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A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee,
1974, met Bijlage;
Londen, 1 november 1974
B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van Verdrag en Bijlage zijn geplaatst
in Trb. 1976, 157.
Voor correcties van de Bijlage zie Trb. 1985, 155.
Voor wijzigingen van de Bijlage zie Trb. 1983, 32 en rubriek J van
Trb. 1983, 173, van Trb. 1985, 155, van Trb. 1989, 42 en 98, van
Trb. 1992, 24 en van Trb. 1994, 19.
C. VERTALING

Zie Trb. 1977, 77, Trb. 1983, 32 en rubriek J van Trb. 1983, 173, de
rubrieken C en J van Trb. 1985, 155, rubriek J van Trb. 1989, 42 en 98,
van Trb. 1992, 24 en 173, van Trb. 1994, 19 en rubriek J hieronder.
D. PARLEMENT

Zie Trb. 1979, 128 en Trb. 1994, 19.
E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1977, 77, Trb. 1979, 128, Trb. 1983, 32 en 173 en Trb. 1985,
155.
Behalve de aldaar genoemde Staten heeft nog de volgende Staat in
overeenstemming met artikel IX, letter b, van het Verdrag een akte van
bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Secretaris-Generaal
van de Internationale Maritieme Organisatie nedergelegd:
Witrusland

7 januari 1994

F. TOETREDING

Zie Trb. 1976, 157, Trb. 1977, 77, Trb. 1979, 128, Trb. 1983, 32 en
173, Trb. 1985, 155, Trb. 1986, 51, IW>. 1989, 42 en 98, 7W>. 1992, 24
en 173 en 7H>. 1994, 19.
Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel IX, letter b, van het Verdrag een akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie nedergelegd:
Kazachstan
Georgië

7 maart 1994
19 april 1994
Verklaringen van voortgezette gebondenheid

Behalve de in Trb. 1994, 19 genoemde Staten heeft nog de volgende
Staat een verklaring van voortgezette gebondenheid aan het Verdrag
afgelegd:
de Tsjechische Republiek.
G.

19 oktober 1993

INWERKINGTREDING

Zie TH?. 1979, 128.
H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1983, 32, Trb. 1985, 155, Trb. 1989, 42 en Trb. 1992, 24.
J. GEGEVENS

Zie Trb. 1976, 157, Trb. 1977, 77, Trb. 1979, 128, Trb. 1983, 32 en
173, Trb. 1985, 155, Trb. 1986, 51, Trb. 1989, 42 en 98, Trb. 1992, 24
en 173 en Trb. 1994, 19.
Wijzigingen
Resolutie MSC 22 (59) van 23 mei 1991

j

De vertaling in het Nederlands van resolutie MSC (59) van 23 mei
1991, waarvan de Engelse tekst is afgedrukt in Trb. 1994, 19, blz. 40
e.v., luidt als volgt:
Resolutie MSC.22(59)
(aangenomen op 23 mei 1991)
Aanneming van wijzigingen op het Internationaal Verdrag voor de
beveiliging van mensenlevens op zee, 1974
De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,
Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, hierna te noemen
„het Verdrag", betreffende de procedure voor wijziging van de Bijlage
bij het Verdrag, anders dan de bepalingen van Hoofdstuk I daarvan,
Na overweging, tijdens haar negenenvijftigste zitting, van wijzigingen
van het Verdrag, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel
VIII(b)(i) daarvan,
1. Neemt, in overeenstemming met artikel VTII(b)(iv) van het Verdrag, de wijzigingen op het Verdrag aan, waarvan de tekst is vervat in
de Bijlage bij deze resolutie;
2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het
Verdrag, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aangenomen op 1 juli
1993, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Verdragsluitende
Regeringen die Partij zijn bij het Verdrag, of Verdragsluitende Regeringen waarvan de gecombineerde koopvaardijvloten niet minder dan vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen,
kenbaar hebben gemaakt dat zij bezwaar hebben tegen de wijzigingen;
3. Nodigt de Verdragsluitende Regeringen uit er nota van te nemen
dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag, de
wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met paragraaf 2
hierboven, in werking treden op 1 januari 1994;
4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel
VIII(b)(v) van het Verdrag, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften
van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Verdragsluitende Regeringen die Partij zijn bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;
5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van de resolutie
te doen toekomen aan de Leden van de Organisatie waarvan de Regeringen geen Partij zijn bij het Verdrag.

Bijlage
Wijzigingen op het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van
mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd
HOOFDSTUK II-2
CONSTRUCTIE - BESCHERMING TEGEN, OPSPORING EN
BESTRIJDING VAN BRAND
Voorschrift 20
Brandbeveiligingsplannen
Het bestaande kopje wordt vervangen door:
„Brandbeveiligingsplannen en brandweeroefeningen".
De volgende tekst wordt ingevoegd na het kopje:
„(Dit voorschrift is van toepassing op alle schepen)"
De volgende nieuwe paragraaf 3 wordt toegevoegd na paragraaf 2:
„3. Er moeten brandweeroefeningen worden gehouden in overeenstemming met de bepalingen van Voorschrift 111.18."
Voorschrift 21
Mogelijkheid tot het snel gebruiken van brandbestrijdingsmiddelen
De volgende tekst wordt ingevoegd na het kopje:
„(Dit voorschrift is van toepassing op alle schepen)"
De bestaande tekst van dit voorschrift wordt vervangen door:
„De brandbestrijdingsmiddelen moeten goed onderhouden worden en
te allen tijde onmiddellijk gebruikt kunnen worden."
Voorschrift 28
Voorzieningen voor ontsnapping
De volgende tekst wordt ingevoegd na het kopje:
„(Paragraaf 1.8 van dit voorschrift is van toepassing op alle schepen
gebouwd op of na 1 januari 1994)"
De volgende nieuwe paragraaf 1.8 wordt toegevoegd na paragraaf 1.7:
I „.8 Waar ruimten voor algemeen gebruik drie of meer dekken omvatterren brandbare materialen bevatten zoals meubilair en ingesloten ruimten zoals winkels, kantoren en restaurants, moet ieder niveau binnen die
ruimte van twee voorzieningen voor ontsnapping zijn voorzien, waarvan
er één rechtstreeks toegang biedt tot een omsloten verticale voorziening
voor ontsnapping die voldoet aan de vereisten van paragraaf 5."

Voorschrift 32
Ventilatiesystemen
De volgende tekst wordt ingevoegd na het kopje:
„(Paragraaf 1.7 van dit voorschrift is van toepassing op alle schepen
gebouwd op of na 1 januari 1994)"
De volgende nieuwe paragraaf 1.7 wordt ingevoegd tussen paragraaf
1.6 en paragraaf 2:
„1.7 Waar ruimten voor algemeen gebruik drie of meer dekken omvatten en brandbare materialen bevatten zoals meubilair en ingesloten
ruimten zoals winkels, kantoren en restaurants, moet de ruimte zijn uitgerust met een afzuiginstallatie voor rook. De afzuiginstallatie voor rook
moet worden geactiveerd door de vereiste rookontdekkingsinstallatie en
moet met de hand bediend kunnen worden. De capaciteit van de ventilatoren moet zodanig zijn dat het gehele volume binnen de ruimte kan
worden afgezogen in 10 minuten of minder."
Voorschrift 36
Vast aangebrachte brandontdekkings- en brandalarminstallaties Automatische sprinkler-, brandontdekkings- en brandalarminstallaties
De volgende tekst wordt ingevoegd na het kopje:
„(Paragraaf 2 is van toepassing op alle schepen gebouwd op of na 1
januari 1994)"
De bestaande paragraaf wordt genummerd als paragraaf 1, en de volgende nieuwe paragraaf 2 wordt toegevoegd na paragraaf 1:
„2 Waar ruimten voor algemeen gebruik drie of meer dekken omvatten en brandbare materialen bevatten zoals meubilair en ingesloten ruimten zoals winkels, kantoren en restaurants, moet de gehele verticale
hoofdsectie waarvan deze ruimte deel uitmaakt, overal worden beschermd door een automatische sprinklerinstallatie die voldoet aan Voorschrift 12."
Voorschrift 40
Brandrondedienst, brandontdekking, alarmtoestellen en omroepinstallaties
De volgende tekst wordt ingevoegd na het kopje:
„(Paragraaf 7 is van toepassing op alle schepen gebouwd op of na 1
januari 1994)"
De volgende nieuwe paragraaf 7 wordt toegevoegd na paragraaf 6:
„7 Waar ruimten voor algemeen gebruik drie of meer dekken omvatten en brandbare materialen bevatten zoals meubilair en ingesloten ruimten zoals winkels, kantoren en restaurants, moet de gehele verticale

