globaal systeem te worden beschouwd.  
 
Beide rivierencommissies zijn zich er echter ook van bewust dat de sancties voor de overtredingen 
van het politiereglement op het nationale recht van hun lidstaten zijn gebaseerd, dat die sancties voor 
bepaalde overtredingen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken vallen en dat de onaf-
hankelijkheid van de rechtbanken dient te worden gerespecteerd. Daarom dient deze lijst als een 
aanbeveling en niet als een beslissing die in het nationaal recht zou moeten worden omgezet, te wor-
den beschouwd. Deze lijst, die het geharmoniseerde en het internationaal afgestemde standpunt van 
de scheepsveiligheidsdeskundigen inzake de mate van ernst van de overtredingen van de voorschrif-
ten voor schippers weergeeft, is ter beschikking van de rechtbanken gesteld, evenals van andere be-
voegde instanties die overtredingen van politievoorschriften sanctioneren. 
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200000 Algemene bepalingen voor Moezel en Rijn 
 - Moezelvaartpolitiereglement (MPR) 
 - Rijnvaartpolitiereglement (RPR) 

 
Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 

210000 Algemene bepalingen    

210200 Schipper     

210210 Voeren van een schip, een drij-
vend voorwerp of een samen-
stel, zonder hiervoor bekwaam 
te zijn 

R: 1.02, 1e lid, 1e zin, 2e lid, 
1e zin 
M: 1.02, 1e lid, 1e zin, 2e lid, 
1e zin 

J Uurtarief van de loon 
en inkomenstabel van 
de nationale werkge-
versbond voor de 
noodzakelijke patent-
houder per uur inzet 
ten minste 300 

210220 Verplichten of toelaten dat een 
schip of een drijvend voorwerp is 
gesteld onder het gezag van een 
hiervoor niet bekwaam persoon 
of dat het voorgeschreven gezag 
van een samenstel niet of niet 
tijdig wordt bepaald (voor bijzon-
dere transporten zie, lid 212120) 

R: 1.02 1e lid, 1e zin, 2e lid 3e 
zin 

M: 1.02 1e lid 1e zin,, lid 2, zin 
3 

E 600 tot de dubbele 
hoogte van een 
maandsalaris van de 
noodzakelijke patent-
houder als bedoeld in 
de loon en inkomens-
tabel van de nationale 
werkgeversbond  

210230 Afwezigheid tijdens de vaart dan 
wel het in bedrijf zijn 

R: 1.02, 4e lid 
M: 1.02, 4e lid 

Sch 125 

210240 Verplichten of toelaten dat de 
schipper tijdens de vaart dan wel 
het in bedrijf zijn niet aanwezig is

R: 1.02, 4e lid  
M: 1.02, 4e lid 

E Uurtarief van de loon 
en inkomenstabel van 
de nationale werkge-
versbond voor de 
noodzakelijke patent-
houder per uur afwe-
zigheid ten minste 125 

210250 Niet opvolgen van de aanwijzin-
gen van de schipper van een 
samenstel 

R: 1.02, 5e lid, 3e zin, eerste 
deel, ook in samenhang met 
zin 4 

Sch 100 

210260 De schipper wordt in zijn functi-
oneren belemmerd door gebruik 
van alcohol 

R: 1.02, 7e lid, 2e zin 
M: 1.02, 7e lid, 2e zin 

Sch 350 tot 3.000 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
210300 Bemanning of andere perso-

nen aan boord 
   

210310 Niet opvolgen van een aanwij-
zing van de schipper 

R: 1.03, 1e lid, 1e zin, 2e lid
M: 1.03, 1e lid, 1e zin, 2e lid 

B 
J 

100 

210320 De persoon die tijdelijk de koers 
en snelheid van het schip be-
paald wordt in zijn functioneren 
belemmerd door gebruik van 
alcohol 

R: 1.03, 4e lid, 2e zin 
M: 1.03, 4e lid, 2e zin 

J 350 tot 3.000 

210330 Verplichten of toelaten dat ie-
mand tijdelijk de koers en de 
snelheid van het schip bepaald 
hoewel deze persoon onder 
invloed van alcohol is 

R: 1.03, 4e lid, 2e zin 
M: 1.03, 4e lid, 2e zin 

Sch 500 tot 3.500 

210400 Algemene plicht tot waak-
zaamheid 

   

210410 Overtreding van de basis regels 
betreffende het gedrag in het 
verkeer met betrekking tot het in 
gevaar brengen van mensenle-
vens 

R: 1.04 , onder a
M: 1.04 , onder a 

Sch  600 tot 1.000 

210420 Overtreding van de basis regels 
betreffende het gedrag in het 
verkeer met betrekking tot scha-
de 

R: 1.04, onder b 
M: 1.04 , onder b 

Sch  75 tot 250 

210430 Overtreding van de basis regels 
betreffende het gedrag in het 
verkeer met betrekking tot hinder 
voor de scheepvaart 

R: 1.04 , onder c
M: 1.04 , onder c 

Sch  75 tot 250 

210440 Overtreding van de basis regels 
betreffende het gedrag in het 
verkeer met betrekking tot ver-
vuiling van de Donau 

R: - 
M: - 

  

210600 Gebruik van de vaarweg    
210610 Voeren van een schip of een 

samenstel waarvan de snelheid 
niet met de karakteristiek en de 
afmetingen van de vaarweg en 
kunstwerken verenigbaar is 
voorzover niet in, lid 409061 - 
409063,, lid 508012 - 508014 
afzonderlijk geregeld 

R: 1.06 
M: 1.06 

Sch + P 250 tot 750 

210620 Voeren van een schip of een 
samenstel waarvan de lengte 
breedte, hoogte of diepgang niet 
met de karakteristiek en de af-
metingen van de vaarweg en 
kunstwerken verenigbaar is 
voorzover niet in, lid 411010, 
411021, 508011, afzonderlijk 
geregeld 

R: 1.06 
M: 1.06 

Sch 250 tot 1.250 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
210630 De ingebruikneming van een 

schip of een samenstel, verplich-
ten of toelaten waarvan de leng-
te breedte, hoogte of diepgang 
niet met de karakteristiek en de 
afmetingen van de vaarweg en 
kunstwerken verenigbaar is 
voorzover niet in, lid 411010, 
411021, 508011, afzonderlijk 
geregeld 

R: 1.06 
M: 1.06 

E 500 tot 1.500 

210700 Eisen m.b.t. de belading, het 
uitzicht en het ten hoogste 
toegelaten aantal passagiers 

   

210701 Voeren van een schip dat dieper 
is afgeladen dan de onderkant 
der inzinkingsmerken of dieper 
dan toegelaten inzinkt. 

R: 1.07, lid 1
M: 1.07, lid 1, zin 1 

Sch 
P 

750 tot 1.250 
250 tot 500 

210702 De ingebruikneming van een 
schip of een samenstel, verplich-
ten of toelaten dat dieper is 
afgeladen dan de onderkant der 
inzinkingsmerken of dieper dan 
toegelaten inzinkt. 

R: 1.07, lid 1
M: 1.07, lid 1, zin 1, 2 

E 
 

1.000 tot 1.500 

210703 Voeren van een kanaalspits die 
dieper inzinkt als is toegelaten 

R: 13.03, lid 2
M: 1.07, lid 1, zin 2 

Sch 250 tot 500 

210704 De ingebruikneming van een 
kanaalspits verplichten of toela-
ten die dieper inzinkt als is toe-
gelaten 

R: 13.03, lid 2
M: - 

E 500 tot 1.000 

210705 Voeren van een schip waarop 
het voorgeschreven uitzicht is 
beperkt 

R: 1.07, lid 2
M: 1.07, lid 2 

Sch 
P 

250 tot 750  
100 tot 200 

210706 Het in gebruik van van een schip 
verplichten of toelaten waarvan 
het uitzicht wordt beperkt 

R: 1.07, lid 2
M: 1.07, lid 2 

E 500 tot 1.000 

210707 Voeren van een schip waarvan 
de lading van het schip de stabi-
liteit of de hechtheid van de 
romp in gevaar brengt 

R: 1.07, lid 3
M: 1.07, lid 3 

Sch 500 

210708 De ingebruikneming van een 
schip verplichten of toelaten 
waarvan de lading van het schip 
de stabiliteit of de hechtheid van 
de romp in gevaar brengt 

