
Bijlage

De betekenis van de letters, genoemd in artikel 2 en 3 van de meldingsprocedure van dit besluit, is als volgt :
A (schip) : naam, roepnaam en vlag van het schip, alsmede de ex-naam, -roepnaam en -vlag, indien gewijzigd in

de voorafgaande 6 maanden;
I (bestemming) : naam van de haven van bestemming (ETA-verwachte tijdstip datum en tijdgroep (4 cijfers) in

U.T.C.) van het verwachte tijdstip van aankomst op de loodskruispost, alsmede de aanduiding daarvan (Wandelaar of
Steenbank);

O (diepgang) : de juiste diepgang in meter en centimeter;
P (lading) : als het een schip is, dat onderworpen is aan de bepalingen vanhet Reglement vervoer gevaarlijke

stoffen met zeeschepen (RVGZ) :
— de aanduiding van de IMDG gevarenklasse(n), genoemd in artikel 1, derde lid, RVGZ;
— de aanduiding general of bulk en bij benadering de totale hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen die zich aan

boord bevinden volgens het RVGZ;
T (agent) : de naam van de scheepsagent of eigenaar;
U (afmetingen) : de BT (bruto tonnage) en de lengte over alles in meter, alsmede de grootste breedte van het schip

in meter;
X (opmerkingen/bijzonderheden : eventuele opmerkingen over de staat van het schip, inzonderheid averij,

beschadiging, bestuurbaarheid, uitrusting, slagzij, enz., of bijzonderheden over bemanning of lading, of meer algemene
bijzonderheden.

Gezien om gevoegd te worden bij het « ETA-besluit Scheldereglement ».

Antwerpen, 29 augustus 2002.

De Vlaamse commissarissen, De Nederlandse commissarissen,
ir. J. Strubbe Mevr. J. Tammenoms Bakker
ir. H. Belmans ir. W.P.A. Broeders

c

[C − 2002/36189]
29 AUGUSTUS 2002. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in

artikel 31 van het Scheldereglement, houdende vaststelling van het « Besluit examens verklaring van
vrijstelling Scheldereglement »

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Scheldereglement,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder :

1° verklaring : de verklaring van vrijstelling, bedoeld in artikel 2;

2° examencommissie : de commissie, belast met afnemen van de bekwaamheidsproef;

3° gelijksoortige schepen : schepen die naar het oordeel van de bevoegde autoriteit vergelijkbaar zijn. Ze worden
tenminste op de volgende aspecten beoordeeld :

a) scheepstype;

b) hoofdafmetingen.

Art. 2. Door de commissarissen kan voor een bepaald traject een verklaring van vrijstelling afgegeven worden, die
geldig is voor de vaart naar en van een of meer daarin aangegeven ligplaatsen of voor de vaart naar, van en in een of
meer daarin aangegeven havenbekkens en voor een of meer gelijksoortige daarin aangegeven zeeschepen, aan de
kapitein en aan de officier van het zeeschip waarop die persoon als verkeersdeelnemer optreedt, als voldaan wordt aan
de voor de afgifte van een verklaring gestelde eisen.

HOOFDSTUK II. — Aanvraag en afgifte, verlies van geldigheid en intrekking van de verklaring

Art. 3. Een aanvraag tot afgifte van een verklaring wordt schriftelijk ingediend bij de commissarissen.

Bij de aanvraag worden de volgende bescheiden of afschriften daarvan overgelegd :

1° voldoende bewijsstukken, waaruit blijkt dat de aanvrager :

a) in een dienstverband werkzaam is bij een werkgever op een of meer gelijksoortige zeeschepen, waarvoor de
verklaring wordt aangevraagd;

b) als verkeersdeelnemer met het zeeschip het betreffende traject 24 maal per periode van twaalf maanden, in- en
uitvarend, zal bevaren;

2° voldoende bewijsstukken, waaruit blijkt dat de aanvrager de bevoegdheid bezit om als kapitein op te treden aan
boord van het zeeschip;

3° een getuigschrift, waaruit blijkt dat de aanvrager het examen, bedoeld in artikel 4, met goed gevolg heeft
afgelegd, afgegeven uiterlijk een jaar voor de aanvraag;
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4° een geldige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart, alsmede de geldige verklaringen betreffende het
gezichts- en gehoororgaan van kapiteins en stuurlieden;

5° twee recente pasfoto’s van de aanvrager, aan de achterkant voorzien van zijn naam, voorletters en
geboortedatum;

6° een kopie van de meetbrief van het zeeschip of de zeeschepen, waarop de aangevraagde verklaring betrekking
heeft.

