
ROSR uitrusting 
 
Hoofdstuk 10. Uitrusting 
 
Artikel 10.05. Reddingsboeien en reddingsvesten 
1. Aan boord van vaartuigen moeten ten minste drie reddingsboeien overeenkomstig de 
 Europese norm EN 14 144 : 2002 aanwezig zijn. Zij moeten zich in gebruiksklare 
 toestand op vaste en daarvoor geschikte plaatsen aan dek bevinden en mogen niet zijn 
 vastgemaakt aan de houders. Ten minste één reddingsboei moet zich in de onmiddellijke 
 nabijheid van het stuurhuis bevinden en deze moet zijn voorzien van een automatisch 
 ontbrandend licht, gevoed door batterijen, dat in het water niet kan uitgaan. 
2. Aan boord van vaartuigen moet zich voor ieder zich regelmatig aan boord bevindend persoon 
een voor hem persoonlijk geschikt, automatisch opblaasbaar reddingsvest, dat voldoet aan de 
Europese norm EN 395 :1998, of EN 396 : 1998, onder handbereik bevinden. Voor kinderen zijn 
ook harde reddingsvesten, die aan deze normen voldoen, toegelaten. 
3. Zwemvesten moeten zijn getest overeenkomstig de indicaties van de fabrikant. 
 
Hoofdstuk 11. Veiligheid op de werkplek 
 
Artikel 11.01. Algemene bepalingen 
1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig 
 kunnen werken en zich verplaatsen. 
2. De voor het werk aan boord noodzakelijke en vast opgestelde voorzieningen moeten zodanig 
 zijn ingericht, opgesteld en beveiligd, dat ze gemakkelijk en zonder gevaar bediend, 
 gebruikt en onderhouden kunnen worden. Zo nodig moeten bewegende en hete delen 
 van beschermende inrichtingen zijn voorzien. 
Artikel 11.02. Bescherming tegen vallen 
1. Dekken en gangboorden moeten vlak zijn en moeten vrij zijn van obstakels waarover men kan 
 struikelen; ze moeten zodanig zijn uitgevoerd dat er geen water op kan blijven staan. 
2. Dekken alsmede gangboorden, machinekamervloeren, bordessen, trappen en de 
 bolderdeksels in de gangboorden moeten veiligheid bieden tegen uitglijden. 
3. Bolderdeksels in de gangboorden en hindernissen in de verkeerswegen, zoals bijvoorbeeld 
 randen van traptreden, moeten in een met het omgevende dek contrasterende kleur zijn 
 geverfd. 
4. Buitenkanten van de dekken en de werkplekken, waarbij de valhoogte meer dan 1 m kan 
 bedragen, moeten zijn voorzien van een verschansing of den van elk ten minste 0,70 m 
 hoogte of van relingen die voldoen aan de Europese norm EN 711 : 1995, die bestaan uit 
 een handreling, een tussenroede op kniehoogte en een voetlijst. Bij gangboorden moet 
 een voetlijst en een doorlopende handreling aan de dennenboom zijn aangebracht. De 
 handreling aan de dennenboom kan achterwege worden gelaten, indien het gangboord 
 voorzien is van een niet neerklapbare reling. 
5. Voor werkplekken, waar de valhoogte meer dan 1 meter bedraagt, kan de Commissie van 
 Deskundigen geschikte inrichtingen en uitrustingen ten behoeve van het veilig werken 
 eisen. 
Artikel 11.04. Gangboord 
1. De vrije breedte van het gangboord moet ten minste 0,60 m bedragen. Op de plaats van 
 bepaalde ingebouwde noodzakelijke constructies (zoals afsluiters voor dekwasleidingen) 
 behoeft dit slechts 0,50 m te zijn en bij bolders en klampen 0,40 m. 
2. De vrije breedte van het gangboord kan tot een hoogte van 0,90 m daarboven tot 0,54 m 
 beperkt blijven wanneer de vrije breedte in het gedeelte daarboven tussen de buitenkant 
 van de scheepshuid en de binnenkant van de opening van het laadruim ten minste  



 0,65 m bedraagt. In dit geval kan de vrije breedte van het gangboord tot 0,50 m beperkt 
 blijven, indien aan de buitenkant van het gangboord een reling is aangebracht als 
 voorziening tegen overboord vallen van personen, die voldoet aan de Europese norm EN 
 711 : 1995. Deze reling behoeft niet te zijn aangebracht op schepen met een lengte van 
 55 m of minder die slechts verblijven op het achterschip hebben. 
3. Het eerste en tweede lid gelden tot een hoogte van 2,00 m boven het gangboord. 
 
Binnen Schepen Besluit uitrusting 
 
Artikel 7.05. Reddingboeien en reddingvesten 
1. Op een schip moeten tenminste drie reddingboeien aanwezig zijn. Zij moeten zich in 
 gebruiksklare toestand op geschikte plaatsen aan dek bevinden. Zij mogen niet aan het 
 schip zijn vastgemaakt. Voor motorschepen met een lengte van minder dan 40 m kan 
 met twee reddingboeien worden volstaan. Tenminste één reddingboei moet van een 
 werplijn van voldoende lengte zijn voorzien. 
2. Reddingboeien moeten aan de volgende regelen voldoen: 
 a. het draagvermogen in zoet water moet tenminste 7,5 kg bedragen; 
 b. zij moeten van geschikt materiaal zijn vervaardigd en bestand zijn tegen olie, 
 olieproducten en temperaturen tot 50° C; 
 c. zij moeten door hun kleur in het water goed zichtbaar zijn; 
 d. het eigen gewicht moet tenminste 2,5 kg bedragen; 
 e. de inwendige doorsnede moet tenminste 45 cm en ten hoogste 50 cm bedragen; 
 f. zij moeten van een rondom lopende grijplijn zijn voorzien; 
 g. zij moeten van een door de inspecteur-generaal goedgekeurd type zijn. 
3. Op een schip moet voor iedere persoon die zich regelmatig aan boord bevindt, een 
 reddingvest onder handbereik aanwezig zijn. 
4. Reddingvesten moeten met betrekking tot draagvermogen, materiaal en kleur aan de regelen 
 voor reddingboeien voldoen. Zij moeten van een door de inspecteur-generaal 
 goedgekeurd type zijn. Opblaasbare reddingvesten moeten automatisch en bovendien 
 zowel door handbediening als ook met de mond kunnen worden opgeblazen. 
 


