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De bladzijden dragen onderaan de vermelding van uitgave. 
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http://www.havengent.be/


Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

3 

INHOUDSOPGAVE 

I Algemene bepalingen ......................................................... 11 

 Lijst met afkortingen .................................................................. 12 

 Toelichting .................................................................................. 14 

 Haven, havengebied – Havenbedrijf – Havengebruiker  - 

Havenkapiteinsdienst .......................................................................... 14 

 Schip of vaartuig ................................................................................ 15 

 Schip/Schip overslag of transhipment .................................................... 15 

 Agent of scheepsagent - Expediteur ...................................................... 15 

 Terminal / Goederenbehandelaar .......................................................... 15 

 Gasdeskundige ................................................................................... 16 

 Erkende containerterminals en roroterminals .......................................... 16 

 Container ........................................................................................... 16 

 Gevaarlijke en verontreinigde goederen ................................................. 17 

 Juiste of officiële vervoersnaam – scheikundige of technische benaming – UN 

of VN nummer .................................................................................... 18 

 Vlampunt of ontvlammingspunt ............................................................ 18 

 NEC .................................................................................................. 18 

 Milieuvergunning - omgevingsvergunning – SEVESO-bedrijf ..................... 19 

 Behandelen – bewerken van gevaarlijke goederen .................................. 19 

 Voorkaaien - Doorvoeropslagplaats - Achterterreinen .............................. 19 

 Verblijfstermijnen ............................................................................... 20 

 Warm werk ........................................................................................ 20 

 Wetgeving ......................................................................................... 21 

 Contacten ................................................................................... 21 

 Plan Haven van Gent .................................................................. 22 

 Plan haven Gent Voorkaaien ....................................................... 23 

II Algemene voorschriften voor het behandelen van 

gevaarlijke en/of schadelijke goederen ............................. 25 

 Reglementering .......................................................................... 27 

 Handelingen waarop bijzondere voorschriften van toepassing 

zijn ............................................................................................. 27 

 Goederen waarop bijzondere voorschriften van toepassing zijn . 27 

 Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Goederen .................................. 28 

 Ligplaatsen ................................................................................. 28 

 Indeling ............................................................................................. 28 

 Beperking ligplaatsen .......................................................................... 28 

II.5.2.1 Beperking ligplaatsinname schip voor goederen met bijzondere 

voorwaarden ...................................................................................... 28 
II.5.2.2 Beperking ligplaatsinname schip met verpakte gevaarlijke / schadelijke 

stoffen .............................................................................................. 29 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

4 

II.5.2.3 Beperking ligplaatsinname tankschip met gevaarlijke / schadelijke stoffen in 

bulk .................................................................................................. 29 
II.5.2.4 Beperking ligplaatsinname schip met vaste gevaarlijke / schadelijke stoffen 

in bulk ............................................................................................... 29 
II.5.2.5 Afwijkingen ligplaatsinname ................................................................. 29 

 Plan Haven Gent Ligplaatscategorieën ................................................... 30 

 Behandeling ............................................................................... 33 

 Aangifte van gevaarlijke of schadelijke goederen ...................... 34 

 Melding Safe Sea Net (SSN) ................................................................. 34 

 Algemene bepalingen .......................................................................... 35 

 Voorziene tijdslimiet om de aangiften in te dienen .................................. 35 

 Verantwoordelijke voor de aangifte en voorafgaande aanvraag ................. 36 

 Vorm en inhoud van de aangifte ........................................................... 36 

 Identificatie van de goederen ............................................................... 36 

 Weersomstandigheden ............................................................... 37 

 Aan boord gehouden hoeveelheden ............................................ 37 

 Onderrichtingen met betrekking tot de orde en veiligheid en 

vrijwaring van het milieu ............................................................ 38 

 Algemene bepalingen .......................................................................... 38 

 Bijkomende voorwaarden voor stilliggende schepen (niet varend) om in de 

haven van Gent te verblijven ............................................................... 39 

 Lozing ............................................................................................... 40 

II.10.3.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 40 
II.10.3.2 Lozing huishoudelijk afvalwater van zeeschepen ..................................... 40 

 Bepalingen inzake inperkings- en opruimingsmaatregelen bij water-

verontreinigde calamiteiten .................................................................. 40 

II.10.4.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 40 
II.10.4.2 Gebruik van chemicaliën/detergenten .................................................... 40 
II.10.4.3 Verwijderen van drijfvuil ...................................................................... 41 
II.10.4.4 Vrijgave kaaimuren, kunstwerken en wateroppervlakken ......................... 41 
II.10.4.5 Garantie ............................................................................................ 41 

 Herstellingswerken / Warm werk / roken .................................. 42 

 Algemene bepalingen .......................................................................... 42 

 Gasdeskundige - gasvrij certificaat ........................................................ 42 

 Brandpreventie en brandwacht .................................................. 43 

 Intern noodplan ......................................................................... 44 

 Toepassingsgebied .............................................................................. 44 

 Goedkeuring ...................................................................................... 44 

 Doelstelling: ....................................................................................... 44 

 Voorschriften intern noodplan ............................................................... 45 

II.13.4.1 Inhoud van het intern noodplan ............................................................ 45 
II.13.4.1.1 Plattegrond(en).................................................................................. 45 
II.13.4.1.2 Contactgegevens en beschrijving van verantwoordelijkheden: ................. 45 
II.13.4.1.3 Opsomming en contactgegevens van te verwittigen externen: ................. 46 
II.13.4.1.4 Preventieve informatie en maatregelen ................................................. 46 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

5 

II.13.4.1.5 Beschrijving van ongeval- en incidentscenario’s waarbij gevaarlijke 

goederen betrokken zijn ..................................................................... 46 
II.13.4.1.6 Diverse ............................................................................................. 46 
II.13.4.1.7 Actueel houden van het intern noodplan ............................................... 47 
II.13.4.1.8 In te zetten middelen ......................................................................... 47 
II.13.4.2 Checklist intern noodplan ..................................................................... 47 

 Veiligheid, Gezondheid en Milieu Plan (VGM plan) ................................... 48 

II.13.5.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 48 
II.13.5.2 Stappenplan VGM PLAN ....................................................................... 49 
II.13.5.3 Checklist VGM PLAN ............................................................................ 51 

 Incidenten ......................................................................................... 51 

II.13.6.1 Middelen bij incidenten ........................................................................ 51 
II.13.6.2 Meldingen van incidenten met gevaarlijke goederen ................................ 51 
II.13.6.3 Formulier melding incident - onregelmatigheid met gevaarlijke goederen .. 51 

 Meldingen van ongevallen met gevaarlijke goederen ADn / ADR / RID ....... 52 

 Opleiding .................................................................................... 53 

 Opleiding IMDG code ........................................................................... 53 

 Opleiding CODEX ................................................................................ 53 

 Geldigheidsduur.................................................................................. 54 

 Aansprakelijkheid ....................................................................... 55 

 Bevoegdheid ............................................................................... 56 

 Strafbepalingen .......................................................................... 56 

 Toezicht ...................................................................................... 57 

III Bijzondere voorwaarden .................................................... 59 

 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van vloeibare 

bulkgoederen ............................................................................. 61 

 Definities ........................................................................................... 62 

 Ligplaats tankschepen geladen met gevaarlijke stoffen ............................ 62 

III.1.2.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 62 
III.1.2.2 Afmeren tankschepen .......................................................................... 63 
III.1.2.3 Meren van tankschepen aan niet-tankerkaaien (conventionele kaaien). ..... 63 
III.1.2.4 Bijkomende voorwaarden aan niet-tankerkaaien ..................................... 65 

 Verplichtingen bij overslag ................................................................... 65 

 Rechtstreekse overslag (RO) schip/schip................................................ 66 

III.1.4.1 Rechtstreekse overslag geen bunkerschepen .......................................... 66 
III.1.4.2 Rechtstreekse overslag schip/schip (bunkerschepen) .............................. 67 

 Wassen en schoonmaken van ladingtanks .............................................. 68 

III.1.5.1 Aanvraag ........................................................................................... 68 
III.1.5.2 Tankschip met ruwe olie ...................................................................... 68 

 Afdichten spuigaten en afvoerpijpen ...................................................... 69 

 Werkzaamheden aan boord van tankschepen ......................................... 70 

III.1.7.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 70 
III.1.7.2 Procedure gasvrijcertificaten voor binnenvaarttankschepen ...................... 70 
III.1.7.2.1 Toepassingsgebied ............................................................................. 70 
III.1.7.2.2 Gasvrijcertificaat ................................................................................ 70 
III.1.7.2.3 Geldigheid van het certificaat .............................................................. 70 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

6 

III.1.7.2.4 Vrijstelling hernieuwen gasvrijcertificaat ............................................... 71 
III.1.7.2.5 Opmerkingen ..................................................................................... 71 

 Checklijsten ....................................................................................... 73 

III.1.8.1 Binnenvaarttanker – Terminal Veiligheidschecklist ISGINTT...................... 73 
III.1.8.2 Ship-shore safety checklijst ISGOTT ...................................................... 73 
III.1.8.3 Ship Ship safety Checklijst ISGOTT .... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
III.1.8.4 Schip/schip veiligheidschecklijst rechtstreekse overslag geen bunker ........ 73 
III.1.8.5 Richtlijnen voor het invullen van de veiligheidschecklijsten ...................... 73 
III.1.8.6 ADN controlelijst ................................................................................. 73 

 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van vaste 

bulkgoederen ............................................................................. 75 

 Goederen met bijzondere voorwaarden.................................................. 76 

 Stuivende stoffen ................................................................................ 76 

III.2.2.1 Definities stuivende stoffen .................................................................. 76 
III.2.2.2 Toepassingsgebied .............................................................................. 76 
III.2.2.3 Toelating HKD .................................................................................... 76 
III.2.2.4 Algemene bepalingen .......................................................................... 77 

 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van verpakte 

goederen .................................................................................... 79 

 Erkende Container-/Ro-roterminal ........................................................ 80 

 Kortstondige opslag van verpakte gevaarlijke goederen en verontreinigende 

goederen op voorkaaien ...................................................................... 82 

 Melding ............................................................................................. 82 

 Ligplaats verpakte goederen ................................................................ 83 

 Behandeling en verblijf van verpakte goederen. ...................................... 84 

III.3.5.1 Goederen met een rechtstreekste behandeling ....................................... 84 
III.3.5.2 Goederen waarvan de verblijfsduur maximum 10 dagen is; ..................... 85 
III.3.5.3 Overige goederen ............................................................................... 86 
III.3.5.4 Afwijkingen ........................................................................................ 86 
III.3.5.5 Bijkomende bepalingen ....................................................................... 87 

 Verpakking en etikettering ................................................................... 87 

 Beschadigde verpakking ...................................................................... 88 

 Scheidingsvoorschriften ....................................................................... 89 

 Tabellen toegestane hoeveelheden verpakte goederen ............................ 92 

 Voorgeschreven wijze van behandelen verpakte goederen ..................... 110 

III.3.10.1 Verklaring der gebruikte afkortingen ................................................... 110 
III.3.10.2 Tabel Voorgeschreven wijze van behandeling – IMDG ............................ 112 

 Initiële isoleringzone ......................................................................... 131 

III.3.11.1 Algemene bepalingen ........................................................................ 131 
III.3.11.2 Voorbeeld ........................................................................................ 131 
III.3.11.2.1 Lijst initïele isoleringszone ................................................................. 132 
III.3.11.2.2 Initiële isoleringszone numeriek ......................................................... 132 
III.3.11.2.3 Initiële isoleringszone alfabetisch ....................................................... 132 

 Bijzondere voorwaarden bij het uitvoeren van 

bunkeractiviteiten .................................................................... 134 

 Definities ......................................................................................... 135 

 Erkenningsprocedure ......................................................................... 135 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

7 

III.4.2.1 Aansprakelijkheid van de vergunninghouder......................................... 135 
III.4.2.2 Onderaannemers .............................................................................. 136 
III.4.2.3 Voorwaarden .................................................................................... 136 
III.4.2.4 Geldigheid van de erkenning .............................................................. 137 

 Veiligheidsverplichtingen bij het bunkeren ........................................... 137 

 Melding bunkeren ............................................................................. 137 

 Bunkerchecklist ................................................................................ 139 

 Maatregelen bij het bunkeren (alle producten)...................................... 139 

 Bijkomende maatregelen bij het bunkeren van LNG .............................. 140 

 Bunkeren staken / melding overflow ................................................... 141 

 Checklijsten ..................................................................................... 141 

III.4.9.1 Bunkerchecklist conventionele brandstoffen ......................................... 141 
III.4.9.2 Bunkerchecklist chemicaliën (niet lading) ............................................. 141 
III.4.9.3 Bunkerchecklist LNG tankwagen schip ................................................. 141 
III.4.9.4 Richtlijnen voor het invullen van de veiligheidschecklijsten .................... 141 

 Bijzondere voorwaarden voor het lozen van ballastwater ........ 142 

 Lozen vanuit andere tanks dan ballasttanks ......................................... 142 

 Bijzondere voorwaarden voor het inzamelen van scheepsafval 144 

 Erkenningsprocedure Afvalinzamelaars ................................................ 145 

III.6.1.1 Erkenningsprocedure ......................................................................... 145 
III.6.1.2 Aansprakelijkheid van de vergunninghouder......................................... 145 
III.6.1.3 Onderaannemers .............................................................................. 146 
III.6.1.4 Geldigheid van de erkenning .............................................................. 146 
III.6.1.5 Voorwaarden .................................................................................... 146 

 Veiligheidsverplichtingen ................................................................... 147 

 Melding ........................................................................................... 147 

 Maatregelen bij het inzamelen ............................................................ 147 

 Melding overflow .............................................................................. 148 

 Bijzondere voorwaarden voor het begassen van goederen ....... 150 

 Definities ......................................................................................... 151 

 Erkenning speciaal erkend gebruiker (specifiek professioneel gebruiker) .. 151 

 Reglementering ................................................................................ 152 

 Algemene uitvoeringsbepalingen ......................................................... 152 

 Schepen met gefumigeerde lading in bulk aan boord ............................. 152 

 Aanvraag tot begassing/verdelgen van knaagdieren en insecten ............. 153 

 Formulier aanvraag tot begassing/verdelgen van knaagdieren en 

insecten........................................................................................... 154 

 Begassen in opslagmagazijnen in de haven (droge stortgoederen of 

zakgoed) ......................................................................................... 155 

 Begassen aan boord van schepen in de haven ...................................... 155 

 Begassing van containers .................................................................. 155 

III.7.10.1 Voorwaarden erkenning fumigatiezone ................................................ 155 
III.7.10.2 Uitrusting ........................................................................................ 156 
III.7.10.3 Exploitatie ....................................................................................... 157 
III.7.10.4 Fumigatieprocedure .......................................................................... 157 
III.7.10.4.1 Verplichtingen special erkend gebruiker (of specifiek professioneel 

gebruiker) ....................................................................................... 157 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

8 

III.7.10.4.2 Verplichtingen fumigatiecoördinator(of zijn aangestelde) ....................... 159 

 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van 

tweedehandsvoertuigen ........................................................... 160 

 Definitie........................................................................................... 161 

 Toepassingsgebied ............................................................................ 161 

 Inrichtingsvoorwaarden van terminals voor tweedehandsvoertuigen........ 161 

 Maatregelen te nemen tegen verontreiniging van het oppervlaktewater ... 162 

 Maatregelen ivm bevuiling door tweedehandsvoertuigen ........................ 162 

 Maatregelen ivm brandveiligheid ......................................................... 162 

 Maatregelen i.v.m. controles .............................................................. 163 

 Toelating plaatsen op kaai ................................................................. 163 

 Verblijfstermijnen ............................................................................. 163 

 Informatieverstrekking ...................................................................... 163 

 Gegevens betreffende individuele tweedehandsvoertuigen op kaai .......... 164 

 Controleren van de acceptatiecriteria .................................................. 164 

 Reinigingscertificaat voor tankwagen ................................................... 165 

 Bijlading .......................................................................................... 166 

III.8.14.1 Acceptatiecriteria voor bijladingen ...................................................... 166 
III.8.14.2 Goederen verboden als bijladingen in voertuigen .................................. 166 
III.8.14.3 Niet conforme bijladingen .................................................................. 166 

 Bijkomende voorwaarden voor vrachtwagens en voertuigen > 3,5 ton .... 167 

 Geweigerde voertuigen ...................................................................... 167 

III.8.16.1 Algemene bepalingen ........................................................................ 167 
III.8.16.2 Formulier “Geweigerde voertuigen” ..................................................... 167 

 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van meststoffen 

(technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde 

mengsels) ................................................................................. 170 

 Soorten meststoffen .......................................................................... 171 

 technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels ............... 171 

 Reglementering ................................................................................ 172 

 Aangifte ........................................................................................... 172 

 Ligplaatsen ...................................................................................... 174 

 Behandeling ..................................................................................... 174 

 Maximum toegelaten hoeveelheden a/b van schepen ............................ 175 

 Samenladingsverbod ......................................................................... 176 

 Verblijf van containers op een erkende container- of ro-ro-terminal ........ 176 

 Vervoer per binnenschip .................................................................... 177 

 Vervoer in bulk ................................................................................. 177 

 Ammoniumnitraatmeststoffen die ontheffing genieten ........................... 178 

 Brandwacht ...................................................................................... 178 

 Opslag ............................................................................................. 179 

 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van zeer toxische 

gassen. ..................................................................................... 180 

 Reglementering ................................................................................ 181 

 Definitie zeer toxische gasssen ........................................................... 181 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

9 

 Indienen aanvraag ............................................................................ 183 

 Ligplaatsbeperking ............................................................................ 183 

 Behandeling van toxische gassen ........................................................ 184 

 Maximum toegelaten hoeveelheden .................................................... 184 

 Laden of lossen van meer dan 100 kg netto ......................................... 185 

 Beschermingsmiddelen ...................................................................... 185 

 Gasdeskundige ................................................................................. 186 

 Verbod overpompen zeer toxische gassen ............................................ 186 

 Opslag van zeer toxische gassen ........................................................ 186 

 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van radioactieve 

stoffen in de haven van Gent .................................................... 187 

 Reglementering ................................................................................ 188 

 vergunning ...................................................................................... 188 

 Aanvraag ......................................................................................... 188 

 Behandeling ..................................................................................... 188 

 Opslag radioactieve stoffen ................................................................ 188 

 Behandelen van zwaar water .............................................................. 189 

 Toezicht........................................................................................... 189 

 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van springstoffen in 

de haven van Gent .................................................................... 190 

 Reglementering ................................................................................ 191 

 Aanvraag ......................................................................................... 191 

 Maximum toegelaten hoeveelheden springstoffen ................................. 191 

 Ligplaatsen springstoffen ................................................................... 192 

 Verpakking ...................................................................................... 193 

 Behandeling ..................................................................................... 193 

 Vergelijkende tabellen classificatie IMDG-code en Belgische reglementering 

op de springstoffen ........................................................................... 195 

III.12.7.1 Overzicht behandelen springstoffen ..................................................... 195 
III.12.7.2 Maximum toegelaten hoeveelheden springstoffen ................................. 196 
III.12.7.3 Vergelijkende tabel klassificatie IMDG-code (klasse 1) en Belgische 

reglementering op de spingstoffen ...................................................... 199 
III.12.7.4 Tabel met producten die in de Belgische reglementering onder springstoffen 

vallen, maar in de IMDG-code niet onder de klasse van de ontplofbare 

stoffen (klasse 1) gerangschikt zijn. .................................................... 224 
III.12.7.5 Afwijking hoeveelheid Belgisch Staatsblad 22.06.2006 – Ed.2 ................ 227 

 

  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

10 

Bewust blanco pagina 

 

  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

11 

I ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 Lijst met afkortingen .................................................................. 12 

 Toelichting .................................................................................. 14 

 Haven, havengebied – Havenbedrijf – Havengebruiker  - 

Havenkapiteinsdienst .......................................................................... 14 

 Schip of vaartuig ................................................................................ 15 

 Schip/Schip overslag of transhipment .................................................... 15 

 Agent of scheepsagent - Expediteur ...................................................... 15 

 Terminal / Goederenbehandelaar .......................................................... 15 

 Gasdeskundige ................................................................................... 16 

 Erkende containerterminals en roroterminals .......................................... 16 

 Container ........................................................................................... 16 

 Gevaarlijke en verontreinigde goederen ................................................. 17 

 Juiste of officiële vervoersnaam – scheikundige of technische benaming – UN 

of VN nummer .................................................................................... 18 

 Vlampunt of ontvlammingspunt ............................................................ 18 

 NEC .................................................................................................. 18 

 Milieuvergunning - omgevingsvergunning – SEVESO-bedrijf ..................... 19 

 Behandelen – bewerken van gevaarlijke goederen .................................. 19 

 Voorkaaien - Doorvoeropslagplaats - Achterterreinen .............................. 19 

 Verblijfstermijnen ............................................................................... 20 

 Warm werk ........................................................................................ 20 

 Wetgeving ......................................................................................... 21 

 Contacten ................................................................................... 21 

 Plan Haven van Gent .................................................................. 22 

 

  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

12 

 LIJST MET AFKORTINGEN 

“ADN”:  Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van 

gevaarlijke goederen over binnenwatereren,  

(Accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par voies de Navigation intérieures). 

"ADR":  Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer 

van gevaarlijke goederen over de weg,  

(Accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses. 

“AIS”: Automatic Identification System. 

“APVHG”: Algemene Politieverordening van de Haven van Gent. 

"CCR":  Centrale Commissie voor de Rijnvaart. 

“CODEX”: Reglement gevaarlijke en/of schadelijke goederen voor de haven 

van Gent  

“DDS”:  Dienst der Springstoffen  

“IBC” Inter bulk container 

"IBC Code": Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die 

gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren, 

(International Code for the Construction and Equipment of Ships 

carrying Dangerous Chemicals in Bulk). 

"IGC Code": Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die 

vloeibaar gas in bulk vervoeren,  

(International Code for the Construction and Equipment of Ships 

Carrying Liquefied Gas in Bulk). 

"IMDG Code": Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

zee,  

(International Maritime Dangerous Goods Code). 

"IMO":  Internationale Maritieme Organisatie,  

(International Maritime Organisation). 

"IMSBC Code": Internationale Maritieme Code voor het vervoer van vaste lading,  

(International maritime solid bulk cargoes code). 

“ISGINTT”: Internationale veiligheidsrichtlijnen voor 

binnentankschepen en terminals 

 “ISGOTT”: International Oil Tanker and Terminal Safety Guide 

“FANC”:  Federaal Agentschap voor Nucleaire controle  

“HKD”:  Havenkapiteinsdienst. 

 “NEC”:  Net Explosive Content  

"MARPOL": Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door 

schepen,  

(Maritime Pollution Convention of International Convention for the 

Prevention of Pollution From Ships). 

“MSDS” / “SDS” Material Safety Data Sheet / Safety Data Sheet 

“n.o.s.” not otherwise specified 

“O.V.A.M.”:  Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij  
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"RID":  Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van 

gevaarlijke goederen,  

(Règlement concernant le transport international ferroviaire des 

marchandises dangereuses). 

“SEVESO-richtlijn”: betreffende de beheersing van de gevaren van zware 

ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Sedert 13/08/2012 is Seveso III-richtlijn 2012/18/EU van 

het Europees Parlement en van de Raad van 04/07/2012 

van kracht. 

"SSN” Safe Sea Net 

“SOLAS": Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op 

zee.  

International Convention for the Safety of Life at Sea. 

“VGM-plan”:  Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan  

“VLAREM”:  Besluit van de Vlaamse regering van 06.02.1991 houdende 

vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de 

"milieuvergunning (B.S. van 26.06.1991), en latere 

wijzigingen.  
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 TOELICHTING 

Om terminologie die gangbaar is bij het behandelen en opslaan van gevaarlijke en 

verontreinigende goederen in de haven te verduidelijken, zijn hierna een aantal 

belangrijke definities en toelichtingen opgenomen. 

 HAVEN, HAVENGEBIED – HAVENBEDRIJF – 

HAVENGEBRUIKER  - HAVENKAPITEINSDIENST 

“Haven of havengebied”: het havengebied van Gent zoals bedoeld in het decreet van 

de Vlaamse Regering van 2 maart 1999 houdende het beleid en beheer van de 

zeehavens, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 1999.  

“Havenbedrijf”: het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, met zetel in 9042 Gent, 

John Kennedylaan 32, met als doel het beheer en de exploitatie van het havengebied van 

Gent, zijnde de havens en aanhorigheden gelegen aan of in de nabijheid van het 

Zeekanaal naar Gent, en de uitoefening van de havenbestuurlijke bevoegdheden 

overeenkomstig het Havendecreet. De vennootschap oefent tevens alle andere 

bevoegdheden uit die haar zijn verleend door het Havendecreet en andere wettelijke, 

decretale of reglementaire regelingen. 

“Havengebruiker”: elke actor die zich in de haven bevindt of die gebruik maakt van de 

haveninfrastructuur. 

“Haveninformatiesysteem”: de electronische datauitwisseling met agenten, stouwers, 

loodsen, bootmannen, slepers en maritieme dienstverleners m.b.t. opvolging 

scheepvaart, ligplaatstoewijzing, scheepsgebonden havenactiviteiten, ladinggegevens, 

havengebonden gebeurtenissen, toelatingen en beperkingen. 

 “Havenkapitein”: de persoon van wie de bevoegdheden zijn bepaald in de wet van 5 

mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins en in het havendecreet. 

“Havenkapitein-commandant”: de havenkapitein waaraan de andere havenkapitein(s) 

in de uitoefening van zijn/hun ambt, ondergeschikt is/zijn. 

“Havenkapiteinsdienst (HKD)”: is de dienst, samengesteld uit afgevaardigden van de 

havenkapitein(-commandant) die in opdracht en onder gezag van de havenkapitein(-

commandant) gelast is met het nemen van alle maatregelen ter vrijwaring van de 

openbare orde, rust, milieu en veiligheid van de havenbedrijvigheid, zoals: 

 de regeling van de goederenbehandeling en -opslag en het in- en ontschepen 

van passagiers; 

 de regeling van de toegankelijkheid van en de verkeersafwikkeling in het 

havengebied; 

 de vrijwaring van het milieu, de integriteit en de veiligheid van het 

havengebied. 

Louter met het oog op de toepassing van deze algemene politieverordening worden als 

“afgevaardigden van de havenkapitein(-commandant)” beschouwd: de eerste 

havenluitenants, de havenluitenants, de schippers en anderen in dienst bij de HKD. 
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 SCHIP OF VAARTUIG  

Elk drijvend voorwerp of drijvend samenstel dat gebruikt wordt of werd of in staat is of 

was om te worden gebruikt als middel van verplaatsing via/over water, met inbegrip van 

een voorwerp zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig. 

