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I.1. Achtergrond 

 

In opdracht van de EBU wordt een expertise opgesteld met betrekking tot artikel 15.06, zesde lid, 

onderdeel c van het ROSR, “Vluchtwegen niet door de keuken”. Dit artikel is op grond van 

artikel 24.02, tweede lid, van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn van toepassing bij 

Nieuwbouw, Vervanging en Ombouw (N.V.O.) en voor schepen die al in bedrijf zijn uiterlijk bij 

verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2020. 

“N.V.O.”: het voorschrift geldt niet voor schepen die al in bedrijf zijn, tenzij de desbetreffende 

delen worden vervangen of omgebouwd, dat wil zeggen dat het voorschrift alleen geldt voor 

nieuw te bouwen schepen, of als desbetreffende delen of sectoren worden vervangen of 

verbouwd. Als de bestaande delen door delen worden vervangen die technisch of qua bouwwijze 

gelijk zijn, wordt dit volgens de overgangsbepalingen niet als vervanging “V” beschouwd.  
 

„Verlenging van het certificaat“: aan het voorschrift moet zijn voldaan bij de eerstvolgende 

verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek na de daarop 

aangegeven datum. 

 

 
I.2. Doelstelling 

- Inventarisatie van betroffen schepen 

- Door middel van een analyse van de ingewonnen informatie en een onderzoek naar 

de brandbeschermings- en veiligheidsplannen van de desbetreffende dagtocht- en 

hotelschepen moet vastgesteld worden welke eisen een rol spelen als het gaat om de 

veiligheid in het kader van het verbod op vluchtwegen door keukens. 

- Daarbij is het van belang om tevens in de overwegingen mee te nemen in hoeverre 

de huidige situatie tot ongevallen geleid heeft of in hoeverre de veiligheid aan boord 

van passagiersschepen ooit in het geding is gekomen. 

- Aan de hand van de beoordeling van het probleem moet vastgesteld worden of 

vluchtwegen door keukens zo voorzien kunnen worden dat zij veilig zijn, 

respectievelijk of er alternatieven gevonden kunnen worden en zo ja, tegen welke 

kosten. 

- De resultaten van de expertise moeten tot aanbevelingen leiden. 
 

 

I.3. Taakomschrijving: 

 

Aanleiding voor de expertise is het tijdelijke voorschrift met betrekking tot artikel 15.06, zesde 

lid, onderdeel c van het ROSR, “Vluchtwegen niet door keukens”. Dit voorschrift geldt bij  

N.V.O. of uiterlijk bij de verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2020“, zoals 

bepaald in hoofdstuk 24 van het ROSR, “Overgangs- en slotbepalingen”. 
 

Het voorschrift geldt sinds 1.1.2006 en is een basisregel die uit de zeevaart werd overgenomen en 

behelst dat vluchtwegen niet door ruimten met een verhoogd veiligheidsrisico (vuur, hete 

oppervlakken/materialen, risico op uitglijden, enz.) mogen leiden. Het voorschrift heeft tot doel 

in geval van nood een veilige vluchtweg te kunnen waarborgen. 
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Met betrekking tot de invoering van het bovengenoemde voorschrift en de redenen daarvoor 

(technische redenen, in overweging genomen risico’s, enz.), alsmede de vraag, waarom 

vluchtwegen niet door de keuken mogen leiden, heeft ondergetekende een telefoongesprek met 

de heer Gernot Pauli, hoofdingenieur van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) 

gevoerd. Tijdens dit gesprek werden de volgende punten besproken : 

- Waarom werd dit voorschrift destijds noodzakelijk geacht? 

- Hadden er zich toen de eis werd gesteld dat “vluchtwegen niet door keukens mogen leiden” 

ongevallen, letsel, of andere problemen voorgedaan? 

- Werd nagegaan of dit voorschrift, “vluchtwegen niet door keukens”, dit soort ongevallen, 

letsel of andere problemen zou kunnen voorkomen? 

