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Mededeling van het secretariaat 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Het secretariaat doet een voorstel voor de wijziging van ESTRIN 2015/1 inzake de in hoogte verstelbare stuurhuizen (bijlage 
1) en de door de Belgische delegatie voorgelegde effectrapportage (bijlage 2) toekomen. 

 

De Werkgroep CESNI/PT heeft in november 2016 het wijzigingsvoorstel voor ES-TRIN in bijlage 1 onderzocht en goedgekeurd 
en besloten dit voorstel aan het comité voor te leggen met het oog op de aanvaarding van de volgende editie van ES-TRIN (zie 

CESNI/PT (16)m 85, punt 3.5).  
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 Bijlage 1 bij CESNI/PT (16) 35 rev. 2 = RV (16) 54 rev. 1 

 
 

 
1. Artikel 7.12 komt te luiden: 
 

"Artikel 7.12 
In hoogte verstelbare stuurhuizen 

 
Mechanisch aangedreven in hoogte verstelbare stuurhuizen en toebehoren moeten zodanig zijn ontworpen dat de veiligheid van 
personen aan boord niet in gevaar wordt gebracht. 

 
Een in hoogte verstelbaar stuurhuis mag de stabiliteit van het schip niet in gevaar brengen.  

 
Bij het heffen en zakken mogen de vanuit het stuurhuis uitgevoerde handelingen niet worden gehinderd. In alle hoogtestanden 
moet de toegang tot en het verlaten van het stuurhuis mogelijk zijn. 

 
4. Het hefmechanisme moet vanuit het stuurhuis bediend kunnen worden. Bij de stuurstelling moeten de volgende 

indicaties zijn aangebracht: 
a) spanning aanwezig, 

b) stuurhuis in laagste stand, 
c) stuurhuis in hoogste stand, 
d) stuurhuis vergrendeld in vaste stand (indien van toepassing). 

 
5. Het hefmechanisme moet het stuurhuis in elke stand kunnen stoppen. Ingeval het stuurhuis in een bepaalde stand 

vergrendeld kan worden, moet het hefmechanisme zich bij een vergrendeling automatisch uitschakelen. Een vergrendeling 
moet onder alle bedrijfsomstandigheden gedeblokkeerd kunnen worden, ook uitgezonderd bij een totale uitval van de 
energieverzorging. 

 
6. Het hefmechanisme moet zodanig zijn uitgevoerd dat een overschrijding van de uiterste standen onmogelijk is. 
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7. Ter voorkoming van ongecontroleerd neerlaten moeten bouwkundige maatregelen zijn voorzien. Ter voorkoming van het 

gevaar van persoonlijk letsel ten gevolge van het neerlaten van het stuurhuis moeten adequate beschermende voorzieningen 
aanwezig zijn. Telkens wanneer het stuurhuis in een lagere stand wordt gezet, moet automatisch een optisch en akoestisch 

waarschuwingssignaal duidelijk waarneembaar zijn.  
 
8. In hoogte verstelbare stuurhuizen moeten zijn voorzien van een neerlaatsysteem voor noodgevallen, dat onafhankelijk 

is van het normale hefmechanisme en dat zelfs bij een totale uitval van de energievoorziening gebruikt kan worden. Dit 
noodsysteem moet vanuit het stuurhuis en vanaf het dek bediend kunnen worden. Bij het gebruik van dit noodsysteem moet 

het stuurhuis net zo snel neergelaten kunnen worden als onder normale omstandigheden. 
 
9. (zonder inhoud) 

 
10. Hydraulische leidingen slangen: 

a) zijn slechts toegestaan wanneer het gebruik daarvan in verband met het verminderen van trillingen of de 
bewegingsvrijheid van de componenten absoluut noodzakelijk is; 
b) moeten ten minste zijn berekend op de ten hoogste toegelaten werkdruk; 

c) moeten uiterlijk om de acht jaar worden vernieuwd. 
d) indien de hydraulische leidingen met slangbreukventielen zijn uitgerust, moeten ze uiterlijk om de vijftien jaar worden 

vernieuwd. 
 