Door de commissarissen kunnen ten aanzien van de onderscheiden bewijsstukken, bedoeld in het tweede lid,
nadere gegevens gevraagd worden.

Art. 4. Het getuigschrift, bedoeld in artikel 3, tweede lid, 3°, wordt door de voorzitter van de examencommissie
afgegeven, nadat met goed gevolg een examen is afgelegd dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Voor de deelname aan het examen is de aanvrager een vergoeding verschuldigd die door de commissarissen wordt
vastgesteld.

De commissarissen keren deze vergoeding uit aan de examinatoren die het desbetreffende examen hebben
afgenomen.

Art. 5. De verklaring verliest haar geldigheid van rechtswege, als zich een van de volgende omstandigheden
voordoet :

1° de houder van een verklaring voldoet niet meer aan de eisen voor afgifte, bedoeld in artikel 3, tweede
lid, 1°, a;

2° de houder van een verklaring legt de volgende documenten niet over :

a) telkens na perioden van een jaar na de afgifte van de verklaring een geldige verklaring van geschiktheid voor
de zeevaart;

b) telkens na perioden van twee jaar een geldige verklaring betreffende het gezichts- en gehoororgaan van kapiteins
en stuurlieden, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, 4°, aan de commissarissen;

3° de houder van de verklaring heeft de bevoegdheid verloren om als kapitein op te treden aan boord van een
zeeschip;

4° de houder van de verklaring bevaart het betreffende traject waarvoor de verklaring is afgegeven niet met het
bij artikel 3, tweede lid, 1o, b, bepaalde aantal malen aan boord van het zeeschip waarop de verklaring betrekking heeft;

5° de houder telkens na perioden van zes maanden nalaat een opgave te doen van de data en tijdstippen waarop
hij het desbetreffende traject als verklaringhouder heeft bevaren.

De commissarissen kunnen een verklaring tijdelijk of permanent intrekken als zich een van de volgende
omstandigheden voordoet :

1° de houder van de verklaring komt de in dit besluit bedoelde verplichtingen niet na;

2° de houder van de verklaring komt de voor het betreffende traject geldende reglementen en voorschriften niet
na;

3° de houder van de verklaring voldoet niet aan de eisen, gesteld voor de afgifte van de verklaringen, bedoeld in
artikel 3, tweede lid, 4°;

4° het zeeschip waarop de verklaring betrekking heeft, is verbouwd;

5° de houder van de verklaring treedt niet op zoals het een goed verkeersdeelnemer betaamt.

De houder van een verklaring is verplicht de verklaring na verlies van geldigheid of na intrekking onmiddellijk
te doen toekomen aan de commissarissen.

HOOFDSTUK III. — Verplichtingen van de verklaringhouder en controle

Art. 6. De houder van een verklaring meldt zich voor het binnenkomen van het betreffende traject waarvoor de
verklaring is afgegeven als verklaringhouder op het door de bevoegde autoriteit aangewezen marifoonkanaal en
verstrekt de door de bevoegde autoriteit verlangde gegevens.

De houder van een verklaring heeft zijn verklaring bij zich tijdens de vaart als verkeersdeelnemer over het
betreffende traject waarvoor die is afgegeven.

De houder van een verklaring verstrekt telkens na perioden van zes maanden na de afgifte van de verklaring een
opgave van de data en tijdstippen waarop hij het desbetreffende traject als verklaringhouder heeft bevaren.

