
Laatste ontwikkelingen  

CESNI/PT (17) 25 rev. 2 
In juni 2017 heeft de werkgroep CESNI/PT de tussentijdse balans van de verrichte werkzaamheden met betrekking tot het werkprogramma van 

CESNI besproken en conclusies getrokken. De dienovereenkomstige wijzigingen zijn in het document CESNI/PT (17) 25 rev. 1 overgenomen.  

Het secretariaat heeft de opdracht gekregen om voor de vergadering in juni 2018 deze tussentijdse evaluatie met betrekking tot de voltooiing 

van het werkprogramma van CESNI/PT te actualiseren. Het secretariaat doet u bijgaand daarom een herziene evaluatie toekomen met 

betrekking tot de verrichte werkzaamheden. 

In juni 2018 zou de werkgroep CESNI/PT deze herziene evaluatie kunnen bespreken en conclusies trekken, met name met het oog op het 

volgende werkprogramma 2019-2021.  

 

Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-1  

Onderzoek en follow-up van het moratorium voor bepaalde 

overgangsbepalingen inclusief de behandeling van de 

studies en alternatieven die door de verschillende partijen 

zijn ingediend alsmede de organisatie van een hoorzitting 

met het bedrijfsleven 

Hoofdstuk 32, 

ESTRIN 

I 

/ 

 

a) Inrichting en afmetingen van ontluchtings- en 

verbindingsleidingen van brandstoftanks 

8.05 lid 6, 3e t/m 

5e zin 
Afge-

rond 

In de ontwerptekst voor ES-TRIN 2017/1 

werden de overgangsbepalingen 

dienovereenkomstig gewijzigd. 

                                                
1 groen = resultaten overeenkomstig de planning: geen problemen verwacht, geen specifieke maatregelen vereist ; geel = waarschijnlijk zullen er zich problemen voordoen, daarom is nadere 

aandacht nodig ; rood = uitvoering van de taak ligt problematisch: specifieke maatregelen, overleg en besluiten zijn nodig. 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

b) Geluidsgrens voor stilliggende schepen, door een varend schip 

voortgebracht geluid, ten hoogste toegestane niveau van de 

geluidsdruk in de machinekamer, niveau van de geluidsdruk 

voortgebracht door het schip bij de stuurstelling, geluidshinder 

en trillingen in verblijven 

8.10 lid 3, 3.04 

lid 7, 7.01 lid 2, 

8.10 lid 2, 15.02 

lid 5 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2019/1. 

c) Toepassing Europese norm op bijboten 13.07 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2019/1. 

 

d) Fabriekslabel voor kranen, beveiliging, bescheiden aan boord 14.12 lid 2, 4, 5 en 

9 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2017/1. 

 

 

 

e) Vluchtwegen niet door keukens van passagiersschepen alleys 19.06 lid 6 onder c 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2019/1. 

 

 

 

f) Eisen aan het voortstuwingssysteem van passagiersschepen 19.07 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2019/1. 

 

 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

g) Eisen aan de alarminstallatie voor het waarschuwen van het 

boordpersoneel en de bemanning van passagiersschepen 

19.08 lid 3 

Afge-

rond 

De werkgroep is tot de conclusie gekomen 

dat de vraag door opname van een 

interpretatie in de databank kan worden 

behandeld.  

 

 

h) Gedetailleerde eisen aan elektrische installaties 10.01 Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2019/1. 

CESNI-

2016-2 

Herziening van de specifieke bepalingen voor 

passagiersschepen  

Herziening van de structuur en verduidelijking van hoofdstuk 19 

Aanpassing van de technische voorschriften voor 

dagtochtschepen 

Hoofdstuk 19, 

ESTRIN 
III  

Na de bespreking van het door de 

Nederlandse delegatie verrichte 

onderzoek, en tijdens een ad-hoc-

vergadering van februari 2018 is de 

werkgroep tot de conclusie gekomen dat 

een tijdelijke werkgroep voor de verdere 

werkzaamheden moet worden ingesteld, 

met name om de overzichtstabel 

uitgebreid te kunnen bespreken.  

In april 2018 zou CESNI kunnen 

besluiten een dergelijke werkgroep in te 

stellen. De eerste vergadering zou op 25 

september 2018 kunnen plaatsvinden.   



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-3 

Nieuwe mogelijkheden om de veiligheid te waarborgen, 

bijvoorbeeld door middel van het uittesten van modulair 

opgebouwde en doel georiënteerde standaarden  

Vaststelling van de principes voor dergelijke standaarden en de 

toepasselijkheid, alsmede effectbeoordeling 

- III 
Uitge-

steld 

Het secretariaat heeft in nauwe 

samenwerking met de Europese 

Commissie voorbereidend werk verricht. 

Een presentatie van de voorbereidende 

werkzaamheden is voorzien op de 

CESNI-vergadering op 6 juli 2017. 

 

De werkgroep heeft besloten deze taak 

uit te stellen tot het volgende 

werkprogramma.  

