
     AANBEVELINGEN

Om de veiligheid van passagiers te garanderen is het van belang dat wordt ingegrepen. 
De Onderzoeksraad doet daarom de volgende aanbevelingen:

Aan de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ:

1. Zorg voor een professionele standaard die past bij de mate van commerciële uitbating
van de bruinevlootsector. Geef daartoe ten minste uitvoering aan de volgende zaken:
a. Ontwikkel een platform voor het delen van kennis over historische schepen en

onderhoud van specifieke onder delen. Betrek hierbij schippers, masten makers,
keurmeesters, scheepseigenaren, keurings instanties en andere relevante partijen
zoals boekingskantoren.

b. Stel met behulp van dit kennisplatform branchenormen op die scheepseigenaren
op praktische wijze ondersteunen bij het onder houden van veilig heids kritische
componenten van hun schip, en bevorder dat deze normen worden toegepast.
Besteed in de branchenormen aandacht aan het herkennen van signalen van
houtrot en aan een goede inspectiemethode.

c. Ontwikkel vanuit die branchenormen een praktisch toepasbaar meer jaren onder-
houds plan voor schepen waarin ten minste de veilig heids kritische componenten
van het schip aan bod komen.

Aan de geaccrediteerde keurings instanties:

2. Neem uw ver ant woorde lijk heid ten aanzien van het correct toepassen van de wet.
Heb hierbij specifiek aandacht voor het hanteren van de juiste keuringstermijn en de
toepassing van overgangsbepalingen. Geef daartoe ten minste uitvoering aan de
volgende zaken:
a. Voer zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een herinspectie uit op houten masten

die langer dan 2,5 jaar geleden zijn gekeurd.
b. Controleer op korte termijn alle communautaire binnenvaartcertificaten van zeilende

passagiers schepen op de correcte toepassing van de overgangs bepalingen.

Aan de Inspectie Leefomgeving en Transport:

3. Beraad u over de invulling van het tweede lijns toezicht en maak de risico-afweging
ten aanzien van de bruine vloot expliciet.

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken:

4. Zorg voor structurele afstemming tussen de Raad voor Accreditatie en de Inspectie
Leefomgeving en Transport en beraad u gezamenlijk op de rolverdeling.