De houder van een verklaring doet aan de commissarissen mededeling van elke verandering van werkgever en
van elke andere wijziging die van invloed kan zijn op de geldigheid van de verklaring.

Art. 7. De bevoegde autoriteit kan nagaan of degene die aan boord van een zeeschip als verkeersdeelnemer
optreedt, in het bezit is van een verklaring.
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HOOFDSTUK IV. — Examens

Art. 8. De commissie, belast met het afnemen van de bekwaamheidsproef, bestaat steeds uit één voorzitter en een
even aantal leden.

Elk lid van de commissie geeft een afzonderlijke beoordeling aan de hand van het programma zoals bepaald in dit
besluit. Wanneer de commissie geen consensus bereikt over het eindresultaat is de beslissing van de voorzitter
bepalend.

De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van 5 jaar door de commissarissen. De
commissarissen benoemen tevens een plaatsvervangende voorzitter en de plaatsvervangende leden voor eenzelfde
termijn.

Ieder mandaat kan hernieuwd worden.

Art. 9. De voorzitter van de examencommissie bepaalt wanneer, waar en op welke wijze gelegenheid bestaat
examens af te leggen.

Art. 10. De voorzitter van de examencommissie stelt het rooster voor de af te nemen examens en examenonder-
delen vast.

In het in het eerste lid genoemde rooster worden in ieder geval de volgende gegevens vermeld :

1° de plaats, datum, tijd en tijdsduur van de examens;

2° de namen van de kandidaten;

3° de namen van de examinatoren;

4° de plaats, datum en tijd van de uitreiking van het getuigschrift, bedoeld in artikel 3, tweede lid, 3°.

Art. 11. De secretaris van de examencommissie draagt er zorg voor dat de vaststellingen op grond van de
artikelen 9 en 10 tijdig aan de kandidaten en aan de examencommissie worden bekendgemaakt.

HOOFDSTUK V. — Toelatingsvoorwaarden

Art. 12. De kandidaat legt op de betreffende plaats, datum en tijd, voordat het examen wordt afgenomen, een
identiteitsbewijs over aan de voorzitter van de examencommissie.

De kandidaat die opzettelijk valse of vervalste bescheiden overlegt, wordt door de voorzitter van de
examencommissie van deelneming aan het examen uitgesloten.

Art. 13. Het examen voor verklaringhouder bestaat uit de volgende examenvakken :

1° verkeersreglementering;

2° Scheldereglement;

3° communicatieprocedures;

4° voertaal;

5° praktische navigatie;

6° manoeuvreren;

voorzover die onderdelen betrekking hebben op het traject waarvoor de verklaring is aangevraagd.

Art. 14. Per examenvak, genoemd in artikel 13, wordt de kennis en vaardigheid gevorderd die is aangegeven in
het op grond van artikel 9, tweede lid, onderdeel b, van het Scheldereglement vastgestelde besluit.

Art. 15. Het examen wordt als volgt afgenomen :

1° de examenvakken, bedoeld in artikel 13, 1° tot en met 5°, mondeling;

2° het examenvak, bedoeld in artikel 13, 6°, praktisch door middel van het maken van drie proefreizen, in- en
uitvarend.

Art. 16. Een proefreis als bedoeld in artikel 15, 2°, wordt per kandidaat afgenomen door een examinator, die de
kandidaat beoordeelt op de wijze waarop hij de navigatie leidt. Die examinator neemt aantekeningen van de inhoud
en het verloop van de proefreis en brengt daarvan schriftelijk verslag uit aan de examencommissie.
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Art. 17. De beoordeling van een examenvak of van een gedeelte daarvan wordt uitgedrukt in een cijfer, waarvan
het laagste 1 en het hoogste 10 is.

Het examen is met goed gevolg afgelegd wanneer voor alle examenvakken ten minste het cijfer 6 is behaald.

Als voor niet meer dan een examenvak het cijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken ten minste het
cijfer 6, komt de kandidaat in aanmerking voor een herexamen in het met het cijfer 5 beoordeelde examenvak.

