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Het bestuur van de Tielse Watersportvereniging de Waal stelt, ter verduidelijking van artikel 8 lid
2 HVR, het volgende vast.

	
  
Voor pleziervaartuigen die sinds ongeveer 1997 nieuw op de markt gebracht zijn, gelden bij
aflevering op gebied van gas conform de Wet Pleziervaartuigen (implementatie van Richtlijn
94/25/EG) de volgende regels:
5.5. Gassysteem
Gassystemen voor huishoudelijk gebruik moeten van het type met dampafvoer zijn en zo
zijn ontworpen en geïnstalleerd dat gaslekken en ontploffingsgevaar vermeden worden en
zij moeten op gaslekken getest kunnen worden. Materialen en onderdelen moeten geschikt
zijn voor het gebruikte soort gas en bestand zijn tegen de belastingen en invloeden
waaraan zij op het water blootstaan.
Ieder toestel moet zijn uitgerust met een beveiliging die bij wegvallen van de vlam de
gastoevoer naar alle branders afsluit. Ieder gassysteem moet het gas toegevoerd krijgen
via een afzonderlijke leiding van het distributiesysteem en ieder toestel moet voorzien zijn
van een afzonderlijke afsluiter. Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd om te
voorkomen dat men wordt blootgesteld aan de gevaren die zijn verbonden aan gaslekken
en verbrandingsproducten.
Ieder vaartuig met een vast gassysteem moet uitgerust zijn met een compartiment voor de
opslag van alle gasflessen. Dit compartiment moet afgesloten zijn van de leefruimte,
uitsluitend van buitenaf toegankelijk zijn en naar buiten toe geventileerd, zodat vrijkomend
gas naar buiten toe kan wegstromen. Elk vast gassysteem moet na installatie getest
worden.
Gelet op artikel 8 lid 2 HVR gelden deze eisen ook voor schepen in de haven, die wettelijk niet
onder deze eisen vallen.
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