 

 
I.4. Onderzoek  / Achtergrondinformatie 

 

I.4.1. Verricht onderzoek 

 

- Op 10.10.2016 vond een kick-off-meeting plaats bij IG RiverCruise in Hamburg  

over de op te stellen expertise. 

- In de tijd van oktober 2016 tot januari 2017 werd uiteenlopende informatie 

ingewonnen met betrekking tot de vluchtwegen door keukens. Er werden 

gesprekken gevoerd met de bevoegde erkende deskundigen voor de betroffen 

rederijen, waaronder Viking River Cruises, KD Cruises, Global River Cruises, 

A‘Rosa en talrijke andere rederijen. 

- De heer Rolf Reichlin van Uniworld/GRC Global River Cruises heeft 

ondergetekende met advies ter zijde gestaan. 

- Alle riviercruise-rederijen werden aangeschreven en naar hun mening over het 

onderwerp gevraagd. In het kader van deze gesprekken met de rederijen werden de 

brandbeschermings- en veiligheidsplannen van de verschillende, betrokken schepen 

ter beschikking gesteld en besproken. Een aantal schepen werd in de genoemde 

periode bekeken. 

- Verder werd er informatie ingewonnen over het aantal betrokken schepen en de 

kosten die te verwachten zijn wanneer aan het voorschrift moet worden voldaan. 

- In het kader van de jaarlijkse, technische bijeenkomst van de VWSD (Vereinigung 

der Westdeutschen Schifffahrtssachverständigen Duisburg) heeft de heer Martin 

Mauermann (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt) op 29.10.2016 een 

voordracht gehouden over ongevallenmanagement. In de daarop volgende 

discussieronde en in afzonderlijke gesprekken met de aanwezige deskundigen werd 

o.a. ingegaan op het onderwerp van de vluchtwegen door keukens. Daarbij werd met 

name de vraag gesteld of er zich bij het gebruik van vluchtwegen door de keuken 

ongevallen hebben voorgedaan. De aanwezige deskundigen hebben te kennen 

gegeven dat hun geen ongeval bekend was waarbij gebruik werd gemaakt van de 

vluchtweg door de keuken. 
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- In een telefoongesprek heeft de heer Gernot Pauli,  hoofdingenieur van de CCR, 

over het onderwerp van de “vluchtwegen niet door keukens” inhoudelijk gezien het 

volgende meegedeeld: 

□ Vluchtwegen door keukens zijn niet in overeenstemming met de laatste stand 

van de techniek. 

□ Na een bepaalde overgangsperiode – hier 2015, recentelijk verlengd tot 2020 

– is een ombouw redelijk. 

□ Uitgaande van de informatie die beschikbaar was op het moment dat de 

overgangsbepalingen werden opgesteld, kan gesteld worden dat de kosten van 

een verbouwing om te voldoen aan de voorschriften, te overzien zijn. 

□ De CCR beschikt niet over onderzoek naar ongevallen die zich voorgedaan 

zouden hebben bij het gebruik van vluchtwegen door keukens. 

□ Om een veilige vluchtweg door de keuken te kunnen bieden, zouden bepaalde 

oplossingen in aanmerking komen. 

- Zoals reeds in punt I 1.3 werd beschreven, werd het voorschrift als basisregel 

overgenomen uit de zeevaart. Daarbij stond het aspect op de voorgrond dat 

vluchtwegen niet door ruimten mogen leiden die een verhoogd veiligheidsrisico 

bieden (vuur, hete oppervlakken/materialen, gevaar voor uitglijden). Hiermee wordt 

beoogd dat in geval van nood een veilige vluchtweg voorhanden is. 
 

