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Inleiding 
 
 
Deze brochure van Bureau Telematica Binnenvaart is bedoeld 
om binnenvaartondernemers een leidraad te geven bij het 
aanschaffen en onderhouden van automatisering aan boord. 
Dit omvat (veel) meer dan de zorg voor ‘boordcomputers’.  
 
Bij het aanschaffen en inrichten van automatisering moet je 
met veel zaken rekening houden. Denk aan technische 
aspecten en veiligheid, maar ook de (veranderende) wet- en 
regelgeving.  BTB heeft geprobeerd deze zaken te 
inventariseren en te vertalen naar een eenduidig advies.  
 
Elektrotechnisch installatiewerk en boordautomatisering zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij nieuwbouw moet al 
rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van automatisering en radiotechniek. 
Bekabeling en draadloze oplossingen moeten op elkaar 
afgestemd zijn. Computernetwerken en de introductie van 
krachtige zendapparatuur in de binnenvaart, zoals AIS, vragen 
om speciale maatregelen voor elektromagnetische 
afscherming van ICT installaties. 
 
Glasvezelnetwerken zijn (nagenoeg) ongevoelig voor 
elektromagnetische verstoringen, maar dit soort oplossingen 
worden nog maar op zeer beperkte schaal toegepast op 
binnenvaartschepen.  
 
Deze brochure geeft tips voor veilig en verantwoord omgaan 
met boordautomatisering. 
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Dedicated computers en ‘kantoor-PC’s 
 
 
Navigatie, communicatie en voortstuwing zijn bedrijfskritische 
functies aan boord van schepen. In snel tempo komt hier 
steeds meer informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij 
kijken.  Als er iets mis gaat met de automatisering op deze 
gebieden, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw bedrijf. 
De energievoorziening en de alarmeringen aan boord 
bevatten altijd wel een stukje computertechniek. Kortom, ICT 
vind je op de gekste plekken aan boord van schepen. 
 
Besturing of regeling van voorstuwing en roeren wordt steeds 
vaker via ‘dedicated’ systemen geregeld. Het hart van een 
dedicated systeem bevat een of meerdere volwaardige 
computerprocessors.  Zo’n systeem heeft een zeer specifieke 
taak. Het is ook bijzonder robuust: een gebruiker kan het 
systeem niet wijzigen. Naast de computerelektronica dient er 
altijd een tweede systeem (back-up) te zijn dat mechanisch, 
hydraulisch of elektrotechnisch is. Handmatig ingrijpen moet 
immers mogelijk blijven, zo schrijft het ROSR voor. 
 
Boegschroeven en pompen worden in toenemende mate via 
tweedraad systemen aangestuurd. Bij tweedraad systemen is 
ook sprake van dedicated computerprocessors in een 
netwerk, dus eigenlijk van een computernetwerk. 
 
Met een gewone laptop gekoppeld aan een tweedraadsysteem 
kun je verschillende functies aan boord regelen. De 
‘technische’ computer en de ‘kantoorcomputer’ raken elkaar 
hier. Programma’s voor navigatie en communicatie draaien in 
sommige gevallen op dezelfde laptop, dank zij de 
veelzijdigheid van de moderne PC. Meer over de wenselijkheid 
hiervan op de volgende bladzijden.   
 
Het groeiend gebruik van computertechnologie aan boord 
vraagt om speciale beveiligingsmaatregelen.
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Tweedraad systemen 
 
 
Tweedraad systemen leveren forse besparingen op als het 
gaat om kosten van bekabeling. Ook is bediening via een PC 
vaak goedkoper dan via een bedieningspaneel. Tweedraad 
systemen zijn zeer geschikt voor (proces)bewaking en 
bediening van secundaire systemen.  
 
Bij een tweedraad systeem worden allerlei functies aan boord 
aangestuurd of bewaakt vanuit een computer. Er lopen geen 
dikke bundels bekabeling vanuit de stuurhut naar allerlei 
plaatsen voor het schakelen van apparaten, installaties of 
verlichting en dergelijke. Een dunne netwerkkabel is 
voldoende. 
 