hoofdsectie waarvan deze ruimte deel uitmaakt, overal worden beschermd door een rookontdekkingsinstallatie die voldoet aan Voorschrift
13, met uitzondering van paragraaf 1.9."
HOOFDSTUK III
REDDINGMIDDELEN EN -VOORZIENINGEN
Voorschrift 18
Instructies en oefeningen „schip-verlaten"
Het kopje en de tekst van dit voorschrift worden vervangen door:
„Instructies en oefeningen voor noodgevallen
1. Dit voorschrift is van toepassing op alle schepen.
2. Handboeken
In ieder bemanningsverblijf of in iedere hut voor bemanningsleden
moet een handboek voor opleiding voorhanden zijn dat voldoet aan de
eisen van Voorschrift 51..
3. Appèls en oefeningen
3.1 Ieder bemanningslid moet aan ten minste één oefening,schip verlaten' en één oefening in het blussen van brand in de maand deelnemen.
De oefeningen voor de bemanning moeten plaatsvinden binnen 24 uur
nadat het schip een haven heeft verlaten wanneer meer dan 25% van de
bemanning in de voorafgaande maand niet heeft deelgenomen aan dergelijke oefeningen aan boord van het desbetreffende schip. De Administratie kan andere regelingen, die ten minste gelijkwaardig zijn, aanvaarden voor die soorten schepen waarvoor dit onuitvoerbaar is.
3.2 Aan boord van een schip dat een internationale reis maakt die
geen korte internationale reis is, moet appèl voor de passagiers binnen
24 uur na inscheping plaatsvinden. De passagiers moeten worden voorgelicht over het gebruik van reddinggordels en de te verrichten handelingen in geval van nood. Indien er slechts een klein aantal passagiers
inscheept in een haven nadat appèl is gehouden, dan is het voldoende
om, in plaats van opnieuw appèl te houden, de aandacht van deze passagiers te vestigen op de instructies bij noodgevallen, die vereist zijn
ingevolge de Voorschriften 8.2 en 8.4.
3.3 Wanneer op een schip dat een korte internationale reis maakt
appèl niet bij vertrek wordt gehouden, moet de aandacht van deze passagiers worden gevestigd op de instructies bij noodgevallen, die vereist
zijn ingevolge de Voorschriften 8.2 en 8.4.
3.4 Iedere oefening schip-verlaten moet omvatten:

.1 het oproepen van passagiers en bemanning naar hun verzamelplaats door middel van het alarmsysteem vereist in Voorschrift
6.4.2 en het zich ervan verzekeren dat zij op de hoogte zijn
gebracht van de gang van zaken bij het schip-verlaten, zoals vermeld in de alarmrol;
.2 het melden bij de verzamelplaatsen en het voorbereiden op de
taken genoemd in de alarmrol;
.3 controle of passagiers en bemanning passend gekleed zijn;
.4 controle of de reddinggordels goed zijn aangetrokken;
.5 het afvieren van ten minste één reddingboot nadat deze voor
het te water laten gereed is gemaakt;
.6 het starten en laten draaien van de reddingbootmotor;
.7 het bedienen van de kranen voor de strijkbare reddingvlotten.
3.5 Voor zover uitvoerbaar moeten bij achtereenvolgende oefeningen
verschillende reddingboten worden afgevierd overeenkomstig het bepaalde in Voorschrift 3.4.5.
3.6 Iedere reddingboot moet ten minste eenmaal in de drie maanden
tijdens een oefening ,schip verlaten' met de voor de bediening aangewezen bemanning aan boord te water worden gelaten en er moet mee worden gemanoeuvreerd. Voor schepen die korte internationale reizen maken kan de Administratie toestaan dat de reddingboten aan één zijde niet
te water worden gelaten wanneer de ligplaatsvoorzieningen in de haven
en het vaarpatroon het te water laten aan die zijde niet mogelijk maken.
Al deze reddingboten moeten echter éénmaal per drie maanden afgevierd en jaarlijks te water gelaten worden.
3.7 Voor zover dat redelijk en uitvoerbaar is moeten hulpverleningsboten, anders dan reddingboten die tevens hulpverleningsboten zijn,
iedere maand met hun aangewezen bemanning te water worden gelaten
en moet ermee worden gemanoeuvreerd. In ieder geval moet ten minste
éénmaal in de drie maanden aan deze eis worden voldaan.
3.8 Wanneer oefeningen met het te water laten van de reddingboot en
hulpverleningsboot gehouden worden met een vaartlopend schip, dan
moeten deze oefeningen in verband met de gevaren die daaraan verbonden zijn uitsluitend uitgevoerd worden in beschut water en onder toezicht staan van een officier met ervaring in dergelijke oefeningen.
3.9 De noodverlichting ten behoeve van het verzamelen en het schipverlaten moet bij iedere oefening ,schip verlaten' worden beproefd.
3.10 Iedere oefening in het blussen van brand moet omvatten:
.1 het melden bij de verzamelplaatsen en het voorbereiden op de
taken genoemd in de alarmrol vereist in Voorschrift 8.3;
.2 het in werking stellen van een brandbluspomp met gebruikmaking van ten minste de twee vereiste waterstralen om aan te
tonen dat het systeem in goede staat is voor gebruik;
.3 het controleren van de brandweeruitrustingen en andere persoonlijke reddingsuitrusting;
.4 het controleren van de desbetreffende communicatieapparatuur;

.5 het controleren van de werking van waterdichte deuren,
branddeuren en brandkleppen;
.6 het controleren van de nodige voorzieningen voor het vervolgens verlaten van het schip.
3.11 Oefeningen in het blussen van brand moeten op zodanige wijze
worden gepland dat voldoende rekening wordt gehouden met de gebruikelijke praktijk in de verschillende noodsituaties die zich kunnen voordoen afhankelijk van het type schip en de lading.
3.12 De uitrusting die gedurende oefeningen wordt gebruikt dient
onmiddellijk weer in volledig gebruiksklare staat te worden gebracht, en
mankementen en storingen die tijdens de oefeningen worden geconstateerd, moeten zo snel mogelijk worden verholpen.
3.13 Voor zover mogelijk moeten de oefeningen worden uitgevoerd
alsof er een daadwerkelijke noodsituatie heerst.

4. Opleiding en instructie aan boord
4.1 De opleiding en instructie aan boord in het gebruik van de reddingmiddelen van het schip, met inbegrip van de uitrusting van de
groepsreddingmiddelen, en in het gebruik van de brandblusmiddelen,
moet zo snel mogelijk worden gegeven, echter uiterlijk 2 weken nadat
een bemanningslid aan boord is gekomen. Indien het bemanningslid echter op een regelmatig aflosschema aan boord is geplaatst, moet deze
oefening worden gegeven binnen 2 weken nadat hij voor het eerst aan
boord is gekomen. Individuele instructie kan verschillende onderdelen
van de redding- en brandblusmiddelen omvatten, maar alle redding- en
brandblusmiddelen van het schip moeten binnen een tijdsbestek van 2
maanden zijn behandeld.
4.2 Ieder bemanningslid moet instructie krijgen die ten minste bestaat
uit:
1. behandeling en gebruik van opblaasbare reddingvlotten van
het schip;
2. problemen in verband met onderkoeling, eerste hulp bij onderkoeling en andere toepasselijke eerstehulpprocedures;
3. bijzondere instructies die nodig zijn voor het gebruik van reddingmiddelen bij zwaar weer en hoge zeeën;
4. bediening en gebruik van brandblusmiddelen.
4.3 Oefeningen aan boord in het gebruik van strijkbare reddingvlotten moeten met tussenpozen van niet meer dan 4 maanden plaatsvinden
op schepen die met dergelijke middelen zijn uitgerust. Wanneer uitvoerbaar moeten deze bestaan uit het opblazen en het afvieren van het reddingvlot. Het reddingvlot kan een speciaal reddingvlot zijn dat uitsluitend bestemd wordt voor oefeningen en dat geen deel uitmaakt van de
reddingmiddelen van het schip; een dergelijk speciaal reddingvlot moet
duidelijk als zodanig gemerkt zijn.