Indien een specifiek schip bedoeld wordt, bv zeeschip, binnenschip, bunkerschip, 

werkboot, ….. zal dit expliciet worden vermeld.   

“Vaartuig met gevaarlijke of schadelijke lading in bulk”: zeeschip of binnenschip, 

gebouwd of geschikt gemaakt voor het in bulk vervoeren van gevaarlijke of schadelijke 

goederen, geheel of gedeeltelijk daarmee geladen of leeg maar nog niet ontgast en 

ontdaan van zijn residuen. 

 SCHIP/SCHIP OVERSLAG OF TRANSHIPMENT 

De handeling waarbij goederen van een bepaald schip gelost worden op dezelfde plaats, 

zonder tussentijdse behandeling, in rechtstreekse overslag, in een ander schip. 

“Rechtstreekse overslag”: overslag van goederen tussen twee transportmiddelen; 

 AGENT OF SCHEEPSAGENT - EXPEDITEUR 

Een “scheepsagent” is de persoon die opdracht of toestemming heeft om namens de 

exploitant (eigenaar, reder, charteraar, beheerder, kapitein) van een vaartuig informatie 

te verstrekken (K.B. 4/8/1981-hfdst. I, sectie 2, art. 3, 30°).  

De "scheepsagent" vertegenwoordigt het schip en staat in voor de aangiften/meldingen 

en de ligplaatsaanvraag.  

Voor wat betreft de CODEX in de haven van Gent hebben “agent” en “scheepsagent” 

dezelfde betekenis.   

Een "expediteur" is verantwoordelijk voor de aan- of afvoer per vrachtwagen, 

spoorwagen of binnenschip. 

Dit betekent bv. dat in deze context de verantwoordelijke voor een binnenschip in de 

reglementering m.b.t. gevaarlijke goederen als aangever steeds de hoedanigheid 

"expediteur" toegewezen krijgt; 

 TERMINAL / GOEDERENBEHANDELAAR  

“Terminal”: deel van de haven onder beheer van één rechtspersoon, dat bestemd is 

voor de behandeling van één of meer soorten specifieke lading. Voorbeelden: 

containerterminal, roroterminal, fruitterminal, bulkterminal, , stukgoedterminal, 

autoterminal, enz.  

“Goederenbehandelaar”: degene die opdracht geeft tot of verantwoordelijk is of 

instaat voor het behandelen van goederen. 
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 GASDESKUNDIGE  

“Gasdeskundige” een persoon die een erkend “certificaat van bekwaamheid 

gasdeskundige” heeft. 

Een persoon die door zijn opleiding en/of ervaring voldoende kennis beschikt over:  

 de chemische en fysische eigenschappen van de behandelde goederen  

 de gevaren van deze producten voor de mens en voor het milieu  

 de maatregelen die moeten genomen worden ingeval van calamiteiten met dit 

product  

 meetapparatuur voor het bepalen van concentratie aan (toxische) gassen  

en die met goed gevolg de proef afgelegd heeft bij de brandweer i.v.m. de specifieke 

kennis van de ontgassing, zowel betreffende de technologische als de 

veiligheidsdeskundige. 

 ERKENDE CONTAINERTERMINALS EN 

ROROTERMINALS  

Een containerterminal of roroterminal is, voor wat betreft onderhavig reglement, een 

terminal die uitgerust is om hoofdzakelijk, en op regelmatige basis, containers, en dit 

zowel lo/lo, ro/ro of een combinatie, te behandelen.   

Een containerterminal/roroterminal kan als dusdanig door de havenkapitein(-

commandant) of zijn afgevaardigde, erkend worden indien minimum aan de eisen van 

III.3.1 wordt voldaan. De afgeleverde erkenning kan te allen tijde terug ingetrokken 

worden.  

Alle container- of roroterminals of ze zeevaart of binnenvaart behandelen vallen 

hieronder. 

 CONTAINER  

Een specifieke vervoerseenheid  

 van duurzame aard en dienovereenkomstig sterk genoeg om geschikt te zijn 

voor herhaald gebruik;  

 speciaal o om het vervoer van goederen, via één of meer wijzen van vervoer, 

zonder tussentijds opnieuw te hoeven laden, te vergemakkelijken;  

 ontworpen om te worden vastgezet en/of gemakkelijk te worden behandeld, 

voor welke doeleinden hij toebehoren heeft, 

en goedgekeurd in overeenstemming met de Internationale Overeenkomst voor Veilige 

Containers (CSC), 1972, zoals gewijzigd.  

De term "container" omvat noch het transporterende vervoermiddel zoals bv. 

vrachtwagen of treinwagon noch de interne verpakking van de getransporteerde 

goederen. Er zijn meerdere uitvoeringen afhankelijk van de goederen zoals gesloten 

container, open top container, open side containers, tankcontainers, koel- en 

vriescontainers, …. 
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 GEVAARLIJKE EN VERONTREINIGDE GOEDEREN 

“Gevaarlijke goederen”: goederen die door hun eigenschappen of de omstandigheden 

waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu 

kunnen veroorzaken. 

 “Gevaarlijke goederen” zijn aldus: 

 goederen zoals omschreven in de “UN Recommendations on the Transport of 

Dangerous Goods”;  

 goederen zoals omschreven in hoofdstuk 7 van de “SOLAS”; 

 goederen zoals omschreven in de “IMDG-code”; 

 gevaarlijke / verontreinigde vloeistoffen zoals omschreven in hoofdstuk 17 of 

18 van de “IBC-code”; 

 vloeibare gassen zoals omschreven in hoofdstuk 19 van de “IGC- code”; 

 goederen voor het vervoer waarvan passende voorwaarden zijn neergelegd 

overeenkomstig paragraaf 1.1.3. van de IBC-code of paragraaf 1.1.6. van de 

IGC-code; 

 vaste goederen zoals bedoeld in aanhangsel B van “IMSBC-code”; 

 goederen zoals vermeld in het “ADN”; 

 goederen zoals vermeld in het “ADR”; 

 goederen zoals vermeld in het “RID”; 

 elke andere stof die door de wetgever of de havenkapitein(-commandant) als 

gevaarlijke stof is aangewezen en bekendgemaakt. 

“Verontreinigende goederen”: fysische, chemische of biologische substanties die 

vervuiling of hinder veroorzaken of een gevaar voor de gezondheid en het milieu vormen.  

“Verontreinigende goederen” zijn aldus: 

 oliesoorten zoals omschreven in bijlage I van het MARPOL-verdrag; 

 schadelijke vloeistoffen als omschreven in bijlage II van het MARPOL-verdrag; 

 schadelijke stoffen zoals omschreven in bijlage III van het MARPOL-verdrag; 

 iedere stof die tot verontreiniging kan leiden, met name in bijlage VIII 

(Europese Kaderrichtlijn Water) genoemde stoffen; 

 elke andere stof die door de wetgever of de havenkapitein(-commandant) als 

verontreinigende stof is aangewezen en bekendgemaakt. 

Opmerking: schadelijke vloeistoffen (annex 2 Marpol) zijn stoffen opgesomd in 

hoofdstuk 17 van de IBC code alsook deze van hoofdstuk 18 indien zij een pollutie 

categorie hebben. 
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 JUISTE OF OFFICIËLE VERVOERSNAAM – 

SCHEIKUNDIGE OF TECHNISCHE BENAMING – 

UN OF VN NUMMER 

De juiste of officiële vervoersnaam is de benaming die de United Nations aan gevaarlijke 

stoffen heeft toegekend.  

Afhankelijk van de desbetreffende transportcode spreekt men van 

 IMDG Code: Proper Shipping Name;  

 IBC Code: Proper Name; 

 IGC Code: Product Name; 

 IMSBC Code: Bulk Cargo Shipping Name.  

In veel gevallen is de juiste vervoersnaam identiek voor hetzelfde goed over de 

verschillende transportcodes. Echter in sommige gevallen wordt een synoniem gebruikt. 

Het UN nummer (VN nummer) is een nummer bestaande uit 4 cijfers die door de United 

Nations werd toegekend aan een bepaald gevaarlijk goed of een groep van gevaarlijke 

goederen.  

Voor zeevaart wordt enkel nog in de IMDG-code en de IMSBC code voor gevaarlijke 

goederen een UN nummer gebruikt. De andere codes maken geen gebruik meer van UN 

nummers. Onder de IMSBC code vallen ook de MHB (materials hazourdous in bulk). Deze 

goederen hebben ook geen UN nummer. 

Aan landzijde wordt nog steeds UN nummers gebruikt:  

 ADR : verpakt via wegvervoer; 

 ADN: verpakt en bulk via binnenvaart;  

 RID: verpakt via treinvervoer. 

De technische benaming is de "correct technical name" zoals bedoeld in "Regulation 4" 

van de Solas conventie van IMO. Voor verpakte goederen is deze technische benaming te 

vinden in de IMDG code; voor vloeibare bulkgoederen in de IBC of IGC-code, voor vaste 

bulkgoederen in de IMSBC.  

 VLAMPUNT OF ONTVLAMMINGSPUNT 

De laagste temperatuur van een vloeistof, waarbij een vloeistof voldoende gas afgeeft 

om een brandbaar gas-mengsel in de buurt van het vloeistofoppervlak te vormen.  

 NEC  

Onder NEC (Net Explosive Content) wordt het nettogewicht explosieven (ontplofbare 

stoffen) bedoeld, zowel in de zuivere ontplofbare stoffen of vervat in de munitie, met 

inbegrip van rookverwekkende, lichtgevende en brandstichtende stoffen.  
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 MILIEUVERGUNNING - 

OMGEVINGSVERGUNNING – SEVESO-BEDRIJF 

“Milieuvergunning (of omgevingsvergunning voor de exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit)”Is de voorafgaande en schriftelijke vergunning van 

de bevoegde overheid om een ingedeelde inrichting die behoort tot eerste of tweede 

klasse te exploiteren of te veranderen, of de gedane melding van een inrichting die in de 

derde klasse is ingedeeld, overeenkomstig artikel 4 van het Vlaamse decreet van 28 juni 

1985 betreffende de milieuvergunning (of artikel 6 van het Vlaams decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning). 

“SEVESO-bedrijf” : Een bedrijf dat gelet op de aanwezige gevaarlijke stoffen en de 

activiteiten die uitgevoerd worden met deze gevaarlijke stoffen, onder het 

toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn vallen (richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012). 

 BEHANDELEN – BEWERKEN VAN GEVAARLIJKE 

GOEDEREN 

Onder “behandelen van gevaarlijke goederen” worden alle handelingen die 

ondermeer betrekking hebben op laden, lossen, behandelen, ontvangen, controleren, 

markeren, afleveren, bewaren, vervoeren, aan boord behouden, trimmen, storten, 

stuffen (vullen) en strippen (leegmaken) van een transporteenheid, transhipments 

(rechtstreeks overladen tussen schepen), overpompen, aanvoeren, afvoeren van 

goederen. De opsomming is niet beperkend.  

In de haven van Gent mogen gevaarlijke goederen slechts behandeld mits inachtname 

van de voorschriften van de CODEX.   

Bepaalde gevaarlijke goederen mogen slechts behandeld worden na een toelating 

uitgereikt door de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde.  

Onder “bewerken van gevaarlijke goederen” wordt verstaan elke handeling die een 

verandering van de toestand van gevaarlijke goederen, zowel colli als in 

transporteenheden, tot gevolg heeft. Dit dient te gebeuren in een VLAREM vergunde 

inrichting.  

Elke bewerking van gevaarlijke goederen ten gevolge van een incident dient in principe 

te gebeuren in een VLAREM vergunde inrichting, maar steeds na het expliciete akkoord 

van de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde.  

 VOORKAAIEN - DOORVOEROPSLAGPLAATS - 

ACHTERTERREINEN 

“Voorkaaien” zijn de voor kortstondige opslag bestemde exploitatiezone die aansluit bij 

de kaaimuur en die door het Havenbedrijf in domeinconcessie of vergunning gegeven is, 

of waarover de exploitant de beschikking heeft als eigenaar, domeinconcessionaris of 

vergunninghouder, met het doel er enkel doorvoergoederen te behandelen.  

“Doorvoeropslagplaats” is een opslagplaats waarop of waarin goederen, producten of 

stoffen, hetzij in afwachting van hun verscheping of verzending, hetzij na verscheping of 

verzending, tijdelijk worden opgeslagen gedurende een periode die de maximum 

tijdsduur voor doorvoeropslag in havengebied vastgesteld in het “Reglement gevaarlijke 

en/of schadelijke goederen voor de haven van Gent”, niet overschrijdt. 
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De doorvoeropslagplaatsen omvatten zowel de doorvoeropslagplaatsen voor kortstondige 

opslag op voorkaaien (uitgesloten als milieuvergunningsplichtige 

(omgevingsvergunningsplichtige) inrichting-cfr rubriek 48.1 van de indelingslijst van 

hinderlijke inrichtingen / Bijlage 1 in VLAREM), als de andere doorvoeropslagplaatsen 

(opgenomen als milieuvergunningsplichtige (omgevingsvergunningsplichtige) inrichting, 

cfr idem).   

“Achterterreinen” zijn alle terreinen binnen de grenzen van het zeehavengebied die 

geen voorkaaien zijn. Het uitzonderingsregime inzake milieuvergunningplicht m.b.t. 

kortstondige opslag op de voorkaai is niet van toepassing.  

 VERBLIJFSTERMIJNEN 

Op voorkaaien en in erkende containerterminals is enkel kortstondige opslag toegestaan. 

Om het kortstondig karakter van het verblijf van gevaarlijke en verontreinigende 

goederen op deze locaties, te garanderen en op te volgen, werden maximale 

verblijfstermijnen opgelegd. 

"Kortstondige opslag"  

Opslag op de voorkaai van via de zeehaven verscheepte of te verschepen goederen, 

produkten of stoffen,  

 voor IMDG-goederen gedurende een periode van maximum 30 opeenvolgende 

kalenderdagen;  

 voor de andere dan IMDG-goederen wordt de maximale duurtijd bepaald door 

de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde. 

In het geval van kortstondige opslag op de voorkaai is er geen milieuvergunningplicht en 

is het havenreglement van toepassing, naast de algemene bepalingen van VLAREM voor 

niet vergunningsplichtige activiteiten. Er kunnen steeds bijkomende maatregelen door de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde opgelegd worden eventueel in 

overleg met andere betrokken overheidsdiensten.  

“Onmiddellijke aanvoer/afvoer”  

Behandeling waarbij de goederen onmiddellijk de haven moeten verlaten of onmiddellijk 

aan boord geladen moeten worden. Dit is van toepassing voor bepaalde goederen zoals 

beschreven in de aparte secties of opgelegd door de havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde. Deze goederen zijn van die aard dat ze niet op kaai mogen vertoeven   

“Rechtstreekse behandeling”  

De behandeling waarbij de verblijfstermijn van de goederen op kaai zo kort mogelijk 

gehouden wordt, maar nooit meer dan 8 uur mag bedragen.  

In bepaalde gevallen kan door de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde een 

kortere periode dan 8 uur opgelegd worden. De havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde kan eenzijdig beslissen over de verblijfsduur.  

Voor bepaalde klassen is onmiddellijke aanvoer/afvoer verplicht.   

 WARM WERK  

Het gebruik van open vuur en vlam, aangedreven werktuigen of warme klinknagels, 

slijpen, solderen, branden, lassen of elk ander werk dat hitte met zich meebrengt of 

gensters verwekt die tot gevaar kunnen leiden door de aanwezigheid of de nabijheid van 

gevaarlijke of brandbare stoffen.  
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 WETGEVING 

1. Onderhavige oplijsting geeft enkel de belangrijkste reglementering weer, zonder de 

volledigheid na te streven.  

2. Naast de reglementering opgenomen in het algemene politiereglement gelden 

eveneens de bepalingen van en voor zover er in onderhavig reglement niet van 

afgeweken wordt. 

 Richtlijn 2002/59/EG van het Europees parlement en de raad van 27 juni 2002 

betreffende de invoering van een communautair monitoring- en 

informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 

93/75/EEG van de Raad. 

 Richtlijn 2010/65/EU van het Europees parlement en de raad van 20 oktober 

2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of 

vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 

2002/6/EG (FAL richtlijn) 

 Tussentijdse bekendmakingen uitgevaardigd/bekrachtigd door de HKD. 

 Alle andere toepasselijke wetten, decreten, besluiten, overeenkomsten, 

reglementen en voorschriften en alle latere aanvullingen op of wijzigingen aan 

voormelde wetten, decreten, besluiten, overeenkomsten, reglementen en 

voorschriften.  

Deze opsomming is niet limitatief 

3. De dokken omvatten ook alle kunstwerken, aanlegsteigers en meerboeien, die er 

onmiddellijk toe behoren. 

4. Iedere havengebruiker dient deze en de hierboven genoemde verordeningen, alsook 

de hiermede in verband staande “Reglement Openbare Havendiensten voor de haven 

van Gent”, “Reglement Gevaarlijke en/of Schadelijke Goederen voor de haven van 

Gent” en bekendmakingen aan belanghebbende, te kennen en toe te passen. 

 CONTACTEN 

Havenkapiteinsdienst 

Tel.    + 32 9 251 04 57 

e-mail. kd@havengent.be  

Brandweer 

Tel.  100 of 112 (noodnummer) 

e-mail. brandweer@gent.be (administratie) 

Andere bevoegde overheden in België kunnen geraadpleegd worden via de website van 

FOD Mobiliteit en Vervoer onder Vademecum Gevaarlijke Goederen  

  

http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_adr_vademecum


Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

22 

 PLAN HAVEN VAN GENT 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
  Versie 1 - 1januari 2017 23 

 PLAN HAVEN GENT VOORKAAIEN 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

24 

  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

25 

II ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR HET 

BEHANDELEN VAN GEVAARLIJKE EN/OF 

SCHADELIJKE GOEDEREN 

 

 Reglementering .......................................................................... 27 

 Handelingen waarop bijzondere voorschriften van toepassing 

zijn ............................................................................................. 27 

 Goederen waarop bijzondere voorschriften van toepassing zijn . 27 

 Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Goederen .................................. 28 

 Ligplaatsen ................................................................................. 28 

 Indeling ............................................................................................. 28 

 Beperking ligplaatsen .......................................................................... 28 

II.5.2.1 Beperking ligplaatsinname schip voor goederen met bijzondere 

voorwaarden ...................................................................................... 28 
II.5.2.2 Beperking ligplaatsinname schip met verpakte gevaarlijke / schadelijke 

stoffen .............................................................................................. 29 
II.5.2.3 Beperking ligplaatsinname tankschip met gevaarlijke / schadelijke stoffen in 

bulk .................................................................................................. 29 
II.5.2.4 Beperking ligplaatsinname schip met vaste gevaarlijke / schadelijke stoffen 

in bulk ............................................................................................... 29 
II.5.2.5 Afwijkingen ligplaatsinname ................................................................. 29 

 Plan Haven Gent Ligplaatscategorieën ................................................... 30 

 Behandeling ............................................................................... 33 

 Aangifte van gevaarlijke of schadelijke goederen ...................... 34 

 Melding Safe Sea Net (SSN) ................................................................. 34 

 Algemene bepalingen .......................................................................... 35 

 Voorziene tijdslimiet om de aangiften in te dienen .................................. 35 

 Verantwoordelijke voor de aangifte en voorafgaande aanvraag ................. 36 

 Vorm en inhoud van de aangifte ........................................................... 36 

 Identificatie van de goederen ............................................................... 36 

 Weersomstandigheden ............................................................... 37 

 Aan boord gehouden hoeveelheden ............................................ 37 

 Onderrichtingen met betrekking tot de orde en veiligheid en 

vrijwaring van het milieu ............................................................ 38 

 Algemene bepalingen .......................................................................... 38 

 Bijkomende voorwaarden voor stilliggende schepen (niet varend) om in de 

haven van Gent te verblijven ............................................................... 39 

 Lozing ............................................................................................... 40 

II.10.3.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 40 
II.10.3.2 Lozing huishoudelijk afvalwater van zeeschepen ..................................... 40 

 Bepalingen inzake inperkings- en opruimingsmaatregelen bij water-

verontreinigde calamiteiten .................................................................. 40 

II.10.4.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 40 



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

26 

II.10.4.2 Gebruik van chemicaliën/detergenten .................................................... 40 
II.10.4.3 Verwijderen van drijfvuil ...................................................................... 41 
II.10.4.4 Vrijgave kaaimuren, kunstwerken en wateroppervlakken ......................... 41 
II.10.4.5 Garantie ............................................................................................ 41 

 Herstellingswerken / Warm werk / roken .................................. 42 

 Algemene bepalingen .......................................................................... 42 

 Gasdeskundige - gasvrij certificaat ........................................................ 42 

 Brandpreventie en brandwacht .................................................. 43 

 Intern noodplan ......................................................................... 44 

 Toepassingsgebied .............................................................................. 44 

 Goedkeuring ...................................................................................... 44 

 Doelstelling: ....................................................................................... 44 

 Voorschriften intern noodplan ............................................................... 45 

II.13.4.1 Inhoud van het intern noodplan ............................................................ 45 
II.13.4.1.1 Plattegrond(en).................................................................................. 45 
II.13.4.1.2 Contactgegevens en beschrijving van verantwoordelijkheden: ................. 45 
II.13.4.1.3 Opsomming en contactgegevens van te verwittigen externen: ................. 46 
II.13.4.1.4 Preventieve informatie en maatregelen ................................................. 46 
II.13.4.1.5 Beschrijving van ongeval- en incidentscenario’s waarbij gevaarlijke 

goederen betrokken zijn ..................................................................... 46 
II.13.4.1.6 Diverse ............................................................................................. 46 
II.13.4.1.7 Actueel houden van het intern noodplan ............................................... 47 
II.13.4.1.8 In te zetten middelen ......................................................................... 47 
II.13.4.2 Checklist intern noodplan ..................................................................... 47 

 Veiligheid, Gezondheid en Milieu Plan (VGM plan) ................................... 48 

II.13.5.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 48 
II.13.5.2 Stappenplan VGM PLAN ....................................................................... 49 
II.13.5.3 Checklist VGM PLAN ............................................................................ 51 

 Incidenten ......................................................................................... 51 

II.13.6.1 Middelen bij incidenten ........................................................................ 51 
II.13.6.2 Meldingen van incidenten met gevaarlijke goederen ................................ 51 
II.13.6.3 Formulier melding incident - onregelmatigheid met gevaarlijke goederen .. 51 

 Meldingen van ongevallen met gevaarlijke goederen ADn / ADR / RID ....... 52 

 Opleiding .................................................................................... 53 

 Opleiding IMDG code ........................................................................... 53 

 Opleiding CODEX ................................................................................ 53 

 Geldigheidsduur.................................................................................. 54 

 Aansprakelijkheid ....................................................................... 55 

 Bevoegdheid ............................................................................... 56 

 Strafbepalingen .......................................................................... 56 

 

  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

27 

 REGLEMENTERING 

1. Onderhavig reglement wordt uitgevaardigd in toepassing van art. 4.5.1. van de 

Algemene politieverordening van de haven van Gent .  

2. Voor de toepassing van de “Algemene voorschriften en bijzondere bepalingen 

aangaande de behandeling van gevaarlijke en schadelijke stoffen in de haven van 

Gent” gelden de begripsomschrijvingen van de vigerende “Algemene 

politieverordening van de haven van Gent”.  

3. Dit reglement is van toepassing binnen het havengebied zoals bedoeld in het decreet 

van de Vlaamse Regering van 2 maart 1999 houdende het beleid en beheer van de 

zeehavens, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 1999 op de 

voorkaaien, doorvoeropslagplaatsen en wateroppervlak tenzij anders bepaald. Zie 

GRUP 1e fase en 2e fase. Zie kaart onder I.4 en I.5.  

4. Voor alle voorvallen die niet uitdrukkelijk door onderhavig reglement worden 

geregeld, blijven de bepalingen van hoofdstuk 4.5 van de Algemene 

politieverordening van de haven van Gent te allen tijde onverminderd van kracht.  

 HANDELINGEN WAAROP BIJZONDERE 

VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJN 

Op de hierna vermelde handelingen zijn bijzondere bepalingen van toepassing: 

1. Behandelen van vloeibare bulkgoederen. 

2. Behandelen van vaste bulkgoederen.  

3. Behandelen van verpakte goederen. 

4. Leveren van bunkers aan schepen. 

5. Behandelen van ballastwater. 

6. Afvalinzameling van schepen. 

7. Fumigeren van goederen aan boord van schepen, opslagmagazijnen en 

containers. 

8. Behandelen van tweedehandsvoertuigen.  

De van toepassing zijnde bijzondere bepalingen worden door toedoen van 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde bekend gemaakt. 

 GOEDEREN WAAROP BIJZONDERE 

VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJN 

Op de hierna vermelde goederen zijn bijzondere voorschriften van toepassing:  

1. Meststoffen  

 Technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels. 

 Ammoniumnitraat-meststoffen die de ontheffing genieten voorzien in art. 2. 

B), van het KB. Van 3 september 1958, gewijzigd bij KB 12 januari 1960.  

2. Zeer toxische gassen  

3. Radioactieve stoffen  

4. Springstoffen  

De van toepassing zijnde bijzondere bepalingen worden door toedoen van de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde bekend gemaakt. 
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 VEILIGHEIDSADVISEUR GEVAARLIJKE 

GOEDEREN 

Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over 

de weg (ADR), per spoor (RID) en over de binnenwateren (ADN), of de met dit vervoer 

samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten, met inbegrip 

van verrichtingen inzake overslag van de weg, het spoor en de binnenwateren naar een 

andere vervoerswijze of vice-versa, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het 

vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen. Deze adviseurs zijn ermee belast te helpen 

bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid 

van personen, bezittingen of het milieu.  

Alle ondernemingen die bovengenoemde activiteiten uitoefenen binnen het havengebied 

dienen de identiteit en de contactgegevens van deze veiligheidsadviseur te melden aan 

de HKD. Indien gebruik gemaakt wordt van een externe veiligheidsadviseur, dient een 

bijkomend lokaal operationeel aanspreekpunt te worden opgegeven.  