Een tweedraad systeem is eigenlijk een lokaal (aan-boord) 
computernetwerk dat allerlei componenten verbindt, 
bijvoorbeeld aggregaten en afsluiters. Sommige componenten 
bevatten ‘intelligentie’ en hebben dus eigenlijk een kleine 
ingebouwde computer; andere onderdelen van het netwerk 
bestaan uit sensoren die bepaalde zaken bewaken en zijn in 
feite ook intelligent. Soms zijn dit niets meer dan ‘domme’ 
schakelaars voor het in- of uitschakelen apparaten zoals 
pompen en motoren.  
 
Met een computer kunnen diverse belangrijke functies aan 
boord vanuit meerdere plekken bediend of gecontroleerd 
worden. Het computerscherm maakt in een oogopslag 
inzichtelijk hoe het gesteld is met bepaalde processen of 
functies aan boord. 
 
Goede elektromagnetische afscherming van het complete 
systeem (=apparaten+kabels+software) is essentieel voor de 
veiligheid en de betrouwbaarheid van het geheel! 
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Het is aan te raden de laptop in een tweedraadsysteem niet 
voor andere zaken te gebruiken. Natuurlijk zijn hedendaagse 
computers in staat om verschillende soorten programma’s 
naast elkaar te draaien. Maar dat gaat niet altijd goed; 
programma’s kunnen elkaar verstoren of zelfs de hele 
computer laten vastlopen.   
 
Bedrijfskritische ICT-toepassingen moeten volstrekt 
onafhankelijk worden ingericht, dus  gescheiden van elkaar en 
van andere vormen van computergebruik zoals administratie 
en ontspanning. In de praktijk kan dit betekenen dat voor 
sommige toepassingen dedicated (= speciaal voor één taak) 
computers en aparte netwerken worden gebruikt  die niet 
voor andere taken worden ingezet. 
 
TIP: 
Gebruik dedicated PC’s in een tweedraadsysteem niet als 
handige back up voor kantoorautomatisering! De kosten van 
externe opslagmedia vallen volstrekt in het niet bij de kosten 
van herstel van de dedicated PC als deze onverhoopt mocht 
crashen. 
 



 

Brochure Veiligheid en ICT aan Boord – versie 1.0 
April 2009 

7 

Elektromagnetische afscherming 
 
 
Elektronica is gevoelig voor elektromagnetische invloeden. In 
principe kan elke draad of kabel waar stroom doorheen loopt 
een elektromagnetisch veld om zich heen hebben dat 
verstorend werkt op elektronica in de nabijheid. Hoe sterker 
de stroom, des te heviger de beïnvloeding. De producenten 
van kabels en de elektrotechnische installatiebedrijven 
kunnen maatregelen treffen om elektromagnetische 
beïnvloeding te beperken of op te heffen. 
 
Voorbeeld:  
Een onvoldoende afgeschermde en niet goed geaarde 380 
Volt voedingskabel kan allerlei raadselachtige storingen 
teweegbrengen in een computernetwerk of tweedraad 
systeem. In feite werkt een onvoldoende afgeschermde 
stroomkabel als ‘radiozender’. 
 
Alle radiozendapparatuur zoals AIS, marifoon, radar en 
mobiele telefoon kan andere elektronica in de stuurhut of 
elders aan boord meer of minder storen of beïnvloeden. Vaak 
met onverwachte gevolgen, zoals stuurmachines die 
plotseling een eigen wil lijken te hebben. 
 
Gevoelige elektronica is doorgaans wel afgeschermd tegen 
elektromagnetische straling. Maar deze afscherming is 
beperkt tot het individuele apparaat. In feite moet de 
installateur kijken naar de elektromagnetische afscherming 
van de complete installatie waar het apparaat deel van 
uitmaakt. Alle onderdelen van het circuit moeten even goed 
zijn afgeschermd (de ketting is zo sterk als de zwakste 
schakel...) 
 
Naar de effectiviteit van afscherming en onderlinge 
beïnvloeding van apparaten en systemen  is nog onvoldoende 
praktijkonderzoek gedaan aan boord van binnenvaartschepen. 
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Er is dan ook nog geen specifiek op de binnenvaart gerichte 
wetgeving van kracht op dit punt. In Europees verband wordt 
daar wel over gesproken. 
 
