
REGELS ROND CE-MARKERING 
AANGESCHERPT

De jongste versie van de Europese Richtlijn voor Pleziervaartuigen geldt sinds 18 januari van dit 

jaar. In Nederland is deze vastgelegd in de Wet Pleziervaartuigen. De nieuwe wet is strenger 

geworden en dat geldt ook voor de regels voor CE-markering, een onderwerp waarover nog altijd 

vragen bestaan. Om meer duidelijkheid over deze materie te krijgen sprak Motorboot met een 

deskundige op dit gebied: Franke Hoekstra van het Dutch Certifi cation Institute.

LAURENS VAN ZIJP
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REPORTAGE CE-MARKERING

1 Met een schip in de CE-A categorie én met een zeewaardige bemanning kunnen verre bestem-

mingen worden bereikt. (foto: North-Line Yachts) 2 Stickers maken duidelijk dat deze dieselmo-

tor aan de jongste eisen voldoet. 3 Het identificatienummer (WIN) achterop. 4 Franke Hoekstra 

van het Dutch Certification Institute.
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CE staat voor Conformité Européenne. Het is een aandui-

ding dat een product voldoet aan uniforme Europese eisen, 

nodig voor de vrije handel binnen de Europese Gemeen-

schap. 

Vier aspecten staan binnen CE centraal: consumentenbe-

scherming, algemene veiligheid, milieu-eisen en gezond-

heid. CE is dus niet alleen een handelsinstrument, maar 

geeft de consument ook een bepaalde zekerheid over een 

product. Behalve producten moeten pleziervaartuigen 

eveneens een CE-markering hebben, offi cieel sinds 1998. 

Kano’s, roeiboten, replica’s, wedstrijdschepen en experi-

mentele vaartuigen vormen een uitzondering daarop.

KEURINGSBUREAUS
Franke Hoekstra: “Professionele jachtbouwers moeten dus 

strikt volgens de regels werken. Dat was al zo, maar is nog 

belangrijker geworden omdat de nieuwe Wet Pleziervaar-
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HELLINGPROEF
Er is een ISO-norm dat met een boot – het prototype – een hellingproef kan worden gedaan. Als er een goede berekening is 

van de ontwerper en de keuringsinstantie keurt deze goed, dan kan de berekening ook worden gevolgd zonder helling-

proef. De hellingproef gebeurt vrij van de wal, in water zonder golfslag. Dit heet een statische stabiliteitsproef. Met gewich-

ten in het gangboord wordt het schip onder helling gebracht, zo’n 2 graden is al genoeg om de vereiste metingen te doen 

van het vrijboord. De hierbij opgedane metingen worden met behulp van een computerprogramma verder doorgerekend, 

wat een curve (GZ-kromme) oplevert. Die geeft aan hoe de stabiliteit eruit ziet als de boot verder helt. Op basis van deze 

theoretische berekening en GZ-kromme wordt duidelijk in welke ontwerp categorie de boot valt. Dit roept de vraag op in 

hoeverre de boot dan werkelijk bestand is tegen alle omstandigheden in alle wateren zoals omschreven in de Richtlijn.

Franke Hoekstra: “De stabiliteitsnorm blijkt lang niet altijd gelijk op te gaan met de praktijk. Er is bijvoorbeeld een groot ver-

schil tussen de golfslag op het IJsselmeer en de Noordzee. Ook telt mee in welke richting je vaart ten opzichte van de gol-

ven. Bij krachtige wind en golven van achteren kan de boot dwars vallen en zelfs omslaan. Onder vol motorvermogen 

varend tegen de golfslag in zal de boot bijvoorbeeld op het IJsselmeer diep in de golven duiken. De kop kan zelfs onder de 

wateroppervlakte komen, waardoor de boot het volle water over krijgt. Dit zijn gevaarlijke situaties en daar voorziet de ISO-

norm voor stabiliteit niet in. Dus een persoonlijke afweging, oftewel goed zeemanschap, is te allen tijde een eis. Zelf heb ik 

de laatste jaren binnen de ISO-werkgroep intensief geprobeerd om de norm aan te scherpen, zodat die meer overeenkomt 

met de praktijk. Hoewel de Engelse voorzitter van deze werkgroep het eens was met mij, was de grote meerderheid tegen 

een aanscherping. Er doen ruim 60 landen aan de stemming mee en zo wordt het oordeel democratisch bepaald.”