 LIGPLAATSEN 

 INDELING 

Ligplaatsen (zie plan onder II.5.3.) voor schepen worden ingedeeld in categorieën, 

aangeduid met de letters A, B, C en D zijnde:  

“A” ligplaatsen binnen een afstand van 100 meter van de dichtst bijgelegen 

woonconcentratie;  

“B”  ligplaatsen op een afstand tussen 100 en 300 meter van de dichtst bijgelegen 

woonconcentratie;  

“C”  ligplaatsen op een afstand tussen 300 en 500 meter van de dichtst bijgelegen 

woonconcentratie;  

“D”  ligplaatsen op een afstand tussen 500 en 1500 meter van de dichtst bijgelegen 

woonconcentratie.  

Onder woonconcentratie wordt verstaan: een groep van bij elkaar staande woningen, 

al dan niet alleenstaand.  

 BEPERKING LIGPLAATSEN 

II.5.2.1 Beperking ligplaatsinname schip voor goederen met 

bijzondere voorwaarden 

Bijzondere voorwaarden voor ligplaatsen welke schepen die 

 technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels en/of 

gekorrelde kunstmeststof op basis van ammoniumnitraat (III.9),  

 toxische gassen (III.10),  

 radioactieve stoffen (III.11) en  

 springstoffen (III.12). 

aan boord behouden of dienen te lossen of te laden mogen innemen zijn opgenomen 

onder de desbetreffende bijzondere bepalingen. 
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II.5.2.2 Beperking ligplaatsinname schip met verpakte gevaarlijke / 

schadelijke stoffen  

Zie hiervoor onder III.3.4. 

II.5.2.3 Beperking ligplaatsinname tankschip met gevaarlijke / 

schadelijke stoffen in bulk  

Het is verboden met een tankschip, indien zich een gevaarlijke /schadelijke stof als 

lading of ladingresidu aan boord bevindt, ligplaats te nemen binnen ligplaatscategorie 

A en B.  

Zie hiervoor onder III.1.1 

II.5.2.4 Beperking ligplaatsinname schip met vaste gevaarlijke / 

schadelijke stoffen in bulk  

Het is verboden met een schip geladen met vaste gevaarlijke / schadelijke bulk 

goederen met UN nummer zoals opgenomen in de IMSBC-code, ligplaats te nemen 

binnen ligplaatscategorie A en B. Zie hiervoor onder III.2.1  

II.5.2.5 Afwijkingen ligplaatsinname 

De havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde kunnen, in uitzonderlijke 

gevallen, afwijkingen toestaan aan onderhavige voorschriften inzake ligplaatsen.  
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 PLAN HAVEN GENT LIGPLAATSCATEGORIEËN 
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 BEHANDELING 

1. Bij toepassing van art. 4.5.1. van de APVHG mogen gevaarlijke en/of schadelijke 

stoffen in de haven van Gent slechts worden behandeld (d.w.z. aangevoerd, 

afgevoerd, gelost, geladen, overgepompt, overgeslagen of aan boord gehouden, ……) 

nadat een voorafgaande aangifte aan de havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde werd overgemaakt conform aan hun voorschriften.  

2. In de haven van Gent mogen gevaarlijke goederen slechts behandeld mits 

inachtname van de voorschriften van de CODEX.   

3. Bepaalde gevaarlijke goederen mogen slechts behandeld worden na een toelating 

uitgereikt door de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde. Zie hiervoor 

ook onder II.2, II.3 en III.  

4. Elke bewerking van gevaarlijke goederen dient te gebeuren in een VLAREM vergunde 

inrichting. Elke bewerking van gevaarlijke goederen ten gevolge van een incident 

dient in principe te gebeuren in een VLAREM vergunde inrichting, maar steeds na het 

expliciete akkoord van de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde.  

5. Bij het behandelen van gevaarlijke goederen dienen de belanghebbenden bij de 

uitvoering op eigen kosten, risico en gevaar alle nodige beschermings- en 

veiligheidsmaatregelen te treffen om ongevallen, milieu-hinder en/of vervuiling te 

voorkomen. 

6. Op elke plaats waar gevaarlijke goederen behandeld worden is een windzak verplicht, 

zichtbaar vanaf de toegang en van elk punt van de terminal. 

7. Terminals voor het repetitief behandelen van goederen in bulk moeten beschikken 

over een milieuvergunning (of omgevingsvergunning voor de exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit) voor het uitvoeren van deze activiteiten, ook voor 

de voorkaai waar ze gebruik van maken. 
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 AANGIFTE VAN GEVAARLIJKE OF SCHADELIJKE 

GOEDEREN 

 MELDING SAFE SEA NET (SSN) 

SafeSeaNet is een Europees Maritiem Informatienetwerk. Het wisselt geharmoniseerde 

en gestandaardiseerde maritieme informatie uit. SSN staat onder beheer van het 

European Maritime Safety Agency (EMSA). 

Een belangrijke doelstelling van SSN is de vereiste meldingen van schepen te 

harmoniseren en vereenvoudigen. Schepen welke Gent aanlopen moeten alle vereiste 

informatie via hun scheepsagent elektronisch in ENIGMA+ aanleveren.  

Voor SSN moeten volgende gegevens 24 uur vóór aankomst in of vertrek uit een 

Belgische haven bekend gemaakt worden: 

 Algemene gegevens 

o identificatie van het schip (naam, roepnaam, IMO-nummer, MMSI-

nummer, scheepsvlag); 

o haven van bestemming; 

o verwachte tijd van aankomst in de haven van bestemming; 

o verwachte tijd van afvaart; 

o totaal aantal opvarenden. 

 Gegevens over de lading 

o correcte technische benaming van de gevaarlijke of verontreinigende 

stoffen, UN-nummers; 

o IMO-risicoklassen overeenkomstig de IMDG-, IBC-, IMSBC- en IGC-

code; 

o in voorkomend geval de klasse van het schip die voor INF-ladingen als 

bedoeld in voorschrift VII/14.2 vereist is, de hoeveelheden van 

dergelijke stoffen; 

o indien zij worden vervoerd in voor vrachtvervoer bestemde laad-

eenheden, behalve tanks, de identificatienummers daarvan. 

Deze gegevens worden elektronisch aangeleverd aan het Belgische SSN-systeem die de 

verdere afhandeling doet op Europees niveau. De afdeling Scheepvaartbegeleiding is de 

National Competent Authority (NCA) voor SSN in België.  

Bijkomende info met betrekking tot de melding in SSN kan geraadpleegd worden in 

onderstaande EMSA brochures 

 Reporting HAZMAT in Safe Sea Net  

 Guidelines on Reporting HAZMAT in Safe Sea Net 

  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQsp2s1vXPAhWLDsAKHcgrCxMQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.emsa.europa.eu%2Frelated-projects%2Freporting-of-hazmat-in-safeseanet%2Fdownload%2F3622%2F2266%2F23.html&usg=AFQjCNEoExewLihk8wciSxdqiA9IGodAUg
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9iOTZ1vXPAhVoI8AKHVX8A5UQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.emsa.europa.eu%2Frelated-projects%2Freporting-of-hazmat-in-safeseanet%2Fdownload%2F4070%2F2266%2F23.html&usg=AFQjCNEQNHXxjGih7gQVcnX3CXBf_v9uLw&bvm=bv.136593572,d.ZGg
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 ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Voor zeeschepen zal elke aangifte inzake aanvoeren, afvoeren, laden, lossen, 

overpompen, overslagen en aan boord houden van schadelijke en/of gevaarlijke 

goederen via het haveninformatiesysteem worden overgemaakt aan de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde conform aan hun voorschriften. 

In geval van onbeschikbaarheid van het haveninformatiesysteem zal de aangifte 

gebeuren per e-mail aan kd@havengent.be, ofwel schriftelijk.  

2. Binnenschepen die schadelijke en/of gevaarlijke goederen aanvoeren, afvoeren, 

laden, lossen, overpompen, overslagen, in transit vervoeren of aan boord houden 

moeten dit melden via het haveninformatiesysteem of via de binnenvaartbegeleiders 

van de HKD op het daartoe aangewezen VHF kanaal. 

3. De binnenschipper meldt: ADN klasse, UN-nummer, het vlampunt, de hoeveelheid en 

de voorziene goederenbehandelaar.  

4. De stouwer en/of de scheepsagent en/of de verlader moeten de aard en de 

hoeveelheid van de geladen of geloste schadelijke en/of gevaarlijke goederen via het 

haveninformatiesysteem , per e-mail aan kd@havengent.be of schriftelijk aan de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde overmaken.  

5. Een afzonderlijke voorafgaande aanvraag is noodzakelijk voor de behandeling van 

goederen waarop bijzondere voorschriften van toepassing zijn. Deze voorafgaande 

aanvraag voor de inkomende of uitgaande goederen dient te gebeuren volgens de 

bijzondere voorschriften zoals voorzien in de desbetreffende hoofdstukken. 

 VOORZIENE TIJDSLIMIET OM DE AANGIFTEN 

IN TE DIENEN  

1. Bij aankomst van een zeeschip met gevaarlijke lading dient elke aangifte  

 uiterlijk 24 uur en maximaal 10 kalenderdagen, of 

 uiterlijk op het tijdstip waarop het schip de vorige haven verlaat, indien de 

reisduur minder dan 24 uur bedraagt, of  

 zodra de aanloophaven bekend is, indien zij nog niet bekend zou zijn of tijdens 

de reis wordt gewijzigd.  

voor de behandelingsdatum van de gevaarlijke en / of schadelijke stoffen toe te 

komen. 

2. Bij vertrek van een schip met gevaarlijke lading, dient de aangifte uiterlijk bij vertrek 

uit de haven bij HKD toe te komen. 

3. Voor de bijkomende voorafgaande aanvraag voor de behandeling van goederen 

waarop bijzondere voorschriften van toepassing zijn, wordt de tijdslimiet vermeld in 

het desbetreffende hoofdstuk. 

  

mailto:kd@havengent.be
mailto:kd@havengent.be
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 VERANTWOORDELIJKE VOOR DE AANGIFTE EN 

VOORAFGAANDE AANVRAAG 

De scheepsagent is verantwoordelijk voor de aangifte en de voorafgaande aanvraag voor 

de behandeling van gevaarlijke goederen (Europese Richtlijn 2002/59/EG art 13) voor 

zeeschepen. 

In geval van een samenwerkingsverband tussen diverse agenten voor een bepaalde lijn 

kunnen zij onafhankelijk van elkaar aangiften insturen, op voorwaarde dat: 

1. de HKD schriftelijk in kennis gesteld wordt van dit samenwerkingsverband met 

opgave van de naam van het (de) betrokken schip (schepen); 

2. zij in onderling overleg bepalen welke partner verantwoordelijk is voor de naleving 

van o.m. kwantiteitsbeperkingen voor de ganse lading. 

Indien een firma optreedt als expediteur en agent mag de dubbele hoedanigheid 

opgegeven worden. 

De persoon wiens naam in de aangifte voorkomt als zijnde behoorlijk gemachtigde, dient 

in het bezit te zijn van een geschreven document ondertekend door de hoogste 

gezagdrager van de firma of zijn vervanger waarbij aan betrokkene volmacht verleend 

wordt om aangiften in te dienen. 

 VORM EN INHOUD VAN DE AANGIFTE 

De aangifte van gevaarlijke en/of schadelijke lading dient te gebeuren door de 

scheepsagent via het haveninformatiesysteem voor zeeschepen. 

De desbetreffende aangiften dienen, wat hun vorm en inhoud betreft, te voldoen aan de 

door de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde voorgeschreven normen.  

Gelet op de verschillen in verwerking bij de HKD van de aangiften die betrekking hebben 

op verpakte of bulkgoederen, dienen zij steeds apart ingediend te worden. 

 IDENTIFICATIE VAN DE GOEDEREN  

Bij aangifte via het haveninformatiesysteem van gevaarlijke en/of schadelijke goederen 

getransporteerd met zeeschepen dient steeds gewerkt te worden vanuit de 

desbetreffende transportcode: 

 voor verpakte goederen IMDG-code, 

 voor brandstoffen (fuel) en smeeroliën MARPOL I-code, 

 voor vloeibare gassen in bulk IGC-code, 

 voor andere vloeibare producten in bulk IBC-code,  

 voor vaste bulkgoederen IMSBC-code 

Deze code kan men selecteren in het haveninformatiesysteem bij de aangifte naast het 

vak DPG. 

Na selectie van de desbetreffende code (IMDG, MARPOL I, IGC, IBC, IMSBC) in het 

haveninformatiesysteem dient de technische benaming (proper shipping name, …) te 

worden geselecteerd. Elke code heeft zijn eigen set van technische benamingen van 

gevaarlijke stoffen. Deze technische benaming in het Engels kan opgeroepen worden 

naast het vakje welke voorzien is voor het eventueel invullen van een UN nummer 

(indien van toepassing – zie I.2.10) en is degene die opgenomen is in de desbetreffende 

code. 
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Enkel bij IMDG code en IMSBC kunnen nog UN nummers ingevoerd worden, waarna de 

technische benaming automatisch zal aangevuld worden.  

Opgelet: Goederen vallend onder IMSBC B “material hazardous in bulk” hebben geen UN 

nummer. 

 

Ingeval een transportvergunning door een andere bevoegde overheid werd afgeleverd 

dient dit eveneens vermeld te worden. 

Voor de andere vereisten welke dienen vermeld te worden, zoals klasse, subklasse, 

flashpoint in °C, verpakkingsgroep, marine pollutant, ….voor de aangifte van gevaarlijke 

en schadelijke goederen zie hiervoor beide brochures van EMSA onder II.7.1 

 WEERSOMSTANDIGHEDEN 

Gevaarlijke en/of schadelijke stoffen mogen niet worden behandeld als het 

gevarenrisico te groot wordt ten gevolge van weersomstandigheden. Zo mogen 

springstoffen of vloeibare gevaarlijke stoffen in bulk niet worden behandeld tijdens 

donderstormen, bliksem en krachtige windstoten. Onbeschermde gevaarlijke en/of 

schadelijke stoffen die hevig reageren met water mogen niet worden behandeld tijdens 

regenbuien.  

 AAN BOORD GEHOUDEN HOEVEELHEDEN 

Gevaarlijke en/of schadelijke stoffen die aan boord behouden blijven, dienen gestuwd 

te zijn conform de voorschriften opgenomen en in de van kracht zijnde nationale en 

internationale reglementen (IMDG, IBC, IGC, MARPOL I, IMSBC, ADN,  …..  
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 ONDERRICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE 

ORDE EN VEILIGHEID EN VRIJWARING VAN HET 

MILIEU  

 ALGEMENE BEPALINGEN  

1. Op plaatsen waar gevaarlijke en/of schadelijke stoffen worden behandeld, moeten 

doeltreffende middelen voorhanden zijn om lekkage of milieuverontreiniging te 

bestrijden. Tevens moeten er doeltreffende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn 

en moeten brandweer, milieu- en andere veiligheidsdiensten steeds in de nabijheid 

kunnen komen van de betrokken plaatsen. In het geval verontreinigde afvalstoffen 

afkomstig van gevaarlijke en/of schadelijke stoffen aanwezig zijn, moeten deze 

onmiddellijk worden afgevoerd door erkende ophalers.  

2. Het betreden van afgesloten ruimten waar mogelijk gevaarlijke dampen of een 

gebrek aan zuurstof zich kan voordoen, is enkel toegestaan na meting en grondige 

ventilatie. Indien zo een ruimte dient te worden betreden, mag dit enkel door middel 

van een autonoom ademhalingstoestel en onder toezicht.  

3. De plaatsen waar gevaarlijke en/of schadelijke stoffen worden behandeld, moeten 

voldoende worden verlicht. De goederenbehandelingsmiddelen, de uitrusting en de 

beschermingsmiddelen moeten aangepast zijn aan de te behandelen goederen en 

van een goedgekeurd type zijn. Het personeel dat dergelijke goederen behandeld 

moet hiervoor de benodigde kennis en opleiding hebben. Niet bevoegde personen 

mogen deze plaatsen zonder begeleiding niet betreden. De behandeling moet 

gebeuren onder toezicht van een verantwoordelijke persoon.  

4. De goederenbehandelaar moet erover waken dat personen die onder invloed zijn van 

alcohol of drugs, in die mate dat zij afwijkend gedrag vertonen, niet in aanraking 

kunnen komen met gevaarlijke en/of schadelijke stoffen.  

5. Het is verboden stank of hinder veroorzakende stoffen in of uit een vaartuig te laden 

of te lossen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de havenkapitein(-

commandant) of zijn afgevaardigde.  
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 BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR 

STILLIGGENDE SCHEPEN (NIET VAREND) OM 

IN DE HAVEN VAN GENT TE VERBLIJVEN  

Indien een stilliggend (niet varend)  schip niet voldoet aan voorwaarde van art. 2.1.3 van 

de APVHG, dient voldaan te worden aan onderstaande voorwaarden.  

De eigenaar moet binnen de 2 jaar na het vervallen van de voorwaarde uit art. 2.1.3 van 

de APVHG, of na de laatste door de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde 

aanvaarde onderwaterinspectie:  

 Ofwel droge inspectie laten uitvoeren door een erkend bureau waarbij het 

schip drooggezet wordt. Hierbij dient het onderwatergedeelte gereinigd en de 

plaatdikte gemeten te worden. Droogzetting en inspectie moet minstens om de 

5 jaar herhaald worden.  

 Ofwel jaarlijks een ultrasone meting laten uitvoeren door een erkend 

deskundige. Bij een meting door erkend expert door middel van ultrasoon of 

gelijkwaardig systeem dient de scheepszij en zeker de zone tussen water en 

wind goed gemeten te kunnen worden aan beide scheepszijden. Hiervoor moet 

het schip gezwaaid worden of gelijkwaardig procedé dat de duiker toelaat de 

beide scheepszijden volledig te meten.  

Houten schepen of vaartuigen gemaakt uit ander materiaal dan staal of ijzer moeten 

gekeurd worden door een door de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde 

erkend expert die aan de hand van de resultaten van het onderzoek bepaalt wanneer een 

volgende inspectie dient te gebeuren.  

Een verantwoordelijke persoon van het schip moet steeds bereikbaar zijn. Een lijst van 

deze personen en hun coördinaten moet voorgelegd worden bij de HKD.  

De verblijfstoeGelating in de haven vervalt wanneer het vaartuig niet meer aan de 

hierboven gestelde voorwaarden voldoet. Het dient de haven onmiddellijk te verlaten.  

De eigenaar van het schip dient een financiële waarborg te stellen ten gunste van het 

Havenbedrijf (door middel van een bankgarantie, of een af te sluiten verzekering ten 

gunste van het Havenbedrijf) ten belope van het bedrag dat door de Financiële Dienst 

opgelegd wordt tot dekking van eventuele bergingskosten.  

Stilliggende schepen bestemd voor verkoop of wachtend op herstel mogen uitstel vragen 

aan de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde om tijdelijk niet te voldoen 

aan deze regeling. Deze aanvraag tot uitstel dient schriftelijk te worden ingediend. Men 

kan voor maximum 6 maand uitstel verkrijgen. 
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 LOZING 

II.10.3.1 Algemene bepalingen 

Alle havengebruikers moeten voorzieningen treffen om te vermijden dat er bij een 

calamiteit verontreinigend product van de kaai naar het dokwater kan vloeien.   

Bij renovatie of bouwwerken moet de concessie voorzieningen treffen voor een gesloten 

stelsel, afleidend naar de waterzuivering. Er dienen noodafsluiters te worden voorzien op 

de riolering in verbinding met het dokwater.  

Voor alle concessies gelden de concessievoorwaarden (bouwtoelating).   

II.10.3.2 Lozing huishoudelijk afvalwater van zeeschepen  

Deze lozing wordt niet toegelaten. 

 BEPALINGEN INZAKE INPERKINGS- EN 

OPRUIMINGSMAATREGELEN BIJ WATER-

VERONTREINIGDE CALAMITEITEN  

II.10.4.1 Algemene bepalingen 

Onverminderd het hierna bepaalde zal de vervuiler of enige andere betrokken 

havengebruiker onmiddellijk en in de mate dat de middelen hem hiervoor redelijkerwijze 

ter beschikking staan onmiddellijk  

 het lek of de bron van de verontreiniging stoppen;  

 alle bewarende maatregelen treffen, waaronder het trekken van olieschermen 

of het plaatsen van olie-adsorberend materiaal, teneinde de omvang van de 

vervuiling reeds te beperken en in te dijken, in afwachting van de verdere 

inperkings- en opruimingswerken.  

 HKD onmiddellijk verwittigen 

De vervuilers en andere betrokken havengebruikers zullen aan de afgevaardigden van 

HKD en de gegunde dienstverlener volledige medewerking verlenen om een calamiteit 

snel en adequaat aan te pakken.  

II.10.4.2 Gebruik van chemicaliën/detergenten  

Het gebruik van chemicaliën/detergenten bij water-verontreinigde calamiteiten in de 

haven is niet toegestaan.  

In het geval er toch producten zouden ingezet worden, kan dit enkel na expliciete 

toelating van de HKD.  

Indien toelating gegeven wordt via HKD , kunnen er enkel producten ingezet worden die 

voorkomen op de door CEDRE goedgekeurde lijst van dispersanten.  

  

http://www.cedre.fr/en/response/response_products.php
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II.10.4.3 Verwijderen van drijfvuil  

Indien de dienstverlener bij de reinigingswerken wordt geconfronteerd met het 

verwijderen van drijfvuil, dient hij volgende bepalingen na te leven:  

Verwijdering van drijfvuil  

Drijfvuil moet op een dergelijke wijze verwijderd worden zodat er geen secundaire 

verontreiniging wordt veroorzaakt.  

Drijfvuil verontreinigd met oliehoudende producten of andere gevaarlijke producten 

wordt apart ingezameld t.o.v. niet verontreinigd drijfvuil.  

Tijdelijke opslag drijfvuil  

Verontreinigd drijfvuil wordt in lekdichte en ADR-gekeurde recipiënten ingezameld voor 

verdere afvoer.  

De inzamelrecipiënten voor drijfvuil zijn voorzien van een identificatie voor onderscheid 

verontreinigd- en niet verontreinigd drijfvuil.  

Het drijfvuil wordt opgeslagen in inzamelrecipiënten die op een vlotte wijze afgevoerd 

kunnen worden.  

Het drijfvuil wordt opgeslagen op een locatie die geen hinder vormen voor de 

reinigingswerken.  

Afvoer drijfvuil  

Het drijfvuil wordt door een geregistreerde afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of – 

makelaar afgevoerd naar een erkende en vergunde verwerkingsinstallatie.  

Het verontreinigd drijfvuil wordt vervoerd conform ADR-regelgeving.  

De afvoer van het drijfvuil is conform de VLAREMA-wetgeving (Vlaams reglement 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).  

Verwerking drijfvuil  

 Het drijfvuil wordt verwerkt door een erkende en vergunde verwerkingsinstallatie.  

De verwerking van het drijfvuil is conform de VLAREMA-wetgeving (Vlaams reglement 

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen)  

II.10.4.4 Vrijgave kaaimuren, kunstwerken en wateroppervlakken   

HKD beslist over het vrijgeven van kaaimuren, kunstwerken en wateroppervlakken 

tijdens een water-verontreinigde calamiteit.  

II.10.4.5 Garantie  

 Het Havenbedrijf Gent behoudt zich het recht voor om een garantie te vragen van de 

vervuiler/veroorzaker ten bedrage van de kosten van de reiniging.  

Deze kosten worden bij aanvang van de reiniging geraamd door de dienstverlener.  

De garantie dient tot zekerheid van de betaling van de kosten ten gevolge van de 

calamiteit door de vervuiler/veroorzaker of zijn vertegenwoordiger of verzekeraar.  

De schepen van de vervuilers/veroorzakers worden pas vrijgegeven nadat het 

Havenbedrijf Gent de garantie heeft ontvangen.  

  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

42 

 HERSTELLINGSWERKEN / WARM WERK / 

ROKEN 

 ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Het is verboden op plaatsen waar zich gevaarlijke goederen bevinden of in de 

onmiddellijke nabijheid ervan te roken, warm werk te verrichten en 

herstellingswerken uit te voeren die brandgevaar opleveren aan de verpakking en in 

algemene zin handelingen te verrichten waardoor brandgevaar zou kunnen ontstaan. 

2. Noodzakelijke werkzaamheden moeten door de terminalverantwoordelijke of de 

scheepsagent schriftelijk aangevraagd worden bij de HKD.  

3. Vooraleer aan boord van zeetankschepen en tanklichters herstellingswerken mogen 

uitgevoerd worden dient men in het bezit te zijn van een gasvrij certificaat afgeleverd 

door een gasdeskundige. 

4. Een gasvrij certificaat kan ook, door bevoegde autoriteiten of door bedrijven die dit in 

hun veiligheidsvoorschriften opgenomen hebben, vereist worden voor herstellingen 

aan boord van andere schepen (passagier, container, ...) en/of werkzaamheden aan 

walinstallaties (landtanks, pijpleidingen e.d.).  

5. Een eventuele toestemming zal schriftelijk worden bevestigd door de HKD. 

6. Routine- en onderhoudswerkzaamheden op de terminal moeten niet worden gemeld 

aan de HKD, voor zover ze niet in de nabijheid van gevaarlijke goederen moeten 

gebeuren. 

 GASDESKUNDIGE - GASVRIJ CERTIFICAAT 

De gasdeskundige is een onafhankelijk persoon,  die een geschikte opleiding genoten 

heeft voor het herkennen van alle mogelijke gevaren bij het uitvoeren van 

werkzaamheden met warm werk in een industriële omgeving. Tevens dient hij te 

beschikken over de nodige opleiding betreffende gebruik en meetprincipes van de 

benodigde meetapparatuur. Hij dient dus te beschikken over voldoende kennis om het 

gevaar van explosie, brand, vergiftiging, verstikking, bedwelming en zuurstofverrijking 

van stoffen of preparaten te kunnen beoordelen.   

Het uit te schrijven certificaat dient minimaal volgende gegevens te bevatten:  

 laatste lading, reinigingsmethode, toestand afsluiters, leidingen (vloeistof, gas, 

N2);  

 plaats en omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;  

 naam en handtekening van de verantwoordelijke voor de verklaring van 

laatste lading en reinigingsmethode;  

 vermelding van alle onderzochte ruimtes;  

 meetresultaten betreffende O2, LEL, laatste lading concentratie, residu 

onderzoek;  

 vermelding welke meettoestellen gebruikt werden om deze metingen uit te 

voeren;  

 opmerkingen in verband met het veilig uitvoeren van de werken;  
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 besluit, inclusief afgifte datum & uur, naam en handtekening van de 

gasdeskundige duidelijk te formuleren met volgende termen:  

o “Niet veilig voor mensen en vuur” 

o “Veilig voor mensen, niet veilig voor vuur” 

o “Veilig voor mensen en vuur” 

o “Niet veilig voor mensen, veilig voor vuur”  

o (bv. Laswerken aan dek met lading tanks onder inert gas of stikstof: in 

dit geval wordt op certificaat vermeld : dek (op plaats der werken) 

“veilig voor mensen en vuur” en de cargotanks “niet veilig voor mensen 

en vuur”. 