I.4.2. Onderzoek naar de vluchtweg door keukens op dagtochtschepen 
 

Over dit thema hebben ondergetekenden, o.a. op de algemene ledenvergadering van de 

middenstandsvereniging voor de passagiersvaart, de “Mittelständischen 

Personenschifffahrt e.V.” op 14.11.2016 met talrijke reders van dagtochtschepen kunnen 

spreken. Geen van de aangesproken reders hebben schepen waar de vluchtweg door de 

keuken loopt. Ook bij de EBU-leden uit de dagtochtscheepvaart werden tot nu toe geen 

reders gevonden die schepen hebben met een vluchtweg door de keuken. Vervolgens 

werd een aanvullende inventarisatie van dagtochtschepen ondernomen. Daarbij heeft 

ondergetekende geen dagtochtschepen gevonden waarbij de vluchtweg door de keuken 

leidt. Daarom wordt dit aspect in deze expertise verder buiten beschouwing gelaten. 
 

 

I.4.3. Bijeenbrengen van informatie / eerste analyse 
 

- Er werd informatie ingewonnen bij de rederijen die lid zijn van de EBU en bij IG 

RiverCruise. Beide organisaties vertegenwoordigen het grootste deel van de 

ondernemingen in de Europese passagiersvaart. Inmiddels is voor ca. 80% van de 

betrokken rederijen de gewenste informatie beschikbaar. 

- Eerste gegevens over het precieze aantal schepen waar deze voorschriften 

consequenties voor zouden hebben, wijzen op een aantal van ca. 80 à 100 schepen. 
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- Op grond van de verstrekte gegevens kan ten aanzien van de kosten per schip de 

volgende raming worden opgesteld: de technische kosten voor de aanpassing liggen 

– afhankelijk van het schip – tussen de 5000 € en 200.000 € per schip (met inbegrip 

van de andere daardoor vereiste aanpassingen zoals bijvoorbeeld het opstellen van 

nieuwe veiligheidsplannen, enz.). Bij het inrichten van alternatieve vluchtwegen 

zullen gedeeltelijk één of zelfs twee hutten moeten worden opgeofferd. Dit 

betekent, uitgaande van de daarover verstrekte informatie, een omzetderving van 

tussen de 50.000 € en 70.000 € per jaar. Bij een schip met 100 bedden zou dit een 

omzetdaling van vier procent per jaar inhouden, bij gelijkblijvende kosten. Dit zou 

zeer nadelige gevolgen voor de rentabiliteit hebben. 

- Een zeer voorzichtige schatting van de investeringskosten voor de gehele, betroffen 

vloot, komt uit op circa 4,9 miljoen euro, plus de omzetdaling ter hoogte van – 

voorzichtig geraamd – 1,1 miljoen euro per jaar. 

Verbouwingkosten: 

- De desbetreffende hotelschepen zijn zeer verschillend qua indeling. Daarom kan 

alleen een vrij algemene vergelijking worden gemaakt van de verschillende 

vluchtwegen door de keukens. Hoe de vluchtwegen door de keuken verlopen en de 

plaatsing van de keukenapparatuur is van schip tot schip verschillend, alleen de 

basisindeling in koude, warme en spoelkeuken is identiek. Elk hotelschip moet 

daarom individueel en afzonderlijk worden beschouwd, tenzij van een bepaald schip 

diverse zusterschepen werden gebouwd. Dit is bij de onderzochte schepen echter 

eerder een uitzondering. Mogelijke oplossingen moeten daarom op elk afzonderlijk 

schip worden afgestemd. 

- Uit de expertise die in opdracht van het Nederlandse Ministerie voor Infrastructuur 

en Milieu in 2011 verricht werd door de consultancy-firma KplusV uit Arnhem 

bleek dat de “probleem veroorzakende” bepaling van de “vluchtweg niet door de 

keuken” beoordeeld wordt als een bepaling waarbij het om een groot risico gaat, 

met dien verstande dat de niet-naleving ervan gepaard gaat met een groot risico voor 

de veiligheid, waarbij de implementatie bovendien hoge kosten veroorzaakt. Voor 

deze bepaling konden tot nu toe nog geen gelijkwaardige alternatieven worden 

gevonden. 
 