R: 1.07, lid 3
M: 1.07, lid 3 

E 1.000 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
210709 Voeren van een schip waarvoor 

de stabiliteitscontrole niet of niet 
tijdig is uitgevoerd 

R: 1.07, lid 4
M: 1.07, lid 4 

Sch 500 

210710 De ingebruikneming van een 
schip verplichten of toelaten, 
waarvoor de stabiliteitscontrole 
niet of niet tijdig is uitgevoerd 

R: 1.07, lid 4
M: 1.07, lid 4 

E 1.000 

210711 Voeren van een schip dat meer 
passagiers aan boord heeft dan 
toegestaan 

R: 1.07, lid 5
M: 1.07, lid 5 

Sch 
 
P 

25 voor elke passagier 
teveel, ten minste 500
10 voor elke passagier 
te veel, ten minste 200 

210712 De ingebruikneming van een 
schip verplichten of toelaten, dat 
meer passagiers aan boord 
heeft dan toegestaan 

R: 1.07, lid 5
M: 1.07, lid 5 

E 50 voor elke passagier 
te veel, ten minste 750 

210900 Bediening van het roer    
210910 Er niet voor zorgen dat het roer 

door een voorgeschreven per-
soon bediend wordt 

R: 1.09, lid 1
M: 1.09, lid 1 

Sch 175 

210920 Niet in staat zijn alle informatie 
en inlichtingen te ontvangen of 
te geven 

R: 1.09, lid 3, zin 1
M: 1.09, lid 3, zin 1 

J 175 

210930 Voeren van een schip waar geen 
uitkijk of luisterpost is aanwezig 
is 

R: 1.09, lid 4 
M: 1.09, lid 4 

Sch + P 175 

210940 Ontbreken van de 2e persoon 
met  patent 

R: 1.09, lid 2 Sch 175 

211000 Scheepsbescheiden en andere 
documenten aan boord 

   

 Niet vaststellen dat de voorge-
schreven scheepsbescheiden en 
andere documenten aan boord 
zijn, zoals  

   

211001 Certificaat van onderzoek voor 
het schip of het document dat 
hiervoor in de plaats treedt 

R: 1.10, lid 1 , onder a
M: 1.10, lid 1 , onder a 

Sch 75 

211002 - Het bewijs van vaarbe-
kwaamheid van de schipper 

- Het behoorlijk bijgehouden 
dienstboekje of het bewijs 
van vaarbekwaamheid voor 
de andere leden der beman-
ning 

R: 1.10, lid 1 , onder b
M: 1.10, lid 1 , onder b 

Sch 75 

211003 Het behoorlijk bijgehouden vaar-
tijdenboek 

R: 1.10, lid 1 , onder c
M: 1.10, lid 1 , onder c 

Sch 75 

211004 De verklaring inzake de afgifte 
van het vaartijdenboek 

R: 1.10, lid 1 , onder d
M: 1.10, lid 1 , onder d 

Sch 75 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
211005 Het behoorlijk bijgehouden olie-

afgifteboekje 
R: 1.10, lid 1 , onder n
M: 1.10, lid 1 , onder n 

Sch 75 

211006 De verklaring inzake het beho-
ren tot de Rijn 

R: 1.10, lid 1 , onder e
M: - 

Sch 75 

211007 De verklaring inzake het recht tot 
voorschutting 

R: - 
M: 1.10, lid 1 , onder e 

Sch 75 

211008 De meetbrief van het schip R: 1.10, lid 1 , onder f
M: 1.10, lid 1 , onder f 

Sch 75 

211009 De verklaring betreffende de 
inbouw en het functioneren van 
de tachograaf alsmede de voor-
geschreven registratiebladen 

R: 1.10, lid 1 , onder g
M: 1.10, lid 1 , onder g 

Sch 75 

211010 Het radarpatent R: 1.10, lid 1 , onder h
M: 1.10, lid 1 , onder h 

Sch 75 

211011 De verklaring inzake inbouw en 
functioneren van de radarinstal-
latie 

R: 1.10, lid 1 , onder i
M: 1.10, lid 1 , onder i 

Sch 75 

211012 Een marifoonbedieningscertifi-
caat  

R: 1.10, lid 1 , onder k
M: 1.10, lid 1 , onder k 

Sch 75 

211013 De vergunning voor het gebruik 
van de frequentieruimte  

R: 1.10, lid 1 , onder l
M: 1.10, lid 1 , onder l 

Sch 75 

211014 Het door de CCR op 25 april 
1996 besloten en vastgelegde 
„Handboek voor de marifonie in 
de binnenvaart“ (Besluit 1996-I-
21) in de telkens geldende ver-
sie 

R: 1.10, lid 1 , onder m
M: 1.10, lid 1 , onder m 

Sch 75 

211015 De bescheiden betreffende de 
stoomketels en andere onder 
druk staande vaten 

R: 1.10, lid 1 , onder o
M: 1.10, lid 1 , onder o 

Sch 75 

211016 De verklaring betreffende de 
installaties voor vloeibaar ge-
maakte gassen 

R: 1.10, lid 1 , onder p
M: 1.10, lid 1 , onder p 

Sch 75 

211017 De bescheiden betreffende elek-
trische installaties 

R: 1.10, lid 1 , onder q
M: 1.10, lid 1 , onder q 

Sch 75 

211018 De keuringsbewijzen betreffende 
brandblusapparatuur 

R: 1.10, lid 1 , onder r
M: 1.10, lid 1 , onder r 

Sch 75 

211019 De keuringsbewijzen betreffende 
kranen 

R: 1.10, lid 1 , onder s
M: 1.10, lid 1 , onder s 

Sch 75 

211020 De bescheiden vereist door het 
ADNR,, lid 8.1.2 

R: 1.10, lid 1 , onder t
M: 1.10, lid 1 , onder t 

Sch 175 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
211021 Bij containervervoer de door de 

Commissie van Deskundigen 
gekeurde stabiliteitsgegevens 
van het schip, met inbegrip van 
het stuwplan of de ladinglijst 
voor de onderhavige beladings-
toestand en het resultaat van de 
stabiliteitsberekening voor de 
onderhavige, of een vergelijkba-
re vorige dan wel een standaard 
beladingstoestand. De toege-
paste berekeningsmethode moet 
daarbij worden opgegeven. 

R: 1.10, lid 1 , onder u
M: 1.10, lid 1 , onder u 

Sch 75 

211022 De verklaring betreffende de 
duur en de geografische be-
grenzing van de bouwwerk-
zaamheden, waar het schip mag 
worden gebruikt 

R: 1.10, lid 1 , onder v
M: 1.10, lid 1 , onder v 

Sch 75 

211023 Het document betreffende het 
kenteken van kleine schepen 

R: - 
M: 1.10, lid 1 , onder w 

Sch 40 

 Er niet voor zorg dragen dat de 
voorgeschreven scheepsbe-
scheiden of andere documenten 
aan boord zijn of de bedoelde 
scheepspapieren in de omge-
ving van de bouwwerkzaamhe-
den beschikbaar zijn 

   

211024 Certificaat van onderzoek voor 
het schip of het document dat 
hiervoor in de plaats treedt 

R: 1.10, lid 1 , onder a
M: 1.10, lid 1 , onder a 

E 100 

211025 Het behoorlijk bijgehouden vaar-
tijdenboek 

R: 1.10, lid 1 , onder d
M: 1.10, lid 1 , onder d 

E 100 

211026 De verklaring inzake het beho-
ren tot de Rijn 

R: 1.10, lid 1 , onder e
M: - 

E 100 

211027 De verklaring inzake het recht tot 
voorschutting 

R: - 
M: 1.10, lid 1 , onder e 

E 100 

211028 De meetbrief van het schip R: 1.10, lid 1 , onder f
M: 1.10, lid 1 , onder f 

E 100 

211029 De verklaring betreffende de 
inbouw en het functioneren van 
de tachograaf alsmede de voor-
geschreven registratiebladen 

R: 1.10, lid 1 , onder g
M: 1.10, lid 1 , onder g 

E 100 

211030 De verklaring inzake inbouw en 
functioneren van de radarinstal-
latie 

R: 1.10, lid 1 , onder i
M: 1.10, lid 1 , onder i 

E 100 

211031 De vergunning voor het gebruik 
van de frequentieruimte 

R: 1.10, lid 1 , onder l
M: 1.10, lid 1 , onder l 

E 100 



- 9 - 

d/rp04_37fr_2 

 
Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
211032 Het door de CCR op 25 april 