Uit voorlopig onderzoek van BTB blijkt dat er aanleiding is te 
veronderstellen dat, ondanks de groei van ICT toepassingen 
aan boord van schepen, zich nu minder problemen lijken voor 
te doen met  elektromagnetische afscherming dan enige jaren 
geleden.  
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Hardware, software en onderhoud 
 
 
Aanschafadvies:  
Koop computers ‘op maat’ bij een leverancier die 
gespecialiseerd is in levering aan de binnenvaart!  
 
Het is verstandig een volledig, werkend systeem aan boord te 
laten plaatsen, dus computer plus randapparatuur plus 
software. Zorg voor goede antivirus en firewall software en 
maak heldere afspraken over onderhoud, systeembeheer, 
reparaties en ondersteuning.  
 
De combinatie van hard- en software (=systeem) vraagt om 
regelmatig beheer. Bepaalde leveranciers bieden 
onderhoudscontracten voor systeembeheer aan. 
 
Dedicated computers bevatten vaak ‘uitgeklede’ stabiele 
versies van besturingssystemen, waar je als gebruiker zeer 
beperkt of niet bij kunt. De betrouwbaarheid is hierdoor 
hoger. Toch zijn deze systemen niet geheel onderhoudsvrij.  
 
Afhankelijk van de toepassing, het systeem en de leverancier 
zullen er van tijd tot tijd updates of wijzigingen aangebracht 
moeten worden. Soms kan dit op afstand, via een stabiele 
mobiele verbinding. De mogelijkheden hiervoor ontwikkelen 
zich steeds verder. Vraag uw nautische automatiseerder.1 
 
TIP: 
Leg de mate van ondersteuning en beheer zorgvuldig vast in 
een onderhoudscontract voor systeembeheer (Service Level 
Agreement of SLA -De leverancier zorgt voor onderhoud 
tegen een vaste vergoeding) 
                                                
1 Wel is het zaak om kritisch te volgen wat er vanaf de wal met de 
software uitgevoerd wordt. Een update wil nog wel eens kinderziekten 
bevatten; het updaten moet natuurlijk niet gebeuren als de 
apparatuur in gebruik is! 
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Voorkomen van problemen:  

o Hardwarematige problemen met PC’s ontstaan in veel 
gevallen door slechte inbouw, gebrek aan ventilatie 
en door trillingen.  

o Check kabels en aansluitingen; storingen kunnen ook 
een elektrotechnische oorzaak hebben, zoals 
kabelbreuk en losse aansluitingen. 

o Voer niet klakkeloos software-updates uit, maar 
informeer bij de specialist of een bepaalde update 
noodzakelijk is en of dat deze veilig en verantwoord 
kan plaatsvinden. 
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Keuze leverancier 
 
 
De keuze is beperkt als je een binnenvaartspecialist zoekt. 
Vraag familie en zakelijk relaties naar hun ervaringen. Bij de 
goede binnenvaartspecialisten zijn service en ondersteuning 
van hoge kwaliteit. De meerprijs voor apparatuur is dan snel 
terugverdiend! 
 
Computers aan boord van schepen worden geschikt gemaakt 
voor datacommunicatie via een koppeling met mobiele 
netwerken (GSM-data, GPRS, UMTS etc.). Een beperkt aantal 
aanbieders heeft voldoende ervaring met de technieken die 
hier bij te pas komen.  
 
De situatie aan boord van schepen is anders dan aan de wal, 
ook op het gebied van overige draadloze toepassingen. Het 
omringende staal beïnvloedt draadloze signalen, soms met 
onverwachte effecten als gevolg. De nautische 
telecomspecialist kan hierin het beste adviseren. 
 
 
Lijst van nautische telecomspecialisten, zie de links op 
www.binnenvaart.org 
 
>links >externe links >Nautische Automatisering en 
Telematica>Telematicaspecialisten     



 

Brochure Veiligheid en ICT aan Boord – versie 1.0 
April 2009 

12 

Keuze apparatuur 
 
 
Wat je aanschaft is afhankelijk van het gebruik aan boord. 
Zoals eerder vermeld, adviseert BTB om onafhankelijke 
computers te gebruiken voor kritische en veeleisende 
toepassingen.  
 