5. Aantekening
De data waarop appèls worden gehouden, bijzonderheden van de
oefeningen ,schip verlaten' en oefeningen in het blussen van brand, oefeningen met andere reddingmiddelen en opleiding aan boord moeten in
het scheepsdagboek dat door de Administratie voorgeschreven kan worden, worden opgetekend. Wanneer een volledig appèl, oefening of opleiding niet op de vastgestelde tijd plaatsvindt, dan moet dat worden opgetekend in het dagboek, waarbij vermeld moet worden onder welke
omstandigheden en in welke mate het appèl, de oefening of de opleiding
wel is gehouden."
HOOFDSTUK V
VEILIGHEID VAN DE NAVIGATIE
Voorschrift 17
Loodsladders en mechanische loodsladders
Het kopje en de tekst van dit voorschrift worden vervangen door:
„ Voorzieningen voor het overnemen van de loods
a. Toepassing
i. Op schepen die reizen maken waarbij waarschijnlijk gebruik zal
worden gemaakt van loodsen, moeten voorzieningen voor het
overnemen van de loods zijn aangebracht.
ii. Uitrusting en voorzieningen voor het overnemen van de loods die
worden aangebracht op of na 1 januari 1994 moeten voldoen aan
de vereisten van dit voorschrift, en er moet passend rekening worden gehouden met de door de Organisatie aangenomen normen.
iii. Uitrusting en voorzieningen voor het overnemen van de loods die
op schepen worden aangebracht vóór 1 januari 1994 moeten ten
minste voldoen aan de vereisten van Voorschrift 17 zoals het luidt
tot die datum, en er moet passend rekening worden gehouden met
de tot die datum door de Organisatie aangenomen normen.
iv. Uitrusting en voorzieningen die worden vervangen na 1 januari
1994 moeten, voor zover redelijk en uitvoerbaar, voldoen aan de
vereisten van dit voorschrift.
b. Algemeen
i. Alle voorzieningen voor het overnemen van de loods moeten
loodsen op doelmatige wijze in staat stellen veilig aan en van
boord te gaan. Ze moeten worden schoongehouden, op de juiste
wijze worden onderhouden en geborgen, en geregeld worden
geïnspecteerd om te verzekeren dat ze veilig zijn in het gebruik.
Ze mogen uitsluitend worden gebruikt voor het aan en van boord
gaan van personeel.

ii. Het optuigen van de voorzieningen voor het overnemen van de
loods en het aan en van boord gaan van de loods moeten geschieden onder toezicht van een verantwoordelijk officier die beschikt
over middelen voor communicatie met de navigatiebrug, en die
ook regelingen treft voor begeleiding van de loods langs een veilige route naar en van de navigatiebrug. Personeel dat zich bezighoudt met het optuigen en de bediening van mechanische uitrusting moet instructie krijgen in de te hanteren veilige procedures,
en de uitrusting moet voor gebruik worden getest.
c. Voorzieningen voor het overnemen
i. Er moeten voorzieningen aanwezig zijn opdat de loods op veilige
wijze aan en van boord kan gaan aan beide zijden van het schip.
ii. Op alle schepen waar de afstand van het wateroppervlak tot de
plaats voor het aan of van boord gaan meer dan 9 meter bedraagt,
en waar loodsen worden geacht aan en van boord te gaan met
behulp van de valreep, of met behulp van mechanische loodsladders of andere, even veilige en gemakkelijke middelen in combinatie met een loodsladder, moet het schip aan beide zijden van
die uitrusting zijn voorzien, tenzij de uitrusting verplaatsbaar is
voor gebruik aan beide zijden.
iii. Voor het veilig en gemakkelijk aan en van boord gaan moet het
schip zijn uitgerust met:
1. een loodsladder die een klim vereist van ten minste 1,5 meter
en ten hoogste 9 meter boven het wateroppervlak, die zodanig
is geplaatst en vastgezet dat:
aa. deze vrij hangt van mogelijke spuipijpen van het schip;
bb. deze evenwijdig aan het vlak van kiel en stevens en, voor
zover uitvoerbaar, binnen een kwart scheepslengte vanuit
de midscheeps hangt;
cc. iedere trede stevig tegen de scheepshuid rust; indien speciale constructies, zoals bijvoorbeeld berghouten, de toepassing van deze bepaling verhinderen, moeten speciale
regelingen worden getroffen ten genoegen van de Administratie ten einde te waarborgen dat het aan of van boord
gaan veilig kan geschieden;
dd. met de enkele ladderlengte het water kan worden bereikt
vanaf de plaats voor het aan of van boord gaan, en hierbij
rekening wordt gehouden met alle beladingstoestanden
van het schip, met kop- of stuurlast en met een slagzij naar
de andere zijde van 15°; de bevestigingspunten, sluitingen
en sjordroeden moeten ten minste even sterk zijn als de
zijleiders; of
2. een valreep in combinatie met de loodsladder, of een andere
even veilige en gemakkelijke voorziening, wanneer de afstand
van het wateroppervlak tot de inschepingsplaats meer dan 9
meter bedraagt. De valreep moet zodanig zijn geplaatst dat
deze naar de achtersteven leidt. Tijdens het gebruik moet het

onderste deel van de valreep stevig tegen dat deel van de
scheepshuid rusten dat evenwijdig loopt met het vlak van kiel
en stevens en, voor zover uitvoerbaar, binnen een kwart
scheepslengte vanuit de midscheeps en vrij van spuipijpen
hangt, dan wel
<3. een mechanische loodsladder, zodanig geplaatst dat deze evenwijdig aan het vlak van kiel en stevens en, voor zover uitvoer-6
baar, binnen een kwart scheepslengte vanuit de midscheeps en
vrij van spuipijpen hangt.
d. Toegang tot het scheepsdek
Er moeten voorzieningen aanwezig zijn om personen die aan of van
boord gaan in staat te stellen veilig, gemakkelijk en ongehinderd over te
stappen van het boveneinde van de loodsladder of van een valreep of
ander middel naar het scheepsdek. Indien dit overstappen geschiedt door
middel van:
i. een opening in hekwerk of verschansing, moeten doelmatige handgrepen zijn aangebracht;
ii. een verschansingstrap, moeten twee rechtopstaande houvasten,
die aan of nabij hun onderzijden alsmede op hoger gelegen punten stevig zijn bevestigd aan het schip. De verschansingstrap moet
stevig aan het schip worden bevestigd om omslaan te voorkomen.
e. Deuren in de scheepszijde
Deuren in de scheepszijde die worden gebruikt voor het aan boord
nemen of ontschepen van de loods mogen niet naar buiten openen.
f. Mechanische loodsladders
i. De mechanische loodsladder en de daarbij behorende uitrusting
moeten van een door de Administratie goedgekeurd type zijn. De
loodsladder moet zodanig zijn ontworpen dat deze werkt als een
beweegbare ladder om een persoon langs de zijde van het schip
op te hijsen of neer te laten, of als een platform om één of meer
personen langs de zijde van het schip op te hijsen of neer te laten.
De installatie moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de
loods veilig aan of van boord kan gaan, een veilige toegang van
de ladder naar het dek en omgekeerd inbegrepen. Deze toegang
moet rechtstreeks worden verkregen via een platform dat goed
wordt beschermd door een leuning.
ii. Voor het neerlaten of weer ophijsen van de persoon of personen
op de ladder moet een doelmatige handbediening aanwezig zijn,
die gebruiksklaar is voor het geval de stroom uitvalt,
iii. De ladder moet stevig aan het schip worden bevestigd. Bevestiging mag niet uitsluitend geschieden door middel van de reling
aan de scheepszijde. Aan iedere zijde van het schip moeten geschikte en stevige bevestigingspunten aanwezig zijn voor ladders
van het draagbare type.
iv. Indien op de scheepshuid ter plaatse van de ladder constructies
zijn aangebracht, zoals een berghout, moeten deze aldoor zodanig