 

I.4.4. Principiële aspecten ten aanzien van keukens aan boord van passagiersschepen 
 

I.4.4.a Begripsbepaling 

 

Artikel 1.01 van het ROSR, begripsbepaling 37 e. luidt : 

 

„(…) ‚keuken‘ : een ruimte met een fornuis of een vergelijkbare kookgelegenheid.“ 

 

De definitie in het ROSR is zeer algemeen geformuleerd. 

Met name aan boord van een hotelschip moet men op grond van het grote aantal en de 

grote diversiteit aan maaltijden uitgaan van een ruimte die functioneel gezien zeer 

specifiek ingedeeld is, en wel voor elk schip in zeer uiteenlopende grootte en 

complexiteit. Een dergelijke keuken is opgedeeld in verschillende zones: opslag, 

voorbereiding, toebereiding van koude gerechten, toebereiding van warme gerechten, 

buffet voor het garneren van de gerechten, uitgiftebuffet, aanrecht voor vies serviesgoed, 

spoelkeuken, enz. (zie functioneel keukenschema). 
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Afbeelding 1: Bron: Indeling en bouw van keukens en kantines voor de maaltijdverzorging van 50 tot 1000 personen 

 

 

 

De keuken vormt dus een arbeidszone waar niet alleen een fornuis of een vergelijkbare 

kookgelegenheid staat. Het is een gesloten ruimte waar complexe arbeidsprocessen plaatsvinden, 

die bestaan uit het toebereiden van maaltijden tot en met de terugkeer van maaltijdresten en 

serviesgoed. 

 

Bovendien zou de vervaardiging van gerechten in de keuken zich in de komende jaren 

fundamenteel kunnen gaan wijzigen. Het is denkbaar dat de toebereiding van maaltijden zich 

gaat verplaatsen naar grote keukens aan de wal. Op de schepen zouden de dan voorgefabriceerde 

producten alleen nog maar in gesloten combi-stoomovens afgebakken en vervolgens gegarneerd 

moeten worden. Deze combi-stoomovens (convectomaten) zijn ovens waarvan de buitenkant niet 

heet wordt. Zij maken nu al deel uit van een standaardinrichting van een professionele keuken. 

Het risicopotentieel (hete oppervlakken) zal in de toekomst afnemen door de inbouw van 

fornuizen met inductie-kookvelden. 
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I.4.4.b Circulatie in en door keukens 

 

Voor keukens aan boord van dagtocht- en hotelschepen gelden arbeidsrechtelijke voorschriften. 

Op Duitse dagtocht- en hotelschepen is bijvoorbeeld hoofdstuk 6 van de verordening inzake 

arbeidsplaatsen (ArbStättV, Arbeitstättenverordnung), “Vaartuigen en drijvende werktuigen op 

binnenwateren” van toepassing. 

 
Uittreksel van art. 52 ArbStättV: Vrijhouden van arbeidsplaatsen en doorgangswegen 

(1) Doorgangswegen moeten vrij blijven, zodat zij op elk moment gebruikt 

kunnen worden. Met name mogen deuren in vluchtwegen of andere 

vluchtopeningen niet gesloten, geblokkeerd of onherkenbaar gemaakt worden 

zolang zich werknemers in de werkruimte bevinden. 

(2) Op vaartuigen en drijvende werktuigen moeten de ruimten die door 

werknemers betreden worden en de arbeidsplaatsen op een veilige wijze 

bereikt kunnen worden. Ruimten, arbeidsplaatsen en doorgangswegen moeten 

dusdanig aangelegd en gedimensioneerd zijn dat de werknemers zich 

ongehinderd en zonder risico’s kunnen bewegen. Ruimten moeten zo worden 

ingericht dat de werknemers zich bij gevaar snel in veiligheid kunnen brengen 

en snel gered kunnen worden. 