Dus elektronische navigatiekaarten liever op aparte 
computers. Toepassingen die bedrijfsprocessen aan boord 
besturen of bewaken (containerstuwage, tankmeting, 
ladingverwarming etc) mogen niet verstoord worden door 
problemen met andere software op dezelfde computer. 
 
Dit soort problemen is softwarematig te ondervangen door 
gebruik te maken van ‘virtualisatie’. Je geeft hierbij elke 
toepassing zijn ‘eigen’ –virtuele- besturingssysteem. Crasht 
de ene toepassing, dan blijven de overige programma’s 
draaien. Dit vergt echter een zware computer en een ervaren  
systeembeheer. 
 
De hardware oplossing is eenvoudiger: meer computers. 
 
Computers voor internet communicatie (e-mail en www) 
moeten eigenlijk strikt gescheiden zijn van de overige 
systemen aan boord. Via communicatie komen immers de 
meeste virusbesmettingen tot stand.  
 
De keuze voor een bepaalde uitvoering van een PC, zoals een 
laptop of een handheld computer, is puur persoonlijk en 
hangt af van de gebruiksomstandigheden.  
 
Er zijn globaal drie opties voor besturingssystemen: 
    1. computer met Windows (Microsoft OS ) 
    2. PC met een alternatief besturingssysteem, zoals Linux OS 
    3. Apple computer (Mac OS ) 
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De keuze zal grotendeels afhangen van je vaardigheden met 
computer en programma's. De meeste gebruikers komen uit 
op een Windows PC, al is het maar omdat de meeste 
binnenvaarttoepassingen alleen onder het besturingssysteem 
Windows draaien. Apple computers kunnen nu ook met 
Windows en Linux overweg, dus wat dit betreft zijn de 
mogelijkheden flink uitgebreid. 
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Beveiliging, systeembeheer en investeringen 
 
  
Het  klinkt als iets voor grote bedrijven, maar toch is er al 
sprake van systeembeheer als er maar één computer aan 
boord is. Op moderne schepen staan er al snel een paar en 
zijn er verschillende ICT-systemen actief. 
 
Programma’s en besturingssoftware moeten van tijd tot tijd 
bijgewerkt worden en het systeem heeft bescherming nodig 
tegen kwaadwillige software (malware). De makers van 
malware worden steeds inventiever en een virusbesmetting 
via het internet heb je zo te pakken. 
 
Ook zonder internetverbinding kan een computer besmet 
worden: via een Cd-rom,  datastick of ouderwetse floppy. 
Computers zijn onmisbaar bij de moderne bedrijfsvoering. 
Daar hoort dus bedrijfsmatig beheer en onderhoud bij. De 
gespecialiseerde nautische automatiseerder levert deze 
diensten. 
 
Ook als je maar één computer hebt is het belangrijk om het 
systeem up-to-date te houden. Zakelijk gebruik van 
computers houdt in dat je gelijke tred moet houden met de 
automatisering in de wereld om je heen. Een 
besturingssysteem heeft een ‘levenscyclus’ van ongeveer vijf 
jaar. Dan staat de opvolger voor de deur. Ontwerpers van 
toepassingsoftware passen hun programma’s hier op aan. Als 
zakelijke gebruiker heb je geen alternatief en moet je 
(uiteindelijk) mee. Investeringen in automatisering blijven dus 
terugkomen. 
 
Zakelijk Internetgebruik is een onontkoombare realiteit.  Wil je 
de concurrentie voorblijven dan moet je ook op dit gebied 
blijven investeren in kennis en mogelijkheden.  
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Een plan voor het tijdig bijwerken en vervangen van hard- en 
software en het actueel houden van beveiligingen 
(automatiseringsplan) maakt daarom een onmisbaar deel uit 
van het bedrijfsbeleid op langere termijn .  
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Stroom en noodstroom 
 
 
Stabiele voedingen en meerdere voedingsbronnen geven de 
beste garantie voor ongestoord gebruik van ICT aan boord. 
 
