Certificaatvernieuwing
2020
Welke E-schema’s moeten bij
certificaatvernieuwing vanaf 1-1-2020 aan
boord aanwezig zijn met goedkeur stempels?

Het schip heeft een certificaat met
een vaargebied zonder de Rijn

Kiel van het schip is gelegd
vóór 1 januari 1985

Ja

Ja

Nee

Het schip is gecertificeerd vóór
1-1-2020 (volgens ES-TRIN
2017 of Richtlijn 2006/87/EG)

Geen vereiste

Ja

Een beperkt overzichtsschema van de elektrische
installatie waarop ten minste staan aangegeven:
• energiebronnen;
• aansluitingen ten behoeve van walnet of extern net;
• hoofd- en verdeelschakelborden;
• beveiligingsinrichtingen van de hoofdstroom;
• doorsnede van de kabels.

Nee

Het schip is gecertificeerd
vóór 30-12-2008

Het schip heeft een certificaat
met een vaargebied ook voor de Rijn.

Ja

Nee

Nee

Ja

Een installatie- en schakelschema, vermeldende:
• overzicht schema’s (hoofdschakelbord,
noodschakelbord, verdeelkasten);
• gegevens betreffende de vermogens van de
elektrische apparaten;
• soort en doorsnede van de kabels.

De volgende documenten:
a) o
 verzichtsschema's van de gehele elektrische
installatie;
b) schema's van het hoofdschakelbord, het
noodschakelbord en de verdeelschakelborden
waarop de belangrijkste technische gegevens
zoals de nominale stroom van zekeringen en
schakeltoestellen zijn aangegeven;
c) gegevens betreffende het vermogen van
elektrische apparaten;
d) soort en doorsnede van de kabels.

Kiel van het schip is gelegd
op of vóór 1 april 1976

Kiel van het schip is
gelegd vóór juli 1983

Nee

Ja

Het schip is gebouwd of was in
aanbouw vóór 31 december 1994
Nee

Ja

Het schip is gecertificeerd vóór
1-1-2020 (volgens ESTRIN 2017
of Richtlijn 2006/87/EG of ROSR)

Nee

Het schip wordt voor de 1e keer
gecertificeerd na 31-12-2019

Ja

Documenten zoals vorige plus:
e) bij elektrische scheepsaandrijvingen schema’s
van de schakelborden en documentatie met
betrekking tot de elektrische aandrijfmotoren;
f) schema’s van de elektronische sturing, regel-,
alarm- en veiligheidssystemen;
g) schema’s van de stuurstroomkringen.
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Ja

Het schip wordt voor de 1e keer
gecertificeerd na 31-12-2019
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