11. In hoogte verstelbare stuurhuizen dienen regelmatig, echter ten minste eens in de twaalf maanden door een deskundige 
te worden onderzocht. Hierbij dient door visuele controle en controle van het functioneren te worden vastgesteld of de 
installatie veilig is.  

 
12. In hoogte verstelbare stuurhuizen en toebehoren moeten door een erkend deskundige worden gekeurd: 

a) vóór de eerste ingebruikstelling, 
b) vóór de hernieuwde ingebruikstelling na een wezenlijke verandering of reparatie, en  
c) met een regelmaat van ten minste elke vijf jaar. 

Ter gelegenheid van deze keuringen moet de voldoende sterkte en stabiliteit rekenkundig worden aangetoond. 
 

Inzake de keuring moet een door de erkend deskundige ondertekende verklaring worden opgesteld waaruit de datum van de 
keuring blijkt." 
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2.2 De tabel bij artikel 32.02, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 
De vermeldingen bij artikel 7.12 komenworden als volgt te luiden:  

“ 

Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden 

7.12 lid 4,  
2e zin 

Indicaties NVO, uiterlijk bij verlenging van het 
binnenschipcertificaat. 

 

lid 5 Stoppen en vergrendeling NVO, uiterlijk bij verlenging van het 
binnenschipcertificaat na  

1.1.2025 

lid 6 Automatische uitschakeling NVO, uiterlijk bij verlenging van het 
binnenschipcertificaat na 

1.1.2025 

lid 7, 1e en 2e 
zin 

Bouwkundige maatregelen en 
beschermende voorzieningen  

NVO, uiterlijk bij verlenging van het 
binnenschipcertificaat na 

1.1.2025 

lid 7 
3e zin 

Optisch signaal NVO, uiterlijk bij verlenging van het 
binnenschipcertificaat. 

 

lid 8 Neerlaatsysteem voor noodgevallen Indien hydraulisch neerlaten niet mogelijk is: 
NVO, uiterlijk bij verlenging van het 
binnenschipcertificaat na 

1.1.2040 

Bediening van het neerlaatsysteem 
voor noodgevallen van af het dek 

NVO, uiterlijk bij verlenging van het 
binnenschipcertificaat. 

 

De Commissie van Deskundigen kan een 
afwijking toestaan indien om technische 

redenen een andere plaats als geschikter 
wordt beoordeeld en dezelfde 

veiligheidsdoelstelling wordt bereikt. 

lid 12,  

onder c 

Keuring NVO, uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat. 

 

De Commissie van Deskundigen kan een 

ander geëigend bewijs als gelijkwaardig 
erkennen indien het rekenkundig bewijs niet 
geleverd kan worden. 

“ 
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2.3 De tabel bij artikel 32.05, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 
De vermeldingen bij artikel 7.12 komenworden als volgt te luiden:  
“ 

Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden 
Van 

kracht 

7.12 lid 4, tweede zin Indicaties NVO, uiterlijk bij verlenging van 
het binnenschipcertificaat. 

 1.1.2018 

lid 5 Stoppen en vergrendeling NVO, uiterlijk bij verlenging van 
het binnenschipcertificaat na  

1.1.2025 1.1.2018 

lid 6 Automatische uitschakeling NVO, uiterlijk bij verlenging van 
het binnenschipcertificaat na 

1.1.2025 1.1.2018 

lid 7 
eerste en tweede zin 

Bouwkundige maatregelen 
en beschermende 

voorzieningen  

NVO, uiterlijk bij verlenging van 
het binnenschipcertificaat na 

1.1.2025 1.1.2018 

lid 7 

derde zin 

Optisch signaal NVO, uiterlijk bij verlenging van 

het binnenschipcertificaat. 

 1.1.2018 

lid 8 Neerlaatsysteem voor 

noodgevallen 

Indien hydraulisch neerlaten niet 

mogelijk is: NVO, uiterlijk bij 
verlenging van het 
binnenschipcertificaat na 

1.1.2040 1.1.2018 

Bediening van het 
neerlaatsysteem voor 

noodgevallen van af het dek 

NVO, uiterlijk bij verlenging van 
het binnenschipcertificaat. 

