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NBKB cursus experts 2018 
 

Dit is een beknopte samenvatting van de behandelde stof. Alle behandelde documenten zijn 

beschikbaar op de website van het NBKB 

01 Implementatie RL 2016/1622 en ES-TRIN 

Aanpassingen nationale wetgeving 

Implementatie richtlijn 2016/1629/EU 
De richtlijn 2006/87/EG is indertijd geïmplementeerd door de Binnenvaartwet en zijn bijlagen. 

Hierin zullen dus artikelen aangepast moeten worden. 

Aanpassingen aan het ROSR 
Het ROSR is nationaal geïmplementeerd door dit als bijlage 1.1 bij de binnenvaartregeling te 

publiceren. 

Het ROSR wordt aangepast waarbij de meeste hoofdstukken vervangen worden door een verwijzing 

naar het ESTRIN 

Aanpassingen aan de bijlagen bij het binnenvaartbesluit 
Alle bijlagen bij het binnenvaartbesluit voor bijzondere scheepstypen zijn gebaseerd op de bijlage II. 

Deze zullen dus aangepast moeten worden. Dit is tevens een kans om de teksten aan te passen, het 

NBKB heeft in het verleden al voorstellen gemaakt om de regelgeving voor Amsterdamse- en open 

rondvaartboten aan te passen. Na een bespreking is hier vanuit de overheid niets meer van vernomen. 

Het gaat hierbij om 

 Bijlagen H3 (technische regels) 

    B 3.2 Amsterdamse dekschuiten 

    B 3.3 Pass schepen Amsterdamse grachtentype 

    B 3.4 Open rondvaartboten 

    B 3.5 Skûtsjes 

    B 3.6 Veerponten 

    B 3.7 Veerboten 

    B 3.8 Bunkerstations 

    B 3.9 Patrouillevaartuigen 

Invloed op inspectie en certificering  
De nieuwe regelgeving heeft veel invloed op de inspectie werkzaamheden, veel artikelen zijn 

aangepast en er zijn nieuwe regels toegevoegd. 

Aangepaste artikelen 
Hierin wordt een overzicht gegeven van de meest ingrijpende veranderingen. 

01a Toelichting bij de wijzigingen in ES-TRIN 
Het CESNI-secretariaat heeft in overleg met de Europese Commissie de onderhavige toelichting 

opgesteld waarin beschreven wordt waarom deze wijzigingen in de ES-TRIN werden aangebracht, wat 

de alternatieven geweest zouden zijn en wat de gevolgen zijn van de wijzigingen in de ES-TRIN 2017  

 Deze toelichting is uitsluitend als uitleg bedoeld en niet om deel uit te maken van een besluit van 

CESNI. 

Deze toelichting is als volgt gestructureerd: 
1.  In hoogte verstelbare stuurhuizen 



NBKB cursus wetgeving 2018   2 

2.  Uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door interne 

verbrandingsmotoren (aanpassing ES-TRIN aan de NRMM-verordening van de Europese Unie) 

3.  Elektrische apparaten en installaties 

4.  Brandblusinstallaties met water als brandblusmiddel 

5.  Traditionele schepen 

6.  Fabriekslabel voor kranen, beveiliging, documenten aan boord 

7.  Inrichting en afmetingen van ontluchtings- en verbindingsleidingen van brandstoftanks 

8.  Bepalingen die samenhangen met het moratorium op de overgangsbepalingen 

9.  Bepalingen met betrekking tot de bescherming tegen vallen 

10.  Correcties in de overgangsbepalingen met betrekking tot uitrustingen met een 

typegoedkeuring 

11.  Bepalingen betreffende navigatie- en informatieapparatuur, met inbegrip van de verwijzing 

naar een Inland AIS-teststandaard 

12.  Actualisering van de verwijzingen naar bepaalde EN/ISO-normen 

13.  Actualisering van de verwijzing naar de FTP-Code (de International Code for the Application 

of Fire Test Procedures, de IMO-regeling voor brandtestprocedures 

14.  Redactionele correcties en schrapping van overgangsbepalingen die niet meer geldig zijn 

02 Basis ontheffingen en voorlopig certificaat 
De artikelen van de richtlijn 2016/1629/EU waarop de ontheffingen gebaseerd zijn.  