De kernpunten hiervan zijn: 

- Doorgangswegen moeten vrij zijn. 

- Deuren die in de vluchtwegen of andere vluchtopeningen liggen, mogen niet 

gesloten, geblokkeerd of onherkenbaar gemaakt worden. 

- De arbeidsplaatsen moeten op een veilige wijze bereikt kunnen worden. 

- Ruimten, arbeidsplaatsen en doorgangswegen moeten dusdanig aangelegd en 

gedimensioneerd zijn dat de werknemers zich ongehinderd en zonder risico’s 

kunnen bewegen. 

- Ruimten moeten zo worden ingericht dat de werknemers zich bij gevaar snel 

in veiligheid kunnen brengen en snel gered kunnen worden. 

 

Een passagier is natuurlijk geen werknemer. Desalniettemin rijst hier de vraag waarom een 

keuken niet als vluchtweg gebruikt mag worden, wanneer deze al voor de werknemers op een 

veilige wijze moet worden voorzien. Op grond van de boven geciteerde verordening moeten de 

doorgangswegen vrij zijn en zo worden ingericht dat men zich daar zonder risico’s kan bewegen. 

 
Hoe ziet een doorgang in een keuken eruit? 

Voor de verschillende arbeidszones worden ten aanzien van de keukenvloer specifieke eisen 

gesteld om uitglijden te voorkomen: 

Gastronomische keukens (keukens van restaurants, hotels, enz.) en hun spoelkeukens:  

- tot 100 maaltijden per dag: slipvrije vloer, veiligheidseis R11 V 4 

- meer dan 100 maaltijden per dag: slipvrije vloer, veiligheidseis R12 V 4 

 
 

Hieronder volgt een afbeelding van een veilige vluchtweg op een hotelschip die door een keuken 

leidt. 
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De spoelkeuken en fornuizen liggen niet in de buurt van de vluchtweg. In de vluchtzone 

bevinden zich geen hete oppervlakken. In de als vluchtweg bedoelde doorgang is een slipvrije 

vloer uitgevoerd. 
 

 

Afbeelding 2:  Veilige vluchtweg door een keuken 

spoelkeuken 

BOEG
 

fornuizen 
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Achtersteven □ Kijkrichting in afbeelding  2 Boeg 

Hier dezelfde situatie zoals weergegeven in het veiligheidsplan: 

 
Fornuis, respectievelijk kookzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone met vluchtweg 

Afbeelding 3: In de buurt van de vluchtweg bevindt zich geen fornuis noch andere apparaten die hitte ontwikkelen. De 

vloer is slipvrij uitgevoerd, zie afbeelding 2. De vluchtweg is veilig. 

 

 

 

I.5. Doel van het voorschrift. 

Welke eisen aan de veiligheid spelen een rol bij het verbod op vluchtwegen door keukens? 

 
Algemene definitie van een vluchtweg overeenkomstig de technische voorschriften voor 

arbeidsplaatsen (ASR), hier ASR A2.3: 

„Vluchtwegen zijn wegen waarvoor specifieke eisen gelden en die bestemd zijn voor het 

ontvluchten van een zone met mogelijke risico’s en in de regel eveneens bestemd zijn voor het 

redden van personen.“ 

Uit de verdere bepalingen van deze ASR blijkt dat alle maatregelen bedoeld zijn om een 

snelle en veilige evacuatie mogelijk te maken. 

 

Het is belangrijk dat de vluchtende persoon in geval van gevaar de evacuatiezone veilig kan 

bereiken, zonder dat de persoon op de weg daar naartoe aan andere risico’s wordt blootgesteld. 

De stand van de techniek is vandaag de dag zodanig dat door middel van een risicoanalyse 

specifieke maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid in geval van gevaar te kunnen 

waarborgen. 

