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Wijziging van ES-TRIN 2017/1 
Overgangsbepalingen van artikel 19.06 van ES-TRIN 

Vluchtwegen niet door keukens 
 

 
Mededeling van het secretariaat 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Het secretariaat doet een voorstel voor de wijziging van ESTRIN 2017/1 inzake de vluchtwegen niet door keukens 

toekomen. 
 
De Werkgroep CESNI/PT heeft in september 2017 het wijzigingsvoorstel voor ES-TRIN in bijlage 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 (17)m 75, punt 4e). 
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Bijlage bij CESNI/PT (17) 69 rev. 1 

 
1. De tabel bij artikel 32.02, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 
De vermelding bij artikel 19.06, zesde lid, onder c, komt als volgt te luiden: 
“” 

Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden 

19.06 lid 6, 
onder c 

Vluchtwegen niet door 
keukens 

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

1.1.2020 

   Indien het realiseren van een vluchtweg anders 

dan door de keuken technisch niet uitvoerbaar is 
of de toepassing ervan onevenredige kosten vergt, 

mag het binnenschipcertificaat slechts worden 
verlengd indien: 

 

   de risico’s die de vluchtweg door de keuken met 

zich meebrengt, geanalyseerd zijn, en 

 

   de aanbevelingen op grond van deze beperkte 

risicoanalyse ten genoegen van de Commissie van 
deskundigen in de keuken zijn doorgevoerd. 

 

   In deze beperkte risicoanalyse worden ten minste de 

volgende punten in aanmerking genomen: 

 

   de toegankelijkheid van de vluchtweg;  

   de brandrisico’s;  
   de gevaren van hete oppervlakken;  
   het risico op de vloeren uit te glijden of te struikelen;  

   bijzondere risico’s voor bepaalde doelgroepen zoals 
personen met een beperkte mobiliteit. 

 

” 
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2. De tabel bij artikel 32.05, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 
De vermelding bij artikel 19.06, zesde lid, onder c, komt als volgt te luiden: 

 
“ 

Artikel en lid Inhoud Termijn en voorwaarden Van 
kracht 

19.06 lid 6, 
onder c 

Vluchtwegen niet door 
keukens 

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

1.1.2020 1.1.2020 

   Indien het realiseren van een vluchtweg 

anders dan door de keuken technisch niet 
uitvoerbaar is of de toepassing ervan 

onevenredige kosten vergt, mag het 
binnenschipcertificaat slechts worden verlengd 
indien: 

  

   a) de risico’s die de vluchtweg door de 
keuken met zich meebrengt, geanalyseerd 

zijn, en 

  

   b) de aanbevelingen op grond van deze 
beperkte risicoanalyse ten genoegen van de 

Commissie van deskundigen in de keuken zijn 
doorgevoerd. 

  

   In deze beperkte risicoanalyse worden ten 
minste de volgende punten in aanmerking 
genomen: 

  

   a) de toegankelijkheid van de vluchtweg;   
   b) de brandrisico’s;   

   c) de gevaren van hete oppervlakken;   
   d) het risico op de vloeren uit te glijden of 

te struikelen; 

  

   e) bijzondere risico’s voor bepaalde 
doelgroepen zoals personen met een beperkte 

mobiliteit. 
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Wordt onderbouwd door CESNI/PT (17) 36  

Hieruit blijkt dat deze eis zonder dat er incidenten plaats hebben gevonden overgenomen is vanuit de voorschriften die voor 
de zeevaart gelden. 

 
De conclusie is dat Vluchtwegen door keukens kunnen worden toegelaten wanneer door middel van een vereenvoudigde 
risicoanalyse die door een erkend deskundige werd opgesteld, is aangetoond dat het mogelijk is een veilige vluchtweg door 

de keuken te voorzien door aan de in I.10 genoemde criteria te voldoen en de vastgelegde maatregelen uit te voeren 
 

Om een vluchtweg toe te kunnen laten, zou met de volgende punten rekening gehouden moeten worden: 
o Een vluchtweg door de keuken moet veilig zijn. 
o Hete oppervlakken en materialen moeten zich ten opzichte van de zijdelingse afbakening van de vluchtweg op een 

afstand van ten minste 2 m bevinden. 
o Zowel in de lengte als in de breedte moet in de vloer duidelijk aangegeven zijn hoe de vluchtweg verloopt. 

o De vloer moet slipvrij zijn. 
Hiertoe moet door middel van een vereenvoudigde risicoanalyse worden onderzocht waar zich in de huidige toestand de 
keukeninrichtingen bevinden, hoe groot de afstanden zijn tussen de hete oppervlakken, respectievelijk de hete delen en de 

grens van de vluchtweg en wat voor vloer er ligt in de zones waar de vluchtweg loopt. Dit moet duidelijk op schrift worden 
gesteld. 

 
Om een vluchtweg door een keuken toe te kunnen laten, moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

1) Voor de vluchtweg door de keuken moet een vereenvoudigde risicoanalyse worden verricht. Dit kan door een erkend 
deskundige worden gedaan. De plaatselijke situatie (traject van de vluchtweg, afstanden tot hete oppervlakken, soort vloer) 
moet geanalyseerd worden. 

2) Naar aanleiding van deze analyse moet de deskundige op eigen verantwoordelijkheid een maatregelenpakket voor een 
veilige vluchtweg door de keuken opstellen. Een controle door of oplevering ten overstaan van een autoriteit is niet nodig. 

3) De maatregelen voor de vluchtweg door de keuken moeten ten uitvoer worden gebracht. 
4) Na de verbouwing en een oplevering waarbij geen gebreken meer werden vastgesteld, is een veilige vluchtweg door de 
keuken bereikt. 

5) De vereenvoudigde risicoanalyse moet bij elke verlenging van het certificaat van onderzoek worden voorgelegd en de 
Commissie van Deskundigen moet de tenuitvoerlegging, respectievelijk de naleving van de eisen controleren. 

 
Op voorwaarde dat er maatregelen worden getroffen tegen brand, hete oppervlakken / materialen en uitglijden, is een veilige 
vluchtweg door de keuken zondermeer haalbaar. 
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De kosten voor de levering, het inbouwen en de installatie van bijvoorbeeld textiele brandwerende schermdoeken worden op 

ca. € 15.000 tot € 20.000 geraamd. 
Afgezien van de kosten voor de verbouwing en de aanvullende uitrusting moet opgekomen worden voor de kosten van de 

vereenvoudigde risicoanalyse. 