Extra eisen en ontheffingen zijn slechts mogelijk voor de in de bijlage III en IV genoemde eisen.  

Voorlopige certificaten 
1. De bevoegde instanties van de lidstaten kunnen een voorlopig Uniebinnenvaartcertificaat 

afgeven aan: 

a) vaartuigen die met toestemming van de bevoegde instantie naar een bepaalde plaats willen 

varen om een Uniebinnenvaartcertificaat te verkrijgen; 

b) vaartuigen waarvan het Uniebinnenvaartcertificaat verloren, beschadigd of tijdelijk 

ingetrokken is, zoals bedoeld in de artikelen 13 en 15 of in de bijlagen II en V; 

c) vaartuigen waarvan het Uniebinnenvaartcertificaat na een inspectie met positief resultaat 

wordt voorbereid; 

d) vaartuigen die niet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een 

Uniebinnenvaartcertificaat in overeenstemming met de bijlagen II en V hebben voldaan; 

e) vaartuigen die zodanige schade hebben geleden dat zij niet meer voldoen aan hun 

Uniebinnenvaartcertificaat; 

f) drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen, indien de voor bijzonder transport bevoegde 

instanties de vergunning voor een bijzonder transport hebben afhankelijk gesteld van het verkrijgen 

van een voorlopig Uniebinnenvaartcertificaat, zulks overeenkomstig de toepasselijke 

scheepvaartpolitiereglementen van de lidstaten; 

g) vaartuigen die een ontheffing genieten van de bijlagen II en V, overeenkomstig de 

artikelen 25 en 26 van deze richtlijn, in afwachting van de vaststelling van de toepasselijke 

uitvoeringshandelingen. 

 

Uit de in artikel 33 en in Verordening (EU) nr. 182/2011, artikel 4, voorgeschreven 

raadplegingsprocedure blijkt hoe moeizaam het verstrekken van een ontheffing op grond van artikel 

25 en 26 (de hardheidsclausule) van de richtlijn verloopt. Het voorstel voor de vereenvoudigde 

procedure heeft de intentie om hierin verbetering aan te brengen. 

02a Bijlage III extra eisen zone 2 
Eventuele aanvullende technische voorschriften die een lidstaat overeenkomstig artikel 23, leden 1 en 

2, van deze richtlijn aanneemt voor vaartuigen die in de wateren van het grondgebied van die lidstaat 

varen, moeten beperkt blijven tot de volgende gebieden: 
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1. Definities 

— Noodzakelijk voor een goed begrip van de aanvullende eisen 

2. Stabiliteit 

— Versterking van de structuur 

— Certificaat/attest van een erkend classificatiebureau 

3. Veiligheidsafstand en vrijboord 

— Vrijboord 

— Veiligheidsafstand 

4. Waterdichtheid van de openingen in de scheepsromp en van de opbouwen 

— Opbouwen 

— Deuren 

— Vensters en bovenlichten 

— Luiken van de vrachtruimen 

— Andere openingen (ventilatiepijpen, uitlaatgassenleidingen enz.) 

5. Uitrusting 

— Ankers en ankerkettingen 

— Navigatielantaarns 

— Geluidssignalen 

— Kompas 

— Radar 

— Zend- en ontvangstapparatuur 

— Reddingsmiddelen 

— Aanwezigheid van waterkaarten 

6. Aanvullende bepalingen voor passagiersschepen 

— Stabiliteit (windsterkte, criteria) 