 1.1.2018 

De Commissie van Deskundigen 
kan een afwijking toestaan 

indien om technische redenen 
een andere plaats als geschikter 

wordt beoordeeld en dezelfde 
veiligheidsdoelstelling wordt 
bereikt. 
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Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden 
Van 
kracht 

lid 12 onder c Keuring NVO, uiterlijk bij verlenging van 

het binnenschipcertificaat. 

 1.1.2018 

De Commissie van Deskundigen 

kan een ander geëigend bewijs 
als gelijkwaardig erkennen 

indien het rekenkundig bewijs 
niet geleverd kan worden. 

“ 
 
 

2.4 De tabel bij artikel 33.021, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 

De vermeldingen bij artikel 7.12 komenworden als volgt te luiden:  
“ 

Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden 

7.12 lid 4, 2e zin Indicaties NVO, uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat. 

 

lid 5 Stoppen en vergrendeling NVO, uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat na  

1.1.2025 

lid 6 Automatische uitschakeling NVO, uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat na 

1.1.2025 

lid 7, 1e en 2e 

zin 

Bouwkundige maatregelen en 

beschermende voorzieningen  

NVO, uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat na 

1.1.2025 

lid 7, 3e zin Optisch signaal NVO, uiterlijk bij verlenging van het 
binnenschipcertificaat. 

 

lid 8 Neerlaatsysteem voor 
noodgevallen 

Indien hydraulisch neerlaten niet mogelijk 
is: NVO, uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat na 

1.1.2040 
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Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden 

Bediening van het 

neerlaatsysteem voor 
noodgevallen van af het dek 

NVO, uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat. 

 

De Commissie van Deskundigen kan een 

afwijking toestaan indien om technische 
redenen een andere plaats als geschikter 
wordt beoordeeld en dezelfde 

veiligheidsdoelstelling wordt bereikt. 

lid 12, onder c Keuring NVO, uiterlijk bij verlenging van het 

binnenschipcertificaat. 

 

De Commissie van Deskundigen kan een 

ander geëigend bewijs als gelijkwaardig 
erkennen indien het rekenkundig bewijs niet 

geleverd kan worden. 

“ 
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ESI-I-2, onder „Keuringen“, tabel, wordt als volgt gewijzigd: 

 
De vermeldingen bij artikel 7.12 worden als volgt ingevoegd:  
“ 

Voorschrift  Reden Keuring  
 

Uitvoerder van de keuring 

Art. 7.12, lid 11 
In hoogte verstelbare stuurhuizen en 

toebehoren 
Na 1 jaar Deskundige 

Art. 7.12, lid 12 
In hoogte verstelbare stuurhuizen en 

toebehoren 
Na 5 jaren Erkend deskundige 

“ 
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Bijlage 2 bij CESNI/PT (16) 35 rev. 2 = RV (16) 54 rev. 1 

 
 

EFFECTRAPPORTAGE  
 
Wijziging van ES-TRIN 2015/1 

 
In hoogte verstelbare stuurhuizen 

 
 
 

1. Comité en datum 
 

De gereviseerde effectrapportage is tijdens de vergadering van de Werkgroep CESNI/PT van 29 en 30 november 2016 te 
Straatsburg onderzocht. 
 

 
2. Achtergrond bij het voorstel 

 
Op 18 februari 2009 geraakte de kapitein van het estuair schip ‘Amberes’ (bouwjaar 2007) ernstig gewond toen het stuurhuis 

onverwacht en ongecontroleerd naar beneden viel1. De mechanische vergrendeling bleef haperen, een cilinder brak af en de 
hoofdcilinder boorde zich door de vloer van het stuurhuis. Ook in Oostenrijk deed zich een gelijkaardig incident voor. Het lijkt er 
dus op dat installateurs niet allen dezelfde kwaliteitsnormen hanteren bij de installatie van deze stuurhuizen. Hierdoor ontstaat 

acuut gevaar voor de inzittenden, maar ook voor omstaanders en ander personeel die zich in de directe omgeving ervan 
bevinden. 

