
 

Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, Artikel 8.05 

(Tekst geldend op: 12-05-2009) 

Artikel 8.05. Brandstoftanks, -pijpleidingen en toebehoren 

• 1.Vloeibare brandstoffen moeten zijn opgeslagen in tot de scheepsromp behorende 
of vast in het schip bevestigde tanks van staal of, wanneer dit wegens de constructie 
van het schip nodig is, van een met het oog op brandveiligheid gelijkwaardig 
materiaal. Dit geldt niet voor tanks van hulpaggregaten met een inhoud van maximaal 
12 l, die van fabriekswege hecht met deze zijn verbonden. Brandstoftanks mogen 
geen begrenzingsvlakken gemeen hebben met drinkwaterreservoirs. 

• 2.Deze tanks, alsmede brandstofleidingen en verdere toebehoren, moeten zodanig 
zijn uitgevoerd en ingericht dat zich geen brandstof of gas onopzettelijk in het 
inwendige van het schip kan verspreiden. 

Afsluitinrichtingen op brandstoftanks, die dienen voor het ontnemen van brandstof of 
voor de afwatering, moeten zelfsluitend zijn. 

• 3.Voor het aanvaringsschot mag zich geen brandstoftank bevinden. 

• 4.Dagtanks en hun appendages mogen niet zijn geplaatst boven motoren of 
uitlaatgassenleidingen. 

• 5.De vulopeningen van brandstoftanks moeten duidelijk zijn gekenmerkt. 

• 6.De vulleidingen van brandstoftanks moeten aan dek uitmonden, met uitzondering 
van die der dagtanks. De vulleidingen moeten voorzien zijn van een 
aansluitkoppeling volgens de Europese norm EN 12 827. Deze tanks moeten zijn 
voorzien van een ontluchtingsleiding die bovendeks in de open lucht uitmondt en zo 
zijn ingericht dat geen water kan binnendringen. De doorsnede van deze 
ontluchtingsleiding moet ten minste 1,25 maal zo groot zijn als de doorsnede van de 
vulleiding. 

Indien tanks voor vloeibare brandstoffen met elkaar in verbinding staan, moet de 
doorsnede van de verbindingsleiding ten minste 1,25 maal zo groot zijn als de 
doorsnede van de vulleiding. 

• 7.De uitgaande leidingen voor vloeibare brandstoffen moeten onmiddellijk bij de tanks 
zijn voorzien van een afsluitinrichting, die van het dek af kan worden bediend. Dit 
geldt niet voor brandstoftanks die rechtstreeks aan de motor zijn aangebouwd. 

• 8.Brandstofleidingen, hun verbindingen, afdichtingen en appendages moeten zijn 
vervaardigd uit materiaal dat bestand is tegen de te verwachten mechanische, 
chemische en thermische belasting. Brandstofleidingen mogen niet onderhevig zijn 
aan schadelijke invloeden van warmte en moeten over hun volle lengte gecontroleerd 
kunnen worden. 

• 9.Brandstoftanks moeten zijn voorzien van een peilinrichting die afleesbaar moet zijn 
tot aan de hoogste vulstand. De peilglazen moeten tegen beschadigingen zijn 



beschermd, aan de onderkant zijn voorzien van zelfsluitende afsluitinrichtingen en het 
boveneinde moet weer naar de tank zijn gevoerd, boven de hoogste vulstand. Het 
materiaal van de peilglazen moet bij normale omgevingstemperaturen niet 
vervormen. 

Smeerolietanks moeten zijn voorzien van een peilinrichting. 

• 10. 
o a. Brandstoftanks moeten door geschikte technische inrichtingen aan boord, 

die in het certificaat van onderzoek onder nummer 52 moeten worden 
vermeld, zijn beveiligd tegen het uitstromen van brandstof tijdens het 
bunkeren. 

o b. Wanneer brandstof wordt ingenomen van bunkerstations die door hun 
eigen technische inrichtingen tegen het uitstromen van brandstof aan boord 
tijdens het bunkeren beveiligd zijn, is het uitrustingsvoorschrift, bedoeld in 
onderdeel a en in het elfde lid, niet van toepassing. 

• 11.Indien brandstoftanks zijn uitgerust met een automatische uitschakelinrichting, 
moeten de meetelementen bij een tankvulstand van 97 % het bunkeren onderbreken; 
deze inrichtingen moeten voldoen aan de maatstaf «failsafe». 

Indien het meetelement een elektrisch contact in werking stelt, dat in de vorm van 
een binair signaal de van het bunkerstation afkomstige en gevoede stroomkring kan 
onderbreken, moet het signaal naar het bunkerstation kunnen worden overgebracht 
via een waterdichte apparatenstekker van een koppelingsinrichting volgens de 
internationale norm IEC 60309–1: 1999 voor gelijkstroom van 40 tot en met 50 V, 
kleur wit, geleidingsnok 10 uur. 

• 12.Tanks voor vloeibare brandstoffen moeten zijn voorzien van afsluitbare openingen 
voor reiniging en inspectie. 

• 13.Brandstoftanks die onmiddellijk aan de voortstuwingsmotoren en aan de voor de 
vaart noodzakelijke andere motoren zijn aangesloten, moeten zijn voorzien van een 
inrichting waardoor zowel optisch als akoestisch in het stuurhuis wordt aangegeven 
dat de hoeveelheid brandstof in de tank niet meer voldoende is voor een veilige 
voortzetting van de vaart. 

 

 