— Reddingsmiddelen 

— Vrijboord 

— Veiligheidsafstand 

— Vrij zicht vanuit het stuurhuis 

7. Samenstellen en containervervoer 

— Verbindingen duwboot-duwbak 

— Stabiliteit van vaartuigen en duwbakken die containers vervoeren 

02b Bijlage IV minder strenge eisen zone 3 en 4 
De door een lidstaat overeenkomstig artikel 23, lid 4, van deze richtlijn toegestane minder strenge 

technische voorschriften voor schepen die uitsluitend op waterwegen van zone 3 of zone 4 op het 

grondgebied van die lidstaat varen, zijn tot de volgende gebieden beperkt: 

 Zone 3 

— Ankers en toebehoren, met inbegrip van de lengte van de ankerkettingen 

— Snelheid (vooruit) 

— Gemeenschappelijke reddingsmiddelen 

— 2-compartimentstatus 

— Vrij zicht vanuit het stuurhuis 

 Zone 4 

— Ankers en toebehoren, met inbegrip van de lengte van de ankerkettingen 

— Snelheid (vooruit) 

— Reddingsmiddelen 

— 2-compartimentstatus 
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— Vrij zicht vanuit het stuurhuis 

— Tweede onafhankelijk voortstuwingssysteem 

02c Procedure ontheffingen specifieke vaartuigen  
Ontheffingen voor specifieke vaartuigen (aanbevelingen) overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van 

Richtlijn (EU) 2016/1629 - Goedgekeurde procedure - 

Op voorstel van de Europese Commissie heeft de Werkgroep CESNI/PT in november 2017 de 

volgende procedure goedgekeurd voor het verlenen van ontheffingen voor specifieke vaartuigen 

(aanbevelingen) overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van Richtlijn (EU) 2016/1629. 

 

Uit het schema blijkt dat de toekenning van een ontheffing (aanbeveling) erg lang kan duren.  

 

A+8 Na technische validatie door CESNI/PT, kennisgeving door de 

lidstaat aan de Europese Commissie. 

Na deze kennisgeving kan de relevante Commissie van 

Deskundigen een voorlopig Uniecertificaat afgeven 

overeenkomstig artikel 9, eerste lid, onderdeel g, van de 

richtlijn. Het voorlopige certificaat is geldig in afwachting van 

de goedkeuring van de uitvoeringshandeling.  

Lidstaat  

Nationale 

Commissie van 

Deskundigen 

 

Tijdens het verwerken van de aanvraag mag geen voorlopig certificaat afgegeven worden. Dit is 

volgens mij in de praktijk onuitvoerbaar, het zou erop neerkomen dat een schip waarvoor een beroep 

wordt gedaan op de hardheidsclausule tot 8 maanden uit de vaart moet worden genomen. 

03 De overgangsbepalingen  
Overzicht ES-TRIN hoofdstuk 32 (OGB Rijn) en 33 (OGB overige schepen). 

Gezien de complexiteit zijn hiervoor beslis schema's aangemaakt. 

03a Overgangsbepalingen bij vroegtijdige verlenging certificaat 

Geeft de wijziging van de beleidsregel, wat betreft de afgifte van de certificaten, 

problemen bij de toepassing van de overgangsbepalingen? 

De beleidsregel 

Er staat niet dat met de afgifte van het certificaat gewacht moet worden tot de afloopdatum van het 

certificaat. Het is dus mogelijk om in het jaar (moet gelezen worden als “een periode van 365 dagen”) 

alle werkzaamheden uit te voeren en daarna direct een certificaat met een geldigheidsduur van een 

periode van 5 respectievelijk 7 jaar gerekend vanaf de oorspronkelijke afloopdatum te verkrijgen. 

ES-TRIN 2017 

"Afgifte of verlenging van het binnenschipcertificaat": aan het voorschrift moet zijn 

voldaan bij de eerstvolgende afgifte of bij de eerstvolgende verlenging van het 

binnenschipcertificaat na de daarop aangegeven datum. 

Er staat “bij de eerstvolgende afgifte of verlenging” het blijft dus mogelijk om een certificaat dat in 

2020 afloopt in 2019 te verlengen zonder dat direct aan de OGB 2020 voldaan moet worden. 