De geldigheid van het certificaat is voor tankschepen beperkt tot 24 uur, tenzij binnen 

deze periode extra risico’s kunnen optreden of werken op een andere plaats moeten 

gebeuren. Verlenging van het certificaat zonder bijkomende metingen aan boord is 

slechts mogelijk met toestemming van de bevoegde autoriteiten. De 

verantwoordelijkheid is beperkt tot de vermelde onderzoeken.  

 BRANDPREVENTIE EN BRANDWACHT 

1. Op plaatsen waar gevaarlijke goederen opgeslagen, geplaatst en/of behandeld 

worden moet steeds voldoende en geschikt brandbestrijdingsmaterieel aanwezig zijn, 

dat in goede staat van onderhoud moet verkeren, steeds bedrijfsklaar zijn, 

beschermd tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en 

oordeelkundig verdeeld zijn. 

2. Telkens wanneer in de voorschriften of op uitdrukkelijk bevel van de havenkapitein(-

commandant) of zijn afgevaardigde de aanwezigheid van een brandwacht wordt 

voorgeschreven bij het behandelen en/of het vertoef van gevaarlijke en/of 

schadelijke stoffen in het havengebied, zijn de scheepsagent(en) of de expediteur(s) 

hoofdelijk gehouden de brandwachtkosten te vergoeden.  

3. Indien de brandwacht wordt uitgevoerd door anderen dan de bevoegde 

brandweerdienst dient deze erkend te worden door de havenkapitein(-commandant). 
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 INTERN NOODPLAN 

 TOEPASSINGSGEBIED 

Alle bedrijven die in het havengebied gelegen zijn en gevaarlijke goederen en schadelijke 

goederen, zoals gedefinieerd onder I.2.9, op hun terreinen ontvangen, laten verblijven,  

of waar zee- en/of binnenschepen met gevaarlijke goederen aan boord kunnen 

aanmeren, moeten over een intern noodplan beschikken.  

Bedrijven die bij toepassing van andere reglementering zoals de SEVESO-regelgeving 

reeds over een gelijkaardig intern noodplan beschikken vallen hier niet onder. 

 GOEDKEURING 

Het intern noodplan moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de HKD  

 DOELSTELLING:  

Het doel van het intern noodplan is tweeledig:  

 Het bedrijf voorbereiden op ongewenste gebeurtenissen en helpen de gevolgen 

ervan efficiënt te beperken en bestrijden. Het intern noodplan omschrijft 

duidelijk welke maatregelen worden getroffen bij de eerste interventie en de 

tweede interventie.  

 Preventief een reeks maatregelen vastleggen om ongewenste gebeurtenissen 

te voorkomen.  

Bij het opstellen van het intern noodplan dient met onderstaande opmerkingen rekening 

te worden gehouden:  

 Het intern noodplan moet beschouwd worden als “werkinstrument” qua 

preventiebeleid en een leidraad bij acties van de hulpdiensten.  

 Het intern noodplan moet indien nodig worden aangepast (wijzigingen aan het 

terrein, wijzigingen aard van de activiteiten enz.)  

 Tevens moet het intern noodplan te allen tijde op eenvoudige vraag ter 

beschikking kunnen worden gesteld bij de HKD en andere overheidsdiensten, 

zoals bvb.:  

o Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  

o Departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

o Stedelijke Milieudienst  

o Brandweer  

o enz.  

 Het verdient aanbeveling 1 beperkt intern noodplan op te stellen voor de 

werkvloer en 1 volledig voor de verantwoordelijken.  

 De bedrijven worden verzocht een locatie te voorzien die kan dienst doen als 

crisiscentrum waar zich nuttige documentatie bevindt en dat beschikt over een 

aantal voorzieningen zoals telefoon, internetaansluiting enz..  

 De vorm en uitzicht van het intern noodplan kan variëren naargelang de 

activiteiten van het bedrijf.  
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 Bij het opstellen van het intern noodplan dient te allen tijde rekening te 

worden gehouden met de conflicten die kunnen optreden met de getroffen 

maatregelen in het kader van de beveiliging van de terreinen (ISPS).  

Procedures om de uitvoering van het intern noodplan te testen en te evalueren moeten 

voorzien worden. Deze oefeningen moeten minstens 1 maal per kalenderjaar gebeuren 

met maximum 18 maanden tussen 2 opeenvolgende oefeningen.  

 VOORSCHRIFTEN INTERN NOODPLAN 

II.13.4.1 Inhoud van het intern noodplan  

De hieronder voorgestelde inhoudsvereisten zijn een indicatie en kunnen aangevuld 

worden met bedrijfsspecifieke gegevens.  

Een checklist en voorschriften met betrekking tot de uitwerking van het intern noodplan 

zijn opgenomen onder II.13.4.2. 

II.13.4.1.1 Plattegrond(en) 

Platttegrond(en), eventueel aangevuld met luchtfoto’s, met volgende gegevens: 

 kenmerken van gebouwen met aanduiding vluchtwegen en nooduitgangen; 

 kenmerken van de omgeving: toegangswegen, waterwinning,….; 

 toegangspoorten voor hulpdiensten (aanduiden sleutelkastjes brandweer 

indien aanwezig);  

 veiligheidsmateriaal (PBM’s, brandblusvoorzieningen, detectiemiddelen, 

afdammingsystemen, …); 

 elektriciteitskasten, hoogspanning, stoomketels, gasleidingen, opslag 

gasflessen,. ; 

 hoofdkraan water, hoofdschakelaar gas en elektriciteit;  

 bediening afsluitbare spindels riolering;  

 verzamelplaatsen;  

 evt. EHBO lokaal;  

 nooddouches;  

 crisiscentrum;  

 alle nuttige informatie in geval van een calamiteit;  

 segregatieplan; indelingsplan naar zones waar de verschillende gevaarlijke 

goederen worden opgeslagen. 

Een rasterplan (matrix waarin bovengenoemde objecten in aangeduid staan) wordt 

opgemaakt en voorafgaand aan de verschillende hulpdiensten bezorgd, om de locatie van 

mogelijke incidenten correct te kunnen doorgeven.  

II.13.4.1.2 Contactgegevens en beschrijving van 

verantwoordelijkheden:  

 de leiding en de coördinatie bij de uitvoering van het intern noodplan (+ 

vervanging);  

 specifieke procedures voor eerste interventies: portier, bewaking, eerste 

interventieploeg, …  (+ taken);  
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 directie;  

 veiligheidsadviseur;  

 preventieadviseur;  

 milieucoördinator;  

 beschikbaarheid bovenvermelde personen 24u/24uh, vervanging. 

II.13.4.1.3 Opsomming en contactgegevens van te verwittigen 

externen:  

 brandweer;  

 politie; 

 medische hulpverlening;  

 HKD;  

 eventueel gemeerde zee- en binnenschepen (waarschuwen bij een 

noodsituatie);  

 naburige bedrijven;  

 verzekeringen.  

II.13.4.1.4 Preventieve informatie en maatregelen  

 kenmerken grondstoffen, materialen, goederen;  

 procedures rond het bekomen van deze informatie indien ze niet fysisch 

aanwezig is op de locatie;  

 opleiding personeel + jaar van opleiding. 

II.13.4.1.5 Beschrijving van ongeval- en incidentscenario’s waarbij 

gevaarlijke goederen betrokken zijn 

Vastleggen van verantwoordelijkheden en taken, instructies aan het personeel en 

procedures rond waarschuwing, alarm, verzamelen en evacueren in volgende gevallen:  

 arbeidsongeval;  

 LNG alarm;  

 ongeval bij fumigaties;  

 brand/ontploffing;  

 lekkages van gevaarlijke producten zowel aan boord van gemeerde zee- en 

binnenschepen als op de kaaien (containers en stukgoed); 

 procedures, incidentbestrijding en nazorg;.  

 security- incidenten (bommeldingen, inbraken, …). Zie hiervoor ook hoofdstuk 

1.4 van de Recommendations on the transport of Dangerous Goods, Model 

Regulations, van de Verenigde Naties;  

II.13.4.1.6 Diverse  

 voorhanden zijnde communicatiemiddelen (ook in het crisiscentrum);  

 noodnummer van het bedrijf;  

 communicatie met bezoekers, vrachtwagenchauffeurs, contractors, 

bemanningsleden, en andere.  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_e.html
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II.13.4.1.7 Actueel houden van het intern noodplan  

 verantwoordelijke noodplan;  

 datum en periodiciteit van bijwerking;  

 procedure testen en evalueren intern noodplan;  

 procedures voor de evaluatie van de oefeningen en de daaruit vloeiende 

acties.  

II.13.4.1.8 In te zetten middelen  

Deze middelen moeten door de exploitant gekozen worden in functie van de aard der 

opgeslagen gevaarlijke goederen en aangepast zijn aan het volume van de 

verpakkingseenheden, zoals overmaatse vaten, een lekbak, absorptiemateriaal, enz., 

veiligheidskledij en publicaties die informatie geven over het product en te nemen 

maatregelen in geval van nood (vb. SDS, KNAP, BIG, ERICARDS, ERG).  

In overeenstemming met de brandweer dienen de nodige brandbestrijdingsmiddelen te 

worden aangebracht. 

II.13.4.2 Checklist intern noodplan 

Formulier Checklist intern noodplan  

  

file:///C:/Users/vryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE8C7HXU/II.13.4.2%20Checklijst%20Intern%20Noodplan.docx
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 VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU PLAN 

(VGM PLAN) 

II.13.5.1 Algemene bepalingen 

De opruiming en nazorg ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen dienen te 

worden uitgevoerd overeenkomstig een Veiligheid, Gezondheid en Milieuplan. 

Het VGM plan moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de HKD. De werkzaamheden 

mogen pas aanvangen mits het expliciete akoord van de havenkapitein(-commandant) of 

zijn afgevaardigde.et VGM-plan is een stappenplan en omvat een overzicht van de 

mogelijke veiligheids- gezondheids- en milieurisico’s die zich kunnen voordoen en hoe 

men hiertegen zal optreden.  

Het stappenplan opgenomen onder II.13.5.2 en checklist opgenomen onder II.13.5.3 is 

een intentieverklaring en dient als leidraad voor de opmaak van dit plan van aanpak. 
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II.13.5.2 Stappenplan VGM PLAN 

Formulier VGM Plan Stappenplan 

A. PROJECTOMSCHRIJVING  
1. Probleemstelling met korte  omschrijving 

 uit te voeren werken 

 

2. Locatie van de werkzaamheden  

3. Duur van de werkzaamheden  

4. Bevindingen survey   

5. Aard van de gevaarlijke goederen en/of 

 verontreinigende goederen en risico’s 

 per product 

 

 5.1 Containernummer  

 5.2 SDS (Europees model) 

 beschikbaar 

 

 5.3 Proper shipping name  

 5.4 Technical name  

 5.5 Aggregatietoestand  product + 

  typerende kenmerken (geur, 

  kleur, …) 

 

 5.6 UN-nummer  

 5.7 IMDG-klasse(n)  

 5.8 Flashpoint  

 5.9 Marine Pollutant  

 5.10 R-zinnen  

 5.11 S-zinnen  

 5.12 Wijze van verpakking  

B. VEILIGHEID   
6. Opsomming risico’s/maatregelen  

7. Rekening gehouden met §5,6 en 7 van 

 het SDS? 

 

 7.1 Explosieveilig materiaal   

 7.2 Afmetingen perimeter  

 7.3 Aangepaste brandblusmiddelen   

8. Aanwezigheid Stedelijke of 

 Gemeentelijke brandweer 

 vereist/voorzien? 

 

C. GEZONDHEID  
9. Opsomming risico’s/maatregelen  

10. Voorzieningen EHBO   

11. Noodprocedure  

12. PBM’s aangepast aan §7 en 8 van het 

 SDS? 

 

 12.1 Beschermende kledij:  

 12.1.1 Helm  

 12.1.2 Overall  

 12.1.3 Handschoenen  

 12.1.4 Veiligheidsschoenen/-laarzen  

 12.2 Gelaatsbescherming / 

 veiligheidsbril 

 

 12.3 Adembescherming  
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D. MILIEU  
13.  Opsomming risico’s/maatregelen voor 

 milieu/omgeving 

 

14. Opsomming van de preventieve 

 maatregelen:  

 

 14.1 Kaai/bodem  

 14.2 Dokwater  

 14.3 Riolering  

 14.4 Lucht  

15.  Afvalophaling en verwerking voorzien ? 

  (wijze/bedrijf) 

 

E. LOCATIE  
16. Toelating van de terreinuitbater  

17. Afspraken met terreinuitbater inzake:  

 17.1 Inzet van personeel   

  terreinuitbater / uitvoerder  

 

 17.2 Inzet van materiaal 

 terreinuitbater / uitvoerder  

 

18. Overzichtsplan met aanduiding van 

 exacte locatie uit te voeren  werken 

 bijgevoegd, 

 

19. Detailplan van de nabije omgeving 

 werkzaamheden 

 

20.  Schema opstelling    

F. UITVOERING DER WERKEN – 
 PLAN VAN AANPAK  

 

21. Gedetailleerde omschrijving van hoe de 

 werken zullen uitgevoerd worden. 

 

G. CONTACTGEGEVENS (incl. 
 GSM/tel./e-mail)  

 

 Opdrachtgever  

 Terreinuitbater   

 Overlader   

 Coördinator   

 uitvoerder terreinuitbater 

 Veiligheidsadviseur   

 Preventieadviseur   

 Milieucoördinator   

    

H. HANDTEKENINGEN   
 

Opgemaakt te  _____________, op _________ (datum) om __________ (uur) 

 

De veiligheidsadviseur Gevaarlijke Goederen van de terminal, 

 

 

De uitvoerder der werken, 
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II.13.5.3 Checklist VGM PLAN 

Formulier VGM plan Checklijst  

 

 INCIDENTEN 

II.13.6.1 Middelen bij incidenten 

Op de opslagplaatsen moeten voldoende middelen aanwezig zijn om bij ongeval met 

gevaarlijke goederen onmiddellijk de nodige maatregelen te kunnen treffen in 

overeenstemming met het intern noodplan.   

II.13.6.2 Meldingen van incidenten met gevaarlijke goederen 

De verantwoordelijken van de goederenbehandelaars zullen indien zij vaststellen dat er 

zich in hun instellingen gebeurtenissen voordoen m.b.t. gevaarlijke goederen die een 

gevaar voor mens en/of milieu veroorzaken of kunnen veroorzaken:  

 onmiddellijk maatregelen nemen om negatieve gevolgen van het incident te 

beperken en te bestrijden (intern noodplan);  

 onmiddellijk de brandweer (100) waarschuwen;  

 HKD waarschuwen.  

Bedrijven moeten voor de opvang van de hulpdiensten zorgen.  

De verantwoordelijken van bovenvermelde firma’s zullen bij ieder incident waarbij 

gevaarlijke goederen betrokken zijn onmiddellijk HKD telefonisch of via marifoon kanaal 

waarschuwen.   

Hierbij dienen minimum de betrokken goederen, de juiste locatie en het 

rechtstreekse nummer van een verantwoordelijke ter plaatse meegedeeld te 

worden  

De telefonische waarschuwing dient zo snel als mogelijk te worden aangevuld met een 

schriftelijke melding (zie onderII.13.6.3) waarin alle relevante gegevens van het incident 

en de betrokken goederen worden opgenomen (proper shipping name, vlampunt, 

verpakking, SDS. De exacte plaats van het incident wordt met behulp van een 

gedetailleerd locatieplan (bv.rasterplan) doorgegeven.  

Mogelijke interventiefirma’s en firma’s die tussenkomen ten behoeve van nazorg en 

opruiming dienen hun bekomen erkenning door de bevoegde overheden voor te leggen 

II.13.6.3 Formulier melding incident - onregelmatigheid met 

gevaarlijke goederen 

Formulier melding incident - onregelmatigheid met gevaarlijke goederen 
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 MELDINGEN VAN ONGEVALLEN MET 

GEVAARLIJKE GOEDEREN ADN / ADR / RID 

Conform aan par 1.8.5 van het ADR / ADN / RID moet indien zich tijdens het laden, het 

vullen, het vervoer of het lossen van gevaarlijke goederen op het Belgisch grondgebied 

een zwaar ongeval of voorval voordoet, respectievelijk de belader, de vuller, de 

vervoerder of de bestemmeling zich er van vergewissen dat aan de bevoegde overheid in 

België een rapport overgemaakt wordt dat volgens een voorgeschreven model is 

opgemaakt. 

De bevoegde overheden in België kunnen geraadpleegd worden via de website van FOD 

Mobiliteit en Vervoer onder Vademecum Gevaarlijke Goederen  

Formulier melding ongevallen tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen ADN / ADR / 

RID 

  

http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/wegvervoer/pub_adr_vademecum
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 OPLEIDING  

In mei 2008 besliste de IMO dat iedereen die betrokken is in het transport van 

gevaarlijke goederen over zee een opleiding moet volgen over de IMDG-Code en de 

Port Bye laws (havenreglementeringen). Deze verplichting is in voege vanaf het 

Amendement 34 van de IMDG-code. 

 OPLEIDING IMDG CODE 

Wat betreft de opleiding IMDG Code worden volgende opleidingen erkend:  

 Opleiding die reeds erkend werd door een andere Belgische HKD;  

 Opleiding door een extern bedrijf die erkend werd door HKD Gent;  

 Opleiding intern “in company” -door een veiligheidsadviseur gevaarlijke 

goederen-, die erkend werd door HKD Gent.  

Deze opleiding moet alle elementen bevatten die een goed begrip van de CODEX 

mogelijk maakt.  

Ten minste volgende onderwerpen en begrippen moeten aan bod komen:  

 Wettelijke omkadering IMDG-code (Orange Book, ADR, RID, ADN(R), ICAO, 

...);  

 Plakketten, etiketten, merken en tekens,; 

 gevaarseigenschappen, fysische begrippen:  

o vlampunt  

o dampspanning  

o toxiciteit LD50(oraal, dermaal, inademing)  

o SADT1, Control Temperature, Emergency Temperature  

o straling en dosis (becquerel, sievert)  

o classificatie van gevaarlijke goederen  

o verpakkingsgroepen en –codes;  

 documenten: DGD (dangerous goods declaration), CPC (container packing 

certificate), Dangerous Cargo Manifest, Transport Document, MSDS;  

 segregatie en stuwage: container schepen, general cargo, ro-ro's, lash, 

bulk/verpakte goederen aan boord van bulkcarriers & tankschepen  

 OPLEIDING CODEX 

De opleiding CODEX dient gevolgd te worden door iedereen in de haven die betrokken is 

bij het vervoer van gevaarlijke goederen over zee, onder andere:  

 Expediteurs  

 Agenten  

 Planners  

 Verantwoordelijken kaaioperaties  

                                           
1 Self Accelerating Decomposition Temperature 
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Alle scheepsagenten die nog aangiften willen sturen voor de behandeling van 

gevaarlijke goederen in de haven, zullen dit enkel nog kunnen als de mensen die in de 

aangiften worden opgenomen als verantwoordelijke en als contactpersoon een certificaat 

kunnen voorleggen dat zij een opleiding havenreglementering (CODEX) volgden. Voor de 

aangifte van IMDG goederen moet ook aangetoond worden dat men in het bezit is van 

een geldig certificaat van de basisopleiding tot de IMDG code. 

Opleiding havenreglementering gevaarlijke goederen (CODEX) behelst onder meer:  

 Correcte aanvraag en aangifte (via ENIGMA+) van behandeling van gevaarlijke 

goederen in de haven;  

 Gebruik van de CODEX: algemene en bijzondere voorschriften, het gebruik 

van de bijlagen.  

Op het einde van de opleiding wordt een certificaat van deelname overhandigd. 

 GELDIGHEIDSDUUR 

Alle certificaten die uitgereikt worden in het kader van deze verplichte opleidingen zijn 5 

jaar geldig.  

Vóórdat een certificaat vervalt, kunnen opfrissingscursussen gevolgd worden die toelaten 

de behaalde certificaten te verlengen. Deze "updates" worden georganiseerd door de 

erkende opleidingscentra.  

Als een certificaat vervallen is voordat de houder ingeschreven wordt voor een "update-

sessie" moet hij/zij de basisopleiding terug volgen. 
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 AANSPRAKELIJKHEID 

1. Eenieder die gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in het havengebied behandelt, blijft 

burgerlijk verantwoordelijk voor welkdanige schade of ongevallen te wijten aan de 

tegenwoordigheid, de behandeling, de bewerking of het vervoer van bedoelde 

producten en moet het Havenbedrijf Gent vrijwaren tegen elk verhaal dat door 

derden tegen haar zou kunnen worden ingeleid uit hoofde van bedoelde schade of 

ongevallen.  

2. De expediteurs en/of scheepsagenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor 

de naleving van alle voorschriften i.v.m. het behandelen van gevaarlijke en/of 

schadelijke stoffen. 

3. Binnen zeehavengebieden en havens (VLAREM I, bijlage 1, rubriek 48) kunnen de 

verantwoordelijken van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen zoals bedoeld in 

art.3 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (of 

omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit), 

mede aansprakelijk worden gesteld.  

4. De verantwoordelijken van bovenvermelde als hinderlijk beschouwde inrichtingen zijn 

gehouden op basis van de hen door de scheepsagent en/of de expediteur verstrekte 

informatie, de HKD in te lichten indien:  

 zij vaststellen dat gevaarlijke en/of schadelijke stoffen die rechtstreeks dienen 

behandeld, meer dan één dag in hun instellingen vertoeven;  

 zij vaststellen dat gevaarlijke en/of schadelijke stoffen die gedurende 

maximum 30 opeenvolgende kalenderdagen in het havengebied mogen 

vertoeven, voor langere tijd in hun instellingen verblijven;  

 zij vaststellen dat er zich in hun instellingen gevaarlijke en/of schadelijke 

stoffen bevinden die niet in uiterlijke goede staat, gemerkt en geëtiketteerd 

zijn.  

5. Indien zij vaststellen dat er zich in hun instellingen gebeurtenissen voordoen m.b.t. 

gevaarlijke en/of schadelijke stoffen, die ernstige gevolgen hebben of kunnen hebben 

(b.v. brand, ongevallen, lekkende vaten of IMDG-goederen in beschadigde 

verpakking) moeten de verantwoordelijken van bovenvermelde als hinderlijk 

beschouwde inrichtingen bovendien de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling van 

de stad Gent hierover inlichten, evenals de havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde.  

6. Het is verboden op plaatsen waar zich gevaarlijke en/of schadelijke stoffen bevinden 

of in de onmiddellijke nabijheid ervan te roken, herstellingswerken die brandgevaar 

opleveren uit te voeren aan de verpakking van de neergelegde goederen en in 

algemene zin handelingen te verrichten waardoor brand of explosiegevaar zou 

kunnen ontstaan (lassen, branden, het maken van vuren, het aanwenden van 

brasero's enz.).  

7. Op plaatsen waar gevaarlijke en/of schadelijke stoffen worden opgeslagen, geplaatst 

en/of behandeld, dienen deze verbodsbepalingen door middel van duidelijke 

opschriftborden kenbaar te worden gemaakt. Er moet steeds voldoende 

brandbestrijdingsmaterieel aanwezig zijn, dat in goede staat van onderhoud moet 

verkeren. Dit materieel moet ten allen tijde bedrijfsklaar, beschermd tegen vorst, 

doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.  
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 BEVOEGDHEID 

1. Alle toelatingen i.v.m. gevaarlijke en/of schadelijke stoffen worden door de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde gegeven in naam van het 

Havenbedrijf Gent, welke slechts handelt in uitvoering van haar politiezending. Geen 

enkele vergunning of toelating, afgeleverd bij toepassing van onderhavige 

voorschriften, kan de burgerlijke verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf Gent in 

het gedrang brengen.  

2. De aanvrager van de toelating dient te zorgen voor en toezicht te houden op de 

stipte naleving van de in de reglementering voorziene verplichtingen en opgelegde 

beperkingen. De politionele en controlerende bevoegdheid van de havenkapitein(-

commandant) of zijn afgevaardigde inzake opslag en behandeling van gevaarlijke 

en/of schadelijke stoffen zoals bepaald in de vigerende verordeningen en 

reglementeringen, strekt zich uit tot alle privé-magazijnen en privé-opslagplaatsen 

van alle firma's die zich bevinden binnen het havengebied zoals omschreven in de 

Algemene politieverordening van de haven van Gent.  

 STRAFBEPALINGEN 

1. De havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde kan de toegang of het verblijf 

in de haven verbieden van elk zee- of binnenschip, waarop gevaarlijke en/of 

schadelijke stoffen geladen zijn, indien niet voldaan wordt aan de milieuwetgeving, 

aan de Algemene politieverordening van de haven van Gent, evenals aan het 

Reglement gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven van Gent. 

2. De havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde is eveneens gemachtigd 

gevaarlijke en/of schadelijke stoffen die niet voldoen aan de door de reglementen 

gestelde eisen op kosten, risico en gevaar van de overtreder uit het havengebied te 

laten verwijderen. 

3. Indien wordt vastgesteld dat de uitgevaardigde algemene voorschriften of bijzondere 

voorwaarden niet worden nageleefd door diegenen die de gevaarlijke en/of 

schadelijke stoffen in het havengebied behandelen, dan kan zulks tot gevolg hebben 

dat, welke handelsovereenkomsten de betrokkenen ook in uitvoering hebben, de 

behandeling in het havengebied van deze gevaarlijke en/of schadelijke stoffen niet 

meer wordt toegelaten aan de betrokken firma.   

4. Bovendien kan het niet naleven van bevelen, zelfs mondeling gegeven, door de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde, in verband met het behandelen 

van gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in het havengebied, gestraft worden met 

politiestraffen, zonder afbreuk te doen aan ieder burgerlijk verhaal van het 

Havenbedrijf Gent, wegens mogelijk veroorzaakte schade en aan de straffen voorzien 

door de wet tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins.   
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 TOEZICHT 

1. Toezicht op de naleving van de verstrekte onderrichtingen kan worden uitgeoefend 

door personeelsleden van de HKD, door de lokale en de federale politie en door de 

brandweer, alsmede in het geval van springstoffen en radioactieve stoffen door de 

afgevaardigden van de bevoegde ministeries.  