CESNI-

2016-4 

Harmonisatie van de aanvullende nationale voorschriften 

voor schepen die de waterwegen van zones 1 en 2 bevaren  
Ontwerp-standaard III  

Het secretariaat zal samen met 

consultants voorbereidend werk 

verrichten. De resultaten van deze 

voorbereidende werkzaamheden zullen 

op gezette tijden aan de werkgroep 

worden voorgelegd. 

In de tweede helft van 2018 zal aan de 

werkgroep een voorlopig 

evaluatieverslag worden voorgelegd. 

CESNI-

2016-5 

Harmonisatie van de minder zware nationale voorschriften 

voor schepen die de waterwegen van de zones 3 en 4 

bevaren  

Ontwerp-standaard III  

CESNI-

2016-6 

Aanpassing van de voltooide voorstellen voor technische 

voorschriften voor traditionele schepen aan de ES-TRIN. 

Uitwerking van een informatieblad inzake de 

uitvoeringsmodaliteiten 

Hoofdstuk 24, ES-

TRIN 
I  

Opgenomen in de ontwerptekst voor ES-

TRIN 2017/1. 

Van Franse zijde is voor 

september 2017 een voorstel 

voor het informatieblad 

aangekondigd. Het Franse voorstel 

voor het informatieblad dient te worden 

aangepast naar aanleiding van de 

opmerkingen van Duitsland, Zwitserland 

en de Europese Commissie. 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-7 

Afronding van de technische voorschriften m.b.t. de 

hogedrukvernevelingsinstallaties 

Hoofdstuk 13, ES-

TRIN 
I 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2017/1. 

CESNI-

2016-8 

Ontwikkeling van technische voorschriften voor de 

installaties die gebruik maken van een droog 

aerosolvormend SBC-blusmiddel gebaseerd op de tot op 

heden aangenomen aanbevelingen 

Hoofdstuk 13, ES-

TRIN 
II 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2019/1. 

CESNI-

2016-9 

Aanpassing van de voltooide voorstellen voor technische 

voorschriften voor automatische externe defibrillatoren aan 

de ES-TRIN 

Hoofdstuk 19, ES-

TRIN 
I 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2019/1. 

CESNI-

2016-10 
Verduidelijking en modernisatie van de stabiliteitsvereisten 

Artikelen 3.02, 

19.03, 20.03, 

22.06, 22.07, 

22.08, Hoofdstuk 

27, Artikel 28.03 

en 29.05,  

ES-TRIN 

III 
Afge-

rond 

Op basis van de door Oostenrijk 

voorgelegde analyse van het probleem 

beschouwt de werkgroep de taak als 

afgerond.  

De werkgroep stemt ermee in deze taak 

in het volgende werkprogramma op te 

nemen, behoudens de beschikbaarheid 

van middelen. 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-11 

Aanpassing van ES-TRIN in het licht van de inhoud en 

toepassingen van de European Hull Database (EHDB) 

Bijlage 2,  

ES-TRIN 

Perma-

nent 
 

Er is nog niet begonnen met de 

werkzaamheden. 

Er wordt gewacht op de ontwerptekst 

van de gedelegeerde handeling zoals 

voorzien in artikel 19, zevende lid, van 

Richtlijn (EU) 2016/1629. 

 

CESNI-

2016-12 

Uitwerking van een dienstinstructie voor de toepassing van 

technische voorschriften voor vaartuigen uitgerust met 

voortstuwings- of hulpsystemen die worden aangedreven 

met vloeibaar aardgas (LNG) 

Hoofdstuk 30, 

Bijlage 8,  

ES-TRIN 

I 
Uitge-

steld 

Er is nog niet begonnen met de 

werkzaamheden. 

De werkgroep heeft besloten, deze taak 

uit te stellen tot het volgende 

werkprogramma zodat er eerst 

onderzocht kan worden wat de 

ervaringen zijn van de inspectiediensten 

en classificatiebureaus (zie CESNI2016-

13).  



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-13 

Inzameling van ervaringen met projecten inzake vaartuigen 

die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken en die 

via een aanbeveling zijn toegelaten, eventueel verbetering 

van de technische voorschriften 

- III  

De rapporten die opgesteld zijn 

overeenkomstig de CCR-aanbevelingen 

beschrijven de ervaring die hiermee 

opgedaan is en ook met het tegelijkertijd 

bunkeren (diesel – LNG) in de 

binnenvaart. 

De werkgroep heeft het bedrijfsleven 

verzocht met ondersteuning van de 

Nederlandse delegatie een beknopte 

mededeling op te stellen (ervaringen die 

met de aanbevelingen zijn opgedaan). 

De behandeling is voor uiterlijk 

februarieind 2018 voorzien. 

CESNI-

2016-14 

Afronding van de technische voorschriften voor elektrische 

apparaten en installaties 

Hoofdstuk 10, 

ES-TRIN 
I 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor 

ESTRIN 2017/1. 

Voor hoofdstuk 10 van de ES-TRIN werd 

een terminologielijstje opgesteld. 

