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1.4.2016

- 35 -

HOOFDSTUK 7
STUURHUIS
Artikel 7.01
Algemene bepalingen

1.

Stuurhuizen moeten zodanig zijn ingericht dat de roerganger zijn werkzaamheden tijdens de
vaart te allen tijde kan verrichten.

2.

Tijdens het normale bedrijf van het schip mag het niveau van de geluidsdruk voortgebracht
door het schip bij de stuurstelling ter hoogte van het hoofd van de roerganger niet hoger zijn
dan 70 dB(A).

3.

Bij éénmansstuurstellingen voor het varen op radar moet de roerganger zijn werkzaamheden
zittend kunnen verrichten en moeten alle voor het voeren van het schip noodzakelijke
signalerings- en controle-instrumenten en de bedieningsapparatuur zodanig zijn gerangschikt
dat de roerganger ze tijdens de vaart gemakkelijk kan observeren en bedienen zonder daarbij
zijn plaats te hoeven verlaten en zonder het radarbeeld uit het oog te verliezen.
Artikel 7.02
Vrij zicht

1.

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

2.1

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.

3.2

Het vrije gezichtsveld vanaf de plaats waar de roerganger zich gewoonlijk bevindt moet ten
minste 240° van de horizon bedragen. Daarvan moet een gezichtsveld van ten minste 140°
binnen de voorste halve cirkel liggen.
In de normale zicht as van de roerganger mogen zich geen vensterstijlen, steunen of opbouwen
bevinden.
Indien, ook in het geval van een vrij gezichtsveld van 240° of meer, geen voldoende vrij
uitzicht naar achteren gewaarborgd is, kan de Commissie van Deskundigen andere maatregelen
eisen, zoals de inbouw van optische hulpmiddelen.

4.

Door adequate middelen moet zijn gewaarborgd dat onder alle weersomstandigheden door de
voorruiten helder zicht mogelijk is.

5.

In stuurhuizen gebruikte ruiten moeten een minimale lichtdoorlaatbaarheid van 75% hebben.

1

Lid 2 van toepassing van 1.10.2014 tot en met 30.9.2017 (Besluit 2014-I-14).

2

Lid 3 van toepassing van 1.4.2016 tot en met 30.11.2016 (Besluit 2015-II-18).

1.4.2016
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Artikel 7.03
Algemene eisen voor bedieningsapparatuur en signalerings- en controle-instrumenten

1.

De voor het voeren van een schip noodzakelijke bedieningsapparatuur moet gemakkelijk
kunnen worden bediend. De stand waarin zij zijn gebracht moet duidelijk herkenbaar zijn.

2.

Controle-instrumenten moeten gemakkelijk kunnen worden afgelezen; zij moeten traploos
regelbaar kunnen worden verlicht. Lichtbronnen mogen niet storen of de zichtbaarheid van de
controle-instrumenten beïnvloeden.

3.

Er moet een inrichting voor het controleren van de signaallampjes aanwezig zijn.

4.

Of een inrichting in werking is, moet duidelijk zichtbaar zijn. Wanneer dit door een
signaallampje wordt aangegeven, moet dit groen zijn.

5.

Storingen of het uitvallen van inrichtingen waarvan controle verplicht is, dient door rode
signaallampjes te worden aangegeven.

6.

Wanneer één van de rode signaallampjes gaat branden moet een akoestisch signaal klinken.
Voor de verschillende lampjes kan hetzelfde akoestische alarmsignaal worden gegeven. Het
geluidsniveau van dit signaal moet ten minste 3 dB(A) meer bedragen dan het maximaal
heersende geluidsniveau ter plaatse van de stuurstelling.

7.

Het akoestische signaal moet kunnen worden uitgezet na het constateren van het uitvallen of
van de storing. Dit mag geen nadelige invloed hebben op het functioneren van het signaal voor
andere storingen. De rode signaallampjes mogen echter pas na het verhelpen van de storing
uitgaan.

8.

De signalerings- en controle-instrumenten moeten bij het uitvallen van de voeding automatisch
op een andere energiebron worden geschakeld.
Artikel 7.04
Bijzondere eisen voor bedieningsapparatuur en signalerings- en controle-instrumenten voor
voortstuwingsmotoren en stuurinrichtingen

1.