2. De afgevaardigden van stads-, gewestelijke en federale diensten en deze van de 

diensten van openbaar nut, moeten steeds, bij dag als bij nacht, de privé-magazijnen 

en -opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen en aanhorigheden kunnen betreden 

voor het uitoefenen van hun dienstverrichtingen. De onderrichtingen ter plaatse 

verstrekt door dit toezichtpersoneel dienen stipt nageleefd.  
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Bewust blanco pagina 
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III BIJZONDERE VOORWAARDEN 

 

III.1 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van vloeibare bulkgoederen 

III.2 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van vaste bulkgoederen  

III.3 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van verpakte goederen  

III.4 Bijzondere voorwaarden bij het uitvoeren van bunkeractiviteiten  

III.5 Bijzondere voorwaarden voor het lozen van ballastwater 

III.6 Bijzondere voorwaarden voor het inzamelen van scheepsafval  

III.7 Bijzondere voorwaarden voor het begassen van goederen  

III.8 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van tweedehandsvoertuigen  

III.9 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van meststoffen (technisch zuiver 

ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels)  

III.10 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van zeer toxische gassen.  

III.11 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van radioactieve stoffen  

III.12 Bijzondere voorwaarden voor het behandelen van springstoffen 
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 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET 

BEHANDELEN VAN VLOEIBARE BULKGOEDEREN  

 

 Definities ........................................................................................... 62 

 Ligplaats tankschepen geladen met gevaarlijke stoffen ............................ 62 

III.1.2.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 62 
III.1.2.2 Afmeren tankschepen .......................................................................... 63 
III.1.2.3 Meren van tankschepen aan niet-tankerkaaien (conventionele kaaien). ..... 63 
III.1.2.4 Bijkomende voorwaarden aan niet-tankerkaaien ..................................... 65 

 Verplichtingen bij overslag ................................................................... 65 

 Rechtstreekse overslag (RO) schip/schip................................................ 66 

III.1.4.1 Rechtstreekse overslag geen bunkerschepen .......................................... 66 
III.1.4.2 Rechtstreekse overslag schip/schip (bunkerschepen) .............................. 67 

 Wassen en schoonmaken van ladingtanks .............................................. 68 

III.1.5.1 Aanvraag ........................................................................................... 68 
III.1.5.2 Tankschip met ruwe olie ...................................................................... 68 

 Afdichten spuigaten en afvoerpijpen ...................................................... 69 

 Werkzaamheden aan boord van tankschepen ......................................... 70 

III.1.7.1 Algemene bepalingen .......................................................................... 70 
III.1.7.2 Procedure gasvrijcertificaten voor binnenvaarttankschepen ...................... 70 
III.1.7.2.1 Toepassingsgebied ............................................................................. 70 
III.1.7.2.2 Gasvrijcertificaat ................................................................................ 70 
III.1.7.2.3 Geldigheid van het certificaat .............................................................. 70 
III.1.7.2.4 Vrijstelling hernieuwen gasvrijcertificaat ............................................... 71 
III.1.7.2.5 Opmerkingen ..................................................................................... 71 

 Checklijsten ....................................................................................... 73 

III.1.8.1 Binnenvaarttanker – Terminal Veiligheidschecklist ISGINTT...................... 73 
III.1.8.2 Ship-shore safety checklijst ISGOTT ...................................................... 73 
III.1.8.3 Ship Ship safety Checklijst ISGOTT .... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
III.1.8.4 Schip/schip veiligheidschecklijst rechtstreekse overslag geen bunker ........ 73 
III.1.8.5 Richtlijnen voor het invullen van de veiligheidschecklijsten ...................... 73 
III.1.8.6 ADN controlelijst ................................................................................. 73 
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 DEFINITIES 

Onder “tankschepen of tankers” worden zowel zeetankschepen als binnentankschepen 

verstaan. Dit zijn schepen gebouwd of geschikt gemaakt voor het vervoer in bulk van 

gevaarlijke vloeistoffen en/of gassen. Zie ook I.2.9, I.2.10 

Indien bepalingen enkel slaan op zeevaart of op binnenvaart of andere types zal dit 

expliciet vermeld worden. 

Onder “overslag” worden alle handelingen zoals laden of lossen, transhipment,  

rechtstreekse overslag… verstaan. Dit kan dus zijn tussen zee- of binnentankschip en 

walinstallatie, zeetankschip en binnenschip, zeetankschepen onderling, 

binnentankschepen onderling, tankschip en tankwagen. 

Onder “rechtstreekse overslag” wordt overslag van goederen tussen twee 

transportmiddelen verstaan. 

Onder “schip/schip overslag of transhipment” wordt de handeling waarbij goederen 

van een bepaald schip gelost worden op dezelfde plaats, zonder tussentijdse 

behandeling, in rechtstreekse overslag, in een ander schip verstaan. 

 LIGPLAATS TANKSCHEPEN GELADEN MET 

GEVAARLIJKE STOFFEN 

III.1.2.1 Algemene bepalingen 

1. Voor alle tankers, die geladen zijn of leeg en niet ontgast zijn van 

gevaarlijke/schadelijke producten en ligplaats in de haven wensen in te nemen, dient 

er toestemming gevraagd aan HKD. De havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde kunnen bijkomende beperkingen opleggen of afwijkingen toestaan. 

2. Tankers mogen enkel aan tankerligplaatsen afmeren. Het is verboden met een 

tanker, indien zich een gevaarlijke of schadelijke stof als lading of ladingresidu aan 

boord bevindt of, leeg en niet ontgast, ligplaats te nemen binnen ligplaatscategorie A 

en B.  

3. Niets ontheft de eigenaar en de schipper van het nemen van alle voorgeschreven 

veiligheidsmaatregelen zoals vereist voor tankschepen, van de plicht steeds bemand 

te zijn en na te gaan of de ligplaats vrij is tijdens de beoogde periode van verblijf aan 

die kaai. Aan deze kaaien mogen geen operaties gebeuren en geen werkzaamheden 

plaatsvinden die gevaar kunnen opleveren.   

4. Deze tankschepen moeten zich schikken naar eventuele sluitingsuren en ISPS 

regeling van de concessies in verband met het zich aan wal begeven en toegang 

verschaffen tot het landgedeelte van de concessie.  

5. Voorrang van de concessionaris om schepen te laten afmeren aan de hen in 

concessie gegeven kaai, blijft steeds van kracht evenals de verplichting te allen tijde 

te kunnen verhalen.  
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III.1.2.2 Afmeren tankschepen 

1. Het is verboden een tankschip met gevaarlijke stoffen zodanig af te meren dat het 

schip niet direct vooruit varend uit de haven kan vertrekken. 

2. Het gestelde verbod geldt niet indien: 

 afmeren niet mogelijk is vanwege diepgang, nautische omstandigheden of 

overslag van lading, of; 

 ligplaats wordt genomen bij een werf of bij een herstellingsinrichting. 

3. De havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde kunnen afwijkingen toestaan. 

III.1.2.3 Meren van tankschepen aan niet-tankerkaaien 

(conventionele kaaien).  

Aan tankschepen kan toelating verleend worden om te meren aan sommige andere 

kaaien dan deze aan tankinstellingen. Dit kan enkel na expliciete toelating van HKD.  

De havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde kunnen dit niet toestaan of 

bijkomende beperkingen opleggen of afwijkingen toestaan.  

Volgende groepen kunnen onderscheiden worden: 

1. Tankers die geladen zijn met, of leeg en niet ontgast zijn van onderstaande 

goederen, mogen zich bevinden op een ligplaats buiten aan tankerligplaatsen. 

Hiervoor worden geen speciale voorwaarden opgelegd. 

a. volgende producten van de IBC-code:  

o Apple juice  

o Clay slurry  

o Coal slurry  

o Glucose solution  

o Hydrogenated starch hydrolysate  

o Kaolin slurry  

o Lecithin  

o Maltitol solution  

o Lub oil  

o Molasses  

o Non noxious liquid (12) n.o.s. (trade name …, contains…) cat O.S.  

o Sorbitol solution (a)  

o Vegetable protein solution (hydrolysed)  

o Water  

o Bitumen; 

b. plantaardige oliën en dierlijke vetten; 

2. Tankers die geladen zijn met, of leeg en niet ontgast zijn van onderstaande 

goederen, mogen zich bevinden op een ligplaats buiten aan tankerligplaatsen, met 

uitzondering van ligplaatscategorie A en B. Hiervoor worden geen speciale 

voorwaarden opgelegd. 
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a. het tankschip beladen is of was met een brandbare vloeistof met een vlampunt 

van 55 graden Celsius of hoger, kaliumhydroxide, natriumhydroxide, 

fosforzuur, stoffen genoemd in de IMDG Code, klasse 9 zonder bijkomend 

gevaar, of stoffen genoemd in het ADN, klasse 9 zonder bijkomend gevaar, of; 

b. binnenvaarttankschepen kunnen kortstondig ligplaats nemen: 

i. op een aangewezen autoafzetplaats om een auto onmiddellijk af te zetten 

of aan boord te nemen; 

ii. bij een vaste locatie op het water waar gebunkerd kan worden om 

onmiddellijk te bunkeren, of; 

iii. bij een aangewezen plaats voor het innemen van drinkwater om drinkwater 

onmiddellijk in te nemen. 

3. Voor tankers geladen met, of die leeg en niet ontgast zijn van producten van Annex I 

van de Marpolconventie mogen zich bevinden op een ligplaats buiten aan 

tankerligplaatsen, met uitzondering van ligplaatscategorie A en B. Hiervoor gelden 

volgende principes:  

 niet-inert: voor goederen met een vlampunt lager dan 55°C zie de bepalingen 

onder punt 4; 

 inert:  

o veiligheidszone en brandwacht niet vereist;  

o vooraleer de ligplaats kan worden toegekend, dient een certificaat, 

afgeleverd door een door de HKD erkend gasdeskundige, aan te tonen 

dat de tanks van het schip inert zijn;  

4. Bij tankers geladen met, of die leeg en niet ontgast zijn van producten met een 

vlampunt lager dan 55°C en/of geladen met toxische stoffen zoals bv. benzeen, mag 

zich niet bevinden op ligplaatscategorie A en B en gelden volgende voorwaarden: 

a. Op de kade een veiligheidszone van 20m diep d.m.v. een rood-wit lint of 

gelijkwaardig te worden afgebakend, gemeten dwars op de richting van de 

kade. De veiligheidszone loopt vanaf de voorsteven tot aan de achtersteven 

van het schip.  

b. Elke 50m moeten aan de buitenkant van de veiligheidszone 

waarschuwingsborden worden aangebracht.  

i. Deze meten minimaal 1m bij 1m en hebben een witte achtergrond.   

ii. Er moet minimaal 1 bord worden aangebracht aan elke zijde van de 

veiligheidszone.  

iii. De borden moeten vanuit alle richtingen zichtbaar zijn, zowel bij dag als 

bij nacht.  

iv. Met zwarte letters met een hoogte van minimum 6cm moet volgende 

tekst worden aangebracht: “Verboden Toegang. Bezoekers dienen zich 

te melden bij de brandwacht + coördinaten”. 

c. Er moet tevens door de bemanning een permanente brandwacht worden 

gehouden, die bij het minste brandincident onmiddellijk de HKD verwittigd. 

d. Binnen deze veiligheidszone is alle verkeer met ontbrandingsmotors en treinen 

verboden.  

e. Aan boord van de tanker zijn geen activiteiten toegestaan met de lading, het 

wassen of het ontgassen van tanks.   
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f. Geen laswerk of ander werk dat vonken kan veroorzaken is toegestaan zowel 

aan boord of in de onmiddellijke omgeving aan wal of op het water en dit in 

een veiligheidszone van 20 m rondom het schip. 

g. De veiligheidszone dient gedurende het hele verblijf leeg te zijn en er mag 

geen activiteit plaats grijpen, m.u.v. deze die nodig is voor het meren en het 

ontmeren van het schip  

5. Tanker s die geladen zijn met, of leeg en niet ontgast zijn van producten die vermeld 

zijn in hoofdstuk 19 van de “International Code for the Construction and Equipment 

of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk” of ADN gastankers vallen niet onder deze 

regeling en moeten altijd meren aan de dedicated gasterminals.  

III.1.2.4 Bijkomende voorwaarden aan niet-tankerkaaien 

1. Bunkeren is toegestaan mits toestemming van de havenkapitein(-commandant) of 

zijn afgevaardigde.  

2. Rechtstreekse overslag van lading met andere tankschepen of tankwagens is 

verboden.  

3. De gasescapes moeten dicht blijven 

 VERPLICHTINGEN BIJ OVERSLAG2  

1. Alle handelingen voor, tijdens en na de overslag van een gevaarlijke vloeistof in bulk 

dienen te gebeuren volgens de voorschriften van 

a. International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT); 

b. Internationale veiligheidsrichtlijnen voor binnentankschepen en terminals 

(ISGINTT) en 

c. Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals (LGHP) 

2. Het is verboden om overslag van gevaarlijke of schadelijke stoffen te laten 

plaatsvinden zonder dat de desbetreffende veiligheidschecklijsten zie hiervoor onder 

III.1.8 “Checklijsten”, volledig en naar waarheid zijn ingevuld en door de 

verantwoordelijke personen van de bij de overslag van een gevaarlijke of schadelijke 

stof betrokken tankschepen zijn ondertekend.  

Toelichting bij het invullen wordt teruggevonden onder “Richtlijnen voor het invullen 

van de veiligheidschecklijsten” (ISGOTT, ISGINTT).  

3. In geval de lading van een tanker bestaat uit verschillende vloeistoffen en/of gassen 

ingedeeld in verschillende klassen van de IBC-code, IGC-code of ADN, zijn de 

bepalingen voor deze met de hoogste gevarengraad van toepassing. 

4. Rechtstreekse overslag van een gas als bedoeld in de IGC-Code of het ADN tussen 

twee tankschepen onderling is verboden.  

5. Het is verboden om met een schip ligplaats te nemen of te hebben langszij een schip 

dat betrokken is bij de overslag van een gas als bedoeld in de IGC Code of het ADN. 

6. De vaste aansluitpunten voor ladingslangen van bij de overslag van een gevaarlijke 

stof betrokken vaartuigen worden over een zo kort mogelijke afstand op elkaar 

aangesloten. 

  

                                           
2 Zie definitie onder III.1.1 
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7. Het is verboden om een gevaarlijke stof: 

a. over te slaan tenzij de vaste scheepsladingleiding wordt gebruikt, of; 

b. uit een schip te lossen tenzij de vaste scheepslospomp wordt gebruikt. 

8. De gezagvoerders van gemeerde tankschepen en tanklichters, zullen er zorg voor 

dragen dat aan boord steeds een voldoende aantal bevoegde personen aanwezig is 

dat de gepaste veiligheidsmaatregelen kan treffen. 

 RECHTSTREEKSE OVERSLAG (RO) 

SCHIP/SCHIP   

III.1.4.1  Rechtstreekse overslag geen bunkerschepen  

Rechtstreekse overslag (RO) schip-schip kan toegelaten worden aan de volgende 

voorwaarden:   

1. RO is slechts toegelaten aan bedrijven die over een milieuvergunning (of 

omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit) 

beschikken die hen toelaat deze producten te behandelen of op te slaan (interne 

bedrijfsbrandweer, schuimmonitoren, oil-booms, etc …).  

2. Hierop kan uitzondering gegeven worden door de havenkapitein(-commandant) of 

zijn afgevaardigde indien dit plaats vindt aan een niet-dedicated terminal (kaai).  

3. Een brandwacht moet steeds aanwezig zijn tijdens de overslag aan een niet-

dedicated terminal. (ship/ship, ship/tankwagon, ship/tankwagen) 

4. De verantwoordelijke medewerker van het bedrijf waar de RO plaats grijpt, dient 

minimum 24 uur voor de overslag en tijdens de kantooruren volgende informatie te 

bezorgen per e-mail aan kd@havengent.be  

 naam van de verantwoordelijke medewerker van het bedrijf  

 kopie van de SDS (veligheidsinformatieblad)  

 “pollution category” indien aanwezig (X,Y,Z) volgens hoofdstuk 17 en 18 van 

de IBC-code van de IMO  

 NFPA (National Fire Protection Association)-code van de US brandweer  

 hoeveelheid over te slaan product  

 naam van beide schepen  

 kaainummer  

 de te gebruiken voertaal  

 datum en uur van aanvang van de RO  

5. Bij overslag van een gevaarlijke vloeistof dient gebruik te worden gemaakt van een 

gasretourleiding:  

 indien overslag plaatsvindt tussen een zeetankschip en een ander 

zeetankschip en de gevaarlijke vloeistof volgens de bepalingen van de Bulk 

Chemical Code vervoerd moet worden in een tank met een aansluiting voor 

een gasretourleiding;  

 indien overslag plaatsvindt tussen een zeetankschip en een binnentankschip 

en de gevaarlijke vloeistof zowel volgens de bepalingen van Bulk Chemical 

Code als volgens die van het ADN vervoerd moet worden in een tank met een 

aansluiting voor een gasretourleiding.  

mailto:kd@havengent.be
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6. Voor de RO van producten van pollution category X dienen de geschikte slangen van 

de installatie te worden gebruikt.  

7. Gedurende de RO zijn ballasten, ontballasten, bunkeren en provianderen verboden.  

8. Geen andere schepen mogen langszij liggen.  

9. De desbetreffende Ship-Ship Safety checklist moet volledig worden ingevuld door de 

bij de operatie betrokken partijen.  

10. Indien aan de voorwaarden vermeld in de checklist niet kan worden voldaan, mag de 

RO niet worden uitgevoerd. In delen B en C van deze checklist dient de 

verantwoordelijke medewerker te tekenen voor gezien. Kopie van de checklist en alle 

andere relevante documenten dienen door beide schepen tenminste tot 24 uur na de 

RO te worden bewaard. Het origineel van de checklist dient de e.v. werkdag aan de 

HKD te worden overgemaakt. U kan dit document terugvinden onder III.1.8.4.  

11. Tijdens de RO moet de verantwoordelijke medewerker van het bedrijf waar de 

overslag plaats vindt steeds aanwezig zijn. Deze moet op de hoogte zijn van de 

veiligheid- en noodprocedures van het bedrijf en permanent in contact blijven met 

beide schepen. Het bedrijf mag een extern persoon aanduiden die de 

verantwoordelijkheden en taken van het bedrijf op zich neemt.   

III.1.4.2 Rechtstreekse overslag schip/schip (bunkerschepen)  

Rechtstreekse overslag tussen bunkerschepen kan toegelaten worden onder de volgende 

voorwaarden:  

1. De overslag moet aan een kaai gebeuren die vrij is en waar tankschepen van dit type 

mogen meren. Overslag is eveneens toegelaten tijdens het bunkeren van een 

zeeschip indien hierdoor de maximale meerbreedte niet wordt overschreden. Het is 

ten strengste verboden al varend of al drijvend overslag te doen.  

2. Er mag alleen stookolie, dieselolie of smeerolie worden overgepompt.  

3.  Een overloopbeveiligingssysteem – goedgekeurd en operationeel – moet steeds 

aangesloten zijn tijdens de werken.  

4. Alvorens de operaties te starten dient toestemming te worden gevraagd aan de HKD. 

Na het beëindigen van de operaties dient de HKD te worden ingelicht.  

5. Alvorens de operaties te starten dient een ‘bunkercontrolelijst conventionele 

brandstoffen’ (zie III.4.9) te worden ingevuld. Het origineel van deze checklist dient 

zich aan boord te bevinden van het ontvangend schip, kopij aan boord van het 

leverend schip, tot na de overslag en dient door beide partijen gedurende 1 jaar te 

worden bewaard. 

6. Er mogen geen andere schepen langszij komen tijdens de overslagoperatie.  

7.  Indien de schepen voorzien zijn van spilranden, moeten de spuigaten afgesloten 

zijn.  

8. Er mag slechts gebruik gemaakt worden van materiaal met geldig certificaat.  

9. Op beide bunkerschepen dient voldoende absorberend materiaal aanwezig te zijn om 

de gevolgen van een kleine lozing aan boord en/of in het water te beperken of op te 

kuisen. Het inzetten van deze middelen ontheft geen van beide partijen van de 

meldingsplicht zoals opgelegd in de APVHG art. 2.1.2, noch van het inzetten van de 

reinigingsfirma indien dit wordt opgelegd door de autoriteiten.  

10. Bij de minste onregelmatigheid dient de HKD onmiddellijk te worden verwittigd.  

11. Er kunnen steeds bijkomende maatregelen worden opgelegd.   
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 WASSEN EN SCHOONMAKEN VAN 

LADINGTANKS 

III.1.5.1 Aanvraag 

1. Vooraleer een aanvang wordt gemaakt met het schoonmaken van ruimten van een 

tankschip, die vloeibare gevaarlijke en/of schadelijke stoffen (MARPOL Annex I en/of 

Annex II producten; ADN producten) bevatten of laatstelijk hebben bevat, dient een 

aanvraag te worden gericht aan de HKD. De havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde bepalen desgevallend de voorwaarden die moeten worden nageleefd.  

2. Voor de aanvraag van het onder punt 1 bedoelde schoonmaken moeten de volgende 

gegevens worden gemeld aan de HKD:  

a. de naam en roepnaam van het schip;  

b. de nationaliteit en thuishaven van het schip;  

c. de agent, reder of bevrachter van het schip;  

d. de datum en het tijdstip van aanvang van het schoonmaken;  

e. de plaats van het schoonmaken in de haven;  

f. de ruimten van het schip die worden schoongemaakt;  

g. de chemische of technische benaming van de stoffen die de schoon te maken 

ruimten bevatten of laatstelijk hebben bevat;  

h. de methode van schoonmaken en verwijdering die wordt toegepast.  

3. De havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde kan het schoonmaken van de 

ruimten van een tankschip, bedoeld onder punt 1, beperken of verbieden indien de 

atmosferische omstandigheden zodanig zijn dat door of mede door het vrijkomen van 

de desbetreffende stoffen in die omstandigheden gevaar, schade of hinder ontstaat of 

kan ontstaan.  

III.1.5.2 Tankschip met ruwe olie 

1. Het is verboden om ruimten van een tankschip met ruwe olie te wassen, tenzij: 

a. gebruikt materiaal en uitrusting voldoet aan de regels omtrent Inert gas 

systems zoals die zijn opgenomen in de International Code for Fire Safety 

Systems uitgegeven door de IMO van de Verenigde Naties, en; 

b. het wassen met ruwe olie wordt verricht in overeenstemming met de onder 

III.1.5.1 genoemde code. 

2. Tijdens het wassen met ruwe olie van ruimten van een tankschip mogen binnen de 

ladingzone van het tankschip ten hoogste twee binnentankschepen langszij afmeren 

die ten minste voldoen aan de eisen die het ADN stelt aan een binnenschip van type 

N. 

3. Het is verboden om tijdens het schoonmaken, anders dan wassen met ruwe olie, van 

ruimten van een zeetankschip, die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten of laatstelijk 

hebben bevat, ligplaats langszij het zeetankschip in te nemen, tenzij: 

a. door een schip dat waswater als gevolg van een voorwas of ladingresiduen 

als bedoeld in Marpol Annex II overneemt, of;  

b. door ten hoogste twee tankschepen indien het schoonmaken gesloten 

plaatsvindt. 
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4. Het is verboden om na afloop van het gesloten schoonmaken de ruimten van het 

tankschip te openen, tenzij de ruimten restanten bevatten van gevaarlijke stoffen: 

a. die tevens brandbaar zijn en de tankatmosfeer zich onder twintig procent van 

de onderste explosiegrens bevindt, of; 

b. die tevens giftig zijn en de tankatmosfeer zich onder de grenswaarde bevindt. 

5. De havenkapitein(-commandant) kan het schoonmaken, beperken of verbieden als 

atmosferische omstandigheden zodanig zijn dat door het vrijkomen van de betrokken 

stoffen in die omstandigheden gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan. 

6. Het is verboden om ruimten van een tankschip dat vloeibare gassen vervoert schoon 

te maken tenzij het schip ligplaats heeft langszij een inrichting die beschikt over een 

door het bevoegd gezag krachtens de geldende milieuwetgeving verleende 

vergunning voor het uitvoeren van het schoonmaken en deze inrichting de restanten 

van de vloeibare gassen in ontvangst neemt. 

7. Het is verboden om ladingtanks aan boord van een zeetankschip gesloten schoon te 

maken, tenzij het tankschip daartoe is ingericht en het schoonmaken plaatsvindt 

overeenkomstig het schoonmaakhandboek bedoeld in MARPOL. 

8. Het is verboden ruimten van een tankschip schoon te maken: 

a. die resten van stoffen bevatten die krachtens de IBC Code op dat schip 

vervoerd moeten worden in een tank met een aansluiting voor een 

dampretourleiding of  

b. de ruimten van het tankschip gesloten worden schoongemaakt en tijdens het 

schoonmaken geen gas of damp naar de buitenlucht uittreedt anders dan 

kortstondig bij aanvang van het droogmaken van de ruimten, of; 

c. het tankschip ligplaats heeft langszij een inrichting die beschikt over een door 

het bevoegd gezag verleende vergunning krachtens de geldende 

milieuwetgeving voor het uitvoeren van het schoonmaken en die de van de 

schoonmaakwerkzaamheden afkomstige dampen in ontvangst neemt. 

 AFDICHTEN SPUIGATEN EN AFVOERPIJPEN 

Vooraleer begonnen wordt met laden en/of lossen van gevaarlijke en/of schadelijke 

vloeistoffen, moeten alle spuigaten van spilranden aan boord van tankers, inclusief 

binnenvaarttankers die van spilranden zijn voorzien, als eventuele afvoerpijpen van de 

kaai naar de dokken, worden afgedicht door scupper plugs. Dit ter voorkoming van 

waterverontreiniging rondom het schip of langsheen de kaai. 

De spuigaten moeten niet afgedicht worden bij laden en of lossen van gevaarlijke 

goederen met onderstaande eigenschappen :  

 LNG  

 corrosief  

 koolwaterstoffen met een vlampunt <0°C of een kookpunt van <35°C  

Accumulatie van op zicht niet verontreinigd water, aan dek moet worden afgevoerd 

door aan elke zijde (bakboord en stuurboord) één spuigat open te laten voorzien van 

een inrichting waarbij dit spuigat onmiddellijk kan worden afgesloten.  

Oliehoudend of verontreinigd water aan dek mag niet overboord en moet worden 

afgevoerd in een sloptank of ander geschikt recipiënt. 
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 WERKZAAMHEDEN AAN BOORD VAN 

TANKSCHEPEN 

III.1.7.1 Algemene bepalingen 

Tijdens het verblijf in de haven mag aan boord van tankschepen geen herstellingswerken 

ondernomen worden, tenzij een certificaat van een door de havenkapitein(-commandant) 

of zijn afgevaardigde erkend deskundige voorgelegd wordt, waaruit blijkt dat het schip 

gasvrij is. Het certificaat moet bevestigen dat de werken veilig kunnen gebeuren.  

