Boetekaart met enkele overtredingen voor op de Amsterdamse vaarwegen
Categorie

(CONCEPT 29 april 2015)

Overtreding

Wetsartikel

bij het meren of verhalen gebruik maken van Verkeerstekens

BPR 1.13 lid 1 jo.
BPR 1.02 lid 2 en/of 5 onder b

140

bij het meren of verhalen gebruik maken van andere voorwerpen dan die daarvoor
bestemd zijn

BPR 7.04 lid 3 jo.
BPT 1.02 lid 2 en/of 5 onder b
VOB 2010 art 2.1.3

140

Ligplaats nemen in strijd met de voorschriften.

BPR art 7.01 –– 7.07

125

In strijd met de voorschriften op genoemde vaarwegen ligplaats nemen.

BPR art. 9.03

Naamborden

Als schipper deelneemt aan de scheepvaart terwijl de voorgeschreven kentekens niet op
de voorgeschreven wijze zijn aangebracht, te weten op een

groot schip BPR 2.01 lid 1 jo. 1.02 lid 2 en/of 5
klein schip BPR 2.02 lid 1 jo. 1.02 lid 2 en/of 5

Vignet / Vergunningsbewijs

het vergunningsbewijsniet goed zichtbaar op het vaartuig aangebracht.

VOB 2010 2.5.1
RPA 2013 art. 2.2

?

Transponder en RFID-chip

het niet voorzien zijn van een goed werkende transponder en RFID-chip

RPA 2013 art. 2.6

?

Afmeren

Ligplaats nemen

Met een klein schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden
negeren
Stuurboordswalplicht

met een groot schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden
negeren
Met een schip bij slecht zicht niet zo veel mogelijk aan de stuurboordszijde van het
vaarwater varen

Boete

175 - 350

BPR 6.12 / 5.01 (verkeersteken B.3b)
BPR 9.04 lid 2 (+Bijlage 15)
bekendmaking 13 BABS

140

BPR 6.30 lid 2

340

tot 6 km/h
Snelheidsovertredingen

Bord B.6

Vaarbewijs

Klein schip
als schipper van een klein schip
sneller varen dan toegestaan, met
een overschrijding

Groot schip
Het een groot schip geen gevolg
geven aan de verplichting om de
vaarsnelheid te beperken zoals is
aangegeven

130
BPR 5.01 ivm verkeersteken B6
bekendmaking 13 BABS

(Huishoudelijk) Afval

200

van 25 tot 35 km/h

350

van 35 tot 45 km/h

450

tot 2 km/h

280

van 2 tot 3 km/h
van 3 tot 4 km/h

420
BPR 5.01 ivm verkeersteken
Bekendmaking 13 BABS

600

van 4 tot 5 km/h

900

meer dan 5 km/h

1400

als schipper van een schip op binnenwateren varen zonder in het bezit te zijn van een
geldig Klein Vaarbewijs

BVW art 25 lid 4
BVB art 17

als schipper van een schip op binnenwateren varen zonder in het bezit te zijn van een
geldig Groot Vaarbewijs

BVW art ...
BVB art ..

550
1000

zonder inzage te geven van een geldig klein vaarbewijs
Geluidsoverlast

230

90

van 6 tot 15 km/h
van 15 tot 25 km/h

90

85

Niet aan boord aanwezig: Groot vaarbewijs c.q. vaarbevoegdheidsbewijs.

BPR 1.10 lid 1.c

350

Overlast door versterkt geluid bij open vaartuigen

RPA 2013 art 2.08 / VOB 2010 art.2.1.2

220

in oppervlaktewateren door particulier (in niet kwetsbaar gebied)
als particulier een stof in een oppervlaktewaterlichaam brengen

140
Waterwet 6.2 lid 1 Waterwet 140

Wegsleepkosten

140

€ 182 + bewaarloon € 0,90 per meter per 24 uur

Werkzaamheden

Het verrichten van werkzaamheden waardoor gevaar, schade of hinder kan ontstaan en/of
waarbij vrijkomende stoffen rechtstreeks in het openbaar water terecht kunnen komen.

VOB 2010 art. 3.1.3

Alcohol

> 0,5 promille

Scheepvaart verkeerswet art 27

Wildplassen

Wildplassen op plaatsen waar het niet mag

??

Verplichtingen ter bescherming van verkeerstekens.

1.13 BPR

200 – 500

Niet onverwijld autoriteit kennis geven van beschadiging kunstwerk met schip etc.