De bediening en de controle van de voortstuwingsmotoren en van de stuurinrichtingen moet
vanaf de stuurstelling mogelijk zijn. Voortstuwingsmotoren die zijn voorzien van een vanaf de
stuurstelling bedienbare koppeling, of die een vanaf de stuurstelling bedienbare verstelbare
schroef aandrijven, hoeven slechts in de machinekamer aan- en uitgezet te kunnen worden.

2.

De bediening van elke voortstuwingsmotor moet kunnen geschieden door één enkele hefboom.
De hefboom moet volgens een cirkelboog, welke zich bevindt in een verticaal vlak dat
nagenoeg evenwijdig is aan de lengte-as van het schip kunnen worden bewogen. Het
verplaatsen van deze hefboom in de richting van het voorschip moet het schip vooruit doen
varen, terwijl verplaatsing van de hefboom in de richting van het achterschip het schip
achteruit doet varen. Aan weerszijde van de nulstand van de hefboom vindt het koppelen of
omkeren plaats. In de nulstand moet de hefboom vanzelf blijven staan.

3.

De richting van de door de aandrijving op het schip werkende stuwingskracht alsmede het
toerental van de schroeven of stuwingsmotoren moet worden aangegeven.

4.

De in de artikelen 6.07, tweede lid, 8.03, tweede lid, en 8.05, dertiende lid, voorgeschreven
signalerings- en controle-instrumenten moeten in de stuurstelling zijn aangebracht.

1.4.2009
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HOOFDSTUK 8
WERKTUIGBOUWKUNDIGE EISEN
Artikel 8.01
Algemene bepalingen

1.

Werktuigen alsmede de bijbehorende installaties moeten vakkundig zijn ontworpen, uitgevoerd
en geïnstalleerd.

2.

Drukvaten voor de bedrijfsvoering van het schip moeten
a) vóór de eerste ingebruikstelling,
b) vóór een hernieuwde ingebruikstelling na een verandering of reparatie, en
c) met regelmaat en ten minste elke vijf jaar,
door een erkend deskundige op de bedrijfszekerheid worden gekeurd. Deze keuring bestaat uit
een interne en externe controle. Voor persluchthouders die intern niet onberispelijk
gecontroleerd kunnen worden, of waarvan de onberispelijke staat bij de interne controle niet
afdoend kon worden vastgesteld, moet bijkomend een andere niet-destructieve
keuringsprocedure of een waterdrukcontrole worden toegepast.
Inzake de keuring moet een door de erkend deskundige ondertekende verklaring worden
opgesteld waaruit de datum van de keuring blijkt.
Andere installaties die controle vereisen zoals stoomketels, andere drukvaten, alsmede hun
toebehoren en liften moeten voldoen aan de voorschriften van één der Rijnoeverstaten of van
België.

3.

Er mogen alleen verbrandingsmotoren worden geïnstalleerd die brandstoffen gebruiken met
een vlampunt boven 55 °C.
Artikel 8.02
Veiligheid

1.

Machine-installaties moeten zo zijn ingericht en opgesteld, dat zij voor bediening en
onderhoud voldoende toegankelijk zijn en personen, die ze moeten bedienen of onderhouden,
niet in gevaar kunnen worden gebracht. Zij moeten kunnen worden beveiligd tegen
onopzettelijke inbedrijfstelling.

2.

Aan de hoofd- en hulpmotoren alsmede de stoomketels en drukvaten moeten beschermende
inrichtingen zijn aangebracht; hetzelfde geldt voor hun toebehoren.

3.

Aandrijvingen voor de pers- en zuigventilatoren moeten in geval van nood ook buiten de
ruimte waar zij zich bevinden en buiten de machinekamer uitgeschakeld kunnen worden.

4.

Waar het noodzakelijk is moeten verbindingen van leidingen voor brandstof, smeerolie en
oliën, die in krachtoverbrengingssystemen, schakel-, aandrijf- en verwarmingssystemen
worden gebruikt, afgeschermd of op andere geschikte wijze zijn beschermd, om te vermijden
dat deze vloeibare stoffen op hete vlakken in de afzuigkanalen van de machines of andere ontstekingsbronnen sproeien of uitlopen. Het aantal verbindingen in deze pijpleidingensystemen
moet tot een minimum worden beperkt.

1.12.2011
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5.1

Niet ingebouwde hogedrukbrandstofleidingen van dieselmotoren tussen de hogedrukbrandstofpompen en de inspuitsystemen moeten door een mantelbuissysteem worden beschermd, dat in
geval van een lek in de hogedrukleiding, de uitlopende brandstof opvangt. In het
mantelbuissysteem moet een lekbak zijn voorzien alsook inrichtingen die een alarmsignaal
geven in geval van lekkage aan een brandstofleiding; voor machines met slechts twee cilinders
is dit alarmsysteem echter niet vereist. Bij machines voor ankerlieren en spillen op open dek
zijn geen mantelbuissystemen vereist.