Een gelijkaardig certificaat dient voorgelegd bij herstellingen in droogdok.  

Vooraleer met werken te beginnen waarvoor een gasvrij certificaat vereist is, moet een 

kopie van het gasvrij certificaat doorgemaild worden aan HKD.  

Zie ook onder II.11 Herstellingswerken / Warm werk /Roken 

III.1.7.2 Procedure gasvrijcertificaten voor binnenvaarttankschepen  

III.1.7.2.1 Toepassingsgebied  

Tanklichters geladen zijn met, of leeg en niet ontgast zijn van een niet toxisch product 

waarvan het vlampunt hoger is dan 100° C bv. smeerolie, zonder restanten van lading 

met een vlampunt lager dan 100° C en waar geen laswerken dienen te worden 

uitgevoerd binnen de ladingszone vallen buiten het toepassingsgebied.  

III.1.7.2.2  Gasvrijcertificaat  

Het gasvrijcertificaat dient te worden afgeleverd door een erkend deskundige. In geval 

van herstelwerkzaamheden dient het te vermelden dat de voorziene werken op een 

veilige manier kunnen worden uitgevoerd  

Het gasvrij certificaat dient een nauwkeurige omschrijving te geven van:  

1. De resultaten van het onderzoek; t.t.z. de meetwaarden ( zuurstof/gasconcentratie 

en eventueel de concentratie giftige gassen of dampen)  

2. In geval van herstellingswerken: de aard, plaats aan boord en vermoedelijke duur 

van de werken.  

Bijkomend moet steeds een gasvrijcertificaat voorgelegd worden bij werken in de 

machinekamer, in brandstof- en ballasttanks en/of besloten ruimten.  

III.1.7.2.3 Geldigheid van het certificaat  

Wanneer de toestand van de ladingzone  om welke reden ook verandert dienen de 

werkzaamheden gestopt te worden en moet een nieuw onderzoek door een erkend 

gasdeskundige worden uitgevoerd.  

In principe wordt de geldigheid van een gasvrij certificaat slechts voor een periode van 

24 u aanvaard en dient het bijgevolg om de 24 u te worden hernieuwd tenzij aan de 

voorwaarden vermeld in III.1.7.2.4 gelijktijdig wordt voldaan en de toestand op grond 

waarvan het certificaat werd opgemaakt niet werd gewijzigd.  
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III.1.7.2.4 Vrijstelling hernieuwen gasvrijcertificaat 

Voorwaarden waaraan dient voldaan om gasvrij certificaat niet verplicht te hernieuwen 

na 24u (alleen bij binnenvaarttanklichters)  

1. Tanklichters, waaraan geen herstellingswerken worden uitgevoerd, en die wensen te 

meren aan een niet-tanker kaai:  

a. de lading of voorgaande lading ( bij ledig schip) dient een vlampunt te hebben 

dat hoger is dan of gelijk is aan 55°C en mag niet toxisch zijn.  

b. er mogen zich geen restanten aan boord bevinden van andere producten  die 

toxisch zijn of waarvan het vlampunt lager is dan 55 °C .  

2. Tanklichters waaraan herstellingswerken volledig buiten de ladingszone worden 

uitgevoerd:  

a. de lading of voorgaande lading ( bij ledig schip) dient een vlampunt te hebben 

dat hoger is dan of gelijk is aan 55°C en mag niet toxisch zijn.  

b. er mogen zich geen restanten aan boord bevinden van andere producten  die 

toxisch zijn of waarvan het vlampunt lager is dan 55 °C .  

c. tijdens de herstellingswerken mogen geen tankreinigingen uitgevoerd worden, 

mogen geen afsluiters geopend of gesloten worden, moeten alle tankdeksels 

gesloten blijven, mogen kofferdammen niet gevuld of leeggemaakt worden en 

mogen geen handelingen uitgevoerd worden die een onmiddellijk gevolg 

kunnen hebben voor de toestand van de ladingszone  

d. op het gasvrij certificaat moet een duidelijke en volledige omschrijving 

gegeven worden van de voorziene werkzaamheden en moet duidelijk vermeld 

staan dat de werken veilig kunnen uitgevoerd worden in de toestand waarin 

het schip zich bevindt.  

e. de scheepshersteller neemt alle voorzorgen om de werken veilig te laten 

gebeuren en bespreekt deze met de gasdeskundige.  

3. Tanklichters waaraan herstellingswerken binnen de ladingszone worden uitgevoerd   

a. zelfde voorwaarden als onder III.1.7.2.4. punt 2 met dien verstande dat de 

laatste drie ladingen een vlampunt hoger of gelijk aan 55° moeten hebben en 

niet toxisch mogen zijn.  

b. ruimten waarin moet gewerkt worden zijn voldoende gereinigd en zijn “veilig 

voor mens en vuur”.  

III.1.7.2.5 Opmerkingen  

1. Het reparatiebedrijf blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor een veilige uitvoering 

van de werkzaamheden en moet alle voorzorgen nemen om zijn werknemers en 

andere personen die zich op zijn terreinen bevinden te vrijwaren van ongevallen. In 

deze zin is de veiligheidswetgeving toepasselijk.  

2. Een ruimte is” veilig voor mensen” in de zin van deze procedure wanneer gelijktijdig 

aan drie volgende voorwaarden voldaan wordt:  

a. personen deze ruimte veilig kunnen betreden zonder gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen;  

b. er in deze ruimte geen gevaar bestaat voor: bedwelming, verstikking of 

vergiftiging;. 
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c. voor ladingen met een vlampunt kleiner dan 55 °C er geen brandbare, giftige 

of explosieve dampen aanwezig zijn in deze ruimte  en in de aangrenzende 

ruimten;  

d. voor ladingen met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 55°C er geen 

brandbare, giftige of explosieve dampen aanwezig zijn in deze ruimte.  

3. Een ruimte is “ veilig voor vuur” wanneer gelijktijdig aan 3 volgende voorwaarden 

voldaan wordt:  

a. Alle resten van brandbare vloeistoffen werden uit de ruimte verwijderd zodat 

geen gevaar voor brand bestaat.  

b. Met een explosiemeter kan geen meetbare concentratie brandbare gassen of 

dampen worden vastgesteld (0% LEL).  

c. Voor ladingen met een vlampunt kleiner dan 55°C : de ganse ladingzone dient 

te voldoen aan de eerste twee voorwaarden 3a en 3b. 

OF de overige ruimten binnen de ladingzone dienen indien zij niet 

beantwoorden aan de eerste twee voorwaarden 3a en 3b, volledig gevuld te 

zijn met water waarop zich geen restanten van brandbare vloeistoffen 

bevinden of bevinden zich onder inerte atmosfeer in die zin dat de 

concentratie aan brandbare gassen in deze ruimten zodanig is dat ze nooit een 

explosief mengsel kan vormen wanneer ze gemengd wordt met lucht.  

d. Voor ladingen met een vlampunt hoger of gelijk aan 55°C:  

i. is de afstand van de plaats van de werken tot de aangrenzende ruimte 

meer dan 25 cm: dan dient slechts de ruimte waarin gewerkt moet worden 

te voldoen aan de eerste twee voorwaarden 3a en 3b;  

ii. is de afstand van de plaats der werken tot de aangrenzende ruimten 

kleiner dan 25 cm: dan dienen de ruimte waarin wordt gewerkt alsook de 

aangrenzende ruimten te voldoen aan de voorwaarden onder de eerste 

twee voorwaarden 3a en 3b. 

4. De gasvrij deskundige kan ten allen tijde randvoorwaarden opleggen waaraan dient 

voldaan.  

5. De Havenkapitein kan steeds volgens omstandigheden andere voorwaarden opleggen 

dan deze die hier beschreven zijn 
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 CHECKLIJSTEN 

Kopie van de checklist en alle andere relevante documenten dienen door de schepen 

tenminste 24u na de overslag te worden bewaard. De terminal dient de checklist 6 

maanden te bewaren. 

Een soortgelijk internationaal erkend formulier wordt als evenwaardig beschouwd. 

III.1.8.1 Richtlijnen voor het invullen van de veiligheidschecklijsten 

Richtlijnen voor het invullen van de veiligheidschecklijsten Website ISGINTT  

III.1.8.2 Ship-shore safety checklijst ISGOTT  

Formulier ship-shore safety checklijst  

III.1.8.3 Binnenvaarttanker – Terminal Veiligheidschecklist ISGINTT 

Formulier binnenvaarttanker – terminal veiligheidschecklijst Website ISGINTT 

III.1.8.4 Schip/schip veiligheidschecklijst rechtstreekse overslag geen 

bunker 

Formulier schip/schip veiligheidschecklijst rechtstreekse overslag geen bunker 

III.1.8.5 ADN controlelijst  

Formulier ADN controlelijst 

  

http://www.isgintt.org/files/documents/Appendix_07nl_isgintt_062010.pdf
http://www.isgintt.org/
file://///hvgfp01.havengent.be/hvg/KD/6.%20PROJECTEN%20EN%20DOSSIERS/GEVAARLIJKE%20GOEDEREN/CODEX%20GEVAARLIJKE%20GOEDEREN/CODEX%202017%20WORD/III.1.8.2%20Ship%20-%20shore%20safety%20checklist%20ISGOTT.docx
http://www.isgintt.org/files/documents/Appendix_01nl_isgintt_062010.pdf
http://www.isgintt.org/
file:///C:/Users/vryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE8C7HXU/III.1.8.3%20Schip%20-%20schip%20veiligheidschecklijst%20geen%20bunker.docx
file:///C:/Users/vryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE8C7HXU/III.1.8.5%20ADN%20controlelijst.docx
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 GOEDEREN MET BIJZONDERE VOORWAARDEN 

1. Het is verboden met een schip geladen met vaste gevaarlijke / schadelijke bulk 

goederen met UN nummer zoals opgenomen in de IMSBC-code, ligplaats te nemen 

binnen ligplaatscategorie A en B.  

2. Voor schepen die technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels 

en/of gekorrelde kunstmeststof op basis van ammoniumnitraat (III.9), aan boord 

behouden of dienen te lossen of te laden, zijn de desbetreffende bijzondere 

voorwaarden van toepassing. 

 STUIVENDE STOFFEN 

III.2.2.1 Definities stuivende stoffen  

“Stuivende stoffen”: niet-verpakte stoffen die bij het transport, de verwerking, de 

vervaardiging of de opslag tot niet-geleide stofemissies kunnen leiden;  

“Stuifcategorieën”: stuivende stoffen worden in VLAREM II bijlage 4.4.7.1 “indeling 

stuifgevoelige stoffen in stuifgevoeligheidscategorieën,” in stuifcategorieën ingedeeld op 

basis van de stuifgevoeligheid van de stof en de mogelijkheid om de verstuiving al dan 

niet door bevochtiging tegen te gaan. De verschillende stuifcategorieën zijn :  

 SC1 : stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;  

 SC2 : stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;  

 SC3 : nauwelijks stuifgevoelig.  

Indien de stof niet in de tabel van bijlage 4.4.7.1 van VLAREM II is ingedeeld of de 

fysicochemische eigenschappen gedurende de verblijftijd op het terrein voortdurend van 

die aard zijn dat ze in een andere stuifcategorie thuishoort dan vermeld in de tabel van 

bijlage 4.4.7.1. van VLAREM II, bepaalt de terminal uitbater zelf de stuifcategorie op 

basis van de indeling van qua stuifgevoeligheid vergelijkbare stoffen in voormelde tabel, 

vóór de ontvangst van de goederen. 

III.2.2.2 Toepassingsgebied  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op terminals waar niet-repetitief vaste 

bulkgoederen worden behandeld, die niet onderworpen zijn aan de 

milieuvergunningsplicht (omgevingsvergunningsplicht).  

III.2.2.3 Toelating HKD  

Voor de behandeling en opslag van vast bulkgoederen is een toelating vereist van HKD. 

De aanvraag tot toelating vermeldt alle voorziene maatregelen. Zie. III.2.2.4. 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53475
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III.2.2.4 Algemene bepalingen  

1. De terminal uitbater neemt maatregelen om de stofemissies die afkomstig zijn van 

de opslag van stuivende stoffen en van installaties waarbij stuivende stoffen worden 

getransporteerd of behandeld, zo laag mogelijk te houden. De maatregelen houden 

rekening met het type en de eigenschappen van de stuivende stoffen of zijn 

componenten, de verladingsinstallatie en -methode, de massastroom, de 

meteorologische omstandigheden, storingen aan installaties en de locatie van de 

verlaadplaats. Ook veiligheidsaspecten worden in rekening gebracht. Zie hiervoor 

VLAREM II bijlage 4.4.7.2 “in overweging te nemen elementen bij het opstellen van 

procedures voor overslag van stuivende stoffen” en bepalingen onder VLAREM II 

Afdeling 4.4.7 “beheersing van niet-geleide stofemissies”. 

2. De technische installaties die stofemissies kunnen veroorzaken, en de installaties 

voor de reductie van de stofemissies worden tijdig onderhouden en gecontroleerd om 

stofemissies te minimaliseren. Stoffilters worden tijdig vervangen om de goede 

werking te verzekeren.  

3. Vanaf 1 juli 2015 moet de terminal uitbater procedures en instructies voor de 

beheersing van de niet-geleide stofemissies ter beschikking hebben voor het eigen 

personeel en voor het personeel van derden die op het terrein activiteiten uitvoeren 

met een potentiële impact op de stofemissies. 

4. Gemorste stoffen die aanleiding kunnen geven tot stofvorming, worden na de 

beëindiging van de handeling zo snel mogelijk verwijderd.  

5. Vanaf 1 juli 2015 moeten stuivende stoffen van stuifcategorie SC1 in een gesloten 

opslagplaats of afgedekt met fijnmazige netten of zeilen worden opgeslagen. In geval 

van afdekking worden passende maatregelen genomen om stofemissies bij het vullen 

en afgraven van de opslaghoop tegen te gaan.  

Het aantal openingen in een gesloten opslagplaats is zo laag mogelijk. De openingen 

zijn zo klein mogelijk. Niet-functionele openingen worden dichtgemaakt. Functionele 

openingen in de gesloten opslagplaats worden zoveel mogelijk gesloten gehouden. Bij 

het vullen of het ledigen van een gesloten opslagplaats worden de overstortpunten zo 

ver mogelijk van de openingen geplaatst. 

  

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53476
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53439
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 ERKENDE CONTAINER-/RO-ROTERMINAL 

Een terminal die aan een aantal eisen voldoet kan door de havenkapitein-commandant 

erkend worden als containerterminal.  

Wat zijn inrichting betreft, moet de containerterminal aan volgende eisen voldoen om 

erkend te kunnen worden: 

1. De terminal moet omheind en afgesloten zijn zodat toegang door onbevoegden 

voorkomen wordt. 

2. De terminal moet doorlopend of semi-doorlopend bewaakt worden. Gedurende de 

periodes dat de terminal niet bewaakt is moeten de toegangspoorten met slot 

gesloten zijn. 

3. Aan de ingang een bord met de coördinaten van de terminalverantwoordelijke 

wordt aangebracht. Tevens dient bij de ingang van de erkende containerterminal 

/ ro-roterminal een inventaris van de aanwezige gevaarlijke goederen ter 

beschikking te zijn. 

4. Er moet een goedgekeurd havenbeveiligingsplan, een intern noodplan en 

segregatieplan voor de terminal bestaan. 

5. De terminal dient verhard te zijn en voorzien van een verharde verbindingsweg 

naar de dichtst bij gelegen rijweg. Er moeten minimaal twee onafhankelijke 

toegangen tot het terrein zijn. Deze toegangen dienen continu 24 u op 24 u en 

onmiddellijk opengesteld te kunnen worden op vraag van de brandweer of andere 

hulpdiensten. Op basis van de inplanting kan de brandweer steeds bijkomende 

toegangen vragen. 

6. De nodige middelen moeten te allen tijde op de terminal aanwezig zijn zodat 

resultaatgericht ingegrepen kan worden om te verhinderen dat verontreinigende 

of gevaarlijke stoffen bij calamiteit in het dokwater terecht komen. Ingeval van 

calamiteit moet er mogelijkheid zijn tot afsluiten van riool in geval van 

calamiteiten.  

7. Er moet tenminste 1 verplaatsbare lekbak aanwezig en beschikbaar zijn, ook de 

middelen om een lekkende container op de lekbak te plaatsen zijn vereist. 

De terminal-operator moet de havenkapitein-commandant, per aangetekend schrijven, 

uitdrukkelijk bevestigen: 

1. Dat aan zijn personeel onderrichtingen verstrekt werden tot naleving van de 

normen i.v.m. segregatie. 

2. Dat het personeel in bezit is van een certificaat IMDG opleiding. 

 Alle gevaarlijke goederen moeten tijdens hun vertoef op de terminal minstens 

20 m. verwijderd blijven van technisch zuiver ammoniumnitraat of 

ammoniumnitraatmeststoffen. 

 De in containers geladen gevaarlijke goederen moeten verpakt zijn in 

overeenstemming met de door de IMDG-Code (zeevaart) en ADN 

(binnenvaart) vastgestelde normen. 

 De bepalingen inzake maximum toegelaten hoeveelheden ontvlambare 

vloeistoffen moeten in acht genomen worden. 

3. Dat hij zijn opdrachtgevers steeds tijdig zal inlichten: 

 dat de overeenkomstige gevaarsetiketten van alle erin geladen gevaarlijke 

goederen op de containers moeten aangebracht zijn; 

 dat de containers voor de belading degelijk moeten gereinigd zijn.  
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 KORTSTONDIGE OPSLAG VAN VERPAKTE 

GEVAARLIJKE GOEDEREN EN 

VERONTREINIGENDE GOEDEREN OP 

VOORKAAIEN 

Op de doorvoeropslagplaatsen gelegen op de voorkaaien mogen gevaarlijke en/of 

verontreinigende goederen kortstondig opgeslagen worden mits aan volgende 

voorwaarden voldaan wordt:  

1. De bepalingen en termijnen voorzien onder III.3.4 (ligplaats) en III.3.5 

(behandeling en verblijf) moeten nageleefd worden.  

2. Voor het aan- of afvoeren van gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van 

en naar de opslagplaats blijft, zoals o.m. de verplichting een aangifte te doen bij 

de HKD, onverminderd van kracht.  

3. Op de opslagplaatsen geldt een absoluut rook- en vuurverbod dat door de 

concessiehouder of goederenbehandelaar door middel van duidelijke 

opschriftborden ter kennis van de gebruikers en het tewerkgesteld personeel 

dient te worden gebracht. Voor noodzakelijke werkzaamheden moet een 

schriftelijke toelating van de HKD aanwezig zijn waaruit blijkt dat de bedoelde 

werkzaamheden zijn toegelaten en de nodige voorzorgen zijn getroffen.  

4. Er moet een duidelijk zichtbare vermelding worden aangebracht van de naam, het 

adres en het telefoonnummer van ten minste twee contactpersonen die voor 

noodgevallen onmiddellijk kunnen worden bereikt. Deze personen moeten binnen 

het uur op de site kunnen zijn.  

5. De gevaarlijke goederen dienen verpakt, gemerkt en geëtiketteerd te zijn zoals 

voorzien in III.3.6. Indien de verpakking beschadigd is of wordt, dienen 

onmiddellijk maatregelen te worden getroffen zoals voorzien in III.3.7.  

6. De in III.3.8 vermelde segregatievoorschriften van de verschillende klassen 

dienen strikt in acht genomen te worden.  

7. Indien de goederenbehandelaar vaststelt dat er zich op de opslagplaats 

gebeurtenissen voordoen m.b.t. gevaarlijke goederen, die ernstige gevolgen 

hebben of kunnen hebben, dienen zij onverwijld de nodige meldingen aan de 

bevoegde autoriteiten te doen.  

 MELDING 

1. Terminals moeten de behandelde gevaarlijke goederen op de voorkaai melden 

volgens onderstaande principes en inhoudsvereisten.  

2. De inventarislijsten moeten minstens 1 maal per dag worden opgemaakt en op 

verzoek per e-mail verzonden worden aan de HKD Deze lijsten moeten niet enkel de 

gevaarlijke goederen bevatten die op het tijdstip van rapportage op terminal staan 

maar ook de informatie van alle goederen die op de terminal afgevoerd of geladen 

werden sinds het vorige tijdstip van rapportage.  

3. Onderstaande informatie moet voor iedere behandelde partij opgenomen worden in 

de inventarislijst:  

a. containernummer en type (box, tank of reefer) (indien de goederen in 

container behandeld worden)  

b. aangiftenummer : dit is het DGN-nummer van de aangifte. Enkel voor 

goederen die niet in container behandeld worden. (conventioneel stukgoed)  
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c. aanvoerdatum  

d. verantwoordelijke ladingagent  

e. naam aanvoermiddel indien schip of lichter, in alle andere gevallen truck of 

trein vermelden  

f. aantal colli : enkel voor conventionele aangevoerde goederen  

g. soort verpakking : enkel voor conventionele aangevoerde goederen  

h. nettogewicht (in kg) : netto zoals vermeld op de documenten  

i. UN nummer  

j. IMDG-klasse + subklasse  

k. vlampunt (°C) voor goederen met IMDG-klasse 3 (of nevengevaar);  

l. locatie op terminal : exacte locatie waar goederen zich bevinden op de 

terminal  

m. naam afvoermiddel : bij aanvoer van de goederen de verwachte naam bij 

vertrek van de goederen de effectieve naam (voor truck of trein volstaat 

truck/trein)  

n. afvoerdatum : de effectieve datum dat de goederen aan boord geladen werden 

of afgehaald werden van kaai.  

o. locatie aan boord :in geval van export, de exacte stuwagepositie van de 

gevaarlijke goederen aan boord van het schip.  

p. Als alternatief mag hier, ten laatste op het tijdstip van vertrek van het schip, 

een kopie van het “Dangerous Cargo Manifest (DGM)” bezorgd worden.  

4. Het is dus mogelijk dat voor een aantal lijnen op de inventarislijst zowel aan- als 

afvoerdatum vermeld moeten worden. Als de afvoerdatum voor een partij gevaarlijke 

goederen werd aangevuld, moet in de volgende update van de inventarislijst die 

gestuurd wordt door de terminal, deze partij niet meer opgenomen worden.  

 LIGPLAATS VERPAKTE GOEDEREN  

1. Voor schepen die  

a. technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels en/of 

gekorrelde kunstmeststof op basis van ammoniumnitraat (III.9),  

b. toxische gassen (III.10),  

c. radioactieve stoffen (III.11) en  

d. springstoffen (III.12). 

aan boord behouden of dienen te lossen of te laden, zijn de desbetreffende 

bijzondere voorwaarden van toepassing. 

2. Voor gevaarlijke en/of schadelijke verpakte stoffen van de klasse 2, 3, 6.1 of 8 

gelden volgende bijzondere voorwaarden:  

a. Het is de schipper of gezagvoerder van een schip met aan boord een 

gevaarlijke en/of schadelijke stof van deze klasse in verpakking, niet 

toegestaan zich met zijn schip te bevinden op een ligplaats van de categorie A, 

B, C of D, tenzij gehandeld wordt in overeenstemming met de onder III.3.9 

opgenomen tabellen en bepalingen.  

b. De plaats van stuwage van de gevaarlijke en/of schadelijke stof in het schip is 

bepalend voor het vaststellen van de ligplaats van het schip.  
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c. In geval van twijfel omtrent de juiste afstand van een ligplaats tot de dichtst 

bijgelegen woonconcentratie, bepaalt de havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde welke die afstand is.  

d. Bij de behandeling van deze stoffen dient een totaal rookverbod aan dek en in 

de ruimen te worden nageleefd en is het verboden dokwerkerhaken te 

gebruiken.  

e. In geval een hoeveelheid van 50 metrieke tonnen of meer wordt behandeld, 

moet het schip een telefoon aan boord hebben en moet er een brandleiding 

onder druk en bemand, voorzien zijn. Tijdens de behandeling moeten per ruim 

twee poederblusapparaten van het type ABC van minstens 12 kg aanwezig 

zijn.  

 BEHANDELING EN VERBLIJF VAN VERPAKTE 

GOEDEREN. 

Voor de behandeling en het vertoef van verpakte gevaarlijke goederen in de haven van 

Gent worden deze als volgt ingedeeld: 

1. goederen met een rechtstreekste behandeling en waarop eventueel bijzondere 

voorwaarden van toepassing zijn; 

2. goederen waarvan de verblijfsduur maximum 10 dagen is; 

3. alle overige IMDG goederen. 

Voor de voorgeschreven wijze van behandelen wordt ook verwezen naar III.3.10. Hierin 

vindt men in functie van het UN-nummer of men de goederen rechtstreeks moet 

afvoeren of gedurende maximum 10 dagen in het havengebied tijdelijk mag opslaan en 

zij al of niet aan bijzondere voorwaarden zijn onderworpen. 

III.3.5.1 Goederen met een rechtstreekste behandeling 

Omvat alle gevaarlijke goederen die rechtstreeks dienen behandeld en eventueel 

bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze goederen dienen rechtstreeks gelost 

of geladen, zonder vertoef op vrachtwagen, spoorwagon of kaai. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de milieuvbig 

unning (of omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit), moeten verpakte gevaarlijke goederen steeds rechtstreeks behandeld worden 

zonder verblijf op vrachtwagen, spoorwagon of kaai indien zij behoren tot onderstaande 

groepen: 

1. Alle gevaarlijke en/of schadelijke stoffen waarop bijzondere voorwaarden van 

toepassing zijn zoals bepaald in II.3 van dit reglement,  

 Technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels - 

bijzondere voorwaarden onder III.9;  

 Zeer toxische gassen - bijzondere voorwaarden onder III.10;  

 Radioactieve stoffen - bijzondere voorwaarden onder III.11;  

 Springstoffen - bijzondere voorwaarden onder III.12.  

2. Samengeperste, vloeibare of onder druk opgeloste gassen (IMDG klasse 2 

/ 2.1 / 2.2 / 2.3) indien zij ontvlambaar, giftig of corrosief zijn;  

3. Voor vloeistoffen (IMDG klasse 3) indien zij:  

 een vlampunt hebben gelijk aan of lager dan 23° C (closed cup), of  
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 vaste bestanddelen bevatten die ontplofbaar zijn in droge staat of bij 

onvoldoende doordrenking, of  

 bij contact met de lucht uit zichzelf ogenblikkelijk ontvlammen, of  

 slechts mogen vervoerd worden bij voldoende aanwezigheid van een 

welbepaalde andere vloeistof of van een flegmatiseermiddel, of onder 

bepaalde voorwaarden van temperatuur, of  

 gevaar voor besmetting opleveren.  