1.14 BPR

500

Verbod te water doen geraken van voorwerpen of stoffen.

1.15 lid 1 BPR / VOB 2010 3.3.2 en 3.3.3

Niet voldoen aan meldingsplicht bij te water raken van voorwerpen of stoffen.

1.15 lid 2 BPR

425

Optische tekens van grote schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken. (dagteken of
licht/lichtcombinatie).

BPR H3

200

Optische tekens van kleine schepen. Bedrag per onjuist of niet gevoerd teken. (dagteken
of licht/lichtcombinatie).

BPR H3

100

Beschadiging kunstwerken
Voorwerpen en stoffen te
water

Verlichting

Onjuist gebruik marifoon
Marifoon niet in overeenstemming met de regels, of niet aanwezig.
Marifoon

Als schipper groot schip niet of niet juist voldoen aan meld-,uitluister- en
communicatieplicht.
Als schipper klein schip niet of niet juist voldoen aan meld-,uitluister- en
communicatieplicht.

Vaarregels

Niet houden aan vaarregels. Geen aanvaring.
Niet houden aan vaarregels. Met aanvaring, lichte schade geen letsel.
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BPR art 4.05

dagv.
140

200 – 650

125
350 - 1000
350

9.07 BPR
100
BPR H6

200 - 350
350 - 700
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Boetekaart met enkele overtredingen voor op de Amsterdamse vaarwegen (Verkeersborden)
Verbodstekens

BPR Bijlage 7

Boete

A.1

met een schip in- of uit- of doorvaren waar dat verboden is

verkeersteken A.1
bekendmaking 13 BABS

340

A.1 a

met een schip varen waar dat verboden is. (uitgezonderd klein schip, zonder
motor)

verkeersteken A.1 a
bekendmaking 13 BABS

140

A.2

met een groot schip het verbod voorbijlopen negeren

verkeersteken A.2
bekendmaking 13 BABS

340

A.5

met een schip het verbod ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde
van de vaarweg waar bord is geplaatst negeren

verkeersteken A.5
bekendmaking 13 BABS

210

A.6

met een schip het verbod te ankeren negeren of negeren van het verbod
ankers, kabels en kettingen laten slepen aan de zijde van de vaarweg waar
het bord is geplaatst

verkeersteken A.6
bekendmaking 13 BABS

340

A.7

met een schip het verbod te meren negeren aan de zijde van de vaarweg waar
het bord is geplaats

verkeersteken A.7
bekendmaking 13 BABS

210

A.9

met een schip het verbod hinderlijke waterbeweging te veroorzaken negeren

verkeersteken A.9
bekendmaking 13 BABS

230

A.10

met een schip het verbod buiten de aangegeven begrenzing te varen negeren

verkeersteken A.10
bekendmaking 13 BABS

230

A.12

met een motorschip het verbod voor motorschepen negeren

verkeersteken A.12
bekendmaking 13 BABS

230

A.13

met een klein schip het verbod voor kleine schepen negeren

verkeersteken A.13
bekendmaking 13 BABS

140

A.16

met een door spierkracht voortbewogen schip het verbod voor door spierkrach
t voortbewogen schepen negeren

verkeersteken A.16
bekendmaking 13 BABS

90

met een groot schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te
houden negeren

verkeersteken B.3b
bekendmaking 13 BABS

230

met een klein schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te
houden negeren

verkeersteken B.3b
bekendmaking 13 BABS

140

Gebodsborden
B.3b

B.6

B11

Het een groot schip geen gevolg
geven aan de erplichting om de
vaarsnelheid te beperken zoals is
aangegeven door middel van
verkeersteken B.6

tot 2 km/h

280

van 2 tot 3 km/h

420

van 3 tot 4 km/h

BPR 5.01 ivm verkeersteken B6
Bekendmaking 13 BABS

600

van 4 tot 5 km/h

900

meer dan 5 km/h

1400

met een schip de verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig
de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften negeren

BPR 5.01 ivm verkeersteken B11
Bekendmaking 13 BABS

Gebruikte afkortingen:

BABS
BPR
BVB
BVW
RPA 2013
VOB 2010

Gebruikte bronnen :

https://www.om.nl/publish/pages/14450/tekstenbundel_2015.pdf
https://www.om.nl/onderwerpen/boetebase/?boete_tree=21913#beslissingpad21913
https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@88265/richtlijn-2d/

230

Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
Binnenvaartpolitiereglement
Binnenvaartbesluit
Binnenvaartwet
Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013
Verordening op het Binnenwater 2010
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