Voorwaarde hierbij is dat het certificaat tijdig (dus in 2019) afgegeven wordt. 
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04 Een aantal belangrijke wijzigingen 

04a Vrij zicht en adequate hulpmiddelen 
Artikel 7.02 Vrij zicht 

Zie ESI-II-6 Adequate hulpmiddelen voor het inzicht in dode hoeken 

Zie ESI-III-8 Pleziervaartuigen 

1. Het uitzicht vanaf de stuurstelling moet naar alle zijden voldoende vrij zijn. 

2. De dode hoek voor de boeg van het lege schip met halve voorraden en zonder ballast mag voor de 

roerganger niet meer dan 250 m zijn. 

Om de dode hoek nog verder te verkleinen mogen alleen geschikte hulpmiddelen worden gebruikt. 

Bij het onderzoek mogen deze hulpmiddelen niet in aanmerking worden genomen. 

 

OGB 7.02: lid 2 tot en met 6: Vrij gezichtsveld vanuit het stuurhuis met uitzondering van de volgende 

leden: 33.02 Overige schepen: uiterlijk bij toekenning of verlenging van het binnenschipcertificaat na: 

1.1.2049 

Passagiersschepen: Art 19.01, lid 5 en 6 Vrij zicht In afwijking van artikel 7.02, tweede lid, eerste 

volzin, mag de dode hoek vóór de boeg van het lege schip met halve voorraden en zonder ballast voor 

de roerganger niet meer zijn dan twee maal de scheepslengte of 250 m, al naargelang welke afstand 

het kortste is 

19.01 - lid 5 en 6: De dode hoek voor de boeg niet meer dan tweemaal de scheepslengte of 250 m 

Voldoende zicht naar achteren: 32.02 Rijn: N.V.O. bij C.V.O. na: 1.1.2045 32.05 Rijn na 1995 

gecertificeerd: N.V.O. bij CvO na 1.1.2045 Van kracht 7.1-.2018 33.02 Overige schepen: N.V.O. bij 

C.V.O. na: 1.1.2049 

Snelle schepen: Artikel 29.06, lid 2 Vrij zicht a) In afwijking van artikel 7.02, tweede lid, mag de dode 

hoek vanaf een zittende positie en bij elke beladingstoestand niet meer bedragen dan één 

scheepslengte voor de boeg. 

04b In hoogte verstelbare stuurhuizen 
Artikel 7.12 In de hoogte verstelbare stuurhuizen  

1. Mechanisch aangedreven in hoogte verstelbare stuurhuizen en toebehoren moeten zodanig zijn 

ontworpen dat de veiligheid van personen aan boord niet in gevaar wordt gebracht. 

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

3. 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). 

 

OGB 33.03 Overige schepen kiel < 1985: N.V.O. zonder einddatum (voor het gehele artikel) 

OGB artikel 7.12: lid 4, 2e zin: Indicaties:  

32.02 Rijn: N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat:  

32.05 Rijn na 1995 gecertificeerd: N.V.O. uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat  

Van kracht 1.1.2018 33.02  

Overige schepen: N.V.O. uiterlijk bij verlenging van het binnenschipcertificaat 

04b1 Effect in hoogte verstelbare stuurhuizen 
EFFECTRAPPORTAGE Wijziging van ES-TRIN 2015/1 

In hoogte verstelbare stuurhuizen 
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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 persoonlijk 

letsel. 

In dit stuk wordt een toelichting gegeven op de aangepaste eisen voor verstelbare stuurhuizen. Ook de 

kosten worden geschat. Opmerkelijk is dat de signalering stuurhuis in hoogste en laagste stand al bij 

de 1e verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat moet worden aangebracht. 

04c Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid 
Bijlage ESI-II-2 Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid 

1. Doel van de instructie 

Deze instructie werd opgesteld om de voorschriften in het kader van het onderhoud van de sterkte van 

de scheepsromp (artikel 3.02, eerste lid) en van vernieuwing of reparatie van de beplating van de 

scheepshuid (artikel 3.02, eerste lid, onderdeel c, laatste volzin en artikel 19.02, eerste lid, onderdeel 

d) te verduidelijken.  