De Duitse delegatie heeft een 

impactanalyse geleverd  

(CESNI/PT (17) 10). Na de zomer van 

2017 wordt van de Nederlandse en 

Belgische delegatie aanvullende input 

verwacht. 

De definitieve oplossingen voor de 

overgangsbepalingen kunnen in ES-

TRIN 2019/1 opgenomen worden. 

CESNI-

2016-15 

Ontwikkeling van technische voorschriften voor elektrische 

voortstuwingen 

Hoofdstuk 11, 

ESTRIN 
I 

Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor ES-

TRIN 2019/1. 

Voor ES-TRIN 2021 zullen naar 

verwachting nog de overgangsbepalingen 

besproken moeten worden. 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-16 

Ontwikkeling van technische voorschriften voor 

programmeerbare elektronische apparaten en systemen 

Hoofdstuk 12, 

ESTRIN 
II  

Hieraan wordt verder gewerkt in het 

kader van de tijdelijke werkgroep 

CESNI/PT/Elec). In overeenstemming 

met de beleidsbesluiten zijn de 

voornaamste taken van deze werkgroep 

het opstellen  van een ontwerp van de 

technische voorschriften voor 

elektronische systemen en het 

beoordelen van de gevolgen van deze 

technische voorschriften. De eerste 

vergadering zal naar verwachting in de 

eerste helft van 2018 plaatsvinden. 

CESNI-

2016-17 

Ontwikkeling van technische voorschriften voor 

automatische koersbepalingssystemen 

Analyse van het probleem en onderzoeken of voor automatische 

koersbepalingssystemen technische en operationele voorschriften 

nodig zijn  

- III 

 

 

Afge-

rond 

 

 

 

In februari 2017 vond een presentatie 

van Duitse zijde plaats in de werkgroep 

CESNI/PT en er werden in de werkgroep 

conclusies getrokken. De werkgroep is 

van mening dat er eerst meer ervaringen 

hiermee opgedaan moeten worden. 

De werkgroep is tot de conclusie 

gekomen dat de taak op grond van 

CESNI/PT (17) 17 is afgerond. De 

werkgroep zal echter ook in de toekomst 

de ervaringen die hiermee worden 

opgedaan, bijeen blijven brengen. 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-18 

Veiligheidsstandaarden voor ICT-apparatuur (informatie- en 

communicatietechnologie) aan boord van 

binnenvaartschepen 

Evalueren of het nodig is de bestaande standaarden te 

actualiseren en nieuwe standaarden op te stellen  

Opstelling van richtsnoeren voor een coherent systeem voor de 

typegoedkeuring van ITC-apparatuur  
Onderzoeken of het opportuun is om voor de programmeerbare 

elektronische apparaten en systemen de standaarden in de 

technische voorschriften op te nemen 

Artikel 7.06, 

Bijlage 5,  

ES-TRIN 

III 
Opge-

schort 

In het licht van de gedachtewisseling 

tijdens de ad hoc-vergadering van 

CESNI/PT op 27 juni 2017 werd het 

secretariaat verzocht een 

probleembeschrijving op te stellen. 

De werkgroep is tot de conclusie 

gekomen dat het te vroeg is om 

ontwerpvoorschriften uit te werken, omdat 

dit samenhangt met hoofdstuk 12 en er 

eerst meer ervaring moet worden 

opgedaan. De werkgroep heeft besloten 

om deze taak uit te stellen tot het 

volgende werkprogramma. 

 

CESNI-

2016-19 

Aanpassing van de technische voorschriften met 

betrekking tot de milieunormen van de Europese 

Unie(komende herziening van de NMMR-Richtlijn) 

Hoofdstuk 9,  

ES-TRIN 
I 

Afge-

rond 

Opgenomen in de ontwerptekst voor ES-

TRIN 2017/1. 

Om de controle door de inspectiediensten 

te vergemakkelijken, zouden er in het 

kader van het volgende werkprogramma 

nieuwe dienstinstructies voorzien kunnen 

worden.  

CESNI-

2016-20 

Ontwikkeling van een standaard voor emissies van bestaande 

motoren in de binnenvaart, bedoeld als referentie voor 

vrijwillige initiatieven 

- II 
Han-

gende 

Op 28 november 2016 vond een ad hoc-

vergadering van CESNI/PT plaats met 

deskundigen van Prominent, 

EUROMOT, bedrijfsleven en CESNI-

leden (zie CESNI/PT (16)m 86). 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-21 

Evaluatie van de noodzaak om voorschriften op te stellen voor 

installaties die een brandstof/water-emulsie gebruiken 

Hoofdstuk 8,  

ES-TRIN 
II 

Han-

gende 

Op 26 september 2017 vond een ad hoc-

vergadering van CESNI/PT plaats. De 

vertegenwoordigers van de nationale 

autoriteiten, de sector en de 

innovatieplatforms kregen de kans om 

tijdens deze vergadering uitgebreid van 

gedachte te wisselen over de ervaringen 

die zijn opgedaan met betrekking tot de 

reductie van de emissies van bestaande 

motoren. Uit het overleg bleek dat er tal 

van oplossingen mogelijk zijn, van 

systemen voor de nabehandeling van 

emissies tot en met alternatieve 

brandstoffen of operationele oplossingen 

(zoals smart steaming). Er is niet maar 

één oplossing voor de hele bestaande 

vloot, maar voor elk schip moet de 

optimale oplossing worden gevonden.  