1996 besloten en vastgelegde 
„Handboek voor de marifonie in 
de binnenvaart“ (Besluit 1996-I-
21) in de telkens geldende ver-
sie 

R: 1.10, lid 1 , onder m
M: 1.10, lid 1 , onder m 

E 100 

211033 De bescheiden betreffende de 
stoomketels en andere onder 
druk staande vaten 

R: 1.10, lid 1 , onder o
M: 1.10, lid 1 , onder o 

E 100 

211034 De verklaring betreffende de 
installaties voor vloeibaar ge-
maakte gassen 

R: 1.10, lid 1 , onder p
M: 1.10, lid 1 , onder p 

E 100 

211035 De bescheiden betreffende  
elektrische installaties 

R: 1.10, lid 1 , onder q
M: 1.10, lid 1 , onder q 

E 100 

211036 De keuringsbewijzen betreffende 
brandblusapparatuur 

R: 1.10, lid 1 , onder r
M: 1.10, lid 1 , onder r 

E 100 

211037 De keuringsbewijzen betreffende 
kranen 

R: 1.10, lid 1 , onder s
M: 1.10, lid 1 , onder s 

E 100 

211038 De bescheiden vereist door het 
ADNR,, lid 8.1.2 

R: 1.10, lid 1 , onder t
M: 1.10, lid 1 , onder t 

E 200 

211039 Bij containervervoer de door de 
Commissie van Deskundigen 
gekeurde stabiliteitsgegevens 
van het schip, met inbegrip van 
het stuwplan of de ladinglijst 
voor de onderhavige beladings-
toestand en het resultaat van de 
stabiliteitsberekening voor de 
onderhavige, of een vergelijkba-
re vorige dan wel een standaard 
beladingstoestand. De toege-
paste berekeningsmethode moet 
daarbij worden opgegeven. 

R: 1.10, lid 1 , onder u
M: 1.10, lid 1 , onder u 

E 100 

211040 De verklaring betreffende de 
duur en de geografische be-
grenzing van de bouwwerk-
zaamheden, waar het schip mag 
worden gebruikt 

R: 1.10, lid 1 , onder v
M: 1.10, lid 1 , onder v 

E 100 

211041 Het document betreffende het 
kenteken van kleine schepen 

R: - 
M: 1.10, lid 1 , onder w 

E 75 

211042 Op de bouwplaats niet beschik-
baar houden van voorgeschre-
ven documenten 

R: 1.10, lid 3, zin 1 zweiter HS
M: 1.10, lid 3, zin 1 zweiter HS

E 100 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 

211043 Het niet overhandigen van een 
scheepspapier, het vaartijden-
boek of een ander document 

R: 1.10, lid 4
M: 1.10, lid 4 

Sch 250 

211100 Reglement aan boord    

211110 Niet aan boord hebben van het 
RPR  met tijdelijke wijzigingen  

MPR met tijdelijke wijzigingen 

 
R: 1.11 
M: 1.11 

Sch 75 

211200 Gevaar    

211210 Voeren van een schip, van een 
drijvend voorwerp of een drij-
vende inrichting waarvan een 
voorwerp uitsteekt 

R: 1.12, lid 1
M: 1.12, lid 1 

Sch 150 

211220 Voeren van een schip waarvan 
het gelichte anker onder de 
bodem of de kiel uitsteekt 

R: 1.12, lid 2
M: 1.12, lid 2 

Sch 150 

211230 Overtreding van de meldplicht 
betreffende verloren voorwerpen 
of het aantreffen van hindernis-
sen 

R: 1.12, lid 3, zin 1,, lid 4
M: 1.12, lid 3, zin 1,, lid 4 

Sch 350 

211240 Het niet waarmerken van de 
plaats van verlies 

R: -1.12, lid 3, zin 2
M: - 

Sch 350 

211300 Bescherming van verkeerste-
kens 

   

211310 Gebruik van verkeerstekens  R: 1.13, lid 1
M: 1.13, lid 1 

J 100 

211320 Beschadigen of onbruikbaar 
maken van een scheepvaartte-
ken 

R: 1.13, lid 1
M: 1.13, lid 1 

J 250 

211330 Overtreding van de meldplicht 
betreffende het verplaatsen, 
beschadiging of andere wijziging 
van een verkeersteken of een 
teken ter aanduiding van de 
vaarweg 

R: 1.13, lid 2, 3
M: 1.13, lid 2, 3 

Sch 350 

211400 Beschadiging van de vaarweg    

211410 Overtreding van de meldplicht 
betreffende de beschadiging van 
kunstwerken 

R: 1.14 
M: 1.14 

Sch 350 

211500 Lozingsverbod    

211510 Werpen, gieten of andere wijze 
van te water geraken of lozen 
van voorwerpen, stoffen of vloei-
stoffen in het vaarwater 

R: 1.15, lid 1
M: 1.15, lid 1 

J 300 tot 500 



- 11 - 

d/rp04_37fr_2 

 
Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
211520 Overtreding van de meldplicht-

betreffende het per ongeluk of 
de dreiging van het te water 
geraken van hinderlijke of ge-
vaarlijke voorwerpen, stoffen of 
vloeistoffen 

R: 1.15, lid 2
M: 1.15, lid 2 

Sch 300 

211600 Redding en bijstand    

211610 Overtreding van de verplichting 
tot redding en bijstand 

R: 1.16, lid 1, 2
M: 1.16, lid 1, 2 

Sch 150 

211620 Het onmogelijk maken van het 
vaststellen na een ongeval 

R: - 
M: 1.16, lid 3, zin 1 

J 150 

211700 Vastgevaren of gezonken 
schepen 

   

211710 Overtreding van de meldplicht 
na ongeval, het vastvaren of 
zinken 

R: 1.17, lid 1, zin 1,, lid 3
M: 1.17, lid 1, zin 1, 2,, lid 2, 
zin1 

Sch 150 

211720 Ongeoorloofd verwijderen van 
de plaats van ongeval 

R: 1.17, lid 1, zin 2
M: 1.17, lid 2, zin 2 

Sch 
B 

200 

211730 Niet of niet tijdig waarschuwen R: 1.17, lid 2
M: 1.17, lid 3 

Sch 200 

211800 Verplichting tot vrijmaken van 
het vaarwater 

   

211810 Het niet nemen van de nodige 
maatregelen voor het vrijmaken 
of het vrijhouden van de vaar-
weg na een ongeval 

R: 1.18, lid 1, 2
M: 1.18, lid 1, 2 

Sch 200 

211900 Verkeersaanwijzingen    

211910 Het niet opvolgen van een uit-
voerbare verkeersaanwijzing 

R: 1.19 
M: 1.19 

Sch 200 tot 300 
(500 bij verbod tot 

verder varen) 

212000 Toezicht    

212010 Niet de nodige medewerking 
verlenen of het aan boord ko-
men vergemakkelijken 

R: 1.20 
M: 1.20 

Sch 125 

212100 Bijzondere transporten    
212110 Het organiseren van een bijzon-

der transport zonder vergunning 
R: 1.21, lid 1, zin 2
M: 1.21, lid 1, zin 2 

Sch  75 tot 600 

212120 Het doen plaatsvinden van een 
bijzonder transport zonder ver-
gunning of het niet aanwijzen 
van een schipper 

R: 1.21, lid 1, zin 2, 4
M: 1.21, lid 1, zin 2, 4 

E 125 tot 750 

212200 Voorschriften van tijdelijke 
aard 

   

212210 Overtreding van een uitvoerbaar 
voorschrift van tijdelijke aard, 
voor zover in andere voorschrif-
ten iets afzonderlijk is geregeld 

R: 1.22, lid 1
M: 1.22, lid 1 

Sch 25 tot 300 
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algemeen geldende boete

in euro 
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212300 Evenementen    

212310 Het organiseren van een eve-
nement zonder toestemming 

R. 1.23 
M: 1.23 

J 50 tot 500 

212500 Laden, lossen of lichten    

212510 Ongeoorloofd laden, lossen of in 
lichters overslaan 

R: - 
M: 1.25 

Sch 200 

212520 Verplichten of toelaten van on-
geoorloofd laden lossen of in 
lichter overslaan 

R: - 
M: 1.25 

E 350 

 