Deze instructie moet voor het aanbrengen van nieuwe dubbelplaten worden toegepast. 

 

2. Grondbeginselen 

Er zijn twee verschillende soorten dubbelplaten: 

1. dubbelplaten die bij de nieuwbouw of een verbouwing volgens goed scheepsbouwgebruik zijn 

aangebracht. 

2. dubbelplaten die worden aangebracht om slijtage of vernieuwing van de beplating van de 

scheepshuid uit te stellen. Over het algemeen dient dit vermeden te worden of zouden dergelijke platen 

uitsluitend in enkele specifieke gevallen aangebracht moeten worden. 

 

4. Dubbelplaten die worden aangebracht om slijtage of vernieuwing van de beplating van de 

scheepshuid uit te stellen 

4.1 Plaatsen waar het aanbrengen is toegestaan 

Deze dubbelplaten kunnen op de volgende plaatsen worden aangebracht: 

a) op de plaats van een beschadiging door averij (voorlopige reparatie – geldigheid bepaald in het 

certificaat), 

b) op plaatsen van sterke, eventueel een gat veroorzakende, maar bijzonder lokale corrosie (pitting), 

die de sterkte van de structuur niet ongunstig beïnvloedt (meestal onder een machinekamer of in de 

zone van het vlak van inzinking), met uitzondering van de bodem- en kimbeplating in de ladingzone, 

c) op plaatsen die onderhavig zijn aan wrijving, om de slijtage van de bestaande platen te stoppen 

(aanbrengen uitsluitend toegestaan op platen die nog niet de minimumdikte hebben bereikt), 

d) op de kimbeplating, waar de dubbelplaat bij voorkeur ten minste 70% van de lengte van het schip 

beslaat. Anders hebben de dubbelplaten een minimumlengte en een tussenafstand van ten minste 

(2,5 + L/40)m, of zij bestrijken ten minste een lengte die met het drievoud van de spantafstand 

overeenkomt bij schepen met een lengte van minder dan 45 m. Zij moeten aan beide zijden van 

de beschadigde zone ten minste een lengte die met de dubbele spantafstand overeenkomt, 

bestrijken, 

e) op de klinknaden om de waterbestendigheid te waarborgen, 

f) op het voor- en achterschip buiten de ladingzone. 

4.2 Plaatsen waar het aanbrengen niet is toegestaan 
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Op de volgende plaatsen mogen dubbelplaten echter niet worden aangebracht: 

a) op platen die de minimaal toegestane dikte bereikt of onderschreden hebben, 

b) op door corrosie ontstane gaten in de scheepshuid, 

c) op grote oppervlakten in de ladingzone, 

d) op overlappende dwarslasnaden, 

e) op de bodem van een vrachtschip tussen het voorste schot van het voorlaadruim en het achterste 

schot van het achterlaadruim, 

f) in de ladingzone van tankschepen, tankduwbakken en sleeptankschepen die gevaarlijke stoffen als 

bedoeld in het ADN vervoeren, 

g) bij tanks die brandbare vloeistoffen bevatten, behalve op plaatsen die onderhevig zijn aan wrijving, 

h) op platen of naden die door knikken zijn vervormd, of vermoeidheid vertonen, 

i) op bestaande dubbelplaten. 

 

5. Aanbrengen van dubbelplaten 

a) Dubbelplaten moeten volgens goed scheepsbouwgebruik aangebracht en gelast worden, 

b) de breedte van slijtplaten ligt tussen 200 en 300 mm, 

c) de platen aangebracht ter versterking van de langsbalk mogen niet breder zijn dan 600 mm, 

d) de dikte van een dubbelplaat moet liggen tussen 1 en 1,5 maal de dikte van de plaat waarop de 

dubbelplaat is aangebracht, 

e) dubbelplaten die zijn aangebracht om slijtage of vernieuwing van de beplating van de scheephuid 

uit te stellen, moeten worden vervangen zodra zij zijn afgesleten tot een dikte van minder dan 3 mm. 