“GOED ZEEMANSCHAP 
IS  ALTIJD BETER DAN 

EEN CE-CATEGORISERING 
OP  PAPIER”

tuigen strikter is geworden op het punt van verantwoorde-

lijkheden en aansprakelijkheden van alle partijen die 

betrokken zijn bij de bouw en handel. De industrie moet zelf 

invulling geven aan de wet en dat kan het beste door het 

volgen van de ISO-normen van de Internationale Organisa-

tie voor Standaardisatie in Genève. Deze organisatie heeft 

een technische commissie speciaal voor de pleziervaart, 

die tal van werkgroepen kent en de ISO-normen opstelt.” 

Als enige Nederlander heeft Hoekstra zitting in al die werk-

groepen en is daardoor goed op de hoogte van wat er 

speelt. De botenbouwers worden gecontroleerd door aan-

gewezen keuringsbureaus (‘notifi ed bodies’ in het Engels). 

De keurmeesters letten onder meer op constructie, instal-

latie en veiligheidsaspecten; gasinstallatie, lenspompen, 

vluchtluiken, brandgevaar en dergelijke.

Die keurmeesters worden op hun beurt gecontroleerd door 

de Raad van Accreditatie en het ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu. Op de vraag of er verschillen bestaan tussen 

de keurmeesters, antwoordt Hoekstra: “Schoolmeesters 

zijn ook niet allemaal hetzelfde, maar werken wel naar het-

zelfde resultaat. Integriteit en betrouwbaarheid zijn sleutel-

woorden bij dit werk.” 

Hij vervolgt: “Bij goedkeuring verstrekt een notifi ed body de 

bouwer toestemming om CE-markering aan te brengen. 

Let wel, het gaat om een productiekeuring en geen gebrui-

kerskeuring! De CE-markering van een schip is te herken-

nen aan drie dingen:

- een bouwplaatje waarop, naast hoofdgegevens, het CE-

logo staat. Dit plaatje zit in het zicht vanaf de stuurstand.

- een WIN-nummer (Watercraft Identifi cation Number) ach-

terop de romp. 

- een conformiteitsverklaring (voorheen: Verklaring van 

Overeenstemming). Dit is een bewijs dat het schip overeen-

stemt met het gekeurde prototype. De originele papieren 

van de CE-certifi cering gaan namelijk niet altijd met een 

schip mee. 

Verder moet de bouwer zorgen voor een eigenaarshand-

boek dat bij het schip hoort en hij moet zelf een technisch 

dossier aanleggen.”

TYPEKEUR EN EENHEIDSKEUR
“Een werf kan een prototype laten keuren, wat een zoge-

noemd ‘typekeur’ krijgt”, legt Hoekstra uit. “De modellen 

die daarna worden gebouwd, hoeven dan niet meer stuk 

voor stuk te worden gekeurd. 

“Voorheen kon de werf onbeperkt doorbouwen. Nu is de 

wet strikter op dit punt: ook al heb je typekeur, de jongste 

versie moet wel voldoen aan de nieuwste normen. Daar-

door blijft elk schip bij de tijd. Een one-off kan ook een CE-

certifi caat krijgen, een ‘eenheidskeur’. 

“Schepen van voor 1998 hoeven geen CE te hebben en 

wie zelf bouwt en het schip niet binnen 5 jaar verkoopt, is 

ook vrij. Een refi t kan door een particulier eveneens zonder 

CE worden gedaan. Een werf zal ook met een refi t onder 

CE moeten werken.” 