Bij het van kracht worden van het voorschrift bestond het doel eruit het potentiële risico (vuur, 

hete oppervlakken / materialen, risico van uitglijden) in een keuken categorisch uit te sluiten. 
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I.6. Hoeveel schepen worden door het verbod getroffen en welke kosten 

ontstaan er om aan het voorschrift te voldoen? 

 

Voor het intensieve zoekwerk werden alle de EBU, IG RiverCruise en de expert bekende 

rederijen aangeschreven en ondervraagd. Eén rederij met veel schepen heeft helaas, ook na 

meermaals navragen, geen antwoord gegeven. Uit het onderzoek bleek dat er nog 68 (acht-en-

zestig) riviercruise-passagiersschepen zijn waar “de vluchtwegen door de keuken“ leiden. 

Geschat wordt dat er nog 8 andere schepen zijn waar dit het geval is. Een klein aantal schepen is 

de afgelopen jaren al verbouwd. 

Dit betekent dat ca. 76 schepen vallen onder de overgangsbepalingen van hoofdstuk 24 van het 

ROSR. Het aandeel van de betroffen schepen in de totale vloot hotelschepen met een 

Rijncertificaat ligt bij ca. 34%, uitgaande van de cijfers voor de totale vloot van hotelschepen die 

varen op de waterwegen van midden-Europa, die op 31.12.2016 223 schepen telde (Bron: A. 

Harder, “The River Cruise Fleet Handbook 2016/17). 

 

Een globaal cijfer voor de kosten kan niet worden gegeven, omdat de schepen en de lokale 

omstandigheden te verschillend zijn. 

Voor wat betreft de omvang van de vereiste verbouwing en de kosten die daarmee gepaard 

zouden gaan, kunnen de volgende twee voorbeelden worden gegeven: 

In het eerste geval moet alleen een voorraadsruimte worden verbouwd, zodat de vluchtwegen die 

reeds voorhanden zijn verbonden kunnen worden en de korte weg dwars door de keuken komt te 

vervallen. 
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In dit geval zou alleen een voorraadsruimte wegvallen en vluchtweg worden. De volgende 

afbeeldingen illustreren dit geval: 

 

 
Afbeelding 4: Huidige situatie, vluchtweg loopt door de keuken. 

 

 

Afbeelding 5: Wijziging vluchtweg: vluchtweg loopt na een eventuele verbouwing niet meer door de keuken. 
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Bij andere schepen zouden voor de vluchtweg op zijn minst 2 hutten op het hoofddek verbouwd 

en verwijderd moeten worden. Op de plaats die dan vrijkomt (waar de hutten zich bevonden) zou 

een trap met een trappenhuis ingebouwd kunnen worden. 

 

 
Afbeelding 6: Huidige situatie: vluchtweg loopt door de keuken. 

 

Afbeelding 7: Wijziging vluchtweg: vluchtweg via trap van het restaurant naar het hoofddek.
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Om volledig aan het voorschrift te voldoen zijn kosten ter hoogte van € 200.000, zoals genoemd 

in punt I.4.3, zondermeer realistisch. Hoe hoog de kosten daadwerkelijk uitvallen, hangt echter 

sterk af van de situatie zoals die zich aan boord van het schip voordoet. 

 
 

I.7. Onderzoek van verschillende hotel- en dagtochtschepen waar de 

overgangsbepalingen van hoofdstuk 24 ROSR in verbinding met art. 15.06, 

onderdeel c ROSR op van toepassing zijn 

 

Tijdens het onderzoek voor deze expertise werden verschillende hotel- en dagtochtschepen in 

ogenschouw genomen. De laatste schijnen geen gevolgen van de overgangsbepalingen te 

ondervinden, dat wil zeggen, ondergetekende zijn tenminste geen passagiersschepen in deze 

categorie bekend waar dit een rol zou spelen. 