 
Deze ervaringen deden het besef ontstaan dat bijkomende reglementering met betrekking tot in hoogte verstelbare stuurhuizen 
zich opdrong. Het lijkt er namelijk op dat de bestaande wetgeving, ook mits degelijke handhaving, onvoldoende garanties biedt 

naar personele veiligheid toe. De installateurs nemen in deze niet steeds hun verantwoordelijkheid en schuiven bij ongevallen de 
schuld op elkaar af.  

 
Verder merken we ook dat dit type stuurhuizen meer en meer toegepast worden op binnenschepen (toenemend belang van 
aandeel containervaart), waardoor de regelgeving aan belang wint en mogelijks een herziening vraagt.  
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In de JWG werden reeds werkzaamheden verricht rond het herzien van Art. 7.12 en bijhorende bijlagen. Deze werden na de 
oprichting van CESNI door CESNI/PT overgenomen om zo opgenomen te worden in de eerste wijziging van ES-TRIN 2015/1. 

 
De overgangstermijnen werden bepaald door een inschatting te maken van de grootte van de nodige aanpassingen die zouden 
ontstaan door het toevoegen van deze nieuwe regelgeving.  

Voor de meeste wijzigingen worden de overgangsbepalingen op middellange termijn bepaald, zijnde bij vernieuwing van het 
certificaat na 2025. De aanpassingen van de noodsysteem voor neerlaten worden substantiëler ingeschat. Daarom worden 

langere overgangstermijn voorzien, namelijk bij vernieuwing van het certificaat na 2040. 
 
Het secretariaat heeft het wijzigingsvoorstel geactualiseerd met betrekking tot de nummering en de terminologie met het oog 

op een opname in ES-TRIN. Bovendien zijn de voorziene data voor de inwerkingtreding met 5 jaar opgeschort om de technische 
voorschriften in werking te laten treden in januari 2018 (aanvankelijk 2013, zie document JWG (12) 50). 

 
Aanvullend zou de dienstinstructie ESI-I-2 geactualiseerd worden met betrekking tot de erkende deskundigen en de 
deskundigen.  

 
 

3. Andere relevante regelgeving 
 

De voorgestelde wijzigingen zullen worden opgenomen in de eerste herziening van de ES-TRIN (2015/1). Lidstaten of 
internationale wetgevende organisaties kunnen desgewenst naar deze standaard verwijzen en deze regelgeving toepasselijk 
maken voor hun bevoegdheidsgebied. Alle lidstaten die de Europese richtlijn ‘technische voorschriften voor binnenschepen’ 

(herziene richtlijn 2006/87/EG) omzetten zullen in elk geval rechtstreeks deze wijzigingen aannemen. 
 

De wijzigingen zouden indien aangenomen ook een rechtstreekse invloed hebben op de Rijnregelgeving aangezien het ROSR 
verwijst naar de ES-TRIN standaard.  
 

Dit geldt ook voor andere internationale organisaties die naar de ES-TRIN regelgeving verwijzen.  
 

De uitgebreide impact van de wijzigende regelgeving is niet problematisch en conflicteert niet rechtstreeks met andere reeds 
bestaande regelgeving hieromtrent op nationaal of regionaal niveau. 
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4. Stakeholders 

 
De belangrijkste stakeholders zijn de brancheorganisaties EBU (European Barge Union) en ESO (European Skippers 

Organisation). 
 
De Gemeenschappelijke Werkgroep had in 2012 een wijzigingsvoorstel goedgekeurd (JWG (12) 50) en het bedrijfsleven 

verzocht te reageren (JWG (12)m 63, punt 3.1). Er werd destijds geen enkele reactie van het bedrijfsleven ontvangen. 
 