zijn onderbroken als nodig is om de ladder langs de huid te kunnen bedienen.
v. Direct naast de ladder moet een loodsladder zijn opgetuigd die
beschikbaar is voor onmiddellijk gebruik, zodat deze vanaf de
mechanische loodsladder toegankelijk is op ieder punt van de
afstand die daarmee wordt afgelegd. De loodsladder moet het
wateroppervlak kunnen bereiken vanaf de plaats van inscheping
via deze loodsladder.
vi. De plaats op de scheepshuid waar de mechanische loodsladder zal
worden neergelaten, moet zijn aangegeven.
vii. Er moet een toereikende, beschermde bergplaats voorhanden zijn
voor de draagbare ladder. Ter vermijding van het gevaar van ijsvorming wordt de draagbare ladder bij zeer koud weer niet eerder
opgetuigd dan op het moment waarop hij zal worden gebruikt.
g. Bijbehorende uitrusting
i. De volgende bijbehorende uitrusting moet bij de hand worden
gehouden, klaar voor onmiddellijk gebruik bij het overstappen
van personen:
1. twee handleiders met een diameter van ten minste 28 mm,
goed bevestigd aan het schip, indien de loods deze verlangt;
2. een reddingboei voorzien van een zelfontbrandend licht;
3. een hieuwlijn.
ii. Indien vereist ingevolge paragraaf d moeten houvasten en
verschansingstrappen aanwezig zijn.
h. Verlichting
Er dient toereikende verlichting te zijn om de overneemvoorzieningen
buitenboord, de plaats aan dek waar een persoon aan of van boord gaat
en de bedieningsmiddelen van de mechanische loodsladder te verlichten."
HOOFDSTUK VI
De Titel en de tekst van Hoofdstuk VI worden vervangen door:
„VERVOER VAN LADING
DEEL A
ALGEMENE BEPALINGEN

Voorschrift 1
Toepassing
1. Dit hoofdstuk is van toepassing op het vervoer van ladingen (met
uitzondering van vloeistoffen in bulk en aspecten van het vervoer die
onder andere hoofdstukken vallen) waarvoor, vanwege hun specifieke

gevaar voor schepen of personen aan boord, bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist zijn op alle schepen waarop deze voorschriften van toepassing zijn, en op vrachtschepen met een bruto tonnage van minder dan
500 ton. Voor vrachtschepen met een bruto tonnage van minder dan 500
ton kan de Administratie echter, indien zij van oordeel is dat de toepassing van specifieke vereisten van Deel A of B van dit hoofdstuk redelijk
noch noodzakelijk is gezien de beschutte aard van de reis en de omstandigheden waaronder deze wordt gemaakt, andere doeltreffende maatregelen nemen om de vereiste veiligheid voor deze schepen te verzekeren.
2. In aanvulling op de bepalingen van Deel A en B van dit hoofdstuk
verzekert iedere Verdragsluitende Regering dat passende informatie
wordt verstrekt over de lading en de stuwage en vastzetting ervan,
waarin met name de voorzorgsmaatregelen worden uiteengezet die nodig
zijn voor het veilige vervoer van die ladingen.
Voorschrift 2
Ladinggegevens
1. De verscheper verstrekt de kapitein of diens vertegenwoordiger
lang genoeg van tevoren de nodige ladinggegevens om het nemen van
voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken die nodig kunnen zijn voor
goede stuwage en veilig vervoer van de lading. Deze gegevens moeten
schriftelijk worden bevestigd door middel van de daarvoor bestemde
ladingpaipieren voordat de lading aan boord wordt gebracht.
2. De ladinggegevens moeten omvatten:
.1 in het geval van stukgoedlading en ladingunits, een algemene
beschrijving van de lading, het bruto gewicht van de lading of
van de ladingunits, en relevante bijzondere kenmerken van de
lading;
.2 in het geval van bulklading, gegevens over de stuwfactor van
de lading, de trimprocedures en, in het geval van concentraten
of andere verpappende ladingen, extra gegevens in de vorm van
een certificaat over het vochtgehalte van de lading en de voor
vervoer toelaatbare grenswaarde van het vochtgehalte;
.3 in het geval van bulkladingen die niet zijn geclassificeerd overeenkomstig de bepalingen van Voorschrift VII/2, maar die chemische eigenschappen hebben die tot een mogelijk gevaar kunnen leiden, naast de in de voorgaande paragrafen vereiste
gegevens, ook gegevens over de chemische eigenschappen.
3. Vóór het aan boord van schepen brengen van ladingunits verzekert
de verscheper dat het bruto gewicht van die units overeenkomt met het
in de scheepsdocumenten opgegeven bruto gewicht.

Voorschrift 3
Apparatuur voor gasdetectie en zuurstofmeting
1. Bij het vervoer van bulkladingen die giftige of brandbare gassen
kunnen afgeven, of die zuurstof binden, moet een geschikt instrument
voor het meten van de concentratie gas of zuurstof in de lucht aanwezig
zijn, voorzien van een gedetailleerde gebruiksaanwijzing. Een zodanig
instrument moet ten genoegen van de Administratie zijn.
2. De Administratie moet stappen ondernemen om te verzekeren dat
bemanningen van schepen opgeleid zijn in het gebruik van die instrumenten.
Voorschrift 4
Het gebruik van pesticiden op schepen
Bij het gebruik van pesticiden op schepen, met name voor berokingsdoeleinden, moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen.
Voorschrift 5
Stuwage en zeevast zetten
1. Lading en ladingunits die op of onder het dek worden vervoerd,
moeten zodanig worden geladen, gestuwd en zeevast gezet dat, voor
zover uitvoerbaar, gedurende de gehele reis, schade aan of gevaar voor
schip en opvarenden, en verlies van lading overboord, worden voorkomen.
2. Lading die wordt vervoerd in een ladingunit moet zodanig zijn verpakt en zeevast gezet binnen de ladingunit dat, gedurende de gehele reis,
schade aan of gevaar voor schip en opvarenden wordt voorkomen.
3. Er moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen tijdens het laden en vervoeren van zware ladingstukken of ladingen met
buitengewone afmetingen om te voorkomen dat structurele schade aan
het schip wordt toegebracht en om toereikende stabiliteit te handhaven
gedurende de gehele reis.
4. Er moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen tijdens het laden en vervoeren van ladingunits aan boord van ro-roschepen, in het bijzonder wat betreft de zeevastinrichtingen aan boord
van die schepen en binnen de ladingunits, en wat betreft de sterkte van
de bevestigingspunten en sjorrings.
5. Containers worden niet zwaarder geladen dan het maximum bruto
gewicht aangegeven op het veiligheidskeurmerk uit hoofde van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers (CSC).