De werkgroep is tot de slotsom gekomen 

dat men voor de bestaande vloot eerst 

politieke beslissingen moet nemen en 

oplossingen voor de financiering moet 

vinden. Deze zullen namelijk in grote 

mate bepalen welke oplossingen 

haalbaar zijn (nieuwe motoren, 

nabehandelingssystemen...).  

De WERKGROEP verzoekt de voorzitster 

verslag uit te brengen aan CESNI en 

CESNI te verzoeken contact op te nemen 

met de instanties die bevoegd zijn voor 

de politieke oriëntatie inzake de 

vergroening van de bestaande vloot. In 

afwachting van meer duidelijkheid over de 

politieke richtsnoeren beslist de 

werkgroep voorlopig de werkzaamheden 

op te schorten en af te zien van verdere 

vergaderingen. 

 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

 

CESNI-

2016-22 

Werkzaamheden met betrekking tot de afwijkingen en 

gelijkwaardigheid van technische standaarden voor 

specifieke schepen  

Op verzoek ontwikkeling van ontwerpaanbevelingen voor 

gelijkwaardigheden, onderzoeksdoeleinden, hardheidsgevallen 

of andere gevallen overeenkomstig de reglementaire kaders 

ES-TRIN 
Perma-

nent 
 

De ontwerpaanbevelingen die de Duitse 

en Nederlandse delegaties hebben 

ingediend, zijn vanuit technisch oogpunt 

goedgekeurd.  

Op voorstel van de Europese Commissie 

is de administratieve procedure 

goedgekeurd (zie CESNI/PT (17) 52 rev. 

1). 

 

CESNI-

2016-23 
Volgen van relevant onderzoek (nationaal) - 

Perma-

nent 
 

De Duitse delegatie heeft informatie 

verstrekt over de onderzoeksprojecten 

die beschreven staan op de website van 

het BMVI.   

Andere bijdragen van de werkgroep 

ontbreken nog. 

CESNI-

2016-24 

Ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van de wettelijke 

kaders 

ROSR,  

Europese richtlijn 

Perma-

nent 
 

In de werkgroep zijn talrijke 

interpretatiekwestie en vraagstukken 

rond de toepassing van Richtlijn 

2006/87/EG behandeld. 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-25 

Herziening van het model van het binnenschipcertificaat en 

aanpassing van de dienstinstructie over de afgifte ervan 

Bijlage 3,  

ES-TRIN 
III  

Er is nog niet met de werkzaamheden 

begonnen. 

Naar verwachting hangt dit samen met 

CESNI-2016-11 (EHDB). 

Hangende, in afwachting van een 

voorstel voor een evaluatierapport (op 

basis van de werkzaamheden die eerder 

in JWG werden verricht) van de kant van 

het secretariaat.  

Hier moet overwogen worden of de 

werkzaamheden met ondersteuning van 

consultants verricht kunnen worden. Dit 

verslag verschijnt naar verwachting in de 

tweede helft van 2018. 

CESNI-

2016-26 

Voorbereiding van de gemeenschappelijke vergadering van 

de commissies van deskundigen  
- II  

De werkgroep heeft besloten de 
volgende bijeenkomst van de 
Commissies van Deskundigen in Wenen 
te organiseren (april 2018). 

Aanvullende informatie (met 
name de te behandelen 
vraagstukken) zal de werkgroep 
in september 2017 worden 
voorgelegd.In begin 2018 zijn de te 

behandelen vraagstukken ontvangen.  

Gezien het feit dat het nieuwe 
regelgevende kader rond ES-TRIN in 
oktober 2018 van kracht wordt, zou deze 
vergadering een goede gelegenheid 
bieden om ES-TRIN te promoten en aan 
de deskundigen uit de praktijk uit te 
leggen.  

Na de vergadering van Wenen wordt op 
26 juni 2018 een debriefing gehouden. 



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-27 
Herziening van de voorschriften inzake reddingsvesten 

Artikel 13.08, 

ESTRIN 
II  

Het Nederlandse voorstel ter aanpassing 

van de ES-TRIN is nog niet beschikbaar.  

CESNI-

2016-28 

Uniforme implementatie van de technische voorschriften 

om – onder andere – een level playing field te garanderen en 

“certificaat shopping” te voorkomen 

ROSR,  

Europese richtlijn,  

ES-TRIN 

Perma-

nent 
 

Talrijke corrigenda en kleine wijzigingen 

behandeld voor de ESTRIN 2017/1 en 

ESTRIN 2019/1. 

