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WERKGROEP TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

 
 

Moratorium voor bepaalde overgangsbepalingen  
Eisen aan het voortstuwingssysteem van passagiersschepen  
Artikel 19.07 ES-TRIN 
 
 
Mededeling van het secretariaat 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

De werkgroep CESNI/PT heeft in november 2017 het voorstel van de EBU voor de overgangsbepalingen voor 
voortstuwingssystemen van passagiersschepen (CESNI/PT (17)m 91, punt 3 f) zorgvuldig onderzocht. Er is een 
compromisvoorstel tot stand gekomen, met een studievoorbehoud van de Franse delegatie. 

 
In de bijlage vindt u het herziene voorstel voor de overgangsbepalingen met betrekking tot artikel 19.07 van ES-TRIN, dat 

het secretariaat heeft opgesteld overeenkomstig de daartoe door de werkgroep verstrekte opdracht. Gezien het 
toepassingsgebied van het moratorium voor bepaalde overgangsbepalingen betreffen de wijzigingen zowel artikel 32.02, 
tweede lid, alsook artikel 32.05, vijfde lid, van ES-TRIN. 

 
De werkgroep zou dit herziene voorstel (dat beschikbaar is in de vier werktalen) in februari 2018 kunnen bespreken en 

kunnen beslissen of dit wijzigingsvoorstel in het kader van de goedkeuring van de volgende versie van de ES-TRIN aan het 
Comité voorgelegd moet worden, zodat de wijziging wordt opgenomen. 
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Bijlage bij CESNI/PT (17) 77 rev. 1 

 
1. De tabel bij artikel 32.02, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 
De vermelding bij artikel 19.07, tweede lid, komt als volgt te luiden: 
 

Artikel en lid Inhoud Termijn, resp. opmerkingen  

19.07 lid 2 Tweede, onafhankelijk 

voortstuwingssysteem in 
een gescheiden 
machinekamer 

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat van 

onderzoek na  

1.1.2020 

N.V.O. voor passagiersschepen die voldoen aan de 

volgende eisen: 

 

   a) De bestaande brandblusinstallatie ter bescherming van de 

machinekamer zoals bedoeld in artikel 19.12, negende lid, kan 
zonder risico’s voor de personen die zich in de machinekamer 
bevinden meteen in werking treden.  

 

   Indien dit niet het geval is, worden de verbrandingsmotoren in 
de machinekamer tegen brand beschermd door een 

aanvullende brandblusinstallatie voor de bescherming 
van objecten die zonder risico’s voor de personen die zich in de 

ruimte bevinden, meteen in werking kan treden.  

 

   b)  In afwijking van artikel 13.06 is voor   
   -  geïsoleerde verbrandingsmotoren, 

-  geïsoleerde generatoren en 
-  het hoofdschakelpaneel, 

 

   een brandblusinstallatie ter bescherming van objecten tegen 
brand vereist die zonder risico’s voor de personen die zich in de 
machinekamer bevinden, meteen in werking kan treden. 

 

   c)  Brandblusinstallaties ter bescherming van objecten zoals 
bedoeld in onderdeel a en b moeten door een deskundig bedrijf 

worden geïnstalleerd. Verder gelden de eisen van artikel 13.05, 
negende lid, dienovereenkomstig. 

 

   d)  Aanvullend op de lensinrichting overeenkomstig 

artikel 8.08 moet in de machinekamer een extra 
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lenspomp aanwezig zijn.  

   Het vermogen (Q) in l/min wordt berekend volgens de formule Q 
= d2².  

 

   Daarbij moet d2 volgens artikel 8.08, derde lid, worden berekend 
en moet voor „l“ van de grootste lengte van de machinekamer 
worden uitgegaan.  

 

   De lenspomp moet zich in een veilige zone bevinden. De 
pomp en de afsluiters moeten vanaf een geschikte plaats 

boven het hoofddek ingeschakeld kunnen worden.  

 

   e)  Alle pompen in de machinekamer die voor het lenzen 
gebruikt kunnen worden, moeten in totaal ten minste 3000 

l/min kunnen afpompen. 

 

   f)  De onderdelen d en e gelden niet wanneer de 

hoofdmotoren als de machinekamer volgelopen is, zich 
boven de waterlijn in beschadigde toestand bevinden. 

 

 
2. De tabel bij artikel 32.05, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 
De vermelding bij artikel 19.07, tweede lid, komt als volgt te luiden: 
 

Artikel en lid Inhoud Termijn, resp. opmerkingen  
Van 

kracht 

19.07 lid 2 Tweede, onafhankelijk 

voortstuwingssysteem in 
een gescheiden 

machinekamer 

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het certificaat van 

onderzoek na  

1.1.2020 1.1.2020 

N.V.O. voor passagiersschepen die voldoen aan de 

volgende eisen: 

 1.1.2020 

  a) De bestaande brandblusinstallatie ter bescherming 

van de machinekamer zoals bedoeld in artikel 19.12, 
negende lid, kan zonder risico’s voor de personen die zich 

in de machinekamer bevinden meteen in werking treden.  

