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Item:  Procedure:  Uitvoeren van inspectie 
aan stuurwerk installatie. 

 
 

 
   
 
 
 

 
 
 

            

Eigenaar vaartuig benadert  een bij 
IVR aangesloten  stuurwerk instantie 
met verzoek tot jaarlijkse uitvoering 
van SPO insp. , een jaarlijkse of een 
wettelijke inspectie  van stuurwerk. 

Bevestiging 
ontvangst verzoek,  
mondeling en / of  
schriftelijk. 

1. Verzoek tot SPO inspectie van stuurwerk  
Geen toelichting 

 
 
 
2. Een bij IVR aangesloten  stuurwerk 

instantie 
Voert keuring uit  volgens de geldende 
voorschriften  
Vult verificatielijst voor uitvoeren 
stuurmachine inspectie  in  
Voert indien vereist reparatie- 
werkzaamheden in opdracht van klant uit  
 

 
3. Een bij IVR aangesloten  stuurwerk 

instantie 
 Stuurt kopie verificatielijst naar IVR binnen 
5 werkdagen  na uitvoeren van inspectie 
 

 
4. Technisch Secretariaat  IVR 

Controleert ingediende verificatielijst 
Voert gegevens in data bank 
 

 
5. Technisch Secretariaat IVR 

Controleert of aan alle criteria wordt 
voldaan . 

5.a Indien Ja: 
IVR Stuurmachine  certificaat uitprinten en 
ondertekenen door Technisch Secretaris. 
Geldigheidsduur Certificaat:  
-SPO  1 jaar na datum uitvoering eerste 
onderzoek  
-Jaarlijkse inspecties 
-Wettelijke inspectie 3 jaar na datum eerste 
onderzoek. 
Certificaat en verificatielijst inscannen en 
opslaan in  systeem.  
Origineel en 1 x kopie naar betreffende 
IVR stuurwerk instantie  zenden. (binnen 6 
werkdagen) 

 IVR stuurwerk keurende instantie 
Zendt certificaat naar eigenaar.  

5.b Indien Neen: 
 Een bij IVR aangesloten  stuurwerk instantie

Voert nog uitstaande 
reparaties/aanpassingen uit. 
Vult  kopie verificatielijst aanvullend in en 
zend deze naar IVR   

 IVR 
Cyclus vanaf  5 herhalen. 
 

 

1.Verzoek tot inspectie 
van stuurwerk  

2. Uitvoer inspectie 
stuurwerk 

Verificatie 
criteria 

Stuurmachine 
Inspectie  

geheel ingevuld 

Verificatie criteria  
Stuurmachine Inspectie   

3. verzenden documentatie 
Verificatie 

criteria 
Stuurmachine 

Inspectie  
ingevuld 

Verificatie 
criteria 

Stuurmachine 
Inspectie  

geheel ingevuld 

Verificatie 
criteria 

Stuurmachine 
Inspectie  

geheel ingevuld 4. Gegevens in IVR Stuurmachine 
databank 

5. Aan alle criteria 
voldaan? 

5.a  Ja. 5.b  Neen. 

Ondertekenen 
Certificaat , 

inscannen, opslaan 
en verzenden 

Verificatielijst 
criteria 

Stuurmachine 
Inspectie  

voldoet aan 
alle criteria. 

Certificaat  Certificaat  

Stuurmachine instantie voert 
uitstaande reparaties 

/aanpassingen uit 

Verificatielijst 
criteria 

stuurmachine 
Inspectie  

Bijgewerkte 
verificatielijst 

criteria 
Stuurmachine 

Inspectie   