 

Afhankelijk van de besluiten in de 

werkgroep zal een webbased 

databank over de toepassing van 

de technische vereisten (ES-

TRINfaq) in 2017 het licht kunnen 

zien. Een webbased databank over de 

toepassing van de technische vereisten 

(ES-TRINfaq) is sinds begin 2018 in 

gebruik genomen.   

CESNI-

2016-29 

Aanpassing van hoofdstuk 18 met betrekking tot de als 

gelijkwaardig erkende typegoedkeuringen 

Hoofdstuk 18,  

ES-TRIN 
II  

Hangende, in afwachting van een 

gemeenschappelijke mededeling van 

Duitsland, Frankrijk en Nederland.  

CESNI-

2016-30 

Precisering van de voorschriften met betrekking tot de 

diepgangsschaal om rekening te houden met de vaarzone 

Artikelen 4.04 t/m 

4.07,  

ES-TRIN 

II  

De bespreking van het Duitse voorstel 

voorzien in september 2017 te 

behandelen is momenteel nog gaande 

in de werkgroep. 

CESNI-

2016-31 
Interpretatie van de sterkte van de scheepsromp 

Artikel 3.02 lid 1 

ES-TRIN 
II 

Afge-

rond 

Aanvulling op de databank alleen 

wanneer ESTRIN 2017/1 van toepassing 

is (CESNI/PT (16)m 51, punt 5.1)  



Code Taak van het werkprogramma Bepaling 
Priori-

teit 
 Status1 

Volgende stappen / Voorwaarden voor de 

hervatting van de werkzaamheden / 

Voorstellen 

CESNI-

2016-32 

Herziening van de bepalingen voor de geluidsemissies 

a) Verlaging van de grenswaarden voor de inbouw van 

nieuwe motoren 

Hoofdstuk 15,  

ES-TRIN 
II 

Han-

gende 

Zal naar verwachting in 

november 2017 worden 

behandeld. Zie resultaten onder 

CESNI-2016-1, deel b. 

CESNI-

2016-33 

Herziening van de bepalingen voor de geluidsemissies  

b) Onderzoeken van de mogelijkheid om 

overgangsbepalingen te voorzien, o.a. op basis van de 

onderzoeken van CESNI-2016-1 

Hoofdstuk 32,  

ES-TRIN 
III 

Han-

gende 

De bijdrage van de Nederlandse 

delegatie is nog niet beschikbaar.  

CESNI-

2016-34 

Workshop over de eisen die worden gesteld aan 

“verblijven” en de afronding van het voorstel tot wijziging 

van hoofdstuk 15 met betrekking tot verblijven  

Hoofdstuk 15,  

ES-TRIN 
II  

Voorgesteld is om in 2018 een 

hoorzitting of een workshop hierover te 

organiseren. Na deze bijeenkomst 

zouden de voorgestelde wijzigingen voor 

hoofdstuk 15 geactualiseerd kunnen 

worden. 

CESNI-

2016-35 

Andere interne onderwerpen die samenhangen met eerder 

in de Gemeenschappelijke Werkgroep opgestelde 

technische ontwerpvoorschriften (zie o.a. JWG (12) 1 en 

JWG (13) 1): 

Aanpassing van de voltooide voorstellen voor technische 

voorschriften voor in hoogte verstelbare stuurhuizen aan 

de ES-TRIN 

Actualisering van de in ES-TRIN genoemde normen;  

Instructie inzake adequate hulpmiddelen voor het inzicht in 

dode hoeken (ESI-II-6) 

ES-TRIN I 
Afge-

rond 

Opgenomen in ontwerptekst voor 

ESTRIN 2017/1. 
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Pleziervaartuigen 

De Europese Vereniging voor Pleziervaart (EBA) is van mening dat enkele artikelen in hoofdstuk 26 van de Europese standaard tot vaststelling 

van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) waarin specifieke bepalingen voor pleziervaartuigen zijn vastgelegd, gebaat 

zouden zijn bij een herziening en, indien hierover overeenstemming wordt bereikt, enige aanpassing. De EBA verzoekt u vriendelijk een 

herziening van hoofdstuk 26 in het volgende werkprogramma van CESNI op te nemen. 

Voorstel  

De EBA heeft in het kader van de vergaderingen van CESNI haar status als erkende organisatie tot dusverre niet in alle opzichten benut. In 
2017 werd echter de eerste herziening van de ES-TRIN aangekondigd en sindsdien groeit de bezorgdheid bij de EBA-leden van de 
binnenvaart, met name de “Barge Association”, die vaartuigen vertegenwoordigt waarop de impact van hoofdstuk 26 het grootst is, omdat 
een aantal artikelen van hoofdstuk 26 niet in verhouding staat tot de risico’s die - volgens de organisatie - pleziervaartuigen met zich 
meebrengen. 

➢ Eigenschappen van pleziervaartuigen voor de vaart op binnenwateren   

Diepgang  

Een binnenschip is uitsluitend of overwegend bestemd voor vrachtvervoer op binnenwateren. De diepgang van het schip wordt bepaald 
door de hoeveelheid lading aan boord. Een pleziervaartuig is bestemd voor sportieve en recreatieve doeleinden. Het vervoert geen vracht 
en de diepgang zal slechts licht variëren, al naargelang hoeveel water en brandstof aan boord aanwezig zijn. 