- 13 - 

d/rp04_37fr_2 

 
Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
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algemeen geldende boete

in euro 
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220000 Kentekens en diepgangsscha-

len van schepen, meting 
   

220100 Voeren van een schip zonder 
kenteken 

   

220110 Voeren van een schip, dat niet of 
niet op de voorgeschreven wijze 
voorzien is van een kenteken 

R: 2.01 
M: 2.01 

Sch 110 

220120 het in gebruik nemen van een 
schip of samenstel verplichten of 
toelaten, terwijl het niet op de 
voorgeschreven wijze is voor-
zien van een kenteken 

R: 2.01 
M: 2.01 

E 150 

220200 Voeren van een klein schip 
zonder kenteken 

   

220210 Voeren van een klein schip, dat 
niet of niet op de voorgeschre-
ven wijze voorzien is van een 
kenteken 

R: 2.02, lid 2
M: 2.02 

Sch 50 

220220 het in gebruik nemen van een 
klein schip verplichten of toela-
ten, terwijl het niet op de voor-
geschreven wijze is voorzien van 
een kenteken 

R: 2.02, lid 2
M: 2.02 

E 75 

220300 Meting    

220310 Voeren van een schip dat niet is 
gemeten 

R: 2.03 
M: 2.03 

Sch 75 

220320 het in gebruik nemen van een 
schip of samenstel verplichten of 
toelaten, terwijl het niet is geme-
ten 

R: 2.03 
M: 2.03 

E 100 

220400 Inzinkingsmerken en diep-
gangsschalen 

   

220410 Voeren van een schip waarop de 
inzinkingsmerken of diepgangs-
schalen niet zijn aangebracht 

R: 2.04, lid 1, zin 1,, lid 2, zin 
1 
M: 2.04, lid 1, zin 1,, lid 2, zin 
1 

Sch 75 

220420 het in gebruik nemen van een 
schip of samenstel verplichten of 
toelaten, waarop de inzkings-
merken of diepgangsschalen 
niet zijn aangebracht 

R: 2.04, lid 1, zin 1,, lid 2, zin 
1 
M: 2.04, lid 1, zin 1,, lid 2, zin 
1 

E 100 
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1 2 3 4 5 
220500 Kentekens van ankers    

220510 Voeren van een binnenschip, 
waarvan het anker niet is voor-
zien van een kenteken 

R: 2.05, lid 1, zin 1, 2
M: 2.05, lid 1, zin 1, 2 

Sch 75 

220520 het in gebruik nemen van een 
schip of samenstel verplichten of 
toelaten, waarvan het anker niet 
is voorzien van een kenteken 

R: 2.05, lid 1, zin 1, 2
M: 2.05, lid 1, zin 1, 2 

E 100 



- 15 - 

d/rp04_37fr_2 

 
Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
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230000 Optische tekens van schepen    
230100 - 
230700 

Algemene bepalingen    

230110 Overtreding van de algemene 
bepalingen ter markering van 
schepen voor zover hierna niet 
afzonderlijk vastgelegd 

R: 3.01, lid 2, 3.05, lid 1, 3.07
M: 3.01, lid 2, 3.05, lid 1, 3.07 

Sch + P 75 

230210 Overtreding van de algemene 
voorschriften ter markering van 
de schepen, voor zover hierna 
niet afzonderlijk vastgelegd 

R: 3.02, lid 1, 2, 3 tweede 
deel van de zin, 3.03, lid 1, 2, 
3 tweede deel van de zin, 
3.04, lid 2, 3, 4, zin 2,  
3.31, lid 1, zin 3, 3.32, lid 1, 
zin3 
M: 3.02, lid 1, 2, 3 tweede 
deel van de zin, 3.03, lid 1, 2, 
3 tweede deel van de zin, 
3.04, lid 2, 3, 4, zin 2,
3.31, lid 1, zin 3, 3.32, lid 1, 
zin3 

Sch  75 

230220 het in gebruik nemen van een 
schip of samenstel verplichten of 
toelaten, dat de algemene voor-
schriften ter markering van de 
schepen overtreedt, voor zover 
hierna niet afzonderlijk vastge-
legd 

R: 3.02, lid 1, 2, 3 tweede 
deel van de zin
M: 3.02, lid 1, 2, 3 tweede 
deel van de zin 

E 100 

230800 - 
231900 

Tekens tijdens het varen    

230800 Niet voeren van de voorge-
schreven tekens voor varende 
schepen 

R: 3.08, lid 1, 2, 3.09, lid 1 - 4, 
3.10, lid 1 - 4, 3.11, lid 1, 3.12, 
lid 1, 3.13, lid 1, 2, 3, zin 1,  , 
lid 4 – 6
M:  3.08, lid 1, 2, 3.09, lid 1 - 4, 
3.10, lid 1 - 4, 3.11, lid 1, 3.12, 
lid 1, 3.13, lid 1, 2, 3, zin 1,  , 
lid 4 - 6 

Sch + P  

230810 ’s nachts   175 

230820 overdag   175 

231400 Niet voeren van bijkomende 
tekens van varende schepen 
die bepaalde gevaarlijke stof-
fen vervoeren 

R: 3.14, lid 1 - 6, 8
M: 3.14, lid 1 - 6, 8 

Sch + P  

231410 ‚s nachts   350 

231420 overdag   350 

231500 - 
231900 

Bepaalde andere varende 
schepen 

   

231510 Niet voeren van voorschreven 
tekens voor bepaalde varende 
schepen (passagiersschepen , 
veerponten) 

R: 3.15, 3.16
M: 3.15, 3.16 

Sch + P 150 



- 16 - 

d/rp04_37fr_2 

 
Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
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231710 Niet voeren van bijkomend teken 

voor bepaalde varende schepen 
(Voorrang) 

R: 3.17 
M: 3.17 

Sch + P 50 

231800 Niet voeren van bijkomende 
tekens voor varende schepen 
die onmanoeuvreerbaar zijn 

R: 3.18, zin 1
M: 3.18, zin 1 

Sch + P  

231810 `s nachts   125 

231820 overdag   125 

231910 Niet voeren van bijkomende 
tekens voor varende drijvende 
voorwerpen en drijvende inrich-
tingen 

R: 3.19 
M: 3.19 

Sch + P 125 

232000 - 
232600 

Tekens tijdens het stilliggen    

232000 Niet voeren van de voorge-
schreven bijkomende tekens 
tijdens het stilliggen ’s nachts  

R: 3.20, lid 1, zin 1,, lid 2
M: 3.20, lid 1, zin 1,, lid 2 

Sch  
 
 

232010 Op de rivier   200 

232020 Overig stilliggen   150 

232100 Niet voeren van bijkomende 
tekens voor stilliggende schepen 
die bepaalde gevaarlijke stoffen 
vervoeren 

R: 3.21 
M: 3.21 

Sch  

232110 ’s nachts   400 
232120 overdag   400 

232210 Niet voeren van de voorge-
schreven tekens voor veerpon-
ten, die op hun aanlegplaats 
stilliggen 

R: 3.22 
M: 3.22 

Sch 125 

232310 Niet voeren van de voorge-
schreven tekens voor drijvende 
voorwerpen en drijvende inrich-
tingen die stilliggen 

R: 3.23 
M: 3.23 

Sch 125 

232320 Er niet voor zorgdragen dat, 
drijvende voorwerpen of drijven-
de inrichtingen tijdens  stilliggen 
de voorgeschreven tekens voe-
ren  

R: 3.23 
M: 3.23 

E 125 

232400 Niet voeren van de voorge-
schreven tekens voor bepaalde 
stilliggende vissersschepen  en 
van hun netten  of uitleggers 
respectievelijk de netten en 
ander visgerei van stilleggende 
schepen 

R: 3.24, zin 1, 2
M: 3.24, zin 1, 2  

Sch  

232410 ’s nachts   125 
232420 overdag   125 



- 17 - 

d/rp04_37fr_2 

 
Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
232500 Niet voeren van de voorge-

schreven tekens voor in bedrijf 
zijnde drijvende werktuigen en 
van vastgevaren of gezonken 
schepen  

R: 3.25, lid 1, zin 1 , onder a - 
d,, zin 2,, lid 2
M: 3.25, lid 1, zin 1 , onder a - 
d,, zin 2,, lid 2 