De aanwezigheid van dubbelplaten moet in het verslag over de meting van de dikte van de 

scheepshuid zijn vermeld. Bij de verlenging van het binnenschipcertificaat moeten de delen 

waarop dubbelplaten zijn aangebracht specifiek worden onderzocht om te bepalen of die delen 

in de bestaande staat kunnen worden gelaten. 

05 Nieuwe regels in ES-TRIN 2019 
Waarschijnlijk worden deze regels met ingang van 1 januari 2019 aan het ES-TRIN toegevoegd. 

05a Hoofdstuk 11 Elektrische voortstuwing 
Hoofdstuk 11- Bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen 

De Werkgroep CESNI/PT heeft in november 2017 het wijzigingsvoorstel voor ES-TRIN in bijlage 1 

goedgekeurd en besloten dit voorstel aan het Comité voor te leggen met het oog op de aanname van de 

volgende editie van ES-TRIN (zie CESNI/PT 17 t/m 93, punt 4.2).  

In februari 2018 zou de Werkgroep CESNI/PT een beslissing kunnen nemen met betrekking tot de 

inhoud van de overgangsbepalingen. 

Bevat in mijn ogen overdreven eisen zoals plaatselijke bediening met spreekverbinding en een 

elektronisch systeem waarin storingen moeten worden opgeslagen. 

De eisen worden volgens artikel 32.05 op 7 oktober 2018 van kracht, schepen die na deze datum 

gecertificeerd worden hebben dus geen recht op overgangsbepalingen. 

Er zijn geen afzonderlijke overgangsbepalingen voor schepen buiten de Rijn, 33.02, 2e lid wordt wel 

aangepast maar de termijnen blijven hetzelfde. Artikel 33.05 ontbreekt nog steeds. 

05b Blusmiddel K2CO3 (kaliumcarbonaat) 
Artikel 13.05, lid 15 wordt als volgt na lid 14 toegevoegd: 

15. Brandblusinstallaties met K2CO3  

Brandblusinstallaties die werken met K2CO3 als blusmiddel moeten, behalve aan de eisen bedoeld in 

het eerste tot en met zevende lid en negende lid, aan de volgende bepalingen voldoen: 
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06 Aangepaste overgangsbepalingen 
Moratorium voor bepaalde overgangsbepalingen  

De overgangstermijn van enkele knelpunten 2020 is ietwat verzacht 

Omdat het ES-TRIN op 7 oktober 2018 in werking zal treden is zijn de overgangstermijn die na 2020 

aflopen in het ROSR aangepast naar deze datum. In het ES-TRIN is deze termijn echter nog steeds 

2020 

06a Geluid 
15.02 lid 5 Geluidshinder en trillingen in verblijven 

5. Verblijven moeten zijn beschermd tegen ontoelaatbare geluidshinder en trillingen. De ten hoogste 

toegelaten niveaus van de geluidsdruk zijn: 

a) in woonruimten: 70 dB(A); 

b) in slaapruimten: 60 dB(A). Dit geldt niet voor schepen die uitsluitend buiten de door de lidstaten in 

hun nationale bepalingen voorgeschreven rusttijden van de bemanning worden geëxploiteerd. 

De beperking genoemd in onderdeel b wat betreft de exploitatiewijze dient in het 

Binnenschipcertificaat te worden vermeld. 

 

CESNI/PT (17) 66  

3. Geluidsmetingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd na 1 april 1976 

3.1 Aan boord van de vaartuigen 

De metingen moeten worden uitgevoerd volgens de internationale norm ISO 2923: 2003, onderdelen 5 

tot en met 8, met de beperking dat alleen de geluidsdruk niveaus A moeten worden gemeten. 

