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BPR - Definities



Het Binnenvaart Politie Reglement

• Bevat regelgeving voor alle 
binnenwateren behalve:
• Boven- en neder-rijn

• Lek

• Waal

• Westerschelde

• Eemsmonding

• Kanaal van Gent naar Terneuzen



Definities - Schepen

Klein Schip Vaartuig korter dan 20 meter, muv:

Een schip dat een groot schip sleept, assisteert, 

duwt of langszij vastgemaakt meevoert

Veerpont

Vissende vissersboot

Duwbak

Passagiersschip: een schip dat meer dan 12 

personen mag vervoeren

Groot Schip Vaartuig niet zijnde een klein schip



Definities - Schepen

Schip: Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op 

het water

Roeiboot: Een door spierkracht voortbewogen schip

Zeilboot: Een uitsluitend door de zeilen voortbewogen schip

Motorboot: Een mechanisch voortbewogen schip



Definities - Algemeen

Schipper/Bootleider Persoon die het gezag aan boord voert

Roerganger Persoon die het schip bestuurt

Vaarweg Water dat voor alle verkeer open is, van oever tot oever

Vaarwater Deel van het water dat feitelijk door de scheepvaart kan 

worden gebruikt

‘s nachts Tijd tussen zonsondergang en zonsopgang

overdag Tijd tussen zonsopgang en zonsondergang



BPR - Voorrangsregels
De basis



Koersen

Het BPR kent 4 koersen:

• Kruisend

• Tegengesteld

• Oplopend

• Voorbijlopen

Voor alle koersen gelden 
verschillende 
voorrangsregels!



Hoofd Voorrangsregels

Deze gelden ALTIJD

1. Goed Zeemanschap
a. Als BPR geen regels, alles doen om aanvaring te voorkomen
b. Bij dreigende aanvaring moet je afwijken van de regels om 

een aanvaring te voorkomen

2. Koers en snelheid behouden

3. Stuurboordswal gaat voor
 Een groot schip moet voorrang verlenen aan een klein schip 

dat stuurboordswal vaart!

4. Klein wijkt voor groot



BPR - Lichtvoering



Lichten

• Toplicht

• Boordlichten

• Heklichten

Merk op: 

de hoeken van de lichten 
zijn het zelfde als bij de 
verschillende koersen!



Kleine Schepen

• Lengte < 7 meter of roeiboot 
kunnen volstaan met:
• Rondom schijnend licht, geplaatst 

waar het beste zichtbaar is

• Wit licht, wat bij dreigende 
aanvaring getoond kan worden 
(zeilboot)



Kleine Schepen

• Motorboot:
• Boordlichten (evt. in 

samengevoegd) + 

• Toplicht, tenminste 1 meter 
boven boordlichten (of 1 meter 
ervoor  Nieuw)

• Heklicht

• OF Rondom schijnend licht i.p.v. 
apart toplicht en heklicht



Kleine Schepen

• Zeilboot:
• Boordlichten, evt. samengevoegd 

nabij de boeg

• Heklicht, evt. samengevoegd met 
boordlichten nabij de top van de 
mast (driekleurenlicht)