Op de laatste bijeenkomst van CESNI/PT (23 februari 2016) werden door de vertegenwoordiger van EBU en ESO wel 
opmerkingen geformuleerd. De werkgroep heeft als volgt op hun voorstellen gereageerd, namelijk dat de werkgroep:  
- “geen voorstander is van schrapping van de onderdelen b) en c) van het vierde lid van artikel 7.12. Het is belangrijk om 

te weten of het stuurhuis zich in de laagste stand bevindt om een aanvaring met een brug te voorkomen en eveneens of het 
stuurhuis zich in hoogste stand bevindt om zeker te zijn dat men voldoende zicht heeft. Deze informatie is voor de stuurman 

van belang; 
- geen voorstander is van schrapping van de woorden “vanaf het dek” in lid 8 van artikel 7.12. Indien nodig kan hierdoor 
een stuurman in het stuurhuis gered worden; 

- geen voorstander is van een verlenging van de periode voor de keuringen van 5 tot 10 jaar in lid 12 van artikel 7.12. 
Deze periodes zijn namelijk korter dan voor kranen of liften.” (zie CESNI/PT (16)m 24, punt 4.7) 

 
Op vraag van de Nederlandse delegatie werd door EBU/ESO een enquête uitgevoerd waarbij schipper/eigenaars bevraagd 

werden over de gevolgen van de nieuwe regels voor in hoogte verstelbare stuurhuizen. De Belgische delegatie betuigt hiervoor 
graag zijn dankbaarheid. De resultaten van deze enquête zijn op vrijdag 29 juli aan de Belgische delegatie overgemaakt en zijn 
in de bijlage van document CESNI/PT (16) 73 beschikbaar. 

Heel opvallend in deze enquête is dat de bevraagden denken dat deze nieuwe regelgeving vooral zou moeten bijdragen aan het 
vermijden van aanvaringen met bruggen, terwijl dit niet zo is omdat lid 9 van deze regelgeving niet ingevuld werd. 

Uit de enquête blijkt ook dat er heel wat misvattingen bestaan over het noodzaksysteem (achtste lid, tweede zin) en over de 
bouwkundige en beschermende maatregelen ter voorkoming van persoonlijke letsels (zevende lid, eerste en tweede zin), 
waardoor wellicht een toevoeging aan de database zal noodzakelijk zijn. Het moet duidelijk zijn dat een noodzaksysteem enkel 

op het hydraulische systeem mogelijk zal zijn aangezien dit ook bij een totale stroomuitval moet werken. Daarnaast zal het 
opportuun zijn om deze bediening in een kastje of achter een deurtje te steken met de nodige opschriften zodat een 

ongelukkige bediening uitgesloten is. 
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Tot slot wensen wij ook te benadrukken dat de vergrendeling van het stuurhuis door de bijkomende technische complexiteit een 

bijkomend risico vormt in plaats van een veiligheidsmaatregel. De binnenvaartuigen die langs de kust varen, zijn omwille van 
de IMO-regelgeving verplicht om hiermee uitgerust te zijn. Het kan en mag zeker niet de bedoeling zijn om de gewone 

binnenvaartuigen verplicht met een mechanische vergrendeling uit te rusten. 
 
5. Kosten bedrijfsleven 

 
Deel van de vloot waarop nieuwe regelgeving van toepassing is (Q) 

 
Exacte cijfers van het aantal binnenschepen die met een in hoogte verstelbaar stuurhuis zijn uitgerust zijn niet beschikbaar. 
Deze gegevens staan namelijk niet vermeld in het communautair certificaat of certificaat van onderzoek. 

Wel weten we uit waarnemingen dat de meeste binnenschepen die containers vervoeren ingericht zijn met een dergelijk 
stuurhuis. Voor dit type schepen biedt dit namelijk de grootste meerwaarde. 

 
Om de inschatting zo juist mogelijk te maken lijkt het best om van een maximale toepassing van de technologie uit te gaan, om 
zo een ‘worst case scenario’ kostprijs van de maatregel te berekenen. Dit wil zeggen de er uitgegaan wordt van een scenario 

waar 100% van de schepen die containers vervoeren gebruik maakt van deze technologie. In realiteit zijn een aantal van deze 
schepen niet met een in hoogte verstelbaar stuurhuis ingericht, maar zien we ook dat sommige tankschepen dit wel hebben. 