 

3.2 Door de vaartuigen voortgebracht geluid 

De metingen van het geluid dat door de vaartuigen op de vaarwegen en in havens wordt voortgebracht 

moeten worden uitgevoerd volgens de Europese norm EN ISO 2922: 2013, onderdelen 7 tot en met 

11. Tijdens de metingen moeten de deuren en vensters van de machinekamers gesloten zijn. 

3a. Geluidsmetingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvóór 

3a.1 Aan boord van de vaartuigen 

De metingen moeten worden uitgevoerd volgens de internationale norm ISO 2923: 2003, onderdelen 5 

tot en met 8, met de beperking dat alleen de geluidsdruk niveaus A moeten worden gemeten. 

In afwijking van onderdeel 7 worden de geluidsniveaus in het stuurhuis, de machinekamer, alsmede in 

de woon- en slaapvertrekken bepaald als een gewogen energetisch gemiddelde van de meetwaarden bij 

vier meetcondities, zoals weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Overgangsbepalingen Rijn kiel < 1976 

Verlenging van het binnenschipcertificaat na 1.1.2020 

Indien na die datum niet aan de gestelde grenswaarde kan worden voldaan, mag het 

binnenschipcertificaat slechts worden verlengd indien: 

1. a) de aanvrager ten genoegen van de Commissie van deskundigen kan aantonen dat hij datgene 

heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om het geluidsniveau in de 

desbetreffende verblijven te reduceren; 

b) de resterende overschrijding van de grenswaarde niet meer bedraagt dan: 

- 5 dB(A) in woonruimten; 

- 10 dB(A) in slaapruimten, en 

c) in ruimten waar de grenswaarden worden overschreden adequate persoonlijke 

gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. 

Mocht het niet mogelijk zijn om het geluidsniveau in de hele slaapruimte beneden de waarde bedoeld 

onder b te krijgen, dan is het toegestaan het geluidsniveau verder te reduceren met behulp van 

plaatselijke maatregelen, zoals antigeluid. Voorwaarde is dat het geluid ter plaatse dan tenminste 



NBKB cursus wetgeving 2018   11 

beneden de waarde als bedoeld onder b komt te liggen. Het onderdeel c is van overeenkomstige 

toepassing. 

of 

2. Het vaartuig mag zijn bestaande exploitatiewijze voortzetten indien door monitoring door een 

tachograaf wordt gewaarborgd dat het vaartuig ten minste gedurende de door de lidstaten in hun 

nationale bepalingen voorgeschreven rusttijden van de bemanning wordt bedreven met een toerental 

van de hoofdmotor waarbij de geluidsgrenswaarden in de slaapruimten niet meer bedragen dan 60 

dB(A). Dit toerental wordt bij de eerste verlenging van binnenschipcertificaat na 1.1.2020 door 

proefvaarten aangetoond en in het binnenschipcertificaat vermeld. 

 

De geluidseisen voor bestaande schepen waarvan de kiel op of voor april 1976 gelegd is aangepast, 

de meetmethode is veranderd en er zijn overschrijdingen mogelijk. 

Voor het toepassen van de overschrijdingen geldt wel een eis dat alles wat redelijk mogelijk is gedaan 

moet zijn. Dit wordt nog nader uitgewerkt. 

06a1 Rekentool gewogen gemiddelde 
Een Excel bestand waarmee de resultaten van de geluidsmetingen omgerekend kunnen worden naar 

een gewogen gemiddelde. 

Door de nieuwe meetmethode wordt al een aanzienlijke verlichting van de geluidseisen gegeven. Het 

zal in een aantal gevallen mogelijk zijn om zonder aanpassingen aan de eisen te voldoen. 

Merkwaardig is dat deze meetmethode formeel alleen geldt voor de verblijven terwijl volgens het 

protocol dit ook voor de stuurhut en de machinekamer gebruikt mag worden. 

06b 2e Voortstuwing in gescheiden machinekamer op passagiersschepen 
Artikel 19.07 ES-TRIN  

Tweede, onafhankelijk voortstuwingssysteem in een gescheiden machinekamer 

Overgangsbepaling 

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 

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. 
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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. 