Voor de particulier is het niettemin verstandig om CE-certi-

fi cering na te streven. Anders krijg je de boot in de deelne-

mende EU landen niet verkocht. Zonder CE worden 
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Meer voorbeelden van wat CE voorschrijft: 5 Een stevige reling zorgt voor houvast aan dek.  6 De 

zwemtrap is vanuit het water uit te klappen.  7 Afgeschermde accupolen en vastgesjorde accu's.  

8 Dubbele slangklemmen en goedgekeurde slangen. 9 De drempel is een waterkering.  10 Een 

smetteloze machinekamer, volgens de jongste eisen ingericht.  11 Modern blussysteem: boven 

de 80 graden smelt de houder, de vloeistof komt als blusschuim vrij.
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12 De gele 220 Volt kabels zijn gescheiden van de rode 24 Volt. 13 Veilig: gasbun met afvoer op het diepste punt naar buiten. 14 Voorschrift: een 

aangeknepen gasslang in plaats van slangklemmen. 

REPORTAGE CE-MARKERING
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13 14

schepen niet geregistreerd in bijvoorbeeld België en Duits-

land. Wil je later een schip zónder CE verkopen, dan is de 

afzetmarkt beperkt.

 

PCA-KEURING INGEPERKT
Hoekstra: “Wie een tweedehands schip importeert van bui-

ten de EU kan een Post Construction Assessment (PCA), 

een offi ciële keuringsmodule, aanvragen om aan CE te vol-

doen. Dat kan ook voor de verbouw van bedrijfsschepen 

tot recreatievaartuigen. Voorheen werd de PCA ook ge-

bruikt om andere schepen zonder CE alsnog goed te keu-

ren, maar die mogelijkheid is vervallen met de nieuwe wet. 

Dat is een grote verandering waar de consument weet van 

moet hebben. Er varen namelijk nog veel schepen rond 

zónder CE en dat kan nu niet meer worden hersteld. Met 

name in de beginjaren zijn nog boten zonder CE op de 

markt gebracht. Dat kon omdat in tegenstelling tot andere 

landen in Nederland geen scheepsregistratie is.” 

Wie een tweedehands schip wil kopen, moet volgens 

Hoekstra goed op de CE-markering letten en in elk geval 

het volgende doen:

- kies een bonafi de verkoper. 

- vraag naar het CE-certifi caat, de conformiteitsverklaring 

en het handboek. Dit zijn openbare documenten. In de 

conformiteitsverklaring staat wie het schip heeft gekeurd; 

controleer dat door even te bellen. 

- schakel emotie uit en kijk met nuchtere blik naar het 

schip. 

Ook goed om in het achterhoofd te houden: sinds 2006 

worden wettelijke eisen gesteld aan uitlaatemissies. We 

zien aan de tweetaktbuitenboordmotoren en oude diesel-

auto’s dat uitstoot een criterium kan worden voor beleid om 

motoren uit een gebied te weren. In de nieuwe Wet Plezier-

vaartuigen zijn de emissie-eisen verder aangescherpt: er 

mogen sinds januari van dit jaar alleen scheepsdiesels voor 

pleziervaartuigen worden verkocht die voldoen aan de 

voorwaarden die in de nieuwe Wet staan genoemd. In vak-

taal: RCD2 motoren.

ONTWERPCATEGORIEËN
Voor de totstandkoming van CE kende Frankrijk al een in-

deling van schepen naar vaargebied. De Fransen hebben 

ervoor gewedijverd dit ook voor CE te hanteren en er zijn 

vier ontwerpcategorieën vastgelegd in de Europese Richt-

lijn Pleziervaartuigen, A tot en met D (zie kader). 