Daarom beschouwen we de volledige containervaart als representatief bij deze effectrapportage. 
De Europese binnenvaartvloot bestaat uit ca. 18.000 schepen2, waarvan een 7.000 droge lading schepen. 14 procent van de 

totale vervoerde lading3 bestaat uit containers. 
 
Berekening van het aandeel schepen die containers vervoert op regelmatige basis wordt dan: 

 
(18.000 x 14)/100 = +/- 2500 schepen 

 
Kost voor aanpassing bestaande installatie per schip - kost per eenheid (C) 
 

Naar aanleiding van deze effectrapportage werden de firma’s SERVICE ELECTRO en SERVICE HYDRO uit Antwerpen 
aangesproken om op een bestaand schip te gaan kijken welke aanpassingen nodig waren om aan voorgestelde regelgeving te 

voldoen. 
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Na een plaatsbezoek op een schip met in hoogte verstelbaar stuurhuis werd een raming gemaakt van de kost voor de 

aanpassingen aan de hydrauliek en elektronica: 
Kost aanpassing hydraulische installatie: 4.122 euro (excl. BTW) 

Kost aanpassing elektrische installatie: 2.379 euro (excl. BTW) 
 
Voor het onderzochte schip kwam de totale ombouwkost (excl. BTW) op +/- 6500 euro. Het onderzochte schip bleek 

volgens experts representatief voor een schip met dergelijke installatie. 
 

Uit de enquête van EBU/ESO kunnen we opmaken dat de vaartuigen in het slechtste geval de kosten ramen op ongeveer 7.500 
euro. We kunnen er dus van uit gaan dat we eerder een goede inschatting gemaakt hebben met 6.500 euro voor de totale kost. 
Uit de resultaten van de enquête blijkt ook dat er een differentiatie gemaakt is volgens de kosten per vaartuig, wat meteen een 

dieper inzicht geeft op de impact van de wijziging. 
 

Kost om de bestaande installaties aan te passen per vaartuig – kost per eenheid (C) – berekend per lid van artikel 
7.12. 
In het kader van dit effectrapport, hebben we ook contact opgenomen met de eigenaars van de vaartuigen AMBERES en DESEO 

- beide binnenschepen, eveneens geschikt voor niet-internationale zeereizen langs de kust - om de noodzakelijke wijzigingen op 
deze vaartuigen vast te stellen zodat ze aan de voorgestelde regelgeving voldoen. 

 
Kosten voor de leden 4 en 7: 4.500 euro 

De aanpassing vereist bedrading, een aantal elektronische componenten en sensoren, PLC-programmering, aanpassingen aan 
de desk en de signalering. 
 

Kosten voor lid 5: 
De aanpassing “Een vergrendeling moet onder alle bedrijfsomstandigheden gedeblokkeerd kunnen worden, ook bij een totale 

uitval van de energieverzorging” is technisch niet haalbaar zonder de installatie van een hydraulische handpomp en 
verschillende hydraulische kleppen. 
Deze aanpassing zou de installatie onbetrouwbaar en zelf onveilig maken. Er zou voor dit type vaartuigen bijgevolg een 

mogelijkheid moeten bestaan om energie af te nemen van het voorschip met een “backup elektrische kabel”. 
Daarom vraagt de Belgische delegatie om een aanpassing aan het lid door te voeren naar “Een vergrendeling moet onder alle 

bedrijfsomstandigheden gedeblokkeerd kunnen worden, uitgezonderd bij een totale uitval van de energieverzorging.” 
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Deze impact is bijna uitsluitend voor zeegaande binnenvaartuigen. Als de installatie volgens goed vakmanschap geconstrueerd 

is en het stuurhuis kan onder extreme situaties niet naar beneden gebracht worden, dan kan het vaartuig steeds in een 
zeehaven aanlopen. 