Sch  

232510 ’s nachts   125 

232520 overdag   125 

232600 Niet voeren van bijkomende 
tekens voor schepen, drijvende 
voorwerpen of drijvende inrich-
tingen waarvan het anker de 
scheepvaart in gevaar brengen 
kan respectievelijk ankers die 
niet van een teken zijn voorzien, 
die de scheepvaart in gevaar 
kan brengen 

R: 3.26 
M: 3.26 

Sch  

232610 ’s nachts   200 

232620 overdag   200 

232900 - 
233000 

Bijzonder optische tekens    

232910 Ongeoorloofd voeren van het 
teken als bedoeld in 3.29, eerste 
lid 

R: 3.29, lid 2, zin 1
M: 3.29, lid 2, zin 1 

J 50 

233110 Niet voeren van het teken van 
het verbod van toegang aan 
boord het verbod te roken of 
naast elkaar stil te liggen 

R: 3.31, lid 1, zin 1,, lid 2, 
3.32, lid 1, zin 1,, lid 2, 3.33, 
lid 1, 2
M: 3.31, lid 1, zin 1,, lid 2, 
3.32, lid 1, zin 1,, lid 2, 3.33, 
lid 1, 2 

Sch 100 je fehlende Tafel 
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240000 Geluidsseinen van schepen; 
marifoon; radar 

   

240100  Geluidsseinen    

240110 Geven van geluidsseinen vanaf 
een schip waarop de schipper 
van het samenstel zich niet 
bevindt  

R: 4.01, lid 3
M: 4.01, lid 3 

J 100 

240120 Niet, op de juiste wijze geven 
van de voorgeschreven geluids-
seinen of lichtseinen dan wel 
gebruiken van niet reglementaire 
geluidsseinen 

R: 4.01, lid 1, 2, zin 1,, lid 4, 
zin 1, 4.02, lid 1 i.V.m. Anl. 6, 
4.03, lid 1
M: 4.01, lid 1, 2, zin 1,, lid 4, 
zin 1, 4.02, lid 1 i.V.m. Anl. 6, 
4.03, lid 1 

Sch + P 150 

240130 het in gebruik nemen van een 
schip of samenstel verplichten of 
toelaten, terwijl het niet met de 
voorgeschreven geluidsinstalla-
tie is uitgerust 

R: 4.01, lid 1 , onder a 
M: 4.01, lid 1 , onder a 

E 200 

240500 Marifoon    

240510 Niet op de juiste wijze gebruiken 
van de marifoon of de marifoon-
verbindingen 

R: 4.05, lid 2, 4, 5, 6.28, lid 2, 
6.30, lid 2, 8.06, lid 5
M: 4.05, lid 1, 2, zin 2,, lid 3, 
zin 2, telkens in verband met, 
zin 3,, lid 4, 6.28, lid 3, 6.30, 
lid 6, 8.07, lid 2, 6, 9.04, lid 2 

Sch + P  100 

240520 Voeren van een schip waarvan 
de marifoon niet voldoet aan de 
voorschriften, niet op de juiste 
wijze wordt gebruikt of niet met 
de voorgeschreven marifoon is 
uitgerust 

R: 4.05, lid 1, zin 1, 6.32, lid 
4, zin 1, 3
M: 4.05, lid 1, 2, zin 1,, lid 3, 
zin 1, 6.32, lid 5, zin 1, 3 

Sch  600 

240530 het in gebruik nemen van een 
schip of samenstel verplichten of 
toelaten, waarop de marifoon 
niet op de juiste wijze gebruikt 
wordt (D: dan wel niet aanwezig 
is) 

R: 4.05, lid 1, zin 1
M: 4.05, lid 1 – 3 

E  250 tot 750 
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240600 Radar    

240610 Overtreding van een voorschrift 
betreffende de radar 

R: 4.06, lid 1, zin 1 , onder a, 
b,, zin 2
M: 4.06, lid 1, zin 1 , onder a, 
b,, zin 2 

Sch + P 400 

240620 Een schip verplichten of toelaten 
met radar te varen dat niet re-
glementair daarmee is uitgerust  

R: 4.06, lid 1, zin 1 , onder a, 
b,, zin 2
M: 4.06, lid 1, zin 1 , onder a, 
b,, zin 2 

E 600 

250000 Verkeerstekens van de vaar-
weg 

   

250110 Niet opvolgen van een door een 
verkeersteken opgelegde ver-
plichting, voor zover niets anders 
is vastgelegd 

R: 5.01, lid 2 i.V.m., lid 1
M: 5.01, lid 2 i.V.m., lid 1 

Sch + P 200 tot 350 
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260000 Vaarregels    
260100 Vaarregels voor bepaalde 

schepen 
   

260110 Het niet opvolgen van de vaar-
regels voor snelle schepen 

R: -6.01 
M: - 

Sch + P 150 

260120 Het niet opvolgen van de vaar-
regels voor zeilschepen 

R: - 
M: 6.01 

Sch + P 100 

260210 Het niet opvolgen van de vaar-
regels voor kleine schepen 

R: 6.02, lid 1 eerste deel van 
de zin, 6.02a, lid 1 - 3, 4, zin 1, 
2,, lid 5
M: 6.02, lid 1 eerste deel van 
de zin, 6.02a, lid 1 - 3, 4, zin 1, 
2,, lid 5, 6 

Sch + P 100 

260310 Niet in acht nemen van de alge-
mene beginselen voor het ont-
moeten en voorbijlopen  

R: 6.03 
M: 6.03 

Sch + P 150 

260410 Niet in acht nemen van de 
hoofdregels voor het ontmoeten 

R: 6.04 
M: 6.04 

Sch + P 75 tot 250 

260510 Overtreding van de  afwijkingen 
bij het ontmoeten 

R: 6.05, lid 1, zin 2,, lid 2 – 4
M: 6.05, lid 1, zin 2,, lid 2 – 4 

Sch + P 75 tot 250 

260710 Niet in acht nemen van de regels 
bij ontmoeten in een engte  

R: 6.07 
M: 6.07 

Sch + P 250 tot 350 

260810 Overtreding van het verbod te 
ontmoeten  

R: 6.08 
M: 6.08 

Sch + P 250 tot 350 

260910 Niet in acht nemen van de alge-
mene bepalingen tijdens het 
voorbijlopen 

R: 6.09 
M: 6.09 

Sch + P 75 tot 250 

261010 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot het gedrag  
en het geven van tekens bij 
voorbijlopen 

R: 6.10, lid 2 – 5
M: 6.10, lid 2 – 5 

Sch + P 75 tot 250 

261110 Overtreding van het verbod tot 
voorbijlopen 

R: 6.11 , onder a, b erster HS
M: 6.11 , onder a, b, zin 1 

Sch + P 75 tot 250 

261210 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot de vaart op 
riviergedeelten waar de te vol-
gen weg is voorgeschreven  

R: 6.12 
M: 6.12 

Sch + P 75 tot 250 

261310 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot het keren 

R: 6.13, lid 1 - 3, 4, zin 1
M: 6.13, lid 1 - 3, 4, zin 1 

Sch + P 75 tot 250 

261410 Verkeerd gedrag bij de afvaart 
van de ligplaats of de anker-
plaats 

R: 6.14 
M: 6.14 

Sch + P 75 tot 250 

261510 Overtreding van het verbod zich 
in de tussenruimten tussen de 
lengten van een sleep te bege-
ven  

R: 6.15 
M: 6.15 

Sch + P 75 tot 250 
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261610 Niet in acht nemen van de regels 

met betrekking tot het gedrag en 
tekengeving bij het oversteken 
van de hoofdvaarweg dan wel bij 
het in en uitvaren van havens en 
nevenvaarwegen 

R: 6.16, lid 1, zin 1, 2,, lid 2, 3
M: 6.16, lid 1, zin 1, 2,, lid 2, 3 

Sch + P 75 tot 250 

261700 Op gelijke hoogte varen; ver-
bod een schip te naderen 

   

261710 Overtreding van het verbod op 
gelijke hoogte te varen 

R: 6.17, lid 1
M: 6.17, lid 1 

Sch + P 100 

261720 Overtreding van het verbod 
schepen of samenstellen te 
benaderen, die een aanvullende 
dag en nachtteken voeren voor 
het vervoer van bepaalde ge-
vaarlijke stoffen 