DEEL B
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ANDERE BULKLADINGEN DAN GRAAN

Voorschrift 6
Aanvaardbaarheid voor verscheping
1. Vóór het laden van bulklading moet de kapitein in het bezit zijn
van uitgebreide gegevens over de stabiliteit van het schip en de verdeling van de lading voor de standaard-beladingstoestanden. De wijze
waarop deze gegevens worden verstrekt moet ten genoegen van de
Administratie zijn.
2. Concentraten of andere verpappende ladingen, mogen alleen voor
belading worden aanvaard wanneer het feitelijke vochtgehalte van de
lading lager is dan de voor vervoer toelaatbare grenswaarde van het
vochtgehalte. Dergelijke concentraten en andere ladingen kunnen echter
voor belading worden aanvaard ook wanneer hun vochtgehalte de bedoelde grenswaarde overschrijdt, op voorwaarde dat veilige regelingen
worden getroffen, ten genoegen van de Administratie, om toereikende
stabiliteit te verzekeren in het geval van overgaan van de lading, en
voorts op voorwaarde dat de scheepsconstructie intact blijft.
3. Vóór het laden van bulklading die niet valt onder de classificatie
van Voorschrift VII/2 maar die wel chemische eigenschappen heeft die
een risico kunnen veroorzaken, moeten speciale voorzorgsmaatregelen
worden getroffen voor veilig vervoer.
Voorschrift 7
Stuwage van bulklading
1. Bulkladingen worden geladen en redelijk vlak getrimd, voor zover
nodig, tot de zijden van de ladingruimte ten einde het risico van het
overgaan tot het minimum te beperken en te verzekeren dat toereikende
stabiliteit zal worden gehandhaafd gedurende de gehele reis.
2. Wanneer bulkladingen in tussendekruimten worden vervoerd, moeten de luiken van die tussendekruimten gesloten zijn in gevallen waarin
de beladingsgegevens een onaanvaardbare spanning van de bodemconstructie tonen indien de luiken worden opengelaten. De lading moet
redelijk vlak zijn getrimd en moet van zijde tot zijde reiken dan wel op
zijn plaats worden gehouden door extra langsschotten van voldoende
sterkte. De veilige dekbelasting van de tussendekken wordt in acht genomen om te verzekeren dat de dekconstructie niet wordt overbelast.

DEEL C
VERVOER VAN GRAAN

Voorschrift 8
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit deel wordt, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald, verstaan onder:
1. internationale Graancode': de Internationale Code voor veilig vervoer van graan in bulk, aangenomen door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Organisatie bij resolutie MSC.23(59) zoals eventueel
gewijzigd door de Organisatie, op voorwaarde dat eventuele wijzigingen
zijn aangenomen, van kracht zijn geworden en toepassing vinden in
overeenstemming met de bepalingen van artikel VIII van dit Verdrag
betreffende de wijzigingsprocedures die gelden voor de Bijlage met uitzondering van Hoofdstuk I.
2. ,Graan': tarwe, mais, haver, rogge, gerst, rijst, peulvruchten, zaden
en hun bewerkte vormen, waarvan het gedrag gelijk is aan dat van graan
in onbewerkte staat.
Voorschrift 9
Vereisten voor vrachtschepen die graan vervoeren
1. Naast andere toepasselijke vereisten van deze voorschriften moet
een vrachtschip dat graan vervoert voldoen aan de vereisten van de
Internationale Graancode, en moet voor dat schip een document van
machtiging zijn afgegeven als vereist in die Code. Voor de toepassing
van dit voorschrift worden de vereisten van de Code als verplicht behandeld.
2. Een schip waarvoor een zodanig document niet is afgegeven, mag
geen graan aan boord nemen totdat de kapitein ten genoegen van de
Administratie, of de Verdragsluitende Regering van de haven waar het
laden plaatsvindt namens de Administratie, aantoont dat het schip in de
voorgenomen beladingstoestand zal voldoen aan de vereisten van de
Internationale Graancode."
HOOFDSTUK VII
VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Voorschrift 5
Bescheiden
De tekst van paragraaf 3 van dit voorschrift wordt vervangen door de
volgende paragrafen 3, 4 en 5.

„3. De personen die verantwoordelijk zijn voor het stuwen van
gevaarlijke stoffen in een vrachtcontainer of wegvoertuig moeten een
ondertekend container-verpakkingscertificaat
of ondertekende
voertuig-verpakkingsverklaring verstrekken, waarin wordt verklaard
dat de lading in de eenheid naar behoren is verpakt en vastgezet en
dat aan alle toepasselijke vervoersvereisten is voldaan. Dit certificaat
of deze verklaring kan worden gecombineerd met het in paragraaf 2
bedoelde document.
4. Indien er gerede aanleiding bestaat om te vermoeden dat een
vrachtcontainer of wegvoertuig waarin gevaarlijke stoffen zijn verpakt, niet voldoet aan de vereisten van paragraaf 2 of 3, of indien er
geen container-verpakkingscertificaat of voertuig-verpakkingsverklaring voorhanden is, mag de vrachtcontainer of het voertuig niet worden aanvaard voor verscheping.
5. Elk schip dat gevaarlijke goederen vervoert, moet een speciale
lijst of een manifest aan boord hebben waarin, in overeenstemming
met de in Voorschrift 2 gegeven classificatie, de gevaarlijke stoffen
aan boord en de plaats waar deze zich bevinden, worden omschreven.
In plaats van die speciale lijst of dat manifest kan een gedetailleerd
stuwplan worden gebruikt, waarin naar klasse en plaats van stuwage
alle aan boord aanwezige gevaarlijke stoffen zijn aangegeven. Een
kopie van een van deze bescheiden moet vóór vertrek ter beschikking
worden gesteld van de persoon of organisatie die is aangewezen door
de autoriteit van de Staat waar de haven gelegen is."
Het volgende, nieuwe Voorschrift 7-1 wordt ingevoegd na Voorschrift
7:
„Voorschrift 7-1
Het melden van ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn
1. Indien een voorval plaatsvindt waarbij verpakte gevaarlijke stoffen
overboord verloren gaan of waarschijnlijk verloren zullen gaan in de
zee, moet de kapitein of andere persoon die het gezag over het schip
voert, de bijzonderheden van dat voorval onverwijld en zo volledig
mogelijk melden aan de dichtstbijzijnde kuststaat. De melding moet
gebaseerd zijn op de door de Organisatie aangenomen richtlijnen en
algemene beginselen.
2. Indien een schip als bedoeld in paragraaf 1 wordt verlaten, of
indien een melding van dat schip onvolledig of niet te verkrijgen is,
moet de reder, charteren, beheerder of exploitant van het schip, dan wel
hun vertegenwoordigers, zo volledig mogelijk de verplichtingen op zich
nemen die door dit Voorschrift aan de kapitein worden opgelegd."

Resolutie MSC 24 (60) en 26 (60) van 10 april 1992
De vertaling in het Nederlands van resolutie MSC 24 (60) van 10 april
1992, waarvan de Engelse tekst is afgedrukt in Trb. 1994, 19, blz. 54
e.v., luidt als volgt:
Resolutie MSC.24(60)
(aangenomen op 10 april 1992)
Aanneming van wijzigingen op Hoofdstuk II-2 van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974
Beveiligingsmaatregelen tegen brand voor bestaande passagiersschepen
De Maritieme Veiligheidscommissie,
Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,
Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, hierna te noemen
„het Verdrag", betreffende de procedure voor wijziging van de Bijlage
bij het Verdrag, anders dan de bepalingen van Hoofdstuk I daarvan,
Bezorgd over recente ernstige ongevallen bij brand, die hebben geleid
tot het verlies van mensenlevens,
Erkennend dat er een dwingende en dringende noodzaak bestaat tot
het verbeteren van de beveiligingsmaatregelen tegen brand voor bestaande passagiersschepen,
Na overweging, tijdens haar zestigste zitting, van wijzigingen van het
Verdrag, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i)
daarvan,
1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag, de wijzigingen op het Verdrag aan, waarvan de tekst is vervat in
de Bijlage bij deze resolutie;
2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het
Verdrag, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aangenomen op
1 april 1994 tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Verdragsluitende Regeringen die Partij zijn bij het Verdrag, of Verdragsluitende
Regeringen waarvan de gecombineerde koopvaardijvloten niet minder
dan vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot
vormen, kenbaar hebben gemaakt dat zij bezwaar hebben tegen de wijzigingen;
3. Nodigt de Verdragsluitende Regeringen uit er nota van te nemen
dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag, de

wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met paragraaf 2
hierboven, in werking treden op 1 oktober 1994;
4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel
VIII(b)(v) van het Verdrag, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften
van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Regeringen die Partij zijn bij het Verdrag;
5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van de resolutie
te doen toekomen aan de Leden van de Organisatie waarvan de Regeringen geen Partij zijn bij het Verdrag.