De 100 m3-regel  

Pleziervaartuigen met een lengte van meer dan 20 m of vaartuigen waarvan lengte x breedte x T (afstand in meter tussen het laagste punt 
van de scheepsromp en het vlak van de grootste inzinking van het schip op de hoogst gelegen lastlijn) in meter meer dan 100 m3 bedraagt, 
moeten voldoen aan de vereisten van hoofdstuk 26 van de ES-TRIN.  

De standaardlengte van schepen die op de Europese binnenwateren varen en meer dan 100 m3 hebben of langer zijn dan 20 m ligt 
meestal tussen 16,30 m en 25 m. Pleziervaartuigen met een lengte van meer dan 25 m varen zelden op deze waterwegen, omdat vanwege 
hun diepgang, de doorvaarthoogte onder bruggen en het gebrek aan geschikte afmeervoorzieningen deze vaartuigen ongeschikt zijn voor 
recreatieve doeleinden. Deze vaartuigen zijn echter vaak geschikt voor gebruik als woonboot. De strikte toepassing van de 100m3-regel 
voor pleziervaartuigen, ongeacht hun gebruik, is onevenredig. Het moet duidelijker worden gemaakt dat een pleziervaartuig dat als 
woonboot wordt gebruikt en in de regel niet wordt verplaatst en waarmee niet wordt gevaren, moet worden beschouwd als een drijvende 
inrichting als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn (EU) 2016/1629.  



Gebruik  

De EBA gaat ervan uit dat het aantal bedrijfsuren van een pleziervaartuig gemiddeld per jaar tussen de 150 en 300 uur ligt. De 
kruissnelheid bedraagt hooguit 13 tot 14 km/u. Door de snelheidsbeperkingen die op veel kanalen gelden, wordt deze snelheid verder 
begrensd tot 6 of 9 km/u. 

De eigenaren van pleziervaartuigen varen gewoonlijk alleen overdag, normaliter uitsluitend bij redelijke weersomstandigheden en zelden 
langer dan 5 uur per dag. Het vaarseizoen is in de regel alleen van april tot november.  

Een commercieel schip vaart met een snelheid ten opzichte van het water van 25 km/u (of soms meer) en is meer dan 5000 uur per jaar in 
gebruik. Zowel de snelheid als de duur verhogen de kans op een ongeluk en de omvang ervan.  

Ontwerp  

Een pleziervaartuig is geen binnenschip voor de beroepsvaart. Ook al gaat het om een commercieel vaartuig dat verbouwd werd, hebben 
zij vanwege de ombouw en de benutting nog maar weinig met elkaar gemeen. De artikelen in hoofdstuk 26 bevatten bepalingen die 
duidelijk gericht zijn op vaartuigen voor de beroepsvaart en zij moeten daarom rekening houdend met de benutting van het schip worden 
aangepast.  

➢ Specifieke voorstellen tot wijziging van hoofdstuk 26 van de ES-TRIN 

Artikel 3.03, lid 1, onder a: Aanvaringsschot  

Een pleziervaartuig is nooit vol beladen. Voor de meeste pleziervaartuigen betekent het aanbrengen van een aanvaringsschot een verlies 
aan bruikbare ruimte onderdeks. De vaartuigen zijn zodanig gebouwd dat, bij de snelheden waarvoor het schip ontworpen is, het 
onwaarschijnlijk is dat een frontale botsing een dusdanige schade aan het schip zal veroorzaken dat het schip volloopt. Een 
aanvaringsschot draagt slechts weinig bij aan een verhoging van de veiligheid van het schip en zou daarom voor een pleziervaartuig niet 
verplicht moeten zijn.   

Artikel 8.05, lid 6: Vulleiding van brandstoftanks  

Dit artikel schrijft voor dat deze tanks voorzien moeten zijn van een aansluitkoppeling voor de vulleiding en een ontluchtingsleiding met een 
doorsnede van ten minste 1,25 maal zo groot als de doorsnede van de vulleiding. Het is gebruikelijk bij pleziervaartuigen dat de doorsnede 
van de vulleiding groter is dan de ontluchtingsopening. Dit wordt ondersteund door EN ISO 10088:2013, waarin is bepaald dat de diameter 
van een vulopening 28,5 mm bedraagt en die van een ontluchtingsopening minimaal 11 mm. Pleziervaartuigen mogen alleen witte diesel 
tanken, die slechts verkregen kan worden bij tankstations of in jachthavens die uitsluitend bestemd zijn voor pleziervaartuigen. De 
vulsnelheid bedraagt 40-80 liter/min. In de tekst van artikel 8.05, tiende lid, zou dit als eis voor pleziervaartuigen opgenomen moeten 



worden en aangezien de Richtlijn Pleziervaartuigen naar de Europese norm EN ISO 10088 verwijst, kan gesteld worden dat deze 
afmetingen voor alle pleziervaartuigen adequaat zijn. 