R: 6.17, lid 2
M: 6.17, lid 2 

Sch + P 400 

261730 Overtreding van het verbod aan 
varende schepen of drijvende 
voorwerpen vast te maken of 
aan te hangen dan wel in het 
kielzog mee te varen 

R: 6.17, lid 3, zin 1
M: 6.17, lid 3, zin 1 

J 100 

261740 Niet in acht nemen van de voor-
geschreven afstand tot varende 
schepen, drijvende voorwerpen 
of drijvende werktuigen gedu-
rende de werkzaamheden 

R: 6.17, lid 4
M: 6.17, lid 4 

J 150 

261800 Overtreding van het verbod 
ankers, kabels of ketting te laten 
slepen 

R: 6.18, lid 1, 2 zweiter HS
M: 6.18, lid 1, 2 zweiter HS 

Sch + P 100 

261910 Overtreding van het verbod zich 
te laten drijven  

R: 6.19, lid 1
M: 6.19, lid 1 

Sch + P 75 

262010 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot het voorko-
men van zuiging en hinderlijke 
waterbeweging 

R: 6.20, lid 1, 3
M: 6.20, lid 1, 3 

Sch + P 200 tot 350 

262100 Samenstelling van samen-
stellen 

   

262110 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot de samenstel-
ling van samenstellen 

R: 6.21, lid 1, 2, zin 1, 2,, lid 3
M: 6.21, lid 1, 2, zin 1,, lid 3, 4 

Sch 100 

262120 Het ingebruiknemen van een 
schip op een samenstel verplich-
ten of toelaten dat niet in over-
eenstemming is met de voor-
schriften betreffende de samen-
stelling van het samenstel 

R: 6.21, lid 1, 2, zin 1, 2,, lid 3
M: 6.21, lid 1, zin 1,, lid 3, zin 
1, 2,, lid 4 

E 100 

262210 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot het teken van 
stremming; bevaren van buiten 
gebruik gestelde gedeelten 

R: 6.22, lid 1, 2
M: 6.22, lid 1, 2, 3 

Sch + P 300 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
2622a10 Overtreding van het verbod om 

drijvende werktuigen dan wel-
schepen te passeren die het 
teken bedoeld in artikel 3.25 
geplaatst hebben 

R: 6.22a 
M: 6.22a 

Sch + P 300 

262310 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot varende veer-
ponten en bij het  

R: 6.23 
M: 6.23 

Sch + P 125 

262410 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot de doorvaart 
of het gedrag bij de doorvaart 
van bruggen, stuwen, stremmin-
gen, dan wel het naderen van 
gesloten veiligheidsdeuren en 
hoogwater afsluiting 

R: 6.24, lid 1, 2 , onder a, 
6.25, lid 1, 2, zin 2 zweiter HS, 
6.26, 6.27, lid 2
M: 6.24, lid 1, 2 , onder a, 
6.25, lid 1, 2, zin 2 zweiter HS, 
6.26, lid 1, zin 1,, lid 2 - 4, 5, 
zin 2,, lid 6, 6.27 

Sch + P 125 

262800 Sluisvoorschriften    

262801 Overtreding van de algemene 
voorschriften betreffende het 
gedrag in de omgeving van de 
sluis voor zover niet in het hier-
navolgende afzonderlijk aange-
haald (Marifoonverbindingen zie, 
lid 240510) 

R: - 
M: 6.28, lid 2, zin 3 

Sch + P 100 

262802 Geen snelheid verminderen bij 
het naderen van de sluis  

R: 6.28, lid 1, zin 1
M: 6.28, lid 2, zin 1 

Sch + P 125 

262803 Niet in acht nemen van het stop-
teken 

R: 6.28, lid 1, zin 2
M: 6.28, lid 2, zin 2 

Sch + P 100 

262804 Niet in acht nemen van de voor-
geschreven volgorde en bijzon-
dere regels voor kleine schepen  

R: 6.28, lid 3, zin 1, 3, 4
M: 6.29, lid 1 , onder b, zin 2, 
3 

Sch + P 100 

262805 Ongeoorloofd voorbijlopen of 
voorbijvaren bij het naderen van 
een sluis 

R: 6.28, lid 4
M: 6.28, lid 4, zin1 

Sch + P 250 

262806 Invaren van een sluis (voorha-
ven) zonder volledig voorge-
haald anker 

R: 6.28, lid 5
M: 6.28, lid 5 

Sch + P 100 

262807 Varen in de voorhaven of inva-
ren van de sluis met onvermin-
derde snelheid 

R: 6.28, lid 6
M: 6.28, lid 6 

Sch + P 300 tot 500 

262808 Voorbij varen van de op de 
sluismuren aangebrachte stop-
strepen 

R: 6.28, lid 7 , onder a
M: 6.28, lid 7 , onder a,, lid 8 
 S. 2, 3 

Sch + P 75 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
262809 Niet naar behoren vastmaken 

van het schip dan wel vieren of 
doorhalen van de meerdraden  
tijdens het vullen en het ledigen 
van de sluiskolk 

R: 6.28, lid 7 , onder b
M: 6.28, lid 7 , onder b 

Sch + P 100 

262810 Niet gebruiken van wijfhouten, 
gebruiken van niet toegestane 
wrijfhouten 

R: 6.28, lid 7 , onder c
M: 6.28, lid 7 , onder c 

Sch + P 75 

262811 Storten of laten vloeien van 
water op het sluisterrein dan wel 
op andere schepen of drijvende 
voorwerpen 

R: 6.28, lid 7 , onder d
M: 6.28, lid 7 , onder d 

Sch + P 50 

262812 In de sluiskolk onbevoegd ge-
bruik maken van de mechani-
sche middelen tot voortbeweging 
dan wel de boegstraal inrichting  

R: 6.28, lid 7 , onder e
M: 6.28, lid 7 , onder e 

Sch + P 100 

262813 Niet voldoende afstand houden 
door kleine schepen 

R: 6.28, lid 7 , onder f
M: 6.28, lid 7 , onder f 

Sch + P 50 

262814 Niet de voorgeschreven zijde-
lingse afstand houden ten op-
zicht van schepen en samenstel-
len die gevaarlijke stoffen ver-
voeren 

R: 6.28, lid 8, zin 1
M: 6.28, lid 9, zin 1 

Sch + P 350 

262815 Niet opvolgen van een verkeers-
aanwijzing van het sluisperso-
neel 

R: 6.28, lid 11, zin 2
M: 6.28, lid 12, zin 2 

Sch + P 200 tot 300 

262816 Niet in acht nemen van de in- en 
uitvaarttekens of verkeerstekens 
dan wel de verkeersaanwijzin-
gen van het sluispersoneel 

R: 6.28a, lid 1 , onder a - c,
Nr. 2 , onder a,, lid 4
M: 6.28a, lid 1, zin 2 , onder a 
- c,, lid 2 , onder a,, lid 4 

Sch + P 150 tot 250 

262817 Niet in acht nemen van de aan-
vullende regels met betrekking 
tot het schutten 

R: - 
M: 6.28, lid 8, zin 3 

Sch + P 100 

263010 Niet in acht nemen van de alge-
mene regels met betrekking tot 
het varen tijdens slechtzicht 
(marifoonverbindingen zie, lid 
240510) 

R: 6.30, lid 1, 3, 4, zin 2,, lid 
6, 6.33, lid 1
M: 6.30, lid 1, 3, zin 2,, lid 5, 
6, 6.33, lid 1 

Sch + P 300 

263110 Het overdag bij slecht zicht niet 
geven van de voor stilliggende 
schepen en drijvende voorwer-
pen voorgeschreven geluidssei-
nen 

R: 6.31, lid 1, 2, 3, zin 2
M: 6.31, lid 1, 2, 3, zin 2 

Sch + P  125 

263200 Varen op radar    
263210 Niet in acht nemen van de regels 

met betrekking tot het varen op 
radar  (marifoonverbindingen 
zie, lid 22.240520) 

R: 6.32, lid 1, zin 1,, lid 3, 4, 
zin 1
M: 6.32, lid 1, zin 1,, lid 4 , 
onder a erster HS, , onder b,, 
lid 5, zin 1, 3 