 

Bevat een flink aantal extra eisen waaronder een brandblussysteem ter bescherming van objecten  

Dit is opmerkelijk omdat dit volgens artikel 13.06 van het ES-TRIN verboden is:  

Artikel 13.06 Vast ingebouwde brandblusinstallaties ter bescherming van objecten 

Voor de bescherming van objecten zijn vast ingebouwde brandblusinstallaties verboden. 

06c Vluchtweg door keuken op passagiersschepen 
Wijziging van ES-TRIN 2017/1 

Overgangsbepalingen van artikel 19.06 van ES-TRIN 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. 

 

Opmerkelijk is dat het beoordelen van de risico’s niet aan de Commissie van Deskundigen wordt 

overgelaten maar dat dit door een erkend deskundige gedaan moet worden. 

06c Rapport vluchtweg door keukens 
CESNI/PT (17) 36 24 mei 2017 

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 

06d NEN norm bijboten 
CESNI/PT (17) 50 

Na artikel 32.05 wordt een nieuw artikel 32.06 als volgt toegevoegd: 

“Artikel 32.06 Bijboten die vóór 1.10.2003 aan boord van vaartuigen aanwezig waren 

1. Bijboten, die vóór 1.10.2003 aan boord waren, moeten 

a) op de door CESNI gepubliceerde lijst van bijboten voor de Binnenvaart vermeld zijn of 

b) voldoen aan de in lid 2 vermelde keuringseisen. 

 

Bijboten volgens overeenkomstig lid 1 moeten gemarkeerd worden met een metalen plaat volgens het 

volgende patroon: 
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Bijboot bij:…………………………….. 

UNIEK EUROPEEES SCHEEPSIDENTIFICATIENUMMER: .................................... 

CERTIFICAAT VAN ONDERZOEK VOOR RIJNSCHEPEN / UNIECERTIFICAAT VOOR 

BINNENSCHEPEN NUMMER: .................................... 

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN: .................................... 

 

De informatie op de plaat moet worden bevestigd door een Commissie van deskundigen door 

middel van het aanbrengen van een stempel op de plaat. 

 

Overgangsbepalingen 

13.07 Lid 1 Toepassing van de Europese norm op bijboten 

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

Voor bijboten die vóór 1.10.2003 aan boord aanwezig waren, volstaat het om aan te tonen dat zij 

voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van artikel 32.06 

Uitreiken (via de website van het NBKB) 
Dit materiaal wordt niet behandeld maar kan gebruikt worden bij zelfstudie 

07a RL 2006/87/EG t.o.v. 2016/1629/EU Belangrijke artikelen 
Er is een database in access gemaakt waarin de artikelen uit de oude en de nieuwe wetgeving 

gekoppeld zijn.  

Per artikel is vastgesteld of er sprake is van belangrijke wijzigingen of aanvullingen. Daarna is er een 

rapport gemaakt van de belangrijkste wijzigingen.  

07b Bijlage II - ES-TRIN 2017 belangrijke artikelen  
Er is een database in access gemaakt waarin de artikelen uit de oude en de nieuwe wetgeving 

gekoppeld zijn.  

Per artikel is vastgesteld of er sprake is van belangrijke wijzigingen of aanvullingen. Daarna is er een 

rapport gemaakt van de belangrijkste wijzigingen.  

08 Toekomstige ontwikkelingen 
Door CESNI worden vrijwel dagelijks stukken geproduceerd die steeds weer tot wijzigingen van de 

regelgeving kunnen leiden. In dit stuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste lopende zaken 

stand april 2018 

PM aangepaste tabellen overgangsbepalingen  
Er moet nog een overzicht gemaakt worden van de overgangstermijnen per jaar dat als hulpmiddel bij 

een certificeerde inspectie te raadplegen.  

Dit valt echter buiten de scope van deze cursus 
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