Een gebruikelijk boordnet heeft een voltage van 230 Volt bij 
50 Hertz. 
De boordgenerator moet een stabiele 50 Hz-frequentie 
leveren. Een computer is erg gevoelig voor instabiliteit in de 
boordnetfrequentie. Dit kan leiden tot schade, storingen en 
gegevensverlies. Bureaucomputers aan boord hebben in de 
meeste gevallen een sinusomvormer nodig voor schone en 
stabiele voeding. 
 
Een draagbare PC (notebook of laptop) gebruikt een 
transformator met interne spanningsstabilisator en heeft 
daarom geen last van pieken in de boordnetfrequentie of van 
stroomuitval. Een sinusomvormer is in dit geval niet nodig. 
 
Met een UPS (Uninterrupted Power Supply) kan een computer, 
die rechtstreeks op het boordnet is aangesloten, nog even 
doorwerken als de boordstroom plotseling wegvalt. Hoelang 
dat kan hangt af van de uitvoering van de UPS. 
 
De mate van afhankelijkheid van automatisering kan variëren, 
afhankelijk van de deelsector waarin men actief is. Er zijn 
kleine UPS-en (Uninterruptible Power Supply), waarbij er net 
de tijd is om programma's plus computer netjes af te sluiten, 
maar er zijn ook grotere systemen die in staat stellen op 
noodvoeding nog uren door te werken. Informeer bij je 
nautische automatiseerder.  
Als de computer aangesloten wordt op een omvormer die 
gevoed wordt door de 24 volt accu’s, is een UPS in feite niet 
noodzakelijk. De combinatie van omvormer plus accu’s in 
feite een UPS, waarbij met deze combinatie over het algemeen 
langer gewerkt kan worden tegen lagere investeringskosten. 
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Verklaring van Overeenstemming 
 
 
Het installatiewerk dat je aantreft aan boord van schepen is 
bij nieuwbouw ooit als geheel ontworpen, maar in de loop der 
tijd is een installatie vaak uitgebreid met aanvullende 
systemen en elektronica, met name in de stuurhut. Daardoor 
is er in bepaalde gevallen  weinig bekend over de afscherming 
van de verschillende componenten en de installatie als geheel.  
 
Voorzichtigheid met mobiele telefoons en andere 
zendapparatuur  in de stuurhut is daarom op zijn plaats. 
 
Voor de veiligheid van schipper en opvarenden is het aan te 
bevelen om aan de leverancier of installateur van een 
boordinstallatie een Verklaring van Overeenstemming met 
betrekking tot het eindproduct te vragen, op basis van de 
VEM- en EMC richtlijn. Dit zou eigenlijk bij elke ingrijpende  
wijziging aan het boordnet en de ICT-systemen moeten 
gebeuren. 
 
De Europese Commissie heeft aangegeven hoe met deze 
problematiek om te gaan in de 'Richtlijnen betreffende de 
onderlinge aanpassing van wetgeving van de Lidstaten inzake 
elektromagnetische compatibiliteit'' (Luxemburg 1997, ISBN 
92-828-0762-2) 
 
Overigens is er bij leveranciers van nautische 
telecommunicatie apparatuur nog veel onduidelijkheid over 
de Verklaring van Overeenstemming. De Europese richtlijnen 
kunnen grote consequenties hebben voor de juridische 
aansprakelijkheid van de leverancier/installateur die zo'n 
verklaring afgeeft. Er zijn hierover nog geen branchebrede 
afspraken gemaakt tussen partijen. 
 
Ook zijn er nog geen deugdelijke praktijktests in de 
binnenvaart uitgevoerd. Het is echter goed te weten dat de 
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Internationale Rijnvaart Commissie bezig is regelgeving op dit 
gebied te ontwikkelen. Op dit moment zal de bereidheid bij 
leveranciers om een Verklaring van Overeenstemming af te 
geven niet groot zijn. 
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Mobiele verbindingen - antennes en inrichtingen 
 
 
Bij datacommunicatie vormen apparatuur (GSM, GPRS, EDGE, 
UMTS, WiFi), computer, verbindingen plus software een 
geheel. Ieder onderdeel van deze datacommunicatie-
installatie is even belangrijk en moet op elkaar worden 
afgestemd. Er is geen standaard wijze om computer en mobiel 
apparaat aan boord op elkaar aan te sluiten. Dat houdt ook in 
dat er in de praktijk nog al eens koppelingen gemaakt worden 
die niet deugen. 
 