Zoals reeds werd vermeld speelt het probleem wel bij talrijke hotelschepen. Er werden 

verschillende situaties aangetroffen. Er kan geen algemene, voor alle schepen geldende uitspraak 

worden gedaan hoe de vluchtweg buiten de keuken om kan worden verlegd, zodat aan het 

voorschrift wordt voldaan. 

De vluchtwegen en de plaatsing van de keukenapparatuur is weliswaar van schip tot schip 

verschillend, maar er kunnen wel een aantal criteria geformuleerd worden om een veilige 

vluchtweg door keukens te kunnen waarborgen (zie daartoe ook onder I.10.) 

 

 
I.8. Kunnen deze vereisten afgezwakt worden? Zo ja, tegen welke kosten? 

 

De huidige eis, “vluchtwegen niet door keukens”, is duidelijk geformuleerd en kan momenteel 

niet worden afgezwakt, omdat er geen uitzonderingen zijn toegelaten. 

Deze eis kan alleen dan worden afgezwakt, als de wetgever alternatieven toelaat, die echter in 

ieder geval de vereiste veiligheidsstandaard zou moeten waarborgen. 

 

 
I.9. Zijn er alternatieven om vluchtwegen te voorzien? Zo ja, tegen welke kosten? 

 

Er zijn alternatieven. Die zijn echter van schip tot schip verschillend en kunnen niet 

gegeneraliseerd worden en op elk betroffen schip één op één zo worden uitgevoerd. 
 

 

Zoals blijkt uit afbeelding 5, zijn er gevallen waarin de verbouwing geen verstrekkende gevolgen 

heeft. Wanneer bijvoorbeeld een voorraadruimte verkleind moet worden om een vluchtweg te 

voorzien, zijn de geraamde kosten voor de verbouwing met ca. 3000 à 5000 euro vrij laag. 

Bij andere schepen is het creëren van nieuwe vluchtwegen die niet door de keuken leiden, alleen 

mogelijk met een aanzienlijk grotere inspanning. Deze ombouwmaatregelen zijn dan ook duur en 

kunnen oplopen tot 200.000 euro (zie afbeelding 7). 

Als men verbouwingskosten, omzetdaling en rentabiliteit buiten beschouwing laat, is een 

alternatieve vluchtweg die niet door de keuken leidt, mogelijk. 

Daarvoor is dan een verbouwing nodig, zodat er echter ook naar alternatieven gekeken dient te 

worden. 

In de toekomst zou het ook mogelijk moeten zijn dat op bestaande hotelschepen een veilige 

vluchtweg door de keuken leidt als aan bepaalde criteria (zie daartoe ook onder I.10) voldaan 

wordt. 
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I.10. Op welke manier kunnen veilige vluchtwegen door de keuken voorzien worden? 

 

Het is mogelijk om een vluchtweg door een keuken aan te leggen die veilig is. Bij sommige 

schepen is de vluchtweg in de huidige vorm al veilig (zie afbeelding 2). 

Als er zich in de nabijheid van de vluchtweg door de keuken een fornuis of een ander apparaat met 

een hoge oppervlaktetemperatuur bevindt, moeten deze aan de kant van de vluchtweg worden 

beschermd. Een afstand van minder dan 2 m en een directe toegang zouden hier het criterium 

moeten vormen. 

Hier zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van brandwerende schermen die uit 

lamellen bestaan, brandwerende gordijnen of brandwerende rolschermen. Met behulp van 

bijvoorbeeld textiele brandwerende gordijnen kunnen apparaten met een heet oppervlak, zoals 

bijvoorbeeld een fornuis, van de vluchtweg worden gescheiden. 

Dit soort gordijnen of schermen hebben volgens informatie van de fabrikant geen externe 

stroombron nodig om te sluiten. 