Artikel 9.01, lid 4: Ruilmotoren  

Deze bepaling verbiedt de inbouw van ruilmotoren als bedoeld in Verordening (EU) 2016/1628. Artikel 2.2, onderdeel f, van Verordening 
(EU) 2016/1628 bepaalt echter dat dit voorschrift niet van toepassing is op vaartuigen als bedoeld in Richtlijn (EU) 2016/1629 en vaartuigen 
die niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Dit is zowel verwarrend als tegenstrijdig. Het is niet duidelijk welk doel 
hiermee wordt nagestreefd. Het zou beter zijn wanneer voor pleziervaartuigen die vóór 16 juni 1998 gebouwd zijn, een defecte motor door 
een vergelijkbaar model vervangen zou mogen worden en niet aan alle eisen van hoofdstuk 9 voldaan hoeft te worden. 

Artikel 13.01, lid 2, onder a: Formule voor boegankers  

In de formule voor het berekenen van de massa van de boegankers wordt voor alle vaartuigen tot en met 400 ton de minimale coëfficiënt c 
gehanteerd. Aangezien pleziervaartuigen zelden een laadvermogen van meer dan 100 ton hebben, zou een lagere coëfficiënt hier meer op 
zijn plaats zijn. De EBA stelt voor een coëfficiënt van 30 tot en met 200 ton toe te passen. 

Artikel 13.03, lid 2: Draagbare blustoestellen  

Bij gebruik van een draagbare poederblusser kunnen elektronische apparatuur, machines en meubilair beschadigd raken. Daarom kan 
beter worden gekozen voor draagbare schuimblussers die op schepen zonder gas vandaag de dag ook zijn toegestaan, en bij voorkeur 
drie blusapparaten met een inhoud van 6 kg in plaats van de vereiste twee van 9 kg, omdat deze lichtere blusapparaten in een noodsituatie 
in de beperkte binnenruimten van een pleziervaartuig met een kleinere bemanning handzamer zijn.  

Artikel 13.04: Vast ingebouwde brandblusinstallaties  

Pleziervaartuigen met een dergelijke afmeting waarmee op binnenwateren kan worden gevaren, hebben zelden automatisch werkende 
sprinklerinstallaties in hun stuurhuizen en/of verblijven. Er wordt vanuit gegaan dat deze eis alleen van toepassing is indien er 
daadwerkelijk een vast ingebouwde brandblusinstallatie geïnstalleerd is. Dit zou in hoofdstuk 26 verduidelijkt moeten worden. 

Artikel 13.05: Vast ingebouwde brandblusinstallaties in machinekamers, ketelruimen pompkamers  

De EBA is van mening dat de eisen van dit artikel onevenredig zijn voor pleziervaartuigen die wellicht alleen een machinekamer hebben. 
Op sommige pleziervaartuigen is in de machinekamer al een eenvoudige, automatische brandblusinstallatie ingebouwd. Er wordt vanuit 
gegaan dat deze eis alleen van toepassing is wanneer in machinekamers, ketelruimen en pompkamers daadwerkelijk een vast ingebouwde 
brandblusinstallatie aanwezig is. Dit zou in hoofdstuk 26 verduidelijkt moeten worden.  
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ES-TRIN 2019 – Overzicht van de door het Comité op de vergadering in april 2018 genomen besluiten 

De werkgroep CESNI/PT heeft in februari 2018 zeer intensief gewerkt aan de voltooiing van de ontwerptekst voor de ES-TRIN 2019. Er zijn 
echter nog een aantal openstaande vraagstukken die ter besluitvorming aan het Comité worden voorgelegd. 

Overgangsbepalingen met betrekking tot de vermogenselektronica (artikel 10.18, tiende lid) 

CESNI/PT (18) 15 corr. – Mdlng. secr. (artikel 32.02, tweede lid, artikel 32.05, vijfde lid en artikel 33.02, tweede lid) 

Artikel 10.18, tiende lid, luidt als volgt: “Er mag, met uitzondering van bouwonderdelen, slechts vermogenselektronica worden gebruikt die 
over een typeonderzoek beschikt. Indien beschermings- en bewakingsapparatuur een onderdeel vormen van de vermogenselektronica, 
moeten ook de drempelwaarden worden geverifieerd en moet worden aangetoond dat alle beschermings- en bewakingsvoorzieningen 
naar behoren op elkaar zijn afgestemd. Het verslag van het typeonderzoek moet bij de documentatie van de installatie worden gevoegd 

Overgangsbepalingen voor bestaande motoren waarvoor geen inbouwkeuring vereist is, met name aan boord van pleziervaartuigen 
(hoofdstuk 9) 

In februari 2018 heeft de werkgroep CESNI/PT de Belgische en Duitse delegatie verzocht om samen met het secretariaat een definitief 

wijzigingsvoorstel uit te werken voor de aan boord van plezierschepen reeds ingebouwde motoren waarvoor geen inbouwkeuring vereist 

was, dat ter behandeling aan het Comité zou kunnen worden voorgelegd. Op grond van de werkzaamheden is gebleken dat de 

problematiek niet alleen speelt ten aanzien van de pleziervaartuigen, maar voor alle schepen met een motor waarvoor nooit een 

inbouwkeuring vereist was.  

