Bijlage IX - Keuring van en keuringseisen voor materialen, ankers en
kettingen
HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen
Artikel 1. Beproeving naar hoedanigheid.
De beproeving van het materiaal naar de hoedanigheid geschiedt in een beproevingstoestel,
dat blijkens een certificaat, afgegeven door een erkend organisme, is geijkt.
Art. 2. Kosten.
1. De kosten van de beproeving komen ten laste van de betrokken scheepsbouwer of
machinefabrikant.
2. Wenst de scheepsbouwer of de machinefabrikant, dat het materiaal in een buitenlands
gelegen inrichting wordt gekeurd, dan komen de reis- en verblijfkosten van [de met de
scheepvaartcontrole belaste ambtenaar die daartoe aangesteld is], die belast is met het
waarmerken der proefstaven en met de keuring, te hunnen laste.
<gewijzigd door KB 29 februari 2004, art. 10>
Deze beproevingsinrichting, moet door een in het betrokken land bevoegde instantie geijkt zijn.
Een bewijs moet hiervan worden overgelegd.
Art. 3. Bijwonen beproeving.
Elke beproeving of keuring mag door de betrokken scheepsbouwer of machinefabrikant of zijn
gemachtigde worden bijgewoond.
HOOFDSTUK II - Keuren, afkeuren en herkeuren
Art. 4. Keuring, enz.
De voorschriften betreffende maatafwijkingen, keuze en aanwijzing van proefstukken, keuring,
afkeuring, herkeuring, wijze en middelen van beproeving, keuringseisen en al wat daarbij
behoort, zoals deze zijn vastgesteld door het Belgisch Instituut voor de Normalisatie of door de
erkende classificatiemaatschappijen, zijn van gelijke kracht als de bepalingen van dit besluit,
voor zover zij daarmede niet in strijd zijn.
Art. 5. Merken proefstukken.
De proefstukken en de stukken waaraan deze zijn ontleend, worden door de met de keuring
belaste ambtenaar voorzien van het hiernavolgend slagmerkteken:
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Art. 6. Afkeuringsmerk.
Afgekeurde voorwerpen worden door de met de keuring belaste ambtenaar voorzien van het in
artikel 5 bedoelde slagmerkteken, waardoor geslagen wordt een:

Art. 7. Gevallen waarin niet wordt gekeurd.
[De met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar die daartoe aangesteld is] kan voor
bepaalde gevallen, met het oog op de aard van het werk, waarvoor het materiaal moet worden
gebruikt, gedeeltelijk van het nemen van proeven afzien. Indien het in dergelijke gevallen zeer
kleine partijen betreft, kan door hem de keuring achterwege worden gelaten.
<gewijzigd door KB 29 februari 2004, art. 10>
Art. 8. Afkeuring.
Afkeuring van elk onderdeel der levering kan ten allen tijde ook tijdens en na de bewerking,
plaats hebben bij elk voorwerp, dat gebreken vertoont, ook wanneer deze gebreken
materiaalfouten zijn, welke bij de materiaalkeuring niet zijn opgemerkt.
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