Artikel 3.03
Scheepsromp
4. Verblijven moeten van de machinekamers en ketel- en laadruimen gasdicht zijn
gescheiden en rechtstreeks van het dek af toegankelijk zijn. Wanneer een dergelijke
toegang niet aanwezig is, moet een extra nooduitgang rechtstreeks toegang geven tot het
dek.
Artikel 8.04
Uitlaatgassenleidingen van verbrandingsmotoren
2. 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 openlucht.
VERBLIJVEN
Artikel 12.01
Algemene bepalingen
1. Schepen moeten voor de gewoonlijk aan boord verblijvende personen, althans ten minste
voor de minimum bemanning, voorzien zijn van verblijven.
2. Verblijven moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust dat zij voldoen aan de
eisen met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de personen aan
boord. Zij moeten gemakkelijk en veilig toegankelijk zijn, alsmede voldoende geïsoleerd
zijn tegen kou en warmte.
3. De commissie van deskundigen kan afwijkingen van dit hoofdstuk toestaan indien de
veiligheid en gezondheid van de personen aan boord op andere wijze zijn gewaarborgd.
4. De commissie van deskundigen vermeldt in het communautair binnenvaartcertificaat
beperkingen van de exploitatiewijze of van de soort bedrijfsvoering van het schip die zijn
vereist op grond van afwijkingen als bedoeld in het derde lid.
Artikel 12.02
Bijzondere bouwkundige eisen aan de verblijven
1. Verblijven moeten, ook wanneer de deuren gesloten zijn, voldoende kunnen worden
geventileerd; bovendien moeten de woonruimten voldoende daglicht verkrijgen en zo
mogelijk uitzicht naar buiten hebben.
2. Verblijven moeten, indien zij niet op dekhoogte toegankelijk zijn en het hoogteverschil
meer dan 0,30 m bedraagt, via trappen toegankelijk zijn.
3. In het voorschip mogen de vloeren niet lager dan 1,20 m onder het vlak van de grootste
inzinking liggen.
4. Woon- en slaapruimten moeten ten minste twee zo ver mogelijk van elkaar verwijderde
uitgangen hebben, die als vluchtwegen dienen. Eén uitgang kan als nooduitgang zijn
geconstrueerd. Dit geldt niet voor ruimten waarvan de uitgang rechtstreeks naar het dek
leidt of naar een gang die als vluchtweg dient, voorzover deze gang twee van elkaar
verwijderd liggende uitgangen heeft naar bak- en stuurboord. Nooduitgangen, waartoe ook
bovenlichten en ramen kunnen behoren, moeten een vrije opening van ten minste 0,36
m2 hebben, een kleinste zijde van ten minste 0,50 m hebben en een snelle evacuatie in
geval van nood mogelijk maken. De isolering en de bekleding van oppervlakken van de
vluchtwegen moeten van moeilijk ontvlambaar materiaal zijn gemaakt en het gebruik van
de vluchtwegen moet door adequate maatregelen zoals ladders of klimtreden te allen
tijde zijn gewaarborgd.
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 wat betreft de exploitatiewijze dient in het
communautair binnenvaartcertificaat te worden vermeld.
6. In verblijven mag de stahoogte niet minder zijn dan 2,00 m.
7. In de regel moeten de schepen ten minste één van de slaapruimte afgescheiden
woonruimte hebben.
8. In woonruimten mag het vrije vloeroppervlak niet minder zijn dan 2 m2 per persoon, maar
moet dit in totaal ten minste 8 m2 zijn. De oppervlakte bezet met verplaatsbaar meubilair,
zoals tafels en stoelen, maakt deel uit van de vrije oppervlakte.
9. Elke woon- of slaapruimte moet een inhoud van ten minste 7 m3 hebben.
10. In woonruimten bedraagt het minimale luchtvolume 3,5 m3 per persoon. In slaapruimten
moet het luchtvolume voor de eerste persoon ten minste 5 m3 bedragen, voor iedere
verdere persoon moet nog eens ten minste 3 m3 aanwezig zijn (het volume van het
meubilair dient daarvan te worden afgetrokken). Slaapruimten mogen slechts voor ten
hoogste twee personen bestemd zijn. De bedden moeten ten minste 0,30 m boven de
vloer zijn aangebracht. Indien het stapelbedden betreft, moet boven elk bed een vrije
ruimte van ten minste 0,60 m hoogte aanwezig zijn.
13. Leidingen voor gevaarlijke gassen en gevaarlijke vloeistoffen, in het bijzonder als ze
onder een zodanig hoge druk staan dat een lek personen in gevaar zou kunnen brengen,
mogen niet zijn aangelegd in de verblijven en in de daarheen leidende gangen. Dit geldt
niet voor leidingen voor stoomsystemen en hydraulische systemen die zijn ondergebracht
in een metalen beschermkoker en voor vast aangelegde leidingen van
loeibaargasinstallaties voor huishoudelijk gebruik.

