Artikel 6.03
Losverklaring
Gewijzigd door Besluiten CDNI 2012-I-2 en CDNI 2021-I-5

(1) Ieder schip dat binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag is gelost, moet een
geldige losverklaring aan boord hebben overeenkomstig het in Aanhangsel IV
opgenomen model.
Deze losverklaring moet ten minste zes maanden na afgifte aan boord worden
bewaard.
Bij schepen zonder stuurhuis en woonruimte mag de losverklaring ook op een andere
plaats dan aan boord door de vervoerder worden bewaard.
(1b) Er mag gebruik worden gemaakt van een losverklaring in elektronisch formaat, mits
voldaan wordt aan:
a) de gegevensbescherming overeenkomstig Verordening (EU) 2016/6791
(algemene verordening gegevensbescherming) in de versie die van kracht is of
overeenkomstig vergelijkbare nationale voorschriften van de Zwitserse
Bondsstaat;
b) een tegen vervalsing beschermde handtekening overeenkomstig Verordening
(EU) Nr. 910/2014 (eIDAS)2 in de versie die van kracht is of overeenkomstig
vergelijkbare nationale voorschriften van de Zwitserse Bondsstaat;
c) de bescherming van de gegevens door implementatie van de
dienovereenkomstige eisen in de onder a) genoemde voorschriften gewaarborgd
is en het daardoor eveneens zeker is dat ongeoorloofde toegang wordt
voorkomen;
d) de controleerbaarheid van de losverklaring aan boord dan wel in de
bedrijfsadministratie van de exploitant van het schip mogelijk is;
e) de controleerbaarheid in de bedrijfsadministratie van de identiteit van degene die
de losverklaring heeft opgesteld en degene die een ontvangstinrichting exploiteert,
mogelijk is.
Op verzoek van de controlerend ambtenaar van de bevoegde autoriteiten moet de
losverklaring ter beschikking kunnen worden gesteld. De losverklaring mag in een
leesbare elektronische versie ter beschikking worden gesteld.
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