Bijlage
Wijzigingen op Hoofdstuk II-2 van het Internationaal Verdrag
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974
Voorschrift 1
Toepassing
1. De bestaande paragraaf 3 wordt vernummerd tot paragraaf 3.1, en
de volgende nieuwe paragraaf 3.2 wordt na paragraaf 3.1 ingevoegd:
„3.2 Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 3.1 moeten
passagiersschepen die meer dan 36 passagiers vervoeren bij het
ondergaan van reparaties, wijzigingen, veranderingen, alsmede
daarmee verband houdende aanpassing van de uitrusting, voldoen
aan de volgende vereisten:
.1 alle op deze schepen aangebrachte materialen moeten voldoen
aan de vereisten ten aanzien van materialen die van toepassing
zijn op schepen gebouwd op of na 1 oktober 1994; en
.2 alle reparaties, wijzigingen, veranderingen en daarmee verband
houdende aanpassing van de uitrusting waarbij materialen worden vervangen met een gewicht van 50 ton of meer, anders dan
vereist ingevolge Voorschrift 41-1, moeten voldoen aan de vereisten die van toepassing zijn op zodanige schepen gebouwd op
of na 1 oktober 1994."
Voorschrift 3
Begripsomschrijvingen
2. De volgende nieuwe paragrafen 22-1 en 22-2 worden ingevoegd na
de bestaande paragraaf 22:

„22-1 ,Centraal controlestation': een controlestation waarin de volgende controle- en meidfuncties zijn samengebracht:
.1 vast aangebracht brandontdekkings- en alarmsysteem;
.2 automatisch sprinkler-, brandontdekkings- en alarmsysteem;
.3 meidpaneel voor branddeuren;
.4 het sluiten van branddeuren;
.5 meidpaneel voor waterdichte deuren;
.6 het openen en sluiten van waterdichte deuren;
.7 ventilatoren;
.8 algemeen alarm/brandalarm;
.9 communicatiesystemen, met inbegrip van telefoons; en
.10 een microfoon voor het scheepsomroepsysteem.
22-2 ,Doorlopend bemand centraal controlestation': een centraal
controlestatión dat doorlopend bemand is door een verantwoordelijk lid van de bemanning."
Voorschrift 17
Brandweeruitrusting
3. De volgende zin wordt toegevoegd aan het eind van de bestaande
paragraaf 1.2.2:
„Op passagiersschepen die meer dan 36 passagiers vervoeren, moeten
ten minste twee reservecylinders aanwezig zijn voor elk adernhalingstoestel, en alle luchtcylinders voor ademhalingstoestellen moeten onderling verwisselbaar zijn."
4. De volgende zin wordt toegevoegd aan het eind van paragraaf
3.1.1:
"Op passagiersschepen die meer dan 36 passagiers vervoeren, moeten
twee extra brandweeruitrustingen aanwezig zijn voor iedere verticale
hoofdsectie."
5. De volgende zin wordt toegevoegd aan het eind van paragraaf 4:
„In iedere verticale hoofdsectie moeten ten minste twee brandweeruitrustingen voorhanden zijn."
6. De volgende nieuwe voorschriften 41-1 en 41-2 worden ingevoegd
na het bestaande Voorschrift 41:
„Voorschrift 41-1
Modernisering van passagiersschepen die meer dan 36 passagiers
vervoeren en gebouwd zijn voor 1 oktober 1994
1. Dit voorschrift is van toepassing op passagiersschepen die meer
dan 36 passagiers vervoeren en gebouwd zijn voor 1 oktober 1994.
2. Passagiersschepen die niet voldoen aan alle vereisten van Hoofdstuk II-2 die gelden voor schepen gebouwd op of na 25 mei 1980 (ver

eisten van Hoofdstuk II-2 van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals aangenomen door de Internationale Conferentie inzake de beveiliging van mensenlevens op zee,
1974, die gelden voor nieuwe passagiersschepen), moeten voldoen aan:
.1 paragraaf 1 van Voorschrift 41-2, uiterlijk 1 oktober 1994; en
.2 paragrafen 2, 3, 4 en 5 van Voorschrift 41-2, uiterlijk 1 oktober
1997; en
.3 paragraaf 6 van Voorschrift 41-2, uiterlijk 1 oktober 2000; en
.4 alle vereisten van Hoofdstuk II-2 die gelden voor schepen
gebouwd op of na 25 mei 1980 (vereisten van Hoofdstuk II-2
van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals aangenomen door de Internationale
Conferentie inzake de beveiliging van mensenlevens op zee,
1974, die gelden voor nieuwe passagiersschepen), uiterlijk 1
oktober 2010.

3. Passagiersschepen die voldoen aan alle vereisten die gelden voor
schepen gebouwd op of na 25 mei 1980 (toepasselijke vereisten van
Hoofdstuk II-2 van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van
mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd door resoluties
MSC1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC12(56), MSC.13(57) en
MSC.22(59)), moeten voldoen aan:
.1 paragraaf 1 van Voorschrift 41-2, uiterlijk 1 oktober 1994; en
.2 paragrafen 2 en 4 van Voorschrift 41-2, uiterlijk 1 oktober 1997;
en
.3 paragraaf 6 van Voorschrift 41-2, uiterlijk 1 oktober 2000; en
.4 paragraaf 5 van Voorschrift 41-2, uiterlijk 1 oktober 2005 of 15
jaar na de datum waarop de schepen zijn gebouwd, naar gelang
welke datum de laatste is.

4. Voor de toepassing van dit voorschrift kunnen passagiersschepen
die geheel voldoen aan alle vereisten van Deel H van Hoofdstuk II, vervat in de wijzigingen bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging
van mensenlevens op zee, 1960, aangenomen door de Vergadering van
de Organisatie bij resolutie A.122(V), worden beschouwd als passagiersschepen die voldoen aan de vereisten die gelden voor passagiersschepen
gebouwd op of na 25 mei 1980 (vereisten van Hoofdstuk II-2 van het
Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee,
1974, zoals aangenomen door de Internationale Conferentie inzake de
beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, die gelden voor nieuwe passagiersschepen).