 
Kosten voor lid 8: 1.500 euro 
De meeste vaartuigen hebben geen neerlaatsysteem voor noodgevallen dat vanaf dek kan bediend worden. De wijziging is 

beperkt tot het toevoegen van enkele hydraulische slangen en een klep. 
 

Kosten voor lid 9: 30.000 euro (bij de vernieuwing van het certificaat en het onderzoek van het schip op het 
droge) 
De volgende uitrusting werd in optie genomen:  

Houder met glycol en een drukmeter, dat onvermijdelijk samen gaat met de bathymetrie. Deze uitrusting maakt de omzetting 
naar hoogte in meters boven de waterlijn. 

Omdat de kost zo hoog is, ondersteunt de Belgische delegatie verschillende optie als mogelijke oplossing om de ongevallen van 
aanvaringen met bruggen te reduceren. 
Dit lid is in het huidige voorstel niet weerhouden en “zonder inhoud” gelaten. 

 
Kosten voor lid 10: van 12.000 euro tot 17.000 euro 

 
De vernieuwing van de flexibele slangen zijn een heel hoge kost wanneer de slangen in een bundel geplaatst zijn met 

elektrische kabels. Om dit te illustreren zijn hieronder twee afbeeldingen toegevoegd van de bundel in de kolom van de 
“Amberes”. 
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Elke kabel en elke slang moet vanaf de connectie afgekoppeld worden. Het prijsverschil wordt vooral gemaakt in het aantal 

trappen (1 of 2) in de uitschuifbare kolom. 
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Dit onderhoud heeft een impact om ongeveer alle vaartuigen. De slijtage is afhankelijk van de constructie, de kwaliteit en de 

buiging van de flexibele slangen en het aantal keer dat het stuurhuis op en neer beweegt. Vroeg of laat moet het onderhoud 
gebeuren. De scheepseigenaar zal verplicht zijn om de volledige bundel te vervangen wanneer een slang versleten is. Daartoe is 

de vijfjaarlijkse keuring van de installatie ook verplicht. 
 
De Belgische delegatie vraagt de mogelijkheid om de levensduur van de flexibele slangen op te trekken tot vijftien jaar, 

uitsluitend in het geval de flexibele slangen met veiligheidskleppen zijn uitgerust. We beschouwen de veiligheidskleppen dan 
ook als een bijkomende maatregel voor een verhoging van de veiligheid. 

 
 
Totale kost voor bedrijfsleven (Q x C) – worst case scenario 

 
Uitgaande van een worst-case scenario in samenstelling van de vloot (alle schepen die voornamelijk containers vervoeren zijn 

uitgerust met een in hoogte verstelbaar stuurhuis) komt de totale kost voor het bedrijfsleven op: 
 
2500 (Q) x 6500 (P) = 16.250.000 euro 

 
 

Met de enquête aangeleverd door EBU/ESO en de Nederlandse delegatie kunnen we echter een meer gedifferentieerd overzicht 
maken van de kostprijs van de aanpassingen per lid. 

Bovendien kunnen we ook een betere inschatting maken van het aantal vaartuigen dat met verstelbare stuurhuizen uitgerust 
zijn en die er dan ook door geïmpliceerd zijn. 
-  Aantal motorvrachtschepen (die containers vervoeren) met verstelbaar stuurhuis: 1800 

-  Aantal motortankschepen met verstelbaar stuurhuis: 720 
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-  Aantal andere vaartuigen (vooral duwboten) met verstelbaar stuurhuis: 720 
 

Deze inschatting van 3240 vaartuigen die met een verstelbaar stuurhuis uitgerust zijn, zou meteen ook een betere raming 
geven van de totale kostprijs: 

 
 
 

 
 

  