Sch 400 

263220 Varen op radar met een schip 
verplichten of toelaten dat niet 
op de juiste wijze bemand is. 

R: 6.32, lid 1, zin 1
M: 6.32, lid 1, zin 1 

E 500 
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270000 Regels voor het ligplaats ne-

men 
   

270110 Niet in acht nemen van de alge-
meen beginselen voor het lig-
plaatsnemen ankeren, vastma-
ken en voor het gebruik van 
ligplaatsen 

R: 7.01, 7.03, lid 1, 7.04, lid 1, 
3, 7.05, 7.06
M: 7.01, 7.03, lid 1, 7.04, lid 1, 
3, 7.05, 7.06  

Sch 100 

270210 Overtreding van ligplaatsverbod R: 7.02, lid 1
M: 7.02, lid 1 , onder a - l, m,
S. 1, 3 

Sch 100 

270770 Niet in acht nemen van de mini-
mumafstanden tot schepen die 
bepaalde gevaarlijke stoffen 
vervoeren 

R: 7.07, lid 1
M: 7.07, lid 1 

Sch 400 

270800 Bewaking en toezicht    

270810 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot een terzake 
kundige bewaker op schepen die 
bepaalde gevaarlijke stoffen 
vervoeren 

R: 7.08, lid 1, zin 1
M: 7.08, lid 1, zin 1 

Sch 100 per uur, of gedeel-
te daarvan, aange-
toonde afwezigheid, 

ten minste 300 

270820 Er niet voor zorgen dat zich aan 
boord van bepaalde schepen 
een terzake kundige bewaker 
bevindt 

R: 7.08, lid 1, zin 1
M: 7.08, lid 1, zin 1 

E 150 per uur, of gedeel-
te daarvan, aange-
toonde afwezigheid, 

ten minste 500 

270830 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot een terzake 
kundige bewaker aan boord van 
passagiersschepen   

R: 7.08, lid 2
M: 

Sch 100 per uur, of gedeel-
te daarvan, aange-
toonde afwezigheid, 

ten minste 300 

270840 Er niet voor zorgdragen dat zich 
aan boord van passagierssche-
pen met passagiers een terzake 
kundige bewaker bevindt  

R: 7.08, lid 2
M: 

E 150 per uur, of gedeel-
te daarvan, aange-
toonde afwezigheid, 

ten minste 500 

270850 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot bewaking en 
toezicht ten aanzien van de 
overige scheepvaart, drijvende 
voorwerpen en drijvende inrich-
tingen 

R: 7.08, lid 3, zin 1
M: 7.08, lid 2, zin 1 

Sch 50 per uur, of gedeelte 
daarvan, aangetoonde 
afwezigheid, ten minste 

150 

270860 Er niet voor zorgen dat schepen, 
drijvende voorwerpen of drijven-
de inrichtingen bij het stilliggen 
onder toezicht van een voorge-
schreven persoon staan 

R: 7.08, lid 3, zin 1
M: 7.08, lid 2, zin 1 

E 75 per uur, of gedeelte 
daarvan, aangetoonde 
afwezigheid, ten minste 

250 

280000 Aanvullende bepalingen    
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280110 Overtreding van het verbod een 
duwstel te slepen of te laten 
slepen 

R: 8.01, lid 1, zin 1
M: 8.02, lid 1, zin 1 

Sch 125 

280120 Overtreding van het verbod, met 
een duwstel sleepdienst te ver-
richten 

R: 8.01, lid 2, zin 1
M: 8.02, lid 2 

Sch 125 

280130 Verplichten of toelaten, dat een 
duwstel gesleept wordt of sleep-
dienst verricht 

R: 8.01, lid 1, zin 1,, lid 2, zin 
1 
M: 8.02, lid 1, zin 1,, lid 2 

E 125 

280210 Verplichten of toelaten, dat in 
een duwstel andere schepen 
dan duwbakken worden meege-
voerd, dan wel dat dit in het 
certificaat van het duwende of 
het geduwde schip niet is toege-
laten 

R: 8.02 
M: 8.03, zin 1 

E 125 

280310 Meevoeren van een zeeschip-
bak aan de kop van een duwstel 
dat niet voldoet aan de voor-
schriften 

R: 8.03, lid 1
M: 8.04, zin 1 

Sch 250 

280320 Verplichten en toelaten, dat de 
kop van het duwstel niet is voor-
zien van een anker  

R: 8.03, lid 2
M: - 

E 125 

280330 Verplichten of toelaten, dat zee-
schipbakken aan de kop van een 
duwstel worden meegevoerd die 
niet voldoet aan de voorschriften 

R: 8.03, lid 1
M: 8.04, zin 1 

E 350 

280410 Verplaatsen van duwbakken of 
andere schepen zonder een roer 

R: 8.04 
M: 8.05 

Sch 125 

280420 Verplichten of toelaten, dat duw-
bakken buiten het verband van 
een duwstel worden verplaatst 

R: 8.04 
M: 8.05 

E 125 

280510 Voeren van een duwstel dat niet 
van de voorgeschreven koppe-
lingen voorzien is 

R: 8.05, lid 1 – 3
M: 8.06, lid 1 – 3 

Sch 125 

280520 Het ingebruiknemen van een 
dustel verplichten of toelaten 
waarvan de koippelingen niet 
vol;doen aan de  voorschriften,  

R: 8.05, lid 1 – 3
M: 8.06, lid 1 – 3 

E 125 

280710 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot het zich ge-
makkelijk en zonder gevaar 
kunnen verplaatsen aan boord 
van een duwstel 

R: 8.07 
M: - 

Sch 125 

280810 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot de samenstel-
ling van een sleep 

R: 8.08 
M: - 

Sch 125 
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280900 Blijf weg sein    

280910 Niet of niet op de juiste wijze in 
werking zetten van het Blijf weg 
sein 

R: 8.09, lid 1
M: 8.10, lid 1 

Sch 250 

280920 Voeren van een schip dat niet 
met het voorgeschreven blijf weg 
zijn is uitgerust 

R: 8.09, lid 1 , onder a, b,, lid 
2 
M: 8.10, lid 1 , onder a, b,, lid 
2 

Sch 250 

280930 Het in gebruik nemen van schip 
verplichten of toelaten, hoewel 
het niet met een blijfweg sein is 
uitgerust 

R: 8.09, lid 1, 2
M: - 

E 250 

280940 Niet treffen van de voorgeschre-
ven maatregelen tijdens het 
waarnemen van een blijf weg 
sein 

R: 8.09, lid 3 - 5, 7, 8
M: 8.10, lid 3 - 5, 7, 8 

Sch 250 

281210 Niet aan een toegelaten ligplaats 
afmeren of langer dan noodza-
kelijk blijven liggen  

R: - 
M: 8.12, lid 1, 2, zin 1 

Sch 125 

281000 Passagiersschepen    

281010 Niet nemen van maatregelen 
voor de veiligheid aan boord van 
hotelschepen  

R: 8.10 , onder b zweiter HS, , 
onder c, d, e
M: 8.11 , onder b – e 

Sch 200 

281020 Het in gebruik nemen van een 
schip verplichten of toelaten, 
hoewel de bemanning of het 
personeel niet  is geïnstrueerd 

R: 8.10 , onder b zweiter HS
M: 8.11 , onder b zweiter HS 

E 250 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:
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algemeen geldende boete

in euro 
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4090000 Bijzondere vaarregels    
4090210 Niet in acht nemen van de regels 

met betrekking tot het gedrag, 
keren, ontmoeten, stilliggen of 
ligplaats nemen op de gekanali-
seerde of de daar gelegen kana-
len, sluizen of stuwen 

9.02, lid 3, 4, zin 1, tweede 
deel van de zin,
Nr. 5, 6, zin 1,, lid 7, zin 1,, lid 
8 

Sch + P 100 

4090410 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot het ontmoeten

9.04, lid 2, 3, zin 2,, lid 4, zin 
2, 
Nr. 5 

Sch + P 100 

4090510 Overtreding van het verbod op 
gelijke hoogte te varen 

9.05 Sch + P 125 

4090600 Oude Rijnarmen    
4090610 Overschrijden van de maximum 

snelheid op de oude Rijnarmen 
tot 3 km/h  

9.06, lid 2, zin 1 Sch + P 75 

4090620 Overschrijden van de maximum 
snelheid op de oude Rijnarmen 
tussen de 3 km/h en 6 km/h 

9.06, lid 2, zin 1 Sch + P 125 

4090630 Overschrijden van de maximum 
snelheid op de oude Rijnarmen 
met meer dan 6 km/h 

9.06, lid 2, zin 1 Sch + P 200 

4090640 Voeren van een samenstel op 
de Lampertheimer Altrhein, die 
de voorgeschreven maximum 
afmetingen overschrijdt of zich 
niet op kanaal 10 meldt  

