
BINNENVAART 
VRACHT- EN TANKVAART 

 
8010. (01) motorvrachtschip 
8030. (03) containerschip 

 
8020. (02) motortankschip   8040. (04) gas-tankschip 
8021. (02) tankschip typeN 
8022. (02) tankschip typeC 
8023. (02) tankschip droog 

 
8050. (05) slepend motorvrachtschip 
8110. (11) sleep-vrachtschip 

 
8060. (06) slepend motortankschip 
8120. (12) sleep-tankschip 

 
8070. (07) motorvrachtschip, met één of meer         
          vrachtvaartuigen langszij 
8080. (08) combinatie als 8070., waarbij tenminste 
          één van de schepen een tankschip is. 

 
8090. (09) motorvrachtschip, met één of meer     
          vrachtvaartuigen duwend 
8100. (10) combinatie als 8090., waarbij tenminste 
          één van de schepen een tankschip is. 
 
8110. (11) sleep-vrachtschip 
8120. (12) sleep-tankschip 
 
 
 
 
8130. (13) gekoppelde sleepvrachtschepen 
8140. (14) combinatie als 8130., waarbij tenminste 
          één van de schepen een tankschip is. 
 
8150. (15) vrachtduwbak   
8160. (16) tankduwbak 
 
8170. (17) vrachtduwbak geladen met containers 
8180. (18) gas-tankduwbak 

DUWEENHEDEN 

Uitsluitend vrachtduwbakken 

8210. (21) duwboot met één vrachtduwbak 
8220. (22) duwboot met twee vrachtduwbakken 
8230. (23) duwboot met drie vrachtduwbakken  
8240. (24) duwboot met vier vrachtduwbakken  
8250. (25) duwboot met vijf vrachtduwbakken  
8260. (26) duwboot met zes vrachtduwbakken  
8270. (27) duwboot met zeven vrachtduwbakken  
8280. (28) duwboot met acht vrachtduwbakken 
8290. (29) duwboot met meer dan acht  
          vrachtduwbakken 
 
Per scheepstype worden de tonnages van de 
bakken bij elkaar opgeteld. 
 

Met minimaal 1 (gas-)tankduwbak 

8310. (31) duwboot met één tankduwbak c.q. gas- 
          tankduwbak 
8320. (32) duwboot met twee duwbakken w.v. 
          ten minste één (gas-)tankduwbak 
8330. (33) duwboot met drie                             “ 
8340. (34) duwboot met vier                             “ 
8350. (35) duwboot met vijf                              “ 
8360. (36) duwboot met zes                              “ 
8370. (37) duwboot met zeven                          “  
8380. (38) duwboot met acht                            “ 
8390. (39) duwboot met meer dan acht duwbakken 
          w.v. ten  minste één (gas-)tankduwbak 
 
Per scheepstype worden de tonnages van de 
bakken bij elkaar opgeteld. 
 

 

 
NIET UITSLUITEND VRACHTVERVOEREND 

 
8400. (40) sleepboot losvarend 
8410. (41) sleepboot behorend bij één of meer sleep- 
          schepen. De sleepboot kan ook langszij zijn 
          vastgemaakt. 

8420. (42) sleepboot assisterend bij schip, gekoppelde 
          schepen (c.q. bakken) of ander drijvend object. 

 
8430. (43) duwboot losvarend 

 
8440. (44) passagiersschip, rode kruisschip e.d. 
8441. (44) veerboot 
8443. (44) cruise schip  
8444. (44) rondvaartboot  

 
8450. (45) dienstvaartuig: Politie, Rijkswaterstaat (peil-, 
          meet-, directie- vaartuig,  e.d.), Havendienst. 
          Ook particulier directievaartuig. 

 
8460. (46) werkvaartuig: bok, zuiger, baggermolen, 
          kabellegger, bergingsvaartuig, betonningsvaartuig 

 

 
 
8470. (47) gesleept object, anders dan codes (1) t/m (18). 
          (bijv. pijpleiding, brugdeel, e.d.). 

8480. (48) vissersvaartuig 

8490. (49) overige binnenvaartuigen en drijvende objecten, 
          nog niet genoemd, incl. bunkerboten en 
          parlevinkers. 

 

RECREATIEVAART 

 
1800. (80) motorjacht, ook snelvarend 

 
1810. (81) speedboot 

 
1820. (82) zeiljacht varend op (hulp) motor 
1830. (83) zeilend jacht 

1840. (84) vaartuig voor sportvissers 

1850. (85) zeil- c.q. motorschepen met een lengte van 
          meer dan 20 m, in gebruik als recreatievaartuig  
          o.a. bruine vloot, charterschepen, omgebouwde 
          beroepsvaartuigen, e.d. 

 
1890. (89) overige recreatievaartuigen: roeiboot, 
          kano, rubberboot, zeilplank, e.d. 

ZEEVAART 
VRACHT- EN TANKVAART 

 
1500. (50) vrachtschip voor stukgoed 

 
1510. (51) containerschip, ro-ro vrachtschip, lash-schip 

 
1520. (52) bulkcarrier 

 
1530. (53) tanker voor olie en andere vloeibare lading 

 
1540. (54) tanker voor samengeperste gassen 

NIET UITSLUITEND VRACHTVERVOEREND 

1601. (60) zeesleepboot, bevoorradingsschip: losvarend 

1602. (61) zeesleepboot, bevoorradingsschip: slepend 

 
 
1750. (62) vissersvaartuig (geen binnenvisser, geen 
          mosselvisser) 

1592. (63) veerboot, ro-ro schip (niet uitsluitend vracht 
          vervoerend) 

 
 
1590. (64) passagiersschip 

1712. (65) zeegaand dienstvaartuig, patrouilleboot, 
          loodsdienst, peil- en meetvaartuig, andere 
          tenders, e.d. 

 
 
1720. (66) zeegaand werkvaartuig: bok, zuiger, kabel- 
          legger, bergingsvaartuig, betonningsvaartuig, etc. 

1780. (67) gesleept zeegaand object: boor- kraaneiland,  
          dood schip, e.d. 

1770. (68) marinevaartuig (ook Koninklijke landmacht) 

1700. (69) overige zeegaande vaartuigen en drijvende 
           objecten: weerschip, opleidingsvaartuig, e.d. 

 

       
Scheepstype kaart conform UN/Cefact Rec. 28. 

Uitgave: RWS Dir. Zeeland, november 2004 

 