In de brochure ‘De Juiste GSM Scheepsinstallatie’ staat een 
beschrijving van gangbare manieren om een koppeling tussen 
computer en mobiele apparatuur tot stand te brengen, plus 
enkele tips voor een optimale verbinding. Deze brochure is 
alweer enkele jaren oud en de genoemde apparaten of typen 
zijn inmiddels opgevolgd door andere. De principes bij  
inrichten van installaties,  aansluiten van apparatuur en 
afschermingsmaatregelen blijven echter onverkort gelden! 
 
Brochure De Juiste GSM Scheepsinstallatie, te downloaden via 
www.binnenvaart.org. 
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Indeling naar betrouwbaarheidsklasse 
 
 

Klasse 
 Volgnr 
  Omschrijving 
   
1 1 Alarmsystemen t.b.v. motoren en voorgeschreven technische inrichtingen 
 2 Controle navigatie- en signaallichten 
 3 Voorgeschreven technische inrichtingen 
   
2 1 Beveiligingssystemen t.b.v. technische en motorische inrichtingen 
 2 Beveiligingssystemen t.b.v. voortstuwing en technische inrichting 
 3 Automatische laagniveau alarmering brandstoftanks 
 4 Noodstopschakelaars t.b.v. oliestookinstallaties, brandstofpompen, brandstofseparatoren en blower 

(mechanische ventilatie) 
 5 Afstandsbediening en alarm van schotten en waterdichte deuren 
 6 Besturing en regelsystemen stroomvoorziening 
 1

0 
Roerstand aanwijzer, de gever van de automatische piloot (opgenomen in het SPO, Schade Preventie 
Onderzoek 

 1
1 

Bediening signaallichten 

 1
2 

Bediening zicht- en geluidsignalen 

   
3 1 Alarminstallaties, algemeen boordalarm 
 2 Bediening hekanker 
 3 Bediening noodstroomvoorziening passagierschepen 
 4 Besturing en toerentalregelaar hoofdmotor 
 5 Besturingsinstallaties en displaybewaking 
 6 Besturing en bediening stuurmachine 
 7 Besturing en regelsystemen energiebronnen 
 8 Rivierpiloot en andere zelfstuur- en navigatiesystemen 
 9 Noodzak (slangbreekbeveiliging) stuurhuis  
 1

0 
Bewaking, besturing en regelsystemen plus alarminstallaties t.b.v. blusinstallaties 

 1
1 

Brandmeld, alarm en besturing van sprinklerinstallaties en brandbluspompen op passagierschepen 

 1
2 

Bewaking, besturing en regelinrichting kranen 

 1
3 

Inwerkingstelling sleephaak 

   
4 1 Rivierpiloot en andere zelfstuur- en navigatiesystemen op snelle schepen 
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De in de lijst gehanteerde klasse-indeling komt voor uit het 
concept voorstel voor een nieuw artikel 9.22 in het ROSR. De 
indeling in verschillende klassen hangt af van de omvang van 
de directe schade die verwacht kan worden na een falen van 
het betreffende onderdeel. Indirecte, bijkomende schade 
wordt niet in aanmerking genomen. De 
betrouwbaarheidsklassen staan vermeld in de onderstaande 
tabel: 
 

Betrouw-
baarheids 

Omvang van de schade 

klasse gevolgen voor 
personen 

gevolgen voor de 
omgeving 

materiële schade  

1 lichte verwondingen onbeduidend gering 
2 ernstige 

onherstelbare 
verwondingen 

[wezenlijk] 
[kritiek] 

[groter] 
[beperkt] 

3 dodelijke slachtoffers [kritiek] 
[aanzienlijk] 

aanzienlijk 

4 talrijke slachtoffers [rampzalig] 
[duurzaam] 

total loss 

 
 
 
 

Deze tekst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Bureau Telematica Binnenvaart aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade die mogelijkerwijs is ontstaan als gevolg van onjuistheden in de 

tekst  en de overige informatie in dit boekje 
 


