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355 Voorschrift 3 
a) Omvat het woord “vaartuig” elk 
drijvend tuig, met inbegrip van 
vaartuigen zonder 
waterverplaatsing, WIG-tuigen en 
watervliegtuigen, gebruikt of 
geschikt om te worden gebruikt als 
een middel van vervoer te water. 

Voorschrift 3 
a) Omvat het woord “vaartuig” 
elk drijvend tuig, met inbegrip 
van vaartuigen zonder 
waterverplaatsing en 
watervliegtuigen, gebruikt of 
geschikt om te worden gebruikt 
als middel van vervoer te water. 

 

357 Voorschrift 3 
m) Omvat het woord “Wing-In-
Ground (WIG) –tuig elk 
multimodaal tuig, waarvan de 
belangrijkste operationele toestand 
het vliegen vlak boven de 
oppervlakte is door middel van het 
effect van de oppervlakte.  

  

361 Voorschrift 8 
    a)  Alle maatregelen ter 
vermijding van aanvaringen moeten 
worden genomen in 
overeenstemming met de 
Voorschriften van dit deel, en 
moeten, indien de omstandigheden 
dit toelaten, doelmatig zijn en ruim 
op tijd worden genomen, 
overeenkomstig met de gebruiken 
van goed zeemanschap.  

Voorschrift 8 

    a)  Alle maatregelen ter 
vermijding van aanvaring dienen, 
indien de omstandigheden dit 
toelaten doelmatig te zijn en 
ruim op tijd te worden genomen 
daarbij rekening houdend met 
de gebruiken van goed 
zeemanschap. 

 

364 Voorschrift 10 
a) 
opgelegd bij welk Voorschrift dan 
ook 

Voorschrift 10 
a) 
opgelegd bij welk van deze 
Voorschriften dan ook 

 

375 Voorschrift 18 
f) i. moet een WIG-tuig tijdens het 
starten, de landing en de vlucht vlak 
bij de oppervlakte op een ruime 
afstand blijven van alle andere 
vaartuigen en vermijden hun 
navigatie te hinderen; 
f) ii. moet een WIG-tuig dat op het 
wateroppervlak opereert als een 

  



werktuiglijk voortebewogen 
vaartuig handelen overeenkomstig 
de Voorschriften van dit deel. 

378 Voorschrift 23 
b/1 Een WIG-tuig, moet tijdens de 
start, de landing en de vlucht vlak 
bij de oppervlakte, naast de lichten 
voorgeschreven onder a) van dit 
Voorschrift, een rondom zichtbaar 
helder rood knipperlicht te tonen. 

  

392 Voorschrift 31 Watervliegtuigen 
Wanneer het voor een 
watervliegtuig of een WIG-tuig niet 
uitvoerbaar is de lichten en 
dagmerken te tonen met de 
kenmerkende eigenschappen of op 
de plaatsen, voorgeschreven in de 
Voorschriften van dit deel, moet 
het lichten en dagmerken tonen die 
deze in kenmerkende 
eigenschappen en plaatsing zoveel 
mogelijk benaderen.  

  

393 Voorschrift 33 
a. Een vaartuig met een lengte van 
12 meter of meer dient te zijn 
voorzien van een fluit, een vaartuig 
met een lengte van 20 meter of 
meer moet naast de fluit tevens 
voorzien zijn van een klok, een 
vaartuig met een lengte van 100 
meter of meer moeten tevens 
voorzien zijn van een gong, waarvan 
de toon of het geluid niet kunnen 
worden verward met die van de 
klok.  
………………… 

Voorschrift 33 

a. Een vaartuig met een lengte 

van 12 meter of meer dient te 

zijn voorzien van een fluit en 

klok; een vaartuig met een 

lengte van 100 meter of meer 

dient tevens te zijn voorzien van 

een gong, waarvan de toon en 

het geluid niet kunnen worden 

verward met die van de klok.  

…………………………… 

 

399 Bijlage IV Noodseinen 
l) een noodsignaal door middel van 
digital selective calling (DSC) 
uitgezonden op; 
i. VHF-kanaal 70, of 
ii. MF/HF op de frequenties 2187,5 
kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 Khz, 6312 
kHz, 12577 kHz of 16804,5 kHz 
m) een vaartuig-naar-wal 
noodsignaal, verzonden via 
Inmarsat of een op een andere 
mobiele satellietdienst werkend 
grondstation van het vaartuig; 
n) seinen uitgezonden door 
noodradiobakens die de positie 

Bijlage IV Noodseinen 
l)Het radiotelegrafie-alarmsein 

 



aanduiden; 

 