6.

Isolaties van machineonderdelen moeten in overeenstemming zijn met artikel 3.04, derde lid,
tweede volzin.
Artikel 8.03
Voortstuwingsinstallaties

1.

De aandrijving van een schip moet op betrouwbare en snelle wijze aangezet, gestopt en van
vooruit op achteruit of andersom gezet kunnen worden.

2.

Het kritieke peil van
a) de temperatuur van het koelwater van de voortstuwingsmotoren;
b) de druk van de smeerolie van de voortstuwingsmotoren en de transmissie;
c) de olie- en luchtdruk van de omkeerinrichting van de voortstuwingsmotoren, de
keerkoppeling of de schroeven;
moet worden aangegeven door daartoe geschikte inrichtingen, die bij het bereiken van kritieke
waarden een alarmsignaal in werking stellen.
Bij schepen met slechts één voortstuwingsmotor mag, behalve in geval van overtoeren, de
motor niet automatisch worden stopgezet.
Bij schepen met slechts één voortstuwingsmotor mag deze slechts zijn uitgerust met een
inrichting voor automatische reductie van het toerental indien een automatische reductie van
het toerental in het stuurhuis optisch en akoestisch wordt aangegeven en de inrichting voor
reductie van het toerental vanaf de stuurstelling kan worden uitgeschakeld.
Doorvoeringen van assen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende
smeermiddelen naar buiten kunnen treden.

3.
4.

5.

Artikel 8.04
Uitlaatgassenleidingen van verbrandingsmotoren

1.
2.

3.
4.

1

Uitlaatgassen moeten volledig naar buitenboord worden afgevoerd.
Het binnendringen van uitlaatgassen in de verschillende ruimten van het schip moet door
doelmatige maatregelen zijn verhinderd. Uitlaatgassenleidingen die door verblijven of het
stuurhuis gaan, moeten in die ruimten zijn voorzien van een gasdichte mantel. De ruimte tussen
de uitlaatgassenleiding en de mantel moet in verbinding staan met de open lucht.
Uitlaatgassenleidingen moeten zodaning zijn aangelegd en beschermd dat zij geen brand
kunnen veroorzaken.
In de machinekamer moeten uitlaatgassenleidingen voldoende geïsoleerd of gekoeld zijn.
Buiten de machinekamer kan een beveiliging tegen aanraken voldoende zijn.

Lid 5 van toepassing van 1.4.2016 tot en met 31.3.2019 (Besluit 2015-II-18).

1.4.2016
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4.

Opstelling van schakelborden:
a) Schakelborden moeten in goed toegankelijke en goed geventileerde ruimten zijn opgesteld,
zodanig dat zij tegen waterschade en mechanische beschadigingen zijn beschermd.
Pijpleidingen en ventilatiekokers moeten zodanig zijn geplaatst, dat schakelborden bij
lekkages geen gevaar lopen. Indien de ligging in de nabijheid van schakelborden niet
vermeden kan worden, mogen de pijpen aldaar geen losneembare koppelingen hebben.
b) Kasten en nissen waarin open schakelinrichtingen zijn ondergebracht, moeten uit moeilijk
ontvlambaar materiaal bestaan, dan wel door een bekleding van metaal of een ander niet
brandbaar materiaal zijn beschermd.
c) Bij spanningen boven 50 V moeten aan de bedieningszijde van het hoofdschakelbord
isolerende roosters of matten liggen.
Artikel 9.13
Noodstopschakelaars

Voor oliebranderinstallaties, brandstofpompen, brandstofseparatoren en machinekamerventilatoren moeten buiten de opstellingsruimten noodstopschakelaars op een centrale plaats
aanwezig zijn.
Artikel 9.14
Installatiemateriaal

1.

Kabelinvoeren van apparaten moeten passend zijn voor de afmetingen en het type van de aan te
sluiten kabels.

2.

Wandcontactdozen van verdeelsystemen met van elkaar afwijkende spanningen of frequenties
moeten van verschillende uitvoering zijn.

3.