•^5 ^ ^

Voorschrift 41-2

U ^ ' Vereisten voor passagiersschepen die meer dan 36 passagiers
{^T
vervoeren en gebouwd zijn voor oktober 1994
1.1 De ingevolge Voorschrift 20 vereiste plannen en boekjes moeten
, informatie bieden met betrekking tot de bescherming tegen alsmede het
opsporen en blussen van brand, gebaseerd op de door de Organisatie ontwikkelde richtlijnen.
1.2 Ieder lid van de brandrondedienst moet zijn uitgerust met een
duplexpoftofoon.
1.3 Er moeten nevellansen aanwezig zijn zoals vereist ingevolge de
voorschriften 7.6, 17.3.2 en 37.1.5.1.
1.4 Er moeten schuimblusapparaten aanwezig zijn zoals vereist ingevolge de voorschriften 7.1.2, 7.2.2 en 37.1.5.2.
1.5 Alle aanwezige straalpijpen op brandslangen moeten van een
goedgekeurd type zijn dat geschikt is om te spuiten en te sproeien, alsmede om de waterstraal te stoppen.
2., Alle ruimten voor accommodatie en dienstruimten, ingesloten trapruimten en gangen moeten zijn uitgerust met een rookontdekkings- en
alarmsysteem van een goedgekeurd type dat voldoet aan de vereisten
van Voorschrift 13. Een dergelijk systeem hoeft niet te zijn aangebracht
in privébadkamers en ruimten waar geen of weinig brandrisico bestaat,
zoals lege ruimten en soortgelijke ruimten. In de kombuizen moeten
detectors worden geïnstalleerd die op hitte reageren in plaats van op
rook.
v 3. Rookdetectors die zijn aangesloten op het rookontdekkings- en
alarmsysteem moeten ook zijn aangebracht boven plafonds in ingesloten
trapruimten en in gangen in de gebieden waar plafonds van brandbaar
materiaal zijn.
N/4.1 Draaiende branddeuren in ingesloten trapruimten, schotten binnen
-^verticale hoofdsecties en kombuiswanden die gewoonlijk open worden
^gehouden, moeten zelf sluitend zijn en moeten zowel vanuit een centraal
controlestation als vanaf een plaats bij de deur kunnen worden gedeblokkeerd.
4.2 Er moet een paneel in een doorlopend bemand centraal controlestation worden geplaatst dat aangeeft of de branddeuren van ingesloten trapruimten, schotten in verticale hoofdsecties en kombuiswanden
gesloten zijn.
4.3 Ventilatiekokers van afvoerkappen boven fornuizen, waarin zich
waarschijnlijk vet zal ophopen en die lopen door ruimten voor accommodatie of ruimten die brandbare materialen bevatten, moeten zijn
gemaakt van schotten van klasse „A". Iedere zodanige afvoerkoker moet
zijn voorzien van:
i

.1 een vetvanger die gemakkelijk kan worden verwijderd voor
schoonmaakdoeleinden, tenzij er een ander vetverwijderingssysteem is aangebracht;
.2 een brandklep in het lagergelegen uiteinde van de koker;
.3 voorzieningen die vanuit de kombuis kunnen worden bediend
voor het stopzetten van de afzuigventilatoren;
.4 vast aangebrachte middelen voor het blussen van brand in de
koker;
.5 op geschikte plaatsen aangebrachte luiken voor inspectie en
schoonmaak.
4.4 Binnen de wanden van ingesloten trapruimten mogen alleen openbare toiletten, liften, kastjes van onbrandbaar materiaal voor de opslag
van veiligheidsmaterialen, en open informatiebalies worden geplaatst.
Overige mimten binnen de ingesloten trapruimten:
.1 moeten leeg zijn, permanent gesloten zijn en afgesloten zijn van
het elektrische systeem; of
.2 moeten van de ingesloten trapruimte worden gescheiden door
het aanbrengen van schotten van klasse „A" overeenkomstig
Voorschrift 26. Vanuit deze ruimten kunnen de ingesloten trapruimten rechtstreeks toegankelijk zijn door het aanbrengen van
deuren van klasse „A" overeenkomstig Voorschrift 26, en op
voorwaarde dat er in deze ruimten een sprinklersysteem is aangebracht. Vanuit hutten mogen ingesloten trapruimten echter
niet rechtstreeks toegankelijk zijn.
4.5 Andere ruimten dan openbare ruimten, gangen, openbare toiletten, ruimten van bijzondere aard, andere trappen dan die welke vereist
zijn ingevolge Voorschrift 28.1.5, open dekruimten en ruimten die vallen onder paragraaf 4.4.2 mogen geen rechtstreekse toegang tot ingesloten trapruimten bieden.
4.6 Bestaande machineruimten van categorie (10), omschreven in
Voorschrift 26.2.2, en bestaande privékantoorruimten voor informatiebalies van waaruit rechtstreeks toegang bestaat tot ingesloten trapruimten
kunnen worden gehandhaafd, mits zij worden beschermd door rookdetectors en mits privékantoorruimten voor informatiebalies alleen meubilair met een beperkt brandrisico bevatten.
4.7 Naast de ingevolge de Voorschriften IM-42 en III/11.5 vereiste
noodverlichting moeten de voorzieningen voor ontsnapping met inbegrip
van trappen en uitgangen, zijn aangegeven, op alle punten langs de
vluchtweg met inbegrip van hoeken en kruisingen, door middel van verlichte wegwijzers of strips met fotoluminescentie die ten hoogste 0,3 m
boven het dek zijn geplaatst. De bewegwijzering moet de passagiers in
staat stellen alle vluchtroutes te volgen en de nooduitgangen gemakkelijk te herkennen. Indien gebruik wordt gemaakt van elektrische verlichting, moet de elektriciteit worden geleverd door de noodkrachtbron, en
moet de verlichting zodanig zijn geïnstalleerd dat het uitvallen van één

lamp of een scheur in een verlichte strip niet de gehele bewegwijzering
buiten werking stelt. Daarnaast moeten alle bordjes waarop de vluchtroute en de bergplaats van brandweeruitrustingen staan aangegeven, van
materiaal met fotoluminescentie zijn. De Administratie moet erop toezien dat dit verlichtings- of fotoluminescentiemateriaal is getoetst, getest
en toegepast in overeenstemming met de door de Organisatie ontwikkelde richtlijnen.
4.8 Er moet een algemeen alarmsysteem voor noodsituaties aanwezig
zijn. Het alarm moet hoorbaar zijn in alle ruimten voor accommodatie
en de ruimten waar de bemanning gewoonlijk werkt en aan de open dekken, en het geluidsdrukniveau moet voldoen aan de door de Organisatie
ontwikkelde norm. Het alarm moet nadat het is afgegaan blijven werken
tot het met de hand wordt uitgeschakeld of tijdelijk wordt onderbroken
door een boodschap via het scheepsomroepsysteem.
4.9 Er moet een scheepsomroepsysteem of een ander doeltreffend
communicatiemiddel aanwezig zijn dat hoorbaar is in alle ruimten voor
accommodatie, openbare ruimten en dienstruimten, controlestations en
aan open dekken.
4.10 Meubilair in ingesloten trapruimten moet worden beperkt tot zitmeubelen. Deze moeten vast aangebracht zijn, beperkt zijn tot zes zitplaatsen per dek per ruimte, een beperkt brandrisico hebben, en mogen
de vluchtroute voor de passagiers niet beperken. De Administratie kan
binnen ingesloten trapruimten in het centrale receptiegedeelte extra zitmeubelen toestaan, indien deze vast aangebracht zijn, onbrandbaar zijn,
en de vluchtroute voor de passagiers niet beperken. Er mag geen meubilair worden toegestaan in gangen voor passagiers en bemanning die
vluchtroutes vormen in gedeelten met hutten. Naast bovengenoemd
meubilair kunnen kastjes van onbrandbaar materiaal worden toegestaan
voor het opbergen van ingevolge de voorschriften vereist veiligheidsmateriaal.
5. Ruimten voor accommodatie en dienstruimten, ingesloten trapruimten en gangen moeten worden voorzien van een automatisch
sprinkler-, brandontdekkings- en een brandalarmsysteem dat voldoet aan
de vereisten van Voorschrift 12 of aan de door de Organisatie ontwikkelde richtlijnen voor een goedgekeurd gelijkwaardig sprinklersysteem.
Er hoeft geen sprinklersysteem te zijn aangebracht in privébadkamers en
ruimten waar weinig of geen brandrisico bestaat, zoals lege ruimten en
soortgelijke ruimten.
6.1 Alle trappen in ruimten voor accommodatie en dienstruimten
moeten zijn gemaakt van staal, behalve waar de Administratie het
gebruik van ander, gelijkwaardig materiaal toestaat, en moeten zich
bevinden binnen ingesloten ruimten die worden gevormd door schotten
van klasse „A", met doeltreffende sluitingsmiddelen bij alle openingen,
behalve in de volgende gevallen:
.1 een trap die slechts twee dekken met elkaar verbindt, hoeft niet

