ES-TRIN

ESI-I-2
Erkend deskundigen / deskundigen

ESI-I-2
ERKEND DESKUNDIGEN / DESKUNDIGEN
(Artikel 1.01, onderdelen 10.3 en 10.4)
Erkend deskundige
Erkend deskundigen voeren keuringen uit die, of wegens de complexiteit van de systemen of wegens
het vereiste veiligheidsniveau, bijzondere technische kennis vereisen. Tot de groep personen of
instellingen die bevoegd zijn dergelijke keuringen uit te voeren, behoren:
classificatiebureaus; deze beschikken of intern over de nodige kennis of mandateren in het kader
van hun bevoegdheden externe personen of instellingen en hebben de nodige
kwaliteitsgarantiesystemen voor de keuze van deze erkend deskundigen en hebben de nodige
kwaliteitsgarantiesystemen voor het uitkiezen van deze personen of instellingen;
leden van de Commissies van deskundigen of medewerkers van de bevoegde autoriteiten;
door de autoriteiten erkende personen of instellingen op een specifiek gebied dat overeenkomt
met de uit te voeren keuringen, waarbij ook de Commissies van deskundigen als nationaal
orgaan de erkenning kunnen uitspreken, idealiter op basis van een overeenkomstig
kwaliteitsgarantiesysteem. Een persoon of instelling wordt geacht erkend te zijn, indien hij of zij
aan een door de autoriteiten vastgestelde erkennings- of identificatieprocedure heeft voldaan, die
op voorwaarden met betrekking tot kennis en ervaring is gebaseerd.
Erkend deskundige voor traditionele vaartuigen
Een persoon die door een bevoegde autoriteit of door een geautoriseerde instantie van een lidstaat is
benoemd, op grond van zijn vakkundige opleiding en ervaring bijzondere kennis op het gebied van
historische vaartuigen heeft en met de ter zake dienende voorschriften en technische regels tevens uit
de tijd van historische vaartuigen vertrouwd is."
Deskundige
Deskundigen voeren bijvoorbeeld gangbare visuele en functietesten uit op veiligheidsrelevante
installaties. Tot de deskundigen behoren:
personen die op grond van hun beroepsopleiding en ervaring in staat zijn een bepaalde zaak met
voldoende vakkennis te beoordelen, bijvoorbeeld, schippers, personen belast met de veiligheid
bij scheepvaartondernemingen, bemanningsleden met de vereiste ervaring;
ondernemingen die op grond van hun gangbare activiteiten, bijv; als scheepswerf of inbouwfirma,
voldoende vakkennis hebben verworven;
fabrikanten van specifieke installaties (bijv; brandblusinstallaties, stuurinrichtingen).
Terminologie
Duits

Engels

Frans

Nederlands

Sachverständiger

expert

expert

erkend deskundige

Sachkundiger

competent person

spécialiste

deskundige

Fachfirma

competent firm

société spécialisée

deskundig bedrijf
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Keuringen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorziene keuringen, hun regelmaat en wie is
voorzien voor het uitvoeren van deze keuringen. Deze tabel is enkel ter informatie opgesteld.
Voorschrift

Reden

Art. 8.01, lid 2
Art. 13.03, lid 5
Art 13.04, lid 6,
onderdelen a t/m c

Hydraulische cilinders, - pompen
en - motoren
Werktuigelijk aangedreven
stuurinrichtingen
In hoogte verstelbare stuurhuizen
en toebehoren
In hoogte verstelbare stuurhuizen
en toebehoren
Drukvaten
Blustoestellen
Vast ingebouwde
brandblusinstallaties

Art 13.04, lid 6,
onderdeel d

Vast ingebouwde
brandblusinstallaties

Art. 6.03, lid 5
Art. 6.09, lid 3
Art. 7.12, lid 11
Art. 7.12, lid 12

Art 13.05, lid 9,
onderdeel b,
onderdelen aa t/m
cc
Art 13.05, lid 9,
onderdeel b,
onderdeel dd

Vast ingebouwde
brandblusinstallaties
Opblaasbare bijboten

Art. 13.08, lid 3

Zwemvesten

Art. 14.12, lid 6
Art. 14.12, lid 7
Art. 17.13

Kranen
Kranen
Vloeibaargasinstallaties

Art. 19.09, lid 9

Reddingsmiddelen

Art. 19.10, lid 9

Isoleringsweerstand, aarding

Aanwijzing
ESI-III-5
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Uitvoerder van de
keuring

Na 8 jaren

Deskundig bedrijf

Na 3 jaren

Deskundige

Na 1 jaar

Deskundige

Na 5 jaren

Erkend deskundige

Na 5 jaren
Na 2 jaren

Erkend deskundige
Deskundige
Erkend deskundige

Na 2 jaren

Vast ingebouwde
brandblusinstallaties

Art. 13.07, lid 3

Aanwijzing
ESI-II-13, lid 3.1,
onderdeel a, b
Aanwijzing ESI-II13, lid 3.1,
onderdeel c
Aanwijzing
ESI-III-4, lid 8.1,
onderdelen a, b
Aanwijzing ESI-III4, lid 8.1,
onderdeel c

Keuring uiterlijk

Erkend deskundige

Na 2 jaren

Erkend deskundige of
deskundige van een
deskundig bedrijf

Na afloop van de door de
fabrikant gespecificeerde
termijn
Na afloop van de door de
fabrikant gespecificeerde
termijn
Na 10 jaren
Na 1 jaar
Na 3 jaren
Na afloop van de door de
fabrikant gespecificeerde
termijn
Vóór het aflopen van de
geldigheidsduur van het
binnenschipcertificaat

Erkend deskundige
Deskundige
Erkend deskundige

Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie

Erkend deskundige

Na 2 jaren

LLL-systemen

LLL-systemen

Gasalarminstallatie

Erkend deskundige of
deskundige van een
deskundig bedrijf

Erkend deskundige of
deskundige van een
deskundig bedrijf
Erkend deskundige

Na 5 jaren

Erkend deskundige of
deskundige

Na afloop van de door de
fabrikant gespecificeerde
termijn

Erkend deskundige of
deskundige
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