Schakelaars moeten alle niet geaarde geleiders van een stroomkring gelijktijdig schakelen. Bij
niet geaarde netten zijn in stroomkringen van de verlichting voor verblijven, uitgezonderd
was-, bad- en overige natte ruimten, eenpolige schakelaars toegestaan.

4.

Bij stroomsterkten van meer dan 16 A moeten de wandcontactdozen zodanig met een
schakelaar worden vergrendeld, dat noch het insteken, noch het uittrekken van de stekker
mogelijk is wanneer de contactbussen van de contactdoos onder spanning staan.
Artikel 9.15
Kabels

1.1

Kabels moeten moeilijk ontvlambaar, zelfdovend en bestendig tegen water en olie zijn.
In de verblijven kan de toepassing van andere kabeltypen worden toegestaan, mits deze kabels
doelmatig zijn beschermd, moeilijk ontvlambaar en zelfdovend zijn.
Als testprocedure voor het vaststellen van het moeilijk ontvlambaar zijn van elektrische kabels
worden erkend:
a) de internationale normen IEC 60332-1 : 1993, IEC 60332-3 : 2000, en
b) gelijkwaardige voorschriften van één der Rijnoeverstaten of België.

1

Lid 1 van toepassing van 1.10.2015 tot en met 30.9.2018 (Besluit 2015-I-17).

1.10.2015
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2.

Voor kracht- en verlichtingsinstallaties moeten de aders van de kabels een doorsnede van ten
minste 1,5 mm² hebben.

3.

Metalen bewapeningen en mantels van kabels mogen voor het normale bedrijf niet als geleider
of aardleiding dienen.

4.

Metalen bewapeningen en mantels van kabels van kracht- en verlichtingsinstallaties moeten ten
minste aan één der einden zijn geaard.

5.

De doorsnede van de geleiders moet in overeenstemming zijn met de ten hoogste toegestane
geleidertemperatuur (stroombelastbaarheid) alsmede met het toelaatbare spanningsverlies. Dit
spanningsverlies, optredend tussen het hoofdschakelbord en het meest ongunstige punt van de
installatie, mag bij verlichtingsinstallaties niet meer dan 5% en voor kracht- en
verwarmingsinstallaties niet meer dan 7% van de nominale spanning bedragen.

6.

Kabels moeten tegen het gevaar van mechanische beschadigingen zijn beschermd.

7.

De bevestiging der kabels moet zodanig zijn, dat eventuele belastingen op trek binnen de
toelaatbare grenzen blijven.

8.

De doorvoeringen van kabels door schotten of dekken mogen de sterkte, dichtheid en
brandwerende eigenschappen van de schotten of de dekken niet nadelig beïnvloeden.

9.1

De uiteinden en verbindingen van alle leidingen moeten zo zijn vervaardigd dat de
oorspronkelijke elektrische, mechanische, brandwerende en desvereist brandbestendige
eigenschappen van de kabel gehandhaafd blijven. Het aantal kabelverbindingen moet tot een
minimum worden beperkt

10.1 Kabels die naar beweegbare stuurhuizen worden gevoerd moeten voldoende buigzaam zijn en
van een isolatie zijn voorzien die voldoende buigzaam blijft tot een temperatuur van - 20 °C,
alsmede bestand zijn tegen de inwerking van dampen, ultraviolette straling, ozon en dergelijke.
Artikel 9.16
Verlichtingsinstallaties

1.

Verlichtingsarmaturen moeten zodanig zijn aangebracht, dat brandbare voorwerpen of
constructiedelen niet door de uitgestraalde warmte in brand kunnen geraken.

2.

De verlichtingsarmaturen op het open dek moeten zodanig zijn geplaatst, dat de
waarneembaarheid van de navigatieverlichting niet nadelig wordt beïnvloed.

3.

Indien in een machinekamer of een ketelruim twee of meer lichtpunten zijn aangebracht,
moeten deze over ten minste twee stroomkringen zijn verdeeld. Dit geldt eveneens voor
ruimten waarin koelmachines, hydraulische inrichtingen of elektromotoren zijn geplaatst.
Artikel 9.17
Navigatielantaarns

1.

Schakelborden voor navigatielantaarns moeten in het stuurhuis zijn geïnstalleerd. Zij moeten
door een aparte kabel vanaf het hoofdschakelbord worden gevoed of door twee van elkaar
onafhankelijke onderverdelingen kunnen worden verzorgd.

2.

Elke navigatielantaarn moet vanaf het navigatieschakelbord afzonderlijk gevoed, beveiligd en
geschakeld kunnen worden.