 Percentage vaartuigen Aantal vaartuigen Kostprijs Totale kostprijs 

artikel 7.12, vierde lid 80% 2592 € 500,00 € 1.296.000,00 

artikel 7.12, vijfde lid, eerste zin 3% 97 € 2.500,00 € 243.000,00 

artikel 7.12, vijfde lid, tweede zin 14% 454 € 1.500,00 € 680.400,00 

artikel 7.12, vijfde lid, derde zin 18% 583 € 2.000,00 € 1.166.400,00 

artikel 7.12, zesde lid 9% 292 € 1.500,00 € 437.400,00 

artikel 7.12, zevende lid, eerste zin 25% 810 € 2.000,00 € 1.620.000,00 

artikel 7.12, zevende lid, tweede zin 30% 972 € 2.000,00 € 1.944.000,00 

artikel 7.12, zevende lid, derde zin 25% 810 € 500,00 € 405.000,00 

artikel 7.12, achtste lid, eerste zin 13% 421 € 1.000,00 € 421.200,00 

artikel 7.12, achtste lid, tweede zin 84% 2722 € 500,00 € 1.360.800,00 

artikel 7.12, twaalfde lid 100% 3240 € 1.500,00 € 4.860.000,00 

   € 15.500,00 € 14.434.200,00 



- 19 - 

 

a/cesni16_35nl_rev2 

6. Baten bedrijfsleven 

 
De voordelen van het aanpassen van de regelgeving voor in hoogte verstelbare stuurhuizen is niet direct monetair 

waardeerbaar. Het zal geen directe winst opleveren voor de binnenvaartondernemers door een verlagen van operationele 
kosten of verhogen van inkomsten. 
 

Tegenover de kost van de bijkomende uitrusting staat echter wel een aanzienlijk verhoogd niveau van veiligheid. De baten 
liggen dan ook in het vermijden van menselijk letsel, waardoor ziektekosten of in het slechtste geval gedeeltelijke of volledige 

werkonbekwaamheid vermeden wordt. 
Deze monetaire kosten kunnen potentieel erg hoog oplopen. 
 

De baten zijn dus in eerste fase de vermeden kosten van incidenten door verhoogde veiligheid en in tweede fase vermijden van 
menselijk leed. 

 
De kosten om het stuurhuis van het vaartuig “Amberes” te vernieuwen na het ongeval bedroegen ongeveer 137.000 euro, 
uitgezonderd de kosten voor verwondingen, derving of rechtszaken. 

De totale kostprijs van het ongeval werden uiteindelijk geraamd op 350.000 euro. 
De schipper die zware verwondingen had opgelopen, was meer dan een jaar arbeidsongeschikt. Hij heeft ondertussen zijn 

vroegere werkzaamheden terug opgenomen, maar heeft nog steeds last van het ongeval. 
De installateur van het stuurhuis ging bankroet, na de rechtszaak omdat hij verantwoordelijk werd geacht voor de slechte 

werking van het verstelbare stuurhuis. Ondertussen is de firma ook terug actief op de binnenvaartmarkt voor de (verstelbare) 
stuurhuizen. 
 

We beschikken niet over de kosten van het Oostenrijkse ongeval, maar deze kosten zullen ongetwijfeld in dezelfde grootteorde 
liggen. In Oostenrijk viel er echter een dodelijk slachtoffer te betreuren. De economische kost en het immaterieel leed dat 

hiermee gepaard gaat, is veel aanzienlijker en gaat ver boven de kostprijs van de voorgestelde aanpassingen. 
 
 

7. Kosten en baten overheid 
 

Navraag bij de inspectiediensten in België leerde dat voor de bijkomende regelgeving geen significante extra werklast verwacht 
wordt bij inspecties. De voorgestelde wijzigingen kunnen eenvoudigweg mee opgenomen bij, en gecontroleerd worden tijdens 
de reeds toegepaste procedures. 
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De overheden zijn daarnaast steeds gebaat met een veilige vloot door het vermijden van incidenten  en het operationeel 

houden van alle territoriale vaarwegen. Een impact op vrachttarieven wordt gezien de beperkte investering niet verwacht. Een 
impact voor de consument is dus erg onwaarschijnlijk. 

 
 
8. Bronnen 

 
1  http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid10435-kapitein-gewond-door-neerstortend- stuurhuis-amberes.html 
2  http://informatie.binnenvaart.nl/schepen/vlootstatistiek 
3 http://www.inlandnavigation.eu/what-we-do/facts-figures/ 
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