te zijn ingesloten, mits de integriteit van het dek wordt gehandhaafd door geschikte schotten of deuren in tussendekse ruimten.
Indien een trap ingesloten is in één tussendekse ruimte, moet de
ingesloten trapruimte beschermd zijn in overeenstemming met
de tabellen voor dekken in Voorschrift 26;
.2 trappen mogen in de open lucht zijn aangebracht in een openbare ruimte, mits zij geheel binnen die openbare ruimte liggen.
6.2 Machineruimten van categorie A moeten worden uitgerust met
een vast aangebracht brandblussysteem dat voldoet aan de vereisten van
Voorschrift 7.
6.3 Ventilatiekanalen die door schotten tussen verticale hoofdsecties
lopen, moeten zijn uitgerust met een storingsbestendige, automatisch
sluitende brandklep die ook met de hand gesloten kan worden aan beide
kanten van rietschot. Daarnaast moeten storingsbestendige, automatisch
sluitende brandkleppen die ook met de hand vanuit de ingesloten ruimte
kunnen worden bediend, worden aangebracht op alle ventilatiekanalen
die zowel ruimten voor accommodatie als dienstruimten en ingesloten
trapruimten van verse lucht voorzien, op plaatsen waar zij de wanden
van deze ingesloten ruimten doorboren. Ventilatiekanalen die door een
schot van een hoofdbrandsectie lopen zonder de ruimten aan beide zijden te bedienen of die door een ingesloten trapruimte lopen zonder deze
ruimte te bedienenf behoeven niet te zijn voorzien van brandkleppen,
mits de kanalen volgens klasse A-60 zijn vervaardigd en geïsoleerd, en
geen openingen hebben binnen de ingesloten trapruimte of in de schacht
aan de zijde die niet rechtstreeks wordt bediend.
6.4 Ruimten van bijzondere aard en ro/ro-laadruimten moeten voldoen aan de vereisten van respectievelijk Voorschrift 37 en 38.
6.5 Alle branddeuren in ingesloten trapruimten, schotten van verticale
hoofdsecties en kombuiswanden die gewoonlijk open worden gehouden,
moeten kunnen worden gedeblokkeerd vanuit een centraal controlestation alsook vanaf een plaats bij de deur."

De vertaling in het Nederlands van resolutie MSC 26 (60) van 10 april
1992, waarvan de Engelse tekst is afgedrukt in Trb. 1994, 19, blz. 61
e.v., luidt als volgt:
Resolutie MSC.26(60)
(aangenomen op 10 april 1992)
Aanneming van wijzigingen op Hoofdstuk II-1 van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974
Bestaande RO/RO-passagiersschepen
De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,
Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, hierna te noemen
„het Verdrag", betreffende de procedure voor wijziging van de Bijlage
bij het Verdrag, anders dan de bepalingen van Hoofdstuk I daarvan,
Tevens herinnerend aan resolutie A.596(15) waarbij de Algemene Vergadering heeft besloten dat de Organisatie een hoge prioriteit dient toe
te kennen aan haar werkzaamheden tot vergroting van de veiligheid van
ro/ro-veerschepen voor passagiersvervoer,
Na overweging, tijdens haar zestigste zitting, van wijzigingen van het
Verdrag, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i)
daarvan,
1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag, de wijzigingen op het Verdrag aan, waarvan de tekst is vervat in
de Bijlage bij deze resolutie;
2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het
Verdrag, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aangenomen op
1 april 1994 tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Verdragsluitende Regeringen die Partij zijn bij het Verdrag, of Verdragsluitende
Regeringen waarvan de gecombineerde koopvaardijvloten niet minder
dan vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot
vormen, kenbaar hebben gemaakt dat zij bezwaar hebben tegen de wijzigingen;
3. Nodigt de Verdragsluitende Regeringen uit er nota van te nemen
dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag, de
wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met paragraaf 2
hierboven, in werking treden op 1 oktober 1994;
4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel
VIII(b)(v) van het Verdrag, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften
van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Regeringen die Partij zijn bij het Verdrag;
5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van de resolutie
te doen toekomen aan de Leden van de Organisatie waarvan de Regeringen geen Partij zijn bij het Verdrag.

Bijlage
Wijzigingen op Hoofdstuk II-l van het Internationaal Verdrag
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974
Voorschrift 1
Toepassing
1. De bestaande paragraaf 3 wordt vernummerd tot paragraaf 3.1, en
de volgende nieuwe paragraaf 3.2 wordt na paragraaf 3.1 ingevoegd:
„3.2 Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 3.1 worden
passagiersschepen die reparaties, wijzigingen en veranderingen ondergaan om te voldoen aan de vereisten van Voorschrift 8.9, niet
geacht reparaties, wijzigingen en veranderingen van ingrijpende
aard te hebben ondergaan."
Voorschrift 8
Stabiliteit van passagiersschepen in beschadigde toestand
1. De bestaande tekst na het kopje wordt vervangen door:
„Met inachtneming van de bepalingen van paragraaf 9 zijn de
paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.4, 2.4, 5 en 6.2 van toepassing op
passagiersschepen gebouwd op of na 29 april 1990. De paragrafen
7.2, 7.3 en 7.4 zijn van toepassing op alle passagiersschepen."
2. De volgende nieuwe paragraaf 2.3.5 wordt toegevoegd na de bestaande paragraaf 2.3.4:
„2.3.5 Voor passagiersschepen met ro/ro-laadruimten of ruimten
van bijzondere aard zoals omschreven in Voorschrift II-2/3, gebouwd voor 29 april 1990, kan de Administratie toestemming
geven voor:
.1 vermindering van het minimumbereik van de kromme van de
restarmen van statische stabiliteit omschreven in paragraaf 2.3.1;
en
.2 berekening van de restarm van statische stabiliteit (GZ) bedoeld
in paragraaf 2.3.3 door middel van de volgende formule:
GZ (in meters) = hellend moment
deplacement
mits GZ in geen geval minder is dan 0,09 m."
3. De volgende nieuwe paragraaf 9 wordt ingevoegd na de bestaande
paragraaf 8:
„9. Passagiersschepen met ro/ro-laadruimten of ruimten van bij-

zondere aard zoals omschreven in Voorschrift II-2/3, gebouwd
voor 29 april 1990, moeten uiterlijk op de hieronder voorgeschreven datum voldoen aan de bepalingen van dat voorschrift zoals
gewijzigd door resolutie MS C l 2(5 6) en aan de nieuwe paragraaf
2.3.5, overeenkomstig de A/Amax-waarde zoals omschreven in de
bijlage bij de "Calculation Procedure to Assess the Survivability
Characteristics of Existing Ro-Ro Passengers Ships When Using a
Simplified Method Based Upon Resolution A.265(VIII)", ontwikkeld door de Maritieme Veiligheidscommissie tijdens haar negenenvijftigste zitting in juni 1991 (MSC/Circ.574):
A/Amax-waarde
minder dan 70%
70% of meer maar
75% of meer maar
85% of meer maar
90% of meer maar

minder
minder
minder
minder

dan 75%
dan 85%
dan 90%
dan 95%

Datum van naleving
1 oktober 1994
1 oktober 1996
1 oktober 1998
1 oktober 2000
1 oktober 2005

„De bepalingen van dit voorschrift behoeven niet te worden toegepast
op schepen met een A/Amax-waarde van 95% of meer".

Op 7 december 1993 ontving de Secretaris-Generaal de volgende
mededeling met betrekking tot de onderhavige resolutie:
"in accordance with article VIII (f) of the Convention, the Government of the United Kingdom wish to notify their objection to the
amendments to the Convention set out in the Annex to resolution
MSC 26 (60) of 10 April 1992 which was adopted at the sixtieth session of the Maritime Safety Committee.".
Verwijzingen
Van de op 2 december 1972 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst voor veilige containers (CSC), naar welke Overeenkomst
wordt verwezen in voorschrift 5 van Hoofdstuk VI van de Bijlage bij het
onderhavige Verdrag, zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1976, 28;
zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 58.
Uitgegeven de eenentwintigste juni 1994.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
417613F
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