4. Voor vaste stoffen (IMDG klasse 4.1 / 4.2 /4.3) indien zij:  

 vermengd zijn met een vloeistof waarvan het vlampunt gelijk is aan of lager 

dan 21° C (closed cup), of  

 ontplofbaar zijn in droge staat of bij onvoldoende doordrenking, of  

 bij contact met de lucht uit zichzelf ogenblikkelijk ontvlammen, of  

 slechts mogen vervoerd worden bij voldoende doordrenking met een bepaalde 

vloeistof of bij voldoende aanwezigheid van een flegmatiseermiddel of van een 

inerte stof, of onder bepaalde voorwaarden van temperatuur, of  

 gevaar voor besmetting opleveren.  

3. De voorgeschreven behandeling voor producten die in de IMDG-Code onder een 

algemene benaming voorkomen is afhankelijk van hun fysische voorkomen (vast, 

vloeibaar of gasachtig) en hun gevaarlijke eigenschappen. Indien deze gegevens niet 

in de aangifte vermeld zijn, is steeds de rechtstreekse overslag van toepassing.  

4. Toegevoegd aan de voorwaarde van rechtstreekse behandeling kunnen de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde, steeds bijkomende voorzorg- en 

veiligheidsmaatregelen opleggen, in acht genomen de ligplaats van het schip of de 

plaats waar de goederen dienen te worden aangevoerd, de gevaarsgraad der 

producten, de aard van de in de nabijheid liggende goederen of gevestigde 

instellingen en de ter zake geldende reglementen.  

III.3.5.2 Goederen waarvan de verblijfsduur maximum 10 dagen is; 

1. Omvat alle gevaarlijke goederen die geen eigenschappen hebben zoals voor 

goederen met een rechtstreekse behandeling (III.3.5.1) en waarop geen bijzondere 

voorschriften van toepassing zijn. 

2. Deze goederen mogen in principe gedurende maximum 10 dagen maximum 10 

dagen op voorkaai vertoeven. 

3. Zij dienen op een daartoe geëigende plaats te worden gezet die geschikt is voor het 

vertoef van de desbetreffende goederen rekening houdend met hun aard, 

hoedanigheid en gevaarsgraad  

4. De toegelaten hoeveelheden zijn in principe onbeperkt, behoudens het recht van de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde om, uit hoofde van specifieke 

omstandigheden, een limiet te bepalen.  

5. In uitzonderlijke gevallen kunnen de havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde op grond van een tijdig ingediend, schriftelijk en gemotiveerd verzoek 

deze termijn van 10 dagen, conform artikel 1.1.2. van de VLAREM II voor 

kortstondige opslag, verlengen tot maximum 30 opeenvolgende kalenderdagen voor 

IMDG-goederen of voor een welbepaalde periode voor de andere dan IMDG-

goederen. Indien de gevaarlijke en/of schadelijke stoffen bijkomend in container(s) 

verpakt zijn, dient in dit verzoek het (de) betreffende containernummer(s)  worden 

vermeld.  
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III.3.5.3 Overige goederen 

1. Voor de overige gevaarlijke en/of schadelijke stoffen zijn de toegelaten hoeveelheden 

in principe onbeperkt behoudens het recht van de havenkapitein(-commandant) of 

zijn afgevaardigde om, uit hoofde van specifieke omstandigheden, een limiet te 

bepalen.  

2. Doorvoergoederen op voorkaaien die niet gevaarlijk zijn mogen voor kortstondige 

opslag in principe 6 maanden op de voorkaai vertoeven. Hierop kan een afwijking 

worden toegestaan door de havenkapitein-commandant of de havenkapitein.  

a. Voor doorvoergoederen op achterterreinen gelden de volgende 

verblijfstermijnen voor tijdelijke opslag (VLAREM vergunningsplicht klasse 1, 2 

of 3 volgens rubriek 48):  

i. bij gevaarlijke goederen: 6 maanden;  

ii. bij niet gevaarlijke goederen: 12 maanden.  

b. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de desbetreffende 

regelingen voorzien in VLAREM II (Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 

1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne). Alle 

gevaarlijke en/of schadelijke stoffen die worden aangewend als 

productiemateriaal en waarvoor een geldige opslagvergunning werd bekomen, 

vallen buiten de toepassing van onderhavig artikel.  

III.3.5.4 Afwijkingen 

1. In afwijking van de voorschriften betreffende de rechtstreekse behandeling mogen de 

producten vermeld in III.3.5.1, indien ze in gesloten containers, al dan niet op 

trailers, geladen zijn, gedurende maximum 10 opeenvolgende kalenderdagen op een 

door de havenkapitein-commandant erkende container- of ro-ro-terminal vertoeven, 

indien aan de hierna vermelde voorwaarden wordt voldaan.  

a. De overeenkomstige gevaaretiketten, conform de IMDG-code of in 

voorkomend geval andere nationale of internationale voorschriften naargelang 

de transportmodi, van alle daarin geladen gevaarlijke en/of schadelijke stoffen 

moeten op de containers aangebracht zijn;  

b. de wettelijke normen i.v.m. de segregatie aan boord, conform de IMDG-code 

of in voorkomend geval andere nationale of internationale voorschriften 

naargelang de transportmodi, en de scheidingsvoorschriften op 

doorvoeropslagplaatsen en voorkaaien, zoals aangegeven in III.3.8, dienen 

nageleefd;  

c. de containers moeten tijdens hun vertoef op de terminal minstens 20 m. 

verwijderd blijven van containers geladen met technisch zuiver 

ammoniumnitraat of met ammoniumnitraat-meststoffen die de ontheffing 

genieten voorzien in het K.B. van 3 september 1958, gewijzigd bij KB 12 

januari 1960 en van alle overige niet in containers verpakte gevaarlijke en/of 

schadelijke stoffen;  

d. de containers moeten vóór de belading degelijk gereinigd zijn;  

e. de in containers geladen gevaarlijke en/of schadelijke stoffen moeten verpakt 

zijn in overeenstemming met de door de IMDG-code of in voorkomend geval 

andere nationale of internationale voorschriften naargelang de transportmodi, 

vastgestelde normen;  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 

 

87 

f. de bepalingen inzake maximum toegelaten hoeveelheden ontvlambare 

vloeistoffen dienen in acht genomen, zoals bepaald door de havenkapitein(-

commandant) of zijn afgevaardigde.  

2. Bovenvermelde afwijking is eveneens van toepassing op de tankcontainers, op 

voorwaarde dat deze tankcontainers voldoen aan de door de IMDG-code of in 

voorkomend geval andere nationale of internationale voorschriften naargelang de 

transportmodi, gestelde vereisten.  

3. Voor het behandelen van containers geladen met technisch zuiver ammoniumnitraat 

of ermee gelijkgestelde mengsels, of ammoniumnitraat-meststoffen die de ontheffing 

genieten voorzien in art. 2b) van het K.B. van 3 september 1958, gewijzigd bij KB 12 

januari 1960, kan eveneens een afwijking van het principe van rechtstreekse 

behandeling worden bekomen op voorwaarde dat de voorschriften vermeld in de ter 

zake geldende bijzondere bepalingen worden nageleefd.  

4. In de aangifte dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat de bewuste goederen zich in 

container bevinden.  

III.3.5.5 Bijkomende bepalingen  

1. Voor gevaarlijke en/of schadelijke verpakte stoffen van de klasse 2, 3, 6.1 of 8 

gelden volgende bijzondere voorwaarden:  

2. Bij de behandeling van deze stoffen dient een totaal rookverbod aan dek en in de 

ruimen te worden nageleefd en is het verboden dokwerkerhaken te gebruiken.  

3. In geval een hoeveelheid van 50 metrieke tonnen of meer wordt behandeld, moet 

het schip een telefoon aan boord hebben en moet er een brandleiding onder druk en 

bemand, voorzien zijn. Tijdens de behandeling moeten per ruim twee 

poederblusapparaten van het type ABC van minstens 12 kg aanwezig zijn.  

4. Alle gevaarlijke en/of schadelijke stoffen dienen verwijderd te worden gehouden van 

voedingsmiddelen en van algemene waren, alsmede van werkplaatsen en lokalen 

waar personen verblijven. De onderlinge scheiding van de gevaarlijke en/of 

schadelijke stoffen dient te gebeuren op de wijze zoals bepaald in de IMDG 

segregatie voorwaarden of de scheidingsvoorschriften op doorvoeropslagplaatsen en 

voorkaaien zoals voorzien onder III.3.8. De havenkapitein(-commandant) of zijn 

afgevaardigde kunnen op de scheidingsvoorschriften van III.3.8. afwijkingen 

toestaan.  

5. In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken mits voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde, werd 

bekomen.  

 VERPAKKING EN ETIKETTERING 

1. Indien de gevaarlijke en/of schadelijke stoffen verpakt zijn, dient de eigenaar van de 

goederen ervoor te zorgen dat deze degelijk geïdentificeerd, verpakt, gemerkt en 

gelabeld zijn conform de voorschriften van de IMDG-code of in voorkomend geval 

andere nationale of internationale voorschriften naargelang de transportmodi. 

Onnodige merken en labels moeten worden verwijderd.  

2. Bij ontvangst van gevaarlijke en/of schadelijke stoffen moet de goederenbehandelaar 

erop toezien dat de nodige documenten, certificaten, merken en labels aanwezig zijn. 

Indien de gevaarlijke goederen in een transporteenheid worden aangevoerd dient de 

controle enkel op de transporteenheid te worden uitgevoerd. 
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3. In geval hierop tekortkomingen worden vastgesteld die verder veilig vervoer of 

behandeling kunnen aantasten, dient hij onmiddellijk alle belanghebbenden hiervan 

op de hoogte te stellen ten einde aan deze tekortkomingen te verhelpen.  

4. Indien de gevaarlijke en/of schadelijke stoffen verpakt zijn, dient de verpakking te 

beantwoorden aan de voorschriften van de IMDG-code of aan deze voorzien door de 

ter zake in België uitgevaardigde wetten of reglementen, indien deze strenger zijn.  

5. Gevaarlijke en/of schadelijke stoffen waarvan de verpakking beschadigd is, mogen 

niet worden aangevoerd en moeten in voorkomend geval onmiddellijk degelijk 

worden herverpakt; desgevallend moet beschadigde verpakking deskundig worden 

hersteld. Deze handelingen dienen te gebeuren door toedoen van de eigenaar of de 

verscheper van de goederen op hun algehele verantwoordelijkheid en kosten. 

Chemicaliën in beschadigde of onbruikbare verpakking moeten worden afgevoerd 

naar vergunde inrichtingen.  

6. Indien deze verplichtingen niet worden nageleefd, zullen van ambtswege passende 

maatregelen worden genomen. De daaraan verbonden kosten zijn geheel ten laste 

van de betrokken eigenaar of verscheper van de goederen. 

 BESCHADIGDE VERPAKKING 

Wanneer gevaarlijke goederen, ingevolge beschadiging van verpakkingen een gevaar 

opleveren, moet de havengebruiker die dit vaststelt onverwijld de hulpdiensten 

verwittigen. De terminalverantwoordelijke moet de gevaarlijke zone afspannen en alle 

nodige maatregelen nemen om het gevaar in te perken. Hij zal onmiddellijk HKD hiervan 

verwittigen, en zich gedragen naar de door hen afgevaardigde en mondeling gegeven 

onderrichtingen. 

De activiteiten die nodig zijn om de gevaarlijke goederen na lekkage of beschadiging 

veilig verder te transporteren (herstellen, herverpakken, overpompen, …) mogen enkel 

uitgevoerd worden na toelating van HKD conform de voorgeschreven procedures. 
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 SCHEIDINGSVOORSCHRIFTEN 

(incl. primaire en secundaire etikettering) 

1. De tabel schrijft algemene scheidingsvoorschriften voor op basis van de 

gevarenklasse(n). Daarnaast kunnen individuele kenmerken van de betreffende 

producten het veilig bij elkaar plaatsen ervan beïnvloeden. Hiermee dient uiteraard 

rekening gehouden te worden.  

2. Onder “transporteenheden” wordt verstaan vracht- en tankvoertuigen, goederen- en 

tankwagons, vrachtcontainers en transporttanks.  

3. Er kunnen bijkomende vereisten opgelegd worden, zie bij de bijzondere 

voorwaarden. 

4. Omwille van specifieke omstandigheden kan de havenkapitein (-commandant) of zijn 

afgevaardigde desgevallend een afwijking (zowel versoepeling als beperking) 

toestaan. 

 

Toelichting 

 

 

 

* stoffen van dezelfde klasse mogen samen geladen worden zonder rekening te houden 

met de samenladingsvoorschriften die vereist worden voor het extra gevaaretiket, op 

voorwaarde dat de stoffen niet gevaarlijk met elkaar reageren. 

TRANSPORTEENHEDEN STUKGOEDEREN 

VERTIKAAL GEEN BEPERKING VERBODEN 

HORIZONTAAL GEEN BEPERKING MINIMUM 3 METER 

VERTIKAAL VERBODEN VERBODEN 

MINIMUM 6 METER 

3.

GESCHEIDEN DOOR EEN 

VRIJE ZONE OF EEN 

BRANDWERENDE MUUR

VERTIKAAL VERBODEN VERBODEN 

HORIZONTAAL MINIMUM 24 METER MINIMUM 24 METER 

MINIMUM 6 METER IN DE 

LENGTERICHTING EN 

MINIMUM 5 METER IN DE 

DWARSRICHTING 

1. OP VEILIGE AFSTAND 

2. GESCHEIDEN VAN
HORIZONTAAL 

GEEN BEPERKING 

SEGREGATIE 

VERTIKAAL / 

HORIZONTAAL 
GEEN BEPERKING X
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Klasse Etiket

1 Ontplofbare stoffen

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

3

1.3

Substanties en artikelen met massaal explosie gevaar

Substanties en artikelen met scherfwerkingsgevaar maar geen 

massaal explosie gevaar

Substanties en artikelen met vlamgevaar en/of een klein ontladingsgevaar 

of een klein scherfwerkingsgevaar maar geen massaal explosie gevaar

Niet brandbare, niet giftige gassen

Giftige gassen

Brandbare vloeistoffen

Brandbare gassen

Substanties en artikelen zonder significant gevaar

Zeer ongevoelige substanties met massaal explosie gevaar

Extreem ongevoelige artikelen zonder massaal explosie gevaar

Gassen

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

7

8

9

Brandbare vaste stoffen

Brandbare vaste stoffen

Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Brandbare stoffen indien contact met water

Infectueuze stoffen

Radioactieve stoffen en splijtstoffen

Corosieve substanties

Andere gevaarlijke substanties en artikelen

Oxiderende substanties & organische peroxiden

Oxyderende stoffen

Organische peroxiden

Toxische en besmettelijke substanties

Giftige stoffen
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 TABELLEN TOEGESTANE HOEVEELHEDEN 

VERPAKTE GOEDEREN 

Bepalingen: 

1. In de gevallen die in de tabellen 1a, 1b, 2a, 3b en 4b met “x” zijn aangeduid, is de 

aanwezigheid aan boord van het schip van de betrokken stof in de betrokken 

ligplaatscategorie niet toegestaan. 

2. Overschrijding van het maximum aantal tonnen nettogewicht of het maximum aantal 

verpakkingseenheden voor een stof afzonderlijk of voor een groep stoffen 

gezamenlijk, zoals dat is aangegeven op elke tabel voor elke verpakkingseenheid en 

voor elke ligplaatscategorie, is niet toegestaan. 

3. Bij verpakking van drums in containers is het maximum aantal tonnen nettogewicht  

voor tankcontainers van toepassing. 

4. Indien een combinatie van verschillende soorten stoffen of verschillende 

verpakkingseenheden aan boord tot verschillende ligplaatscategorieën leidt, dient de 

schipper of kapitein de ligplaats in te nemen van de in alfabetische volgorde laatste 

van die categorieën, of het verst verwijderd van de dichtst bijgelegen 

woonconcentratie.   

Opmerking: 

In de gevallen die in de tabellen 1a, 1b en 3b met “n” zijn aangeduid, is de betrokken 

verpakkingseenheid voor de betrokken stof niet toegestaan tenzij de havenkapitein(-

commandant) of zijn afgevaardige hierop afwijkingen toestaan. 
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Tabellen 1 (a t/m c), 2 (a t/m  c), 3 (a t/m d) en 4 (a t/m c): 

 

Tabel 1a  (ALFABETISH)  

 

IMDG-CODE: KLASSE 2 

CYLINDER 

50 liter of minder 

CYLINDER 

meer dan 50 liter tot en 

met 150 liter 

RESERVOIR 

1.000 liter of 

minder 

TANKCONTAINER 

Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie 

NAAM UN-nr A B C D A B C D A B C D A B C D 

ACETYLEEN 1001     X    X X X n X X X n 

ARSINE 2188 X    X X X n X X X n X X X n 

BOORTRICHLORIDE 1741     X n n n X X X n X X X n 

BROOMWATERSTOF 1048     X X   X X X  X X X n 

CARBONYLFLUORIDE 2417     X X   X X X  X X X  

CHLOOR 1017 X    X X   X X X  X X X  

CHLOORPENTAFLUORIDE 2548     X X   X X X  X X x  

CHLOORTRIFLUORIDE 1749     X    X X X n X X X n 

CHLOORWATERSTOF 1050 X    X X   X X X  X X X n 

CYANOGEEN 1026 X    X X X n X X X n X X X n 

DIBORAAN 1911 X    X X X n X X X n X X X n 

DICHLOORSILAAN 2189     X X n n X X X n X X X n 

FLUOR 1045 X    X X X n X X X n X X X n 

FOSFINE 2199     X X n n X X X n X X X n 

FOSGEEN 1076 X    X X   X X X  X X X n 

GERMAANWATERSTOF 2192     X X n n X X X n X X X n 

HEXAETHYLTETRAFOSFAAT 1612     X    X X X  X X X  

HEXAFLUORACETON 2420     X    X X X  X X X  

NITROSYLCHLORIDE 1069     X X n n X X X n X X X n 

SELEENHEXAFLUORIDE 2194 X    X X X  X X X  X X X  

SELEENWATERSTOF 2202 X    X X X n X X X n X X X n 

SILICIUMTETRAFLUORIDE 1859     X X X n X X X n X X X n 

STIBINE 2676 X    X X   X X X  X X X  

STIKSTOFMONOXIDE 1660     X X n n X X X n X X X n 

STIKSTOFPEROXIDE 1067 X    X    X X X  X X X n 

STIKSTOFTRIOXIDE 2421     X X   X X X  X X X  

TELLUURHEXAFLUORIDE 2195     X X   X X X  X X X  

TETRAETHYLDITHIOPYROFOSFAAT 1703     X X   X X X  X X X  

WOLFRAMHEXAFLUORIDE 2196     X X   X X X n X X X n 

ZUURSTOFDIFLUORIDE 2190 X    X X X  X X X  X X X  

ZWAVELDIOXIDE 1079 X    X X   X X X  X X X  

ZWAVELTETRAFLUORIDE 2418     X X   X X X  X X X  

ZWAVELWATERSTOF 1053     X X   X X X  X X X  

 1.25 2.5 5 12.5 0 5.25 10.5 22.5 0 0 0 100 0 0 0 25 

TON TON AANTAL AANTAL 

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht of maximum aantal verpakkingseenheden per 

schip voor de stoffen van deze tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie. 
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 Tabel 1a  (NUMERIEK)  CYLINDER CYLINDER RESERVOIR TANKCONTAINER 

  50 liter of minder meer dan 50 liter  

1.000 liter of 

minder       

 IMDG-CODE: KLASSE 2         tot en met 150 liter                 

  Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie 

UN-

nr. NAAM A B C D A B C D A B C D A B C D 

1001 ACETYLEEN         X       X X X n X X X n 

1017 CHLOOR X       X X     X X X   X X X   

1026 CYANOGEEN X       X X X n X X X n X X X n 

1045 FLUOR X       X X X n X X X n X X X n 

1048 BROOMWATERSTOF         X X     X X X   X X X n 

1050 CHLOORWATERSTOF X       X X     X X X   X X X n 

1053 ZWAVELWATERSTOF         X X     X X X   X X X   

1067 STIKSTOFPEROXIDE X       X       X X X   X X X n 

1069 NITROSYLCHLORIDE         X X n n X X X n X X X n 

1076 FOSGEEN X       X X     X X X   X X X n 

1079 ZWAVELDIOXIDE X       X X     X X X   X X X   

1612 HEXAETHYLTETRAFOSFAAT         X       X X X   X X X   

1660 STIKSTOFMONOXIDE         X X n n X X X n X X X n 

1703 TETRAETHYLDITHIOPYROFOSFAAT         X X     X X X   X X X   

1741 BOORTRICHLORIDE         X n n n X X X n X X X n 

1749 CHLOORTRIFLUORIDE         X       X X X n X X X n 

1859 SILICIUMTETRAFLUORIDE         X X X n X X X n X X X n 

1911 DIBORAAN X       X X X n X X X n X X X n 

2188 ARSINE X       X X X n X X X n X X X n 

2189 DICHLOORSILAAN         X X n n X X X n X X X n 

2190 ZUURSTOFDIFLUORIDE X       X X X   X X X   X X X   

2192 GERMAANWATERSTOF         X X n n X X X n X X X n 

2194 SELEENHEXAFLUORIDE X       X X X   X X X   X X X   

2195 TELLUURHEXAFLUORIDE         X X     X X X   X X X   

2196 WOLFRAMHEXAFLUORIDE         X X     X X X n X X X n 

2199 FOSFINE         X X n n X X X n X X X n 

2202 SELEENWATERSTOF X       X X X n X X X n X X X n 

2417 CARBONYLFLUORIDE         X X     X X X   X X X   

2418 ZWAVELTETRAFLUORIDE         X X     X X X   X X X   

2420 HEXAFLUORACETON         X       X X X   X X X   

2421 STIKSTOFTRIOXIDE         X X     X X X   X X X   

2548 CHLOORPENTAFLUORIDE         X X     X X X   X X x   

2676 STIBINE X       X X     X X X   X X X   

  1.25 2.5 5 12.5 0 5.25 10.5 22.5 0 0 0 100 0 0 0 25 

  TON TON AANTAL AANTAL 

                  

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht of maximum aantal verpakkingseenheden per 

schip voor de stoffen van deze tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie. 
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Tabel 1b (ALFABETISCH) 

 

IMDG-CODE: KLASSE 2 

CYLINDER 

50 liter of minder 

CYLINDER 

meer dan 50 liter 

tot en met 150 liter 

RESERVOIR 

1.000 liter of minder 

TANKCONTAINER 

Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie 

NAAM UN-

nr. 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

AMMONIAK watervrij 1005     X X   X X   X X X  

AMMONIAK oplossing 2073     X X   X X   X X X  

BOORTRIFLUORIDE 1008     X    X    X X X  

BROOMCHLORIDE 2901     X    X X   X X X  

CARBONYLSULFIDE 2204     X    X X   X X X  

COKESOVENGAS 1023     X    X X   X X   

CYANOGEENCHLORIDE 1589     X X n n X X X n X X X n 

DIMETHYLAMINE 1032     X    X X   X X   

ETHEEN sterk gekoeld, vloeibaar 1038     X    X X   X X   

ETHEEN samengeperst 1962     X    X X   X X   

ETHYLCHLORIDE 1037     X    X X   X X   

FOSFORPENTAFLUORIDE 2198     X X   X X   X X   

HEXAFLUORPROPYLEEN 1858     X    X X   X X   

KOOLMONOXIDE 1016     X X   X X   X X n n 

METHYLAMINE 1061     X    X X   X X   

METHYLBROMIDE 1062     X    X X   X X   

METHYLMERCAPTAAN 1064     X    X X   X X   

PROPEEN 1077     X    X X X  X X X  

SILAAN 2203     X    X X n n X X X n 

STIKSTOFTRIFLUORIDE 2451     X    X    X X   

SULFURYLFLUORIDE 2191     X X   X X X n X X X n 

TETRAETHYLPYROFOSFAAT 1705     X X   X X X  X X X  

TETRAETHYLDITHIOPYROFOSFAAT 1704                 

TETRAFLUORHYDRAZINE -     X    X    X X X  

TRIMETHYLAMINE 1083     X    X X   X X X  

 5 12.5 25 62.5 0 22.5 52

.5 

12

0 

0 25 100 300 0 0 25 50 

TON TON AANTAL AANTAL 

 Maximum aantal tonnen nettogewicht of maximum aantal verpakkingseenheden per 

schip voor de stoffen van deze tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie. 
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 Tabel 1b  (NUMERIEK)  CYLINDER CYLINDER RESERVOIR TANKCONTAINER 

  
50 liter of minder 

 

meer dan 50 liter 

tot en met 150 

liter 

1.000 liter 

of  minder   IMDG-CODE: KLASSE 2 

  Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie 

UN-

nr. NAAM A B C D A B C D A B C D A B C D 

- TETRAFLUORHYDRAZINE         X       X       X X X   

1005 AMMONIAK watervrij         X X     X X     X X X   

1008 BOORTRIFLUORIDE         X       X       X X X   

1016 KOOLMONOXIDE         X X     X X     X X n n 

1023 COKESOVENGAS         X       X X     X X     

1032 DIMETHYLAMINE         X       X X     X X     

1037 ETHYLCHLORIDE         X       X X     X X     

1038 ETHEEN sterk gekoeld, vloeibaar         X       X X     X X     

1061 METHYLAMINE         X       X X     X X     

1062 METHYLBROMIDE         X       X X     X X     

1064 METHYLMERCAPTAAN         X       X X     X X     

1077 PROPEEN         X       X X X   X X X   

1083 TRIMETHYLAMINE         X       X X     X X X   

1589 CYANOGEENCHLORIDE         X X n n X X X n X X X n 

1704 TETRAETHYLDITHIOPYROFOSFAAT                                 

1705 TETRAETHYLPYROFOSFAAT         X X     X X X   X X X   

1858 HEXAFLUORPROPYLEEN         X       X X     X X     

1962 ETHEEN samengeperst         X       X X     X X     

2073 AMMONIAK oplossing         X X     X X     X X X   

2191 SULFURYLFLUORIDE         X X     X X X n X X X n 

2198 FOSFORPENTAFLUORIDE         X X     X X     X X     

2203 SILAAN         X       X X n n X X X n 

2204 CARBONYLSULFIDE         X       X X     X X X   

2451 STIKSTOFTRIFLUORIDE         X       X       X X     

2901 BROOMCHLORIDE         X       X X     X X X   

  5 13 25 63 0 23 53 120 0 25 100 300 0 0 25 50 

  TON TON AANTAL AANTAL 

                  