 
 

Twee voorbeelden: 

a) Een brandwerend schermdoek in de vorm van een rolscherm dat een fornuis 

volledig kan omgeven. Afgezien van een bescherming tegen aanraking, vormt 

dit eveneens een bescherming tegen brand die in of op een fornuis kan 

uitbreken. (Afbeelding 8) 

b) Een brandwerend schermdoek waar een gehele ruimte mee kan worden afgeschermd. 

Hierdoor kan bijvoorbeeld het hele gebied van de warme keuken van een eventuele 

vluchtweg worden afgescheiden. Hier zijn talrijke uitvoeringen mogelijk. 

 

 

 
Afbeelding 8: Voorbeeld: Textiel  brandwerend schermdoek dat boven een fornuis 

gemonteerd wordt. 

Bron afbeelding: Stöbich Brandschutz 
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Afbeelding 9: Voorbeeld: Textiel brandwerend schermdoek. Het rolscherm zou de keuken 

rechts en links van de vluchtweg scheiden. Bron afbeelding: Stöbich Brandschutz 

 

 

Wanneer een daartoe voorzien brandalarm geactiveerd wordt, zouden de bovenstaande, als 

voorbeeld genoemde brandwerende voorzieningen na een bepaalde waarschuwingstijd 

automatisch sluiten. Het gevaar dat personen worden ingesloten, moet door bouwtechnische 

maatregelen voorkomen worden (dit geldt voor de situatie van afbeelding  9). 

 
Zoals reeds werd beschreven, moet elk schip waar de vluchtweg door de keuken leidt, 

afzonderlijk bekeken worden.  

In elk individueel geval moet voor het gehele traject van de vluchtweg door een erkend 

deskundige onderzocht en beoordeeld worden wat de kenmerken van de vloer zijn, waar zich de 

apparaten met hete oppervlakken en waar zich de overige gevaarlijke plaatsen bevinden. 

Een fundamentele voorwaarde is dat er voor de zone die onder andere via de keuken geëvacueerd 

moet worden, altijd nog een tweede vluchtweg bestaat. Dit voor het geval dat de keuken zelf de 

plaats is waar zich de brandhaard bevindt en deze niet meer ingedamd, respectievelijk 

afgescheiden kan worden. 

 
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. 
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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. 

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. 

 

 
I.11. Samenvatting, resultaten en aanbevelingen 

 
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen dagtochtschepen zijn waar dit overgangsvoorschrift op 

van toepassing zou zijn. Mochten er toch dagtochtschepen zijn waar de vluchtweg door de 

keuken leidt, moet op dezelfde wijze als bij de hotelschepen te werk worden gegaan. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat bij ca. 76 hotelschepen de vluchtweg door de keuken leidt. 
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Op hotelschepen kunnen alternatieve vluchtwegen worden ingericht. De kosten zijn van 

schip tot schip verschillend. Zij kunnen echter zeer hoog uitvallen, niet alleen vanwege de 

vereiste technische aanpassingen, maar ook vanwege het eventueel wegvallen van ten 

minste twee hutten op het desbetreffende dek om een trap of een trappenhuis als vluchtweg 

in te bouwen. 

Vluchtwegen door keukens kunnen zo worden ingericht dat zij veilig zijn, bijvoorbeeld 

door het plaatsen van brandwerende schermdoeken, die het mogelijk maken hete 

oppervlakken af te schermen van vluchtende personen, respectievelijk mogelijke 

brandhaarden af te schermen. De vluchtweg door de keuken moet door middel van een 

vereenvoudigde risicoanalyse worden onderzocht. 

 

Ondergetekende brengt het volgende advies uit: 

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. 

 
Unkel-Scheuren, 3 maart 2017 

 

 

 
get. Heiko Buchloh 

Erkend deskundige 
Erkend deskundige van de Commissie van 

Deskundigen voor scheeps-, 

scheepsmachinebouw en stabiliteitsberekeningen. 

Door de IHK te Koblenz officieel benoemde en 

beëdigde deskundige. 

 

 

Stralsund, 5 mei 2017 
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