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Artikel 7.04 
Oplevering van het schip 
Gewijzigd door besluit 2015-II-3 

 
(1) Bij droge lading dient de ladingontvanger ervoor te zorgen dat na het lossen, 

overeenkomstig de losstandaarden en afgifte- en innamevoorschriften bedoeld in 
Aanhangsel III, het laadruim bezemschoon dan wel vacuümschoon ter beschikking 
wordt gesteld. Hij is verplicht aanwezige restlading alsmede overslagresten van het 
geloste schip in ontvangst te nemen. 

 
 Bij vloeibare lading dient de verlader ervoor te zorgen dat na het lossen de 

ladingtank nagelensd ter beschikking wordt gesteld. Het lossen met inbegrip van het 
nalossen met behulp van een nalenssysteem wordt door de schipper uitgevoerd, 
tenzij in de vervoersovereenkomst iets anders is overeengekomen. De leiding voor 
de inname van restlading dient van een aansluiting overeenkomstig model 1 van 
Aanhangsel II te zijn voorzien. Bij gebruik van het nalenssysteem aan boord van het 
schip mag vóór het moment van nalenzen de tegendruk in het buizenstelsel van de 
ladingontvanger 3 bar niet overschrijden. De exploitant van de overslaginstallatie is 
verplicht de restlading in ontvangst te nemen. 

 
(2) Bij droge lading is de ladingontvanger, bij vloeibare lading is de verlader verplicht 

voor een wasschoon laadruim respectievelijk wasschone ladingtank te zorgen, indien 
het schip goederen heeft vervoerd waarvan de ladingrestanten overeenkomstig de 
losstandaarden en afgifte- en innamevoorschriften van Aanhangsel III niet met het 
waswater in het water geloosd mogen worden.  
Voorts moeten de verantwoordelijke personen krachtens de eerste zin voor een 
wasschoon laadruim respectievelijk wasschone ladingtank zorgen wanneer dit 
laadruim of deze ladingtank vóór de belading krachtens een overeenkomst zoals 
bedoeld in artikel 7.02, tweede lid, gewassen was. 

 
(3) Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op laadruimen en ladingtanks van 

schepen die eenheidstransporten uitvoeren. 
 
(4) Indien de ladingontvanger of de verlader het schip na de overeengekomen lostijd of 

de overeengekomen ligdagen niet overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 
alsmede van artikel 7.03 aflevert, kan de vervoerder het schip in de voorgeschreven 
toestand brengen dan wel laten brengen. De kosten hiervoor, met inbegrip van de 
daardoor ontstane liggelden, voor zover deze niet op een toerekenbare tekortkoming 
van de vervoerder terug te voeren zijn, komen ten laste van de ladingontvanger of de 
verlader. 

 
 


