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Bijlage 2 Uitvoeringsregeling, Deel B, wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 6.03 worden na lid 6 de volgende, nieuwe leden 7 en 8 ingevoegd: 

 

“7. Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op schepen die, gezien hun type en bouwwijze, 

geschikt zijn en gebruikt worden voor: 

a)  het vervoer van containers, 

b)  het vervoer van verrijdbare lading (Ro-Ro), stukgoed, bijzonder- of zwaar transport, of grote 

apparaten, 

c)  de levering van brandstoffen, drinkwater en boordvoorraden aan zee- en binnenschepen 

(bevoorradingsschepen), 

d)  de verzameling van olie- en vethoudend afval van zee- en binnenschepen, 

e)  het vervoer van vloeibare gassen (ADN, type G), 

f)  het vervoer van zwavel in vloeibare toestand (bij 180°C), cementpoeder, vliegas, en 

daarmee vergelijkbare goederen die als stortgoed of als verpompbare lading worden 

vervoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem voor het laden, lossen en 

opslaan aan boord dat uitsluitend voor de betreffende goederensoort geëigend is;  

g) het vervoer van zand,  grint of baggerspecie vanaf de baggerput of winlocatie naar een 

loslocatie, voor zover het betreffende schip uitsluitend gebouwd en ingericht is voor dit 

vervoer, 

en voor zover het betreffende schip de genoemde goederen of ladingen ook daadwerkelijk 

uitsluitend vervoert of als laatste lading heeft vervoerd.  

Deze bepaling vindt geen toepassing wanneer het schip meerdere soorten lading tegelijkertijd 

vervoert. 

 In individuele gevallen kan de bevoegde autoriteit in vergelijkbare omstandigheden een schip in het 
kader van het uitvoeren van specifiek vervoer ontheffen van de toepassing van het eerste en 
vierde lid. Het bewijs van deze ontheffing dient aan boord aanwezig te zijn. 

 

8.  Het eerste en vierde lid zijn eveneens niet van toepassing in het geval van een lossing van de 

lading in een zeeschip. De schipper dient de hier bedoelde lossing te kunnen staven met 

desbetreffende vervoersdocumenten en moet deze op verzoek aan toezichthoudende autoriteiten 

tonen. " 
 


