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ES-TRIN Art. 13.02; Overige uitrusting 

 

3. Voorts moeten ten minste aanwezig zijn: 

a) trossen voor het meren: 

Ten behoeve van het meren zijn tenminste twee trossen aanwezig van voldoende sterkte met een lengte van minimaal 

anderhalf keer de lengte van het drijvend werktuig. 

e) een bootshaak; 

f) een geschikte verbandtrommel met een inhoud overeenkomstig een norm van een van de lidstaten. De verbandtrommel 

moet in een verblijf of in het stuurhuis worden bewaard en zo zijn opgeborgen dat hij indien nodig gemakkelijk en zeker 

kan worden bereikt. Indien verbandtrommels aan het zicht zijn onttrokken moet de afdekking zijn gemarkeerd met een 

symbool voor verbandtrommels overeenkomstig schets 8 van bijlage 4 met een lengte van de zijde van tenminste 10 cm. 

 

ES-TRIN Art. 13.03; Draagbare blustoestellen 

 

1. Een drijvend werktuig is voorzien van tenminste één draagbaar blustoestel dat voldoet aan de Europese normen EN 3-7: 

2007 en EN 3-8: 2007. 

 

2. Als draagbare blustoestellen, voorgeschreven in lid 1, mogen slechts poederblussers worden gebruikt met een inhoud van 

ten minste 6 kg dan wel andere draagbare blustoestellen met eenzelfde bluscapaciteit. Zij moeten geschikt zijn voor de 

brandklassen A, B en C. 

 

Afwijkend daarvan zijn op schepen waarop geen vloeibaargasinstallaties zijn geïnstalleerd, sproeischuimbrandblussers met 

tot –20 °C vorstvrije blusmiddelen bestaande uit water met AFFF-AR-schuim (Aqua Film Forming Foam) toegestaan, ook 

wanneer deze niet voor de brandklasse C geschikt zijn. De minimuminhoud van deze brandblussers moet 9 liter bedragen. 

  

Alle brandblussers moeten voor het blussen van branden in elektrische installaties tot 1000 V geschikt zijn. 

 

ES-TRIN Art. 13.08; Zwemvesten 

 

2. Aan boord van vaartuigen moet zich voor ieder zich regelmatig aan boord bevindend persoon een voor hem persoonlijk 

geschikt, automatisch opblaasbaar zwemvest, dat voldoet: 

-  aan de Europese normen EN ISO 12402-2: 2006, EN ISO 12402-3: 2006, EN ISO 12402-4: 2006; of  

-  aan het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Solas 1974), Hoofdstuk III,  

   Regel 7.2, en aan de internationale code betreffende de reddingsmiddelen (LSA), paragraaf 2.2; 

onder handbereik bevinden. 

 

3. Zwemvesten moeten zijn getest overeenkomstig de indicaties van de fabrikant. 

 