Geluidsnormen voor de binnenvaart 

De Duitse delegatie is van mening dat het voorstel dat in november 2017 door de werkgroep CESNI/PT werd aangenomen, niet in deze 

vorm aanvaardbaar is. De Duitse delegatie heeft een herziene versie ingediend om een compromis te bereiken. De gedetailleerde 

argumenten zijn uiteengezet in document CESNI (18) 23.2 

                                                
2 De Duitse delegatie betreurt het sterk dat het voorstel van de Nederlandse delegatie, CESNI/PT (17) 66 rev. 1, met betrekking tot belangrijke punten 

nauwelijks of slechts in licht gewijzigde vorm door de werkgroep is aangenomen en aan CESNI is voorgelegd. 

 

De Duitse delegatie is van mening dat het voorstel in deze vorm niet kan worden goedgekeurd. Daarom werd in de werkgroep ook geen unanimiteit bereikt. 
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Databank met betrekking tot de toepassing van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen 

Het Comité Reglement van onderzoek heeft in april 2017 van gedachten gewisseld over het intensievere gebruik van de databank (RVfaq) de 
afgelopen jaren. Daarbij werden de volgende conclusies getrokken: 

-  De voorschriften moeten zo geformuleerd worden dat zij voor een lezer duidelijk en begrijpelijk zijn. Dit moet gewaarborgd zijn, ook al 
vergt een goede formulering meer tijd.  

-  De databank kan de eigenlijke regelgevende teksten niet vervangen. In de databank kan alleen nadere uitleg worden geboden.  

Het secretariaat wil in dit kader overigens nogmaals de aandacht vestigen op de richtsnoeren voor de reglementaire activiteiten van de 
CCR (Besluit 2008-I-3).  

Het Comité heeft het secretariaat verzocht in een beknopt document uiteen te zetten op welke wijze de drie niveaus, namelijk reglement, 
dienstinstructies en databank, ingezet moeten worden. De onderhavige mededeling bevat een door het secretariaat opgesteld voorstel in 
kort bestek. 

Beknopt overzicht van de drie niveaus 

2.1  Reglement 

  Het ROSR legt op objectieve wijze vast aan welke technische voorwaarden de schepen op de Rijn moeten voldoen om een certificaat 
van onderzoek te verkrijgen. De bepalingen van het reglement moeten duidelijk, precies en begrijpelijk zijn voor het doelpubliek, namelijk 
de Commissies van Deskundigen, de scheepswerven, erkende deskundigen en experts, scheepseigenaren, etc..  

2.2  Dienstinstructies 

Op grond van artikel 1.07 van het ROSR kan de CCR dienstinstructies aannemen om de toepassing van het ROSR te vergemakkelijken 
en te harmoniseren. Besluit 2008-I-3, artikel 6, bepaalt dat de dienstinstructies vereisten zijn die zich richten tot de bevoegde nationale 
autoriteiten. Zij bevatten geen regelgeving die zich richt tot particuliere personen of instanties, met uitzondering van de 
classificatiebureaus. De dienstinstructies sorteren slechts een juridische werking, nadat zij door het daarvoor bevoegde orgaan van de 
CCR werden aangenomen en de bevoegde nationale autoriteiten daarover geïnformeerd werden. De dienstinstructies worden door de 
CCR bekend gemaakt. 

De dienstinstructies kunnen de eigenlijke wetsteksten niet vervangen. In de dienstinstructies kan alleen aanvullende informatie onder de 
aandacht van de Commissies van Deskundigen of de bevoegde autoriteiten worden gebracht. 



2.3  Interpretaties in de databank voor de toepassing van de technische voorschriften 

De databank bevat de vragen en opmerkingen waarvoor de bevoegde organen een antwoord of conclusie overeengekomen zijn. De 
databank heeft dezelfde juridische status als de vergaderverslagen en de werkdocumenten en geeft in feite de inhoud van deze 
documenten weer. De databank moet gezien worden als een commentaar bij de technische voorschriften dat juridisch niet bindend is. De 
databank is in 2015 door de CCR openbaar toegankelijk gemaakt. 

De databank kan de eigenlijke regelgevende teksten niet vervangen. In de databank kan alleen aanvullende uitleg worden geboden.  

De uitleg die in de databank wordt opgenomen, moet zoveel mogelijk voortvloeien uit de ervaring die gedurende een aantal jaren met de 
toepassing van de teksten is opgedaan. Als vastgesteld wordt dat nieuwe voorschriften niet eenduidig geformuleerd zijn, moeten de 
voorschriften zelf verbeterd worden en moet dit niet door middel van de databank worden verholpen.  
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