Handig, zo’n categorisering, maar de consument kan er-

door op het verkeerde been worden gezet. In de categorie-
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CATEGORIEËN VAARTUIGONTWERPEN

Ontwerpcategorie Windkracht Bft Signifi cante golfhoogte m 

A meer dan 8 meer dan 4 

B t/m 8 t/m 4

C t/m 6 t/m 2

D t/m 4 t/m 0,3

A   Een pleziervaartuig van ontwerpcategorie A wordt geacht te zijn ontworpen voor de vaart waarbij de windkracht meer dan 8 (schaal van 

Beaufort) en de signifi cante golfhoogte meer dan 4 m kunnen bedragen, maar waarbij zich geen abnormale omstandigheden voordoen, 

zoals storm, zware storm, orkaan, tornado en extreme zeegang of abnormale golven.

B   Een pleziervaartuig van ontwerpcategorie B wordt geacht te zijn ontworpen voor de vaart bij ten hoogste windkracht 8 en een  signifi cante 

golfhoogte van maximaal 4 m.

C   Een vaartuig van ontwerpcategorie C wordt geacht te zijn ontworpen voor de vaart bij ten hoogste windkracht 6 en een signifi cante 

 golfhoogte van maximaal 2 m.

D   Een vaartuig van ontwerpcategorie D wordt geacht te zijn ontworpen voor de vaart bij ten hoogste windkracht 4 en een signifi cante 

 golfhoogte van maximaal 0,3 m, waarbij incidenteel golven van maximaal 0,5 m kunnen voorkomen.

omschrijving worden expliciet windkracht en golfhoogten 

genoemd en er staat letterlijk dat een schip geschikt is voor 

meer dan windkracht 8 en golven van meer dan 4 meter. 

Je zou hieruit gemakkelijk kunnen concluderen dat je in-

eens – gelijk een Deadliest Catch-schipper – opgewassen 

bent tegen alle barre omstandigheden. De ontwerpcatego-

rieën geven evenwel níet de vááreigenschappen aan, maar 

duiden aan waar het schip voor is ontworpen, volgens de 

theoretische berekeningen van de ontwerper, en aan welke 

constructieve en stabiliteitseisen het ontwerp voldoet. 

De categorie-indeling kan ook als verkoopargument wor-

den gebruikt. Een A-certifi cering verkoopt misschien beter, 

maar het is de vraag of de klant nog lekker vaart zodra de 

omstandigheden zwaar worden. 

En tenslotte kunnen trots en status – niets menselijks is de 

bootbezitter vreemd – een keuze voor een bepaalde cate-

gorie beïnvloeden. Het is immers mooier om aan de bar te 

kunnen zeggen dat je een ‘oceaanwaardig schip’ hebt, in 

plaats van een ‘C’. 

Franke Hoekstra: “Iedere schipper moet echter elke keer 

de afweging maken of zijn schip, en vooral hijzelf, geschikt 

is voor die windkracht 8 met meer dan 4 meter golven... 

Goed zeemanschap is te allen tijde veel beter dan een 

categorisering op papier. De hellingproeven die voor CE 

worden uitgevoerd zijn statisch: voor de kant, in rustig 

water. Die ideale omstandigheden komen zelden overeen 

met de praktijk. De stabiliteit wordt getest om vast te stel-

len of het schip stabiel genoeg is voor de door de ontwer-

per berekende ontwerpcategorie. Dat gebeurt alleen bij het 

prototype.” (Zie kader).

”Wat er trouwens na de Brexit gaat gebeuren omtrent de 

CE weet nog niemand. Maar als Engelse bouwers naar de 

andere 27 landen willen exporteren, zullen ze gewoon aan 

de CE voor pleziervaartuigen moeten voldoen.” 

ZEKERHEID
CE geeft de consument enige zekerheid: er is volgens pro-

ductnormen gewerkt. Dat is een groot pluspunt. Tegelijker-

tijd is CE geen vrijwaringsbewijs voor de gedachte ‘het zal 

allemaal wel goed zijn...’ Diezelfde consument moet alert 

blijven: het kopen van en het varen met een boot is en blijft 

een eigen verantwoordelijkheid. 
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