1

Lid 9 en 10 van toepassing van 1.4.2016 tot en met 31.3.2019 (Besluit 2015-II-18).
1.4.2016
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Artikel en lid

INHOUD

TERMIJN en VOORWAARDEN

HOOFDSTUK 8a
De voorschriften gelden niet
a) voor motoren die vóór 1.1.2003 aan boord
ingebouwd waren, en
b) voor vervangingsmotoren*), die tot en met
31.12.2011 aan boord van schepen, die op
1.1.2002 in bedrijf waren, geïnstalleerd
worden
8a.02, lid 2

Voor motoren die vóór 1.7.2007 aan boord
ingebouwd waren, gelden de grenswaarden
van de volgende tabel:

Grenswaarden

PN
[kW]
37  PN < 75
75  PN < 130
PN  130

CO
[g/kWh]
6,5
5,0
5,0

HC
[g/kWh]
1,3
1,3
1,3

NOx
[g/kWh]
9,2
9,2
n  2800 min-1 = 9,2
500  n < 2800 min-1 = 45 . n(-0,2)

PT
[g/kWh]
0,85
0,70
0,54

HOOFDSTUK 9
9.01 lid 1
Benodigde bescheiden voorleggen aan de N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
e
certificaat van onderzoek na 1.1.2035
2 zin Commissie van Deskundigen
lid 2,
onderdeel b
lid 3

Omgevingstemperatuur in het schip en aan dek

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2010

9.02 lid 1 tot
en met 3

Systemen voor de energieverzorging

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2010

9.05 lid 4

Doorsnede van de aardleiding

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2015

9.11 lid 4

Ventilatie van gesloten ruimten, kisten of N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
kasten waarin accumulatoren zijn opgesteld
certificaat van onderzoek

9.12 lid 2
onder d

Directe voeding vanaf het hoofdschakelbord N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
van verbruikers die voor de voortstuwing en certificaat van onderzoek na 1.1.2015
het manoeuvreren noodzakelijk zijn

lid 3
onder b
9.13

*)

Schema's van hoofd- en noodschakelbord en de N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
verdeelkasten moeten zich aan boord bevinden certificaat van onderzoek na 1.1.2010

Aardfoutbewakingsinrichting

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2010

Noodstopschakelaars

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2010

Een vervangingsmotor is een gebruikte, gereviseerde motor, die voor wat betreft vermogen, toerental en installatievoorwaarden vergelijkbaar is
met de motor die deze vervangt.
1.7.2011
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TERMIJN en VOORWAARDEN

9.14 lid 3
2e zin

Eenpolige schakelaars zijn in was-, bad- en N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
overige natte ruimten niet toegestaan
certificaat van onderzoek na 1.1.2010

9.15 lid 2

Minimale doorsnede van de aders van 1,5 mm²

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2010

Kabels naar beweegbare stuurhuizen

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2010

9.16 lid 3
2e zin

Tweede stroomkring

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2015

9.19

Alarmen
beveiligingssystemen
werktuigbouwkundige inrichtingen

9.20

Elektronische installaties

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2035

9.21

Elektromagnetische verdraagbaarheid

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2035

lid 101

voor N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2015

HOOFDSTUK 10
10.01

Ankeruitrusting

N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
certificaat van onderzoek na 1.1.2010

10.02 lid 1,
2e zin,
onder b

Verzamelreservoirs van staal of van een ander N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
stootvast en onbrandbaar materiaal met ten certificaat van onderzoek
minste 10 l inhoud

lid 2
Keuringsbewijs voor stalen trossen en andere Voor de eerste tros die op het schip wordt
onder a kabels
vervangen: N.V.O., uiterlijk 1.1.2008. Voor
de tweede en derde tros: 1.1.2013
10.03 lid 1

1

Europese norm

Bij vervanging, uiterlijk 1.1.2010

lid 2

Geschiktheid voor brandklasse A, B en C

Bij vervanging, uiterlijk 1.1.2010

lid 4

Hoeveelheid CO2 en inhoud van de ruimten

Bij vervanging, uiterlijk 1.1.2010

10.03a

Vast ingebouwde brandblusinstallaties in N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het
verblijven, stuurhuizen en passagiersruimten
certificaat van onderzoek na 1.1.2035

De vermelding bij artikel 9.15 lid 10 (oorspronkelijk 9.15 lid 9) van toepassing van 1.4.2016 tot en met 31.3.2019 (Besluit 2015-II-18).
1.4.2016