  

   Indien dit niet het geval is, worden de 
verbrandingsmotoren in de machinekamer tegen brand 
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beschermd door een aanvullende brandblusinstallatie voor 

de bescherming van objecten die zonder risico’s voor de 
personen die zich in de ruimte bevinden, meteen in 

werking kan treden.  
   b)  In afwijking van artikel 13.06 is voor    
   -  geïsoleerde verbrandingsmotoren, 

-  geïsoleerde generatoren en 
-  het hoofdschakelpaneel, 

  

   een brandblusinstallatie ter bescherming van objecten 
tegen brand vereist die zonder risico’s voor de personen 
die zich in de machinekamer bevinden, meteen in werking 

kan treden. 

  

   c)  Brandblusinstallaties ter bescherming van objecten 

zoals bedoeld in onderdeel a en b moeten door een 
vakbedrijf worden geïnstalleerd. Verder gelden de eisen 
van artikel 13.05, negende lid, dienovereenkomstig. 

  

   d)  Aanvullend op de lensinrichting overeenkomstig 
artikel 8.08 moet in de machinekamer een extra lenspomp 

aanwezig zijn.  

  

   Het vermogen (Q) in l/min wordt berekend volgens de 

formule Q = d2².  

  

   Daarbij moet d2 volgens artikel 8.08, derde lid, worden 
berekend en moet voor „l“ van de grootste lengte van de 

machinekamer worden uitgegaan.  

  

   De lenspomp moet zich in een veilige zone bevinden. De 

pomp en de afsluiters moeten vanaf een geschikte plaats 
boven het hoofddek ingeschakeld kunnen worden. 

  

   e)  Alle pompen in de machinekamer die voor het 

lenzen gebruikt kunnen worden, moeten in totaal ten 
minste 3000 l/min kunnen afpompen. 

  

   f)  De onderdelen d en e gelden niet wanneer de 
hoofdmotoren als de machinekamer volgelopen is, zich 
boven de waterlijn in beschadigde toestand bevinden. 

  

*** 
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CESNI/PT (17)m 93 15 januari 2018 
 

3. Onderzoek en strategisch overleg over de overgangsbepalingen in de binnenvaart (CESNI-2016-1; I) 
 

f)   Eisen aan het voortstuwingssysteem van passagiersschepen  
 

Dhr. VETTER licht het voorstel van de EBU toe voor de overgangsbepaling met betrekking tot de eisen aan het 

voortstuwingssysteem van passagiersschepen. Met dit voorstel, dat op het verrichte onderzoek is gebaseerd, kan een 
gelijkwaardige veiligheid worden gegarandeerd in de geïdentificeerde kritieke situaties, namelijk een brand of instromend 
water in de machinekamer. Het debiet van de lenspompen moet minstens 3000 l/min bedragen om tijd te winnen en een 

veilige omgeving voor de evacuatie van de passagiers te bieden.  
 

Na de uitgebreide bespreking van het voorstel van de EBU vat de VOORZITSTER het overleg als volgt samen: 
op voorstel van het secretariaat wordt de formulering van de onderdelen a), b) en c) aanzienlijk aangepast om rekening te 
houden met de overige voorschriften van ES-TRIN en de tekst te verduidelijken;  

de voorziene brandblusinstallaties moeten voorkomen dat de brand zich buiten de machinekamer verspreidt en het schip in 
staat stellen het traject op eigen kracht voort te zetten;  

in tegenstelling tot de zeevaartregelgeving (bijvoorbeeld MSC/Circ. 1387) omvat ES-TRIN geen voorschriften voor 
brandblusinstallaties ter bescherming van objecten. Het gebruik van dergelijke installaties is zelfs verboden bij artikel 13.06 
van ES-TRIN. De werkgroep beslist een uitzondering op dit artikel te voorzien, maar ook te verwijzen naar een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de aanleg van deze installaties. Daarnaast zullen de vereisten van artikel 13.05, negende lid, analoog van 
toepassing worden. Indien dit nodig wordt geacht, kan het opstellen van technische voorschriften voor brandblusinstallaties ter 

bescherming van objecten worden voorgesteld voor het volgende werkprogramma van CESNI;  
de in onderdeel d) bedoelde pomp wordt toegevoegd aan de pompen die al zijn voorzien in toepassing van artikel 8.08 van 
ES-TRIN;  

op voorstel van dhr. Eriksson wordt het secretariaat verzocht het gebruik van de termen "hoofddek" (of "schottendek") in 
onderdeel d) te verifiëren; 

de "waterlijn in beschadigde toestand" hangt af van de omvang en locatie van de bres. Omdat het de bedoeling is een 
veiligheidsniveau te garanderen dat gelijkwaardig is aan het inbouwen van schotten in de machinekamer, wil de werkgroep 

"als de machinekamer volgelopen is" toevoegen aan onderdeel f). 
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De VOORZITSTER verzoekt het secretariaat de laatste hand te leggen aan het voorstel tot wijziging van ES-TRIN (zie 
CESNI/PT (17) 77 rev. 1) en de verschillende taalversies ter beschikking te stellen.  

 
Omdat het voorstel pas laat beschikbaar was, maakt de FRANSE DELEGATIE een studievoorbehoud, zodat er op nationaal 
niveau overleg kan plaatsvinden (binnen een termijn van vier weken na ontvangst van het herziene voorstel in het Frans). 
 


