Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartinspectie@wenz.be

Retributies1 voor prestaties betreffende het
certificeren van binnenvaartuigen: 01.01.2015
Code
T40

T41

T42

1

Prestatie
Eerste bezoek aan boord,
inclusief de keuring van alle
constructieplannen, schema’s en
berekeningen, in het kader van
een eerste onderzoek van een
vaartuig voor de binnenvaart met
het oog op het uitreiken van
hetzij een eerste certificaat van
onderzoek, hetzij een eerste
communautair certificaat en
waarbij een klassencertificaat
wordt voorgelegd en met
uitzondering van de extra
onderzoeken als bedoeld in T42
en T49
Eerste bezoek aan boord in het
kader van een aanvullend
onderzoek van een vaartuig voor
de binnenvaart met het oog op
het verlengen van hetzij een
certificaat van onderzoek, hetzij
een communautair certificaat en
waarbij een klassencertificaat
wordt voorgelegd en met
uitzondering van de extra
onderzoeken als bedoeld in T42
en T49
Bijzonder of gedeeltelijk
onderzoek van een vaartuig voor
de binnenvaart aan boord, met
uitsluiting van het onderzoek van
de romp ten behoeve van de
afgifte van een klassencertificaat,
hetzij bijkomend vereist
ten gevolge van de
karakteristieken van het
schip bovenop de
onderzoeken als bedoeld
in T40 en T41;
hetzij vereist voor de
afgifte van een bijkomend
document;
hetzij vereist in het kader
van de scheepsmeting,
met uitzondering van de

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

€
300

•
•

Onderzoek/certificaat
Certificaat van onderzoek
Communautair certificaat

150

•
•

Certificaat van onderzoek
Communautair certificaat

100

•
•
•
•
•
•

Bijwonen proefvaart
Bijwonen hellingsproef
Herinspectie
Inbouwkeuring motor
Bepaling vrijboord
Onderzoek met het oog op de afgifte
van een aanvullend communautair
certificaat
Onderzoek met het oog op de afgifte
van een verklaring inzake de
minimumbemanning
Inbouwkeuring radar en bochtaanwijzer
Bijwonen eindcontrole voor afgifte
certificaat van goedkeuring of bijzonder
certificaat voor brandbare vloeistoffen
Controle op de geldigheid van de
meetbrief

•
•
•
•

•

meting als bedoeld in T43,
T44, T45, T46 en T47.

211

•

Aanbrengen van een wijziging in de
meetbrief
Aanbrengen van een ijkmerk of ijkplaat
of een ijkschaal
Aanbrengen van de herkenningsmerken
van de commissie
Meetbrief

335

•

Meetbrief

400

•

Meetbrief

460

•

Meetbrief

525

•

Meetbrief

25

•
•
•
•

Herinspectie
Inbouwkeuring motoren
Bepaling vrijboord
Onderzoek met het oog op de afgifte
van een aanvullend communautair
certificaat
Onderzoek met het oog op de afgifte
van een verklaring inzake de
minimumbemanning
Inbouwkeuring radar en bochtaanwijzer

•
•
T43
T44

T45

T46

T47

T49

T50

Meting van een vaartuig voor de
binnenvaart niet bestemd voor
vervoer van goederen
Meting van een vaartuig voor de
binnenvaart bestemd voor
vervoer van goederen met een
lengte van minder dan 30 meter
Meting van een vaartuig voor de
binnenvaart bestemd voor
vervoer van goederen met een
lengte gelijk aan of meer dan 30
meter en minder dan 49 meter
Meting van een vaartuig voor de
binnenvaart bestemd voor
vervoer van goederen met een
lengte gelijk aan of meer dan 49
meter
Meting van een vaartuig voor de
binnenvaart bestemd voor
vervoer van goederen met een
lengte gelijk aan of meer dan 69
meter
Elk bijkomend bijzonder of
gedeeltelijk onderzoek van een
vaartuig voor de binnenvaart
tijdens een bezoek aan boord,
met uitsluiting van het
onderzoek van de romp ten
behoeve van de afgifte van een
klassencertificaat,
hetzij bijkomend vereist
ten gevolge van de
karakteristieken van het
schip bovenop de
onderzoeken als bedoeld
in T40 en T41;
hetzij vereist voor de
afgifte van een bijkomend
document;
hetzij vereist in het kader
van de scheepsmeting,
met uitzondering van de
meting als bedoeld in T43,
T44, T45, T46 en T47.
Afgifte van een document of een
afschrift ervan

•
•
•
•
•
•

5

•
•
•
•
•
•
•
•

Bijwonen eindcontrole voor afgifte
certificaat van goedkeuring of bijzonder
certificaat voor brandbare vloeistoffen
Controle op de geldigheid van de
meetbrief
Aanbrengen van een ijkmerk of ijkplaat
of een ijkschaal
Aanbrengen van de herkenningsmerken
van de commissie
Certificaat van onderzoek
Voorlopig certificaat van onderzoek
Communautair certificaat
Voorlopig communautair certificaat
Document vrijboordberekening
Aanvullend communautair certificaat
Verklaring radar en bochtaanwijzer
Certificaat van goedkeuring

•
•

•

Voorlopig certificaat van goedkeuring
Bijzonder certificaat brandbare
vloeistoffen
Meetbrief
Uittreksel van een meetbrief
Toelating om met een leeg vaartuig
zonder meetbrief te varen
Certificaat van typegoedkeuring van
een onderdeel of een uitrustingsstuk
Certificaat van de erkenning van een
bedrijf
Verklaring inzake de
minimumbemanning
Certificaat van onderzoek
Communautair certificaat
Aanvullend communautair certificaat
Certificaat van goedkeuring
Bijzonder certificaat brandbare
vloeistoffen
Meetbrief
Onderzoek voor de typegoedkeuring
van een onderdeel of een
uitrustingsstuk
Beoordeling erkenning bedrijf
Bijzonder nazicht van tekeningen of
berekeningen voor het bekomen van
een certificaat, uitgezonderd bij een
eerste onderzoek van een schip
(inbegrepen in T40)
Vergeefse verplaatsing

13

•

Dienstboekje

9
15

•
•
•
•
•

Vaartijdenboekje
Olieafgifteboekje
Dienstboekje
Vaartijdenboekje
Olieafgifteboekje

•
•
•
•
•
•
T51

Wijziging van een document of
vervanging van bladzijden uit een
document

T60

Uurloon voor de personen
bedoeld in artikel 2 voor
prestaties die niet vervat zijn in
T40, T41, T42, T43, T44, T45,
T46, T47 of T49 of voor een
vergeefse verplaatsing te wijten
aan de schipper of de eigenaar

50

Bijkomend uurloon voor de
personen bedoeld in artikel 2
voor prestaties op aanvraag van
de schipper of eigenaar:
tussen 18.00 en 7.30 uur
op werkdagen;
voor alle uren op een
zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag.
Afstempelen en valideren
dienstboekje
Geldig maken vaartijdenboek
Geldig maken olieafgifteboekje
Verkoop dienstboekje
Verkoop vaartijdenboek
Verkoop olieafgifteboekje

25

T61

T70
T71
T72
T73
T74
T75

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