Als voor meer dan een examenvak het cijfer 5 is behaald, of als voor een of meer dan een examenvak een cijfer lager
dan 5 is behaald, is de kandidaat niet geslaagd.

Art. 18. De examencommissie stelt vast welke kandidaten zijn geslaagd en welke in aanmerking komen voor een
herexamen.

Art. 19. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag, wordt die aan de kandidaten medegedeeld.

De kandidaat die in aanmerking komt voor een herexamen krijgt tevens de nodige gegevens met betrekking tot
de te volgen procedure voor de uiteindelijke verwerving van het betreffende getuigschrift.

Aan de geslaagde kandidaten wordt het getuigschrift, bedoeld in artikel 3, tweede lid, 3°, uitgereikt.

De voorzitter, de secretaris en de leden van de examencommissie ondertekenen het getuigschrift, bedoeld in ar-
tikel 3, tweede lid, 3°.

Art. 20. De bepalingen betreffende de examens zijn van overeenkomstige toepassing op de herexamens.

Het door de kandidaat voor de herexamens behaalde cijfer treedt in de plaats van het voor het betreffende
examenvak behaalde cijfer.

Indien bij het herexamen voor het examenvak het cijfer 5 of lager wordt behaald, of indien van de gelegenheid tot
het afleggen van een herexamen geen gebruik wordt gemaakt, is de kandidaat niet geslaagd.

Art. 21. Indien de kandidaat niet is geslaagd, kan door de examencommissie een termijn worden vastgesteld
waarna hij opnieuw examen kan afleggen.

De kandidaat die opnieuw tot het examen wordt toegelaten, krijgt een vrijstelling voor de examenvakken
waarvoor hij reeds het cijfer 7 of hoger heeft behaald.

Art. 22. Een duplicaat van een uitgereikt getuigschrift wordt slechts afgegeven als de belanghebbende
aannemelijk kan maken, dat het oorspronkelijke getuigschrift verloren is geraakt.

Art. 23. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist de voorzitter van de examencommissie.

HOOFDSTUK VI. — Beroep

Art. 24. Tegen een beslissing van de voorzitter als bedoeld in artikel 12, tweede lid, of 23, mits het niet gaat om
de kennis of vaardigheid van de kandidaat, kan de betrokken kandidaat binnen 60 dagen na de datum van verzending
beroep instellen bij de commissarissen.

Art. 25. De commissarissen doen hun beslissing op het beroep schriftelijk, met redenen omkleed, binnen drie
maanden aan de betrokkene toekomen en zenden daarvan een afschrift aan de voorzitter van de examencommissie.

Art. 26. De examencommissie handelt overeenkomstig de beslissing, bedoeld in artikel 25.

HOOFDSTUK VII. — Mandaat

Art. 27. De in de artikelen 2, 3, derde lid, en 5, tweede lid, bedoelde bevoegdheden van de commissarissen,
kunnen, namens hen, worden uitgeoefend door de bevoegde autoriteit of de gezamenlijke bevoegde autoriteiten van
het traject waarop de verklaring betrekking heeft.

De aanvrager, onderscheidenlijk de houder van de verklaring, kan aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen
3, eerste lid, 5, eerste lid, 2° en 5°, en derde lid, en artikel 6, derde en vierde lid, voldoen door zich te richten tot de
bevoegde autoriteit of de gezamenlijke bevoegde autoriteiten van het traject waarop de verklaring betrekking heeft.

HOOFDSTUK VIII. — Inwerkingtreding en bekendmaking

Art. 28. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het Scheldereglement in werking treedt
en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant.

HOOFDSTUK IX. — Citeertitel

Art. 29. Dit besluit wordt aangehaald als « Besluit examens verklaring van vrijstelling Scheldereglement ».

Antwerpen, 29 augustus 2002.

De Vlaamse commissarissen, De Nederlandse commissarissen,

ir. J. Strubbe Mevr. J. Tammenoms Bakker

ir. H. Belmans ir. W.P.A. Broeders
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