9.06, lid 3 , onder a, b Sch + P 75 

4090700 Beperkingen van de scheep-
vaart 

   

4090710 Niet in acht nemen van de mini-
mum snelheid 

9.07, lid 1 Sch + P 75 

4090720 Niet in acht nemen van de vaar-
regels in het gedeelte tussen 
Lorch en St. Goar, in de Moe-
zelmonding, bij Duisburg-
Ruhrort en Wesel 

9.07, lid 2 , onder a, b, zin 1, 
2,, lid 3, 4, 5 

Sch + P 125 

4090810 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot de nacht-
scheepvaart het gedeelte Bin-
gen - St. Goar 

9.08, lid 1, 2, 3, zin 1, 2,, lid 4, 
5  
S. 1 

Sch + P 200 

4090910 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot de beperkin-
gen van de duwvaart tussen 
Bad Salzig en Gorinchem 

9.09, lid 1, 2, 4 Sch + P 125 
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4100000 Hoog en laag water    

4100110 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot de scheep-
vaart bij hoogwater boven-
strooms van Spijksche Veer 

10.01, lid 1 Sch + P 200 tot 300 

4100120 Overtreding van het verbod te 
varen, bij het bereiken of het 
overschrijden hoogwaterpeil II 
bovenstrooms van Spijksche 
Veer  

10.01, lid 2 Sch + P 400 

4100130 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot de scheep-
vaart bij laagwater tussen Bin-
gen en St. Goar 

10.02, zin 1 Sch + P 200 

4110000 Afmetingen    

4110100 Voeren van een schip of het in 
gebruik nemen van een schip 
verplichten of toelaten, dat de 
toegelaten maximum afmetingen 
overschrijdt 

11.01 Sch 
E 

250 tot 1.250 
500 tot 1.500 

4110210 Voeren van een duwstel of een 
ander samenstel dat de toegela-
ten maximum afmetingen  over-
schrijdt of niet in acht nemen van 
de regels met betrekking tot het 
vaargedrag van duwstellen 

11.02, lid 1 Sch 250 tot 1.250 

4110220 Het in gebruik nemen van een 
duwstel of een ander verplichten 
of toelaten dat de toegelaten 
maximum afmetingen of de 
toegelaten maat overschrijdt  

11.02, lid 1 E 500 tot 1.500 

4120000 Meldplicht     

4120110 Overtreding van een voorschrift 
met betrekking tot de meldplicht 

12.01, lid 1, 2, zin 2,, lid 3 - 6 Sch 400 

4120210 Niet plaatsen van de voorge-
schreven blauw witte vlag 

12.02, lid 5 Sch + P 75 

4140000 Reden    

4140110 Niet in acht nemen van de regels 
met betrekking tot het stilliggen 
op de Reden 

14.01, lid 2, 3–
14.02, lid 4, 5
14.08, lid 3
14.12, lid 5-7
14.13, lid 1, 2 

Sch 125 
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Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
5080000 Zusatzbestimmungen    

5080100 Abmessungen und Höchst-
geschwindigkeiten 

   

5080110 Führen eines Fahrzeugs oder 
Schubverbandes oder die Inbe-
triebnahme eines Fahrzeugs 
anordnen oder zulassen, das/ 
der die zugelassenen Höchst-
abmessungen überschreitet 

8.01, zin 1 Sch 
E 

250 tot 1.250 
500 tot 1.500 

5080120 Überschreiten der zugelassenen 
Höchstgeschwindigkeit bis zu 
3 km/h 

8.01a Sch + P 75 

5080130 Überschreiten der zugelassenen 
Höchstgeschwindigkeit um mehr 
als 3 km/h bis zu 6 km/h 

8.01a Sch + P 125 

5080140 Überschreiten der zugelassenen 
Höchstgeschwindigkeit um mehr 
als 6 km/h 

8.01a Sch + P 200 

5090000 Besondere Regeln für die 
Fahrt und das Stillliegen 

   

5090210 Verletzung der Meldepflicht über 
Fahrtunterbrechung bei Durch-
fahrt durch die Schleusen Ta-
lange und Metz außerhalb der 
Betriebszeiten 

9.02, lid 3, zin 2 Sch 100 

5090310 Nichteinhalten der Verkehrs-
regelungen im Unterkanal der 
Koblenzer Schleusen 

9.03, lid 2, zin 1,, lid 3, 4 Sch + P  

5090410 Nichteinhalten der Vorschriften 
über die Fahrt von Schubver-
bänden in der Moselmündung 
(Sprechfunkverbindungen) 

9.04, lid 2 Sch + P 125 

5090510 Verstoß gegen eine Vorschrift 
über die Meldepflicht 

9.05, lid 1, 2, zin 1, 3,, lid 3, 4 Sch 400 

5100000 Hochwasser    
5100210 Nichteinhalten der Vorschriften 

über die Schifffahrt bei Hoch-
wasser (Marken I, II) 

10.02, lid 1 , onder a, zin 1, 2, 
, onder b - e,, lid 2 

Sch + P 200 tot 300 

5100220 Verstoß gegen das Gebot, bei 
Erreichen oder Überschreiten 
der Hochwassermarke III die 
Schifffahrt einzustellen 

10.02, lid 3, zin 1, 2 erster HS Sch + P 400 
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7000000   Milieu bepalingen voor de   Moezel en de Rijn  

 

 
Nr. Feit Overtreding van artikel van het:

R: RPR 
M: MPR 

Verdachte Aanbeveling voor een 
algemeen geldende boete

in euro 
     

1 2 3 4 5 
7000000 Bescherming van het water 

tegen verontreiniging en ver-
wijdering van afvalstoffen 

   

7150310 Overtreding van het verbod, olie-
of vethoudend scheepsbedrijfs-
afval, slops, huisvuil, zuiverings-
slib of ander afval in de vaarweg 
te lozen of te water te doen 
geraken 

R: 15.03, lid 1
M: 11.03, lid 1 

J 150 tot 1.500 

7150400 Inzamelen en behandelen van 
afval aan boord 

   

7150410 Niet er voor zorgen dat het afval 
aan boord gescheiden verza-
meld wordt en volgens de voor-
schriften wordt opgeslagen 

R: 15.04, lid 1
M: 11.04, lid 1 

Sch 500 

7150420 - Overtreding van het verbod 
los aan dek staande verza-
melreservoirs te gebruiken, 

- Afval aan boord te verbran-
den, 

- Reinigingsmiddelen in de 
bilge van de machine kamer 
te doen geraken 

R: 15.04, lid 2 , onder a, b, c
 S. 1
M: 11.04, lid 2 , onder a, b, c 
 S. 1 

J 500 

7150500 Olieafgifte boekje, afgifte aan 
inrichtingen voor het ontvan-
gen van afval 

   

7150510 Voeren van een schip zonder 
het voorgeschreven olie-
afgifteboekje 

R: 15.05, lid 1, zin 1
M: 11.05, lid 1, zin 1 

Sch 200 

7150520 Niet aan boord bewaren van het 
voorgaande olie-afgifteboekje  

R: 15.05, lid 1
M: 11.05, lid 1, zin 2, 3 

Sch 75 

7150530 Niet afgeven olie-of vethoudend 
scheepsbedrijfsafval, slops, 
huisvuil, zuiveringsslib of ander 
afval 

R: 15.05, lid 2, zin 1
M: 11.05, lid 2, zin 1 

Sch 500 

7150540 Niet kunnen overhandigen van 
een voorgeschreven bewijs  

R: 15.05, lid 3
M: 11.05, lid 3 

Sch 500 

7150550 Niet afgeven van huisvuil R: 15.05, lid 4
M: 11.05, lid 4 

Sch 75 

7150910 Overtreding van het verbod, de 
buitenkant van het schip te oliën 
of met niet toegelaten middelen 
te reinigen 

R: 15.09 
M: 11.09 

J 500 

 
 