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht of maximum aantal 

verpakkingseenheden per schip voor de stoffen van deze tabel gezamenlijk 

per ligplaatscategorie. 
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Tabel 1c 

 

IMDG code,  klasse 2 

 

 

 

Cylinder 

 

 

Cylinder 

 

Reservoir 

 

Tankcontainer 

 50 l of minder 

 

 

 

meer dan 50 l 

 t/m 150 l 

1000 l of minder  

 Ligplaatscategorie 

 

Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie 

 A B C D A B C D A B C D A B C D 

 

 

Stoffen die nog niet in 

tabellen 1a en 1b vermeld 

zijn, doch die volgens de 

IMDG-code voorzien 

moeten zijn van een 

gevaarsetiket 

‘BRANDBAAR’ en/of een 

gevaarsetiket  ‘GIFTIG’ (v) 

 

 

 

 

 

 

               

                

 12.5 25 62 250 0 52.5 120 525 0 50 150 750 0 25 50 100 

 TON TON AANTAL AANTAL 

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht of maximum aantal verpakkingseenheden per schip voor 

de stoffen van deze tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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Tabel 2a (ALFABETISCH) 

 

 

IMDG code: klasse 3 

 

 

Drum 

 

 

250 l of minder 

 

Tankcontainer 

 

 

 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

Naam UN-nr A B C D A B C D 

 

Acroleine 

 

1092 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Allylamine 2334 X    X X X  

Allylbromide 1099 X    X X   

Dimethylhydrazine 2382 X    X X   

Ethyleenimine 1185 X X   X X X  

Ethylisocyanaat 2481 X    X X   

Methylchloorformiaat 1238 X    X X   

Methylisocyanaat 2480 X X   X X X  

n-Propylisocyanaat 2482 X X   X X   

i-Propylisocyanaat 

 

2483 X X   X X   

  

0 

 

 

30 

 

60 

 

600 

 

0 

 

0 

 

500 

 

1000 

  

TON 

 

 

TON 

   

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van 

deze tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 

 

 

Tabel 2a (NUMERIEK) Drum Tankcontainer 

              

IMDG code: klasse 3 250 l of minder       
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  Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie 

              

UN-nr Naam A B C D A B C D 

1092 Acroleine X X     X X X   

1099 Allylbromide X       X X     

1185 Ethyleenimine X X     X X X   

1238 Methylchloorformiaat X       X X     

2334 Allylamine X       X X X   

2382 Dimethylhydrazine X       X X     

2480 Methylisocyanaat X X     X X X   

2481 Ethylisocyanaat X       X X     

2482 n-Propylisocyanaat X X     X X     

2483 i-Propylisocyanaat X X     X X     

  0 30 60 600 0 0 500 1000 

  TON TON 

          

  
Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze 

tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie   
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Tabel 2b 

 

IMDG code: klasse 3 

 

 

 

 

 

Drum 

 

 

250 l of minder 

 

 

 

Tankcontainer 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

  

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

Stoffen van de klassen 3.1 en 

3.2 die hierboven nog niet 

vermeld zijn doch die volgens 

de IMDG-code voorzien 

moeten zijn van een extra 

gevaarsetiket ‘Giftig’ 

 

 

  

  

0 

 

60 

 

600 

 

1500 

 

0 

 

500 

 

1000 

 

2000 

  

TON 

 

 

TON 

   

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze tabel 

gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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Tabel 2c 

 

IMDG code: klasse 3 

 

 

 

 

 

 

Drum 

 

Tankcontainer 

 

 

 

250 l of minder 

 

 

 

 

  

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

  

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

 

Stoffen van de klassen 3.1 en 3.2 

die hierboven nog niet vermeld zijn 

doch die volgens de IMDG-code 

geen extra gevaarsetiket ‘Giftig” 

behoeven te hebben 

 

 

  

  

0 

 

 

600 

 

1500 

 

onbeperkt 

 

0 

 

 

1000 

 

2000 

 

onbeperkt 

   

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze 

tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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Tabel 3a 

 

 

IMDG code: klasse 6.1 

 

 

 

 

Drum 

 

 

250 l of minder 

 

Tankcontainer 

 

 

 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

Naam 

 

UN-nr 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Arseentrichloride 

 

 

1560 

 

x 

    

x 

 

x 

 

x 

 

Chloorpichrine 

 

1580 x    x x   

Ethyldichloorsarsine 

 

1892 x    x x   

  

0 

 

 

180 

 

1800 

 

4500 

 

0 

 

0 

 

1000 

 

3000 

  

TON 

 

 

TON 

   

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze 

tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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Tabel 3b 

 

IMDG code,  klasse 6.1 

 

 

 

Cylinder 

 

 

Cylinder 

 

Reservoir 

 

Tankcontainer 

  

50 l of minder 

 

 

 

 

meer dan 50 l 

 t/m 150 l 

 

1000 l of minder 

 

  

 

Ligplaatscategorie 

 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

Naam UN-nr A B C D A B C D A B C D A B C D 

 

Blauwzuur 

 

1051 

 

X 

    

X 

 

X 

 

n 

 

n 

 

X 

 

X 

 

X 

 

n 

 

X 

 

X 

 

n 

 

n 

 

Blauwzuur 

 

 

1614 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

n 

 

n 

 

X 

 

X 

 

X 

 

n 

 

X 

 

X 

 

n 

 

n 

  

0 

 

 

2.5 

 

5 

 

12.5 

 

0 

 

0 

 

10.5 

 

 

22.5 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

25 

  

TON 

 

 

TON 

 

AANTAL 

 

AANTAL 

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht of maximum aantal verpakkingseenheden per schip 

voor de stoffen van deze tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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Tabel 3c (ALFABETISCH) 

 

 

IMDG code: klasse 6.1 

 

 

 

 

Drum 

 

 

250 l of minder 

 

Tankcontainer 

 

 

 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

Naam 

 

UN-nr 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Chloroform 
 

1888 

 

X 
   

 

X 
   

Ethylbromide 1891 X    X    

Koolstoftetrachloride 1846 X    X    

Methyljodide 2644 X    X    

Trichlooracetaldehyde 2075 X    X    

Trichloorethyleen 1710 X    
X 

 
   

 
 

0 

 

600 

 

1500 

 

onbeperkt 

 

0 

 

1000 

 

2000 

 

onbeperkt 

  

TON 

 

 

TON 

   

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze 

tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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Tabel 3c (NUMERIEK) Drum Tankcontainer 

              

IMDG code: klasse 6.1 250 l of minder       

                  

                  

  Ligplaatscategorie Ligplaatscategorie 

              

UN-

nr Naam A B C D A B C D 

1710 Trichloorethyleen X       X       

1846 Koolstoftetrachloride X       X       

1888 Chloroform X       X       

1891 Ethylbromide X       X       

2075 Trichlooracetaldehyde X       X       

2644 Methyljodide X       X       

  0 600 1500 onbeperkt 0 1000 2000 onbeperkt 

  TON TON 

          

  
Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze 

tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie   
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Tabel 3d 

 

 

IMDG code: klasse 6.1 

 

 

 

 

Drum 

 

 

250 l of minder 

 

Tankcontainer 

 

 

 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

 

 

 

Stoffen van de klasse 6.1 die 

hierboven nog niet vermeld zijn 

doch die volgens de IMDG-code 

voorzien moeten zijn van een extra 

gevaarsetiket “BRANDBAAR” 

 

 

 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

       

        

        

        

        

 

 

       

  

0 

 

 

60 

 

600 

 

1500 

 

0 

 

500 

 

1000 

 

2000 

  

TON 

 

 

TON 

   

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze 

tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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Tabel 4a 

 

 

IMDG code: klasse 8 

 

 

 

 

Drum 

 

 

250 l of minder 

 

Tankcontainer 

 

 

 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

Naam 

 

UN-nr 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

Fluorwaterstof sol. 

 

 

1790 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

60 

 

 

600 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 

 

Salpeterzuur 

 

2032 

 

0 

 

600 

 

1500 

 

onbeperkt 

 

0 

 

0 

 

200 

 

500 

 

Zwavelzuur 

 

 

1831 

 

0 

 

600 

 

1500 

 

onbeperkt 

 

0 

 

0 

 

0 

 

200 

  

TON 

 

 

TON 

   

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze 

tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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Tabel 4b 

 

IMDG code,  klasse 8 

 

Cylinder 

 

 

Cylinder 

 

Reservoir 

 

Tankcontainer 

 50 l of minder 

 

 

meer dan 50 l 

 t/m 150 l 

1000 l of minder  

  

Ligplaatscategorie 

 

Ligplaatscate- 

gorie 

Ligplaatscate- 

gorie 

 

Ligplaatscategorie 

 

 

Naam 

 

 

 

 

UN-nr A B C D A B C D A B C D A B C D 

 

Fluorwaterstof 

anh. 

 

 

1052 

 

X 

    

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

Fluorwaterstof/ 

zwavelzuur 

 

 

1786 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

  

0 

 

 

12.5 

 

25 

 

62.5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

120 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

25 

  

TON 

 

 

TON 

 

AANTAL 

 

AANTAL 

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht of maximum aantal verpakkingseenheden per schip voor 

de stoffen van deze tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 

 

 

 

Tabel  4c 

 

 

IMDG code: klasse 8 

 

 

 

 

Drum 

 

 

250 l of minder 

 

Tankcontainer 

 

 

 

 

 

Ligplaatscategorie 

 

Ligplaatscategorie 
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Stoffen van de klasse 8 die 

hierboven nog niet vermeld zijn en 

geen vaste stof zijn 

 

 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

       

        

        

        

        

 

 

       

  

0 

 

 

600 

 

1500 

 

onbeperkt 

 

0 

 

1000 

 

2000 

 

onbeperkt 

  

TON 

 

 

TON 

   

  

Maximum aantal tonnen nettogewicht per schip voor de stoffen van deze 

tabel gezamenlijk per ligplaatscategorie 
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 VOORGESCHREVEN WIJZE VAN BEHANDELEN 

VERPAKTE GOEDEREN 

III.3.10.1 Verklaring der gebruikte afkortingen 

1. In de eerste kolom wordt het UN-nummer opgegeven.  

2. In de tweede kolom wordt de behandelingswijze gegeven. 

a. De voorgeschreven behandeling voor producten die in de IMDG-Code onder 

een algemene benaming voorkomen is afhankelijk van hun fysische 

voorkomen (vast, vloeibaar of gasachtig) en hun gevaarlijke eigenschappen. 

Indien deze gegevens niet in de aangifte vermeld zijn, is steeds de 

rechtstreekse overslag van toepassing. 

b. “R” 

Gevaarlijke goederen die steeds rechtstreeks behandeld moeten worden.  

c. “R10” 

Gevaarlijke goederen die rechtstreeks behandeld moeten worden maar 

wanneer ze in container geladen op een erkend container terminal (III.3.1) 

behandeld worden, 10 kalenderdagen op terminal mogen verblijven in het 

kader van een oponthoud in de transportketen.  

d. “10” 

Gevaarlijke goederen die 10 kalenderdagen mogen verblijven op een terminal 

in kader van een oponthoud in de transportketen.  

3. In de derde kolom wordt opgegeven of er bijzondere voorwaarden van 

toepassing zijn of extra informatie nodig is om de behandelingswijze in kolom 2 

correct te bepalen.  

Volgende opties zijn mogelijk: 

a. “BVRAD” 

Radioactieve Stoffen - III.11 is eveneens van toepassing bij het behandelen 

van deze gevaarlijke goederen.  

b. “BVSPR” 

Springstoffen – III.12 is eveneens van toepassing bij het behandelen van deze 

gevaarlijke goederen.  

c. “BVTAN”  

Technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels – III.9 is 

eveneens van toepassing bij het behandelen van deze gevaarlijke goederen.  

d. “BVZTG”  

Zeer toxische gassen – III.10 is eveneens van toepassing bij het behandelen 

van deze gevaarlijke goederen.  

e. “OV” 

De behandelingswijze is afhankelijk van het vlampunt (closed cup):  

o Gevaarlijke goederen met ontvlammingspunt kleiner dan 23°C moeten 

rechtstreeks behandeld worden.  

o Gevaarlijke goederen met een vlampunt groter dan of gelijk aan 23°C 

mogen 10 kalenderdagen verblijven in het kader van een oponthoud in 

de transportketen.  
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f. “TOECOM”  

Voor de behandeling van deze goederen moet een aparte toelating gevraagd 

worden aan de havenkapitein(-commandant)  

g. “VERB”  

Gevaarlijke goederen waaraan deze UN-nummers werden toegewezen mogen 

niet behandeld worden in de haven van Gent.  

h. “-” 

Er zijn geen bijkomende voorwaarden van toepassing bij behandelen van deze 

goederen naast de behandelingswijze zoals opgegeven in kolom 2 bij deze UN-

nummers 

Opmerking 

1. Goederen welke gedurende maximum 10 dagen in het havengebied mogen 

vertoeven, dienen op een plaats - afdak of op een achterkaai – gezet die geëigend is 

voor het vertoef van de desbetreffende goederen en die overeenkomt met hun aard, 

hoedanigheid en gevaarsgraad. 

2. Al deze goederen dienen verwijderd gehouden van alle gevaarlijke goederen, van 

voedingsmiddelen en van algemene waren, alsmede van werkplaatsen en lokalen 

waar personen verblijven. 

3. Vooraleer voor verscheping aan te bieden moet de verscheper van de goederen in 

het laatste amendement van de IMDG-code het desbetreffende UN-nummer 

raadplegen. De van toepassing zijnde voorschriften zoals “special provisions” (SP), 

“packing instructions” (p) en “tank provisions” TP moeten worden nageleefd. Tank 

Provisions hebben betrekking op het vervoermiddel zelf (tankcontainer), P en SP 

hebben betrekking op het product zelf: bv TP23 en SP76: verscheping enkel 

toegelaten mits toelating van de bevoegde nationale overheid (dit geldt ondermeer 

voor UNnrs 1966, 3239, 3240 en 3126 t/m 3133)  
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III.3.10.2 Tabel Voorgeschreven wijze van behandeling – IMDG 

UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV  

0004 R  BVSPR    0075 R  BVSPR    0153 R  BVSPR  

0005 R  BVSPR    0076 R  BVSPR    0154 R  BVSPR  

0006 R  BVSPR    0077 R  BVSPR    0155 R  BVSPR  

0007 R  BVSPR    0078 R  BVSPR    0159 R  BVSPR  

0009 R  BVSPR    0079 R  BVSPR    0160 R  BVSPR  

0010 R  BVSPR    0081 R  BVSPR    0161 R  BVSPR  

0012 R  BVSPR    0082 R  BVSPR    0167 R  BVSPR  

0014 R  BVSPR    0083 R  BVSPR    0168 R  BVSPR  

0015 R  BVSPR    0084 R  BVSPR    0169 R  BVSPR  

0016 R  BVSPR    0092 R  BVSPR    0171 R  BVSPR  

0018 R  BVSPR    0093 R  BVSPR    0173 R  BVSPR  

0019 R  BVSPR    0094 R  BVSPR    0174 R  BVSPR  

0020 VERB  VERB    0099 R  BVSPR    0180 R  BVSPR  

0021 VERB  VERB    0101 R  BVSPR    0181 R  BVSPR  

0027 R  BVSPR    0102 R  BVSPR    0182 R  BVSPR  

0028 R  BVSPR    0103 R  BVSPR    0183 R  BVSPR  

0029 R  BVSPR    0104 R  BVSPR    0186 R  BVSPR  

0030 R  BVSPR    0105 R  BVSPR    0190 R  BVSPR  

0033 R  BVSPR    0106 R  BVSPR    0191 R  BVSPR  

0034 R  BVSPR    0107 R  BVSPR    0192 R  BVSPR  

0035 R  BVSPR    0110 R  BVSPR    0193 R  BVSPR  

0037 R  BVSPR    0113 R  BVSPR    0194 R  BVSPR  

0038 R  BVSPR    0114 R  BVSPR    0195 R  BVSPR  

0039 R  BVSPR    0118 R  BVSPR    0196 R  BVSPR  

0042 R  BVSPR    0121 R  BVSPR    0197 R  BVSPR  

0043 R  BVSPR    0124 R  BVSPR    0204 R  BVSPR  

0044 R  BVSPR    0129 R  BVSPR    0207 R  BVSPR  

0048 R  BVSPR    0130 R  BVSPR    0208 R  BVSPR  

0049 R  BVSPR    0131 R  BVSPR    0209 R  BVSPR  

0050 R  BVSPR    0132 R  BVSPR    0212 R  BVSPR  

0054 R  BVSPR    0133 R  BVSPR    0213 R  BVSPR  

0055 R  BVSPR    0135 R  BVSPR    0214 R  BVSPR  

0056 R  BVSPR    0136 R  BVSPR    0215 R  BVSPR  

0059 R  BVSPR    0137 R  BVSPR    0216 R  BVSPR  

0060 R  BVSPR    0138 R  BVSPR    0217 R  BVSPR  

0065 R  BVSPR    0143 R  BVSPR    0218 R  BVSPR  

0066 R  BVSPR    0144 R  BVSPR    0219 R  BVSPR  

0070 R  BVSPR    0146 R  BVSPR    0220 R  BVSPR  

0072 R  BVSPR    0147 R  BVSPR    0221 R  BVSPR  

0073 R  BVSPR    0150 R  BVSPR    0222 R  BVSPR  

0074 R  BVSPR    0151 R  BVSPR    0224 R  BVSPR  
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UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV  

0225 R  BVSPR    0290 R  BVSPR    0339 R  BVSPR  

0226 R  BVSPR    0291 R  BVSPR    0340 R  BVSPR  

0234 R  BVSPR    0292 R  BVSPR    0341 R  BVSPR  

0235 R  BVSPR    0293 R  BVSPR    0342 R  BVSPR  

0236 R  BVSPR    0294 R  BVSPR    0343 R  BVSPR  

0237 R  BVSPR    0295 R  BVSPR    0344 R  BVSPR  

0238 R  BVSPR    0296 R  BVSPR    0345 R  BVSPR  

0240 R  BVSPR    0297 R  BVSPR    0346 R  BVSPR  

0241 R  BVSPR    0299 R  BVSPR    0347 R  BVSPR  

0242 R  BVSPR    0300 R  BVSPR    0348 R  BVSPR  

0243 R  BVSPR    0301 R  BVSPR    0349 R  BVSPR  

0244 R  BVSPR    0303 R  BVSPR    0350 R  BVSPR  

0245 R  BVSPR    0305 R  BVSPR    0351 R  BVSPR  

0246 R  BVSPR    0306 R  BVSPR    0352 R  BVSPR  

0247 R  BVSPR    0312 R  BVSPR    0353 R  BVSPR  

0248 R  BVSPR    0313 R  BVSPR    0354 R  BVSPR  

0249 R  BVSPR    0314 R  BVSPR    0355 R  BVSPR  

0250 R  BVSPR    0315 R  BVSPR    0356 R  BVSPR  

0254 R  BVSPR    0316 R  BVSPR    0357 R  BVSPR  

0255 R  BVSPR    0317 R  BVSPR    0358 R  BVSPR  

0257 R  BVSPR    0318 R  BVSPR    0359 R  BVSPR  

0266 R  BVSPR    0319 R  BVSPR    0360 R  BVSPR  

0267 R  BVSPR    0320 R  BVSPR    0361 R  BVSPR  

0268 R  BVSPR    0321 R  BVSPR    0362 R  BVSPR  

0271 R  BVSPR    0322 R  BVSPR    0363 R  BVSPR  

0272 R  BVSPR    0323 R  BVSPR    0364 R  BVSPR  

0275 R  BVSPR    0324 R  BVSPR    0365 R  BVSPR  

0276 R  BVSPR    0325 R  BVSPR    0366 R  BVSPR  

0277 R  BVSPR    0326 R  BVSPR    0367 R  BVSPR  

0278 R  BVSPR    0327 R  BVSPR    0368 R  BVSPR  

0279 R  BVSPR    0328 R  BVSPR    0369 R  BVSPR  

0280 R  BVSPR    0329 R  BVSPR    0370 R  BVSPR  

0281 R  BVSPR    0330 R  BVSPR    0371 R  BVSPR  

0282 R  BVSPR    0331 R  BVSPR    0372 R  BVSPR  

0283 R  BVSPR    0332 R  BVSPR    0373 R  BVSPR  

0284 R  BVSPR    0333 R  BVSPR    0374 R  BVSPR  

0285 R  BVSPR    0334 R  BVSPR    0375 R  BVSPR  

0286 R  BVSPR    0335 R  BVSPR    0376 R  BVSPR  

0287 R  BVSPR    0336 R  BVSPR    0377 R  BVSPR  

0288 R  BVSPR    0337 R  BVSPR    0378 R  BVSPR  

0289 R  BVSPR    0338 R  BVSPR    0379 R  BVSPR  
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UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV  

0380 R  BVSPR    0424 R  BVSPR    0465 R  BVSPR  

0381 R  BVSPR    0425 R  BVSPR    0466 R  BVSPR  

0382 R  BVSPR    0426 R  BVSPR    0467 R  BVSPR  

0383 R  BVSPR    0427 R  BVSPR    0468 R  BVSPR  

0384 R  BVSPR    0428 R  BVSPR    0469 R  BVSPR  

0385 R  BVSPR    0429 R  BVSPR    0470 R  BVSPR  

0386 R  BVSPR    0430 R  BVSPR    0471 R  BVSPR  

0387 R  BVSPR    0431 R10  BVSPR    0472 R  BVSPR  

0388 R  BVSPR    0432 R10  BVSPR    0473 R  BVSPR  

0389 R  BVSPR    0433 R  BVSPR    0474 R  BVSPR  

0390 R  BVSPR    0434 R  BVSPR    0475 R  BVSPR  

0391 R  BVSPR    0435 R  BVSPR    0476 R  BVSPR  

0392 R  BVSPR    0436 R  BVSPR    0477 R  BVSPR  

0393 R  BVSPR    0437 R  BVSPR    0478 R  BVSPR  

0394 R  BVSPR    0438 R  BVSPR    0479 R  BVSPR  

0395 R  BVSPR    0439 R  BVSPR    0480 R  BVSPR  

0396 R  BVSPR    0440 R  BVSPR    0481 R  BVSPR  

0397 R  BVSPR    0441 R  BVSPR    0482 R  BVSPR  

0398 R  BVSPR    0442 R  BVSPR    0483 R  BVSPR  

0399 R  BVSPR    0443 R  BVSPR    0484 R  BVSPR  

0400 R  BVSPR    0444 R  BVSPR    0485 R  BVSPR  

0401 R  BVSPR    0445 R  BVSPR    0486 R  BVSPR  

0402 R  BVSPR    0446 R  BVSPR    0487 R  BVSPR  

0403 R  BVSPR    0447 R  BVSPR    0488 R  BVSPR  

0404 R  BVSPR    0448 R  BVSPR    0489 R  BVSPR  

0405 R  BVSPR    0449 R  BVSPR    0490 R  BVSPR  

0406 R  BVSPR    0450 R  BVSPR    0491 R  BVSPR  

0407 R  BVSPR    0451 R  BVSPR    0492 R  BVSPR  

0408 R  BVSPR    0452 R  BVSPR    0493 R  BVSPR  

0409 R  BVSPR    0453 R  BVSPR    0494 R  BVSPR  

0410 R  BVSPR    0454 R  BVSPR    0495 R  BVSPR  

0411 R  BVSPR    0455 R  BVSPR    0496 R  BVSPR  

0412 R  BVSPR    0456 R  BVSPR    0497 R  BVSPR  

0413 R  BVSPR    0457 R  BVSPR    0498 R  BVSPR  

0414 R  BVSPR    0458 R  BVSPR    0499 R  BVSPR  

0415 R  BVSPR    0459 R  BVSPR    0500 R  BVSPR  

0417 R  BVSPR    0460 R  BVSPR    0501 R  BVSPR  

0418 R  BVSPR    0461 R  BVSPR    0502 R  BVSPR  

0419 R  BVSPR    0462 R  BVSPR    0503 R10  BVSPR  

0420 R  BVSPR    0463 R  BVSPR    0504 R  BVSPR  

0421 R  BVSPR    0464 R  BVSPR    0505 R  BVSPR  
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UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV  

0506 R  BVSPR    1049 R10  -    1099 R10  OV  

0507 R  BVSPR    1050 R10  -    1100 R10  OV  

0508 R  BVSPR    1051 R10  -    1104 R10  OV  

0509 R  BVSPR    1052 10 -    1105 R10  OV  

1001 R10  -    1053 R  BVZTG    1106 R10  OV  

1002 10 -    1055 R10  -    1107 R10  OV  

1003 10 -    1056 10 -    1108 R10  OV  

1005 R10  -    1057 R10  -    1109 R10  OV  

1006 10 -    1058 10 -    1110 R10  OV  

1008 R  BVZTG    1060 R10  -    1111 R10  OV  

1009 10 -    1061 R10  -    1112 R10  OV  

1010 R10  -    1062 R10  -    1113 R10  OV  

1011 R10  -    1063 R10  -    1114 R10  OV  

1012 R10  -    1064 R10  -    1120 R10  OV  

1013 10 -    1065 10 -    1123 R10  OV  

1016 R10  -    1066 10 -    1125 R10  OV  

1017 R  BVZTG    1067 R  BVZTG    1126 R10  OV  

1018 10 -    1069 R  BVZTG    1127 R10  OV  

1020 10 -    1070 10 -    1128 R10  OV  

1021 10 -    1071 R10  -    1129 R10  OV  

1022 10 -    1072 10 -    1130 R10  OV  

1023 R10  -    1073 10 -    1131 R10  OV  

1026 R  BVZTG    1075 R10  -    1133 R10  OV  

1027 R10  -    1076 R  BVZTG    1134 R10  OV  

1028 10 -    1077 R10  -    1135 0010 -  

1029 10 -    1078 10 -    1136 R10  OV  

1030 R10  -    1079 R  BVZTG    1139 R10  OV  

1032 R10  -    1080 10 -    1143 R10  -  

1033 R10  -    1081 R10  -    1144 R10  OV  

1035 R10  -    1082 R10  -    1145 R10  OV  

1036 R10  -    1083 R10  -    1146 R10  OV  

1037 R10  -    1085 R10  -    1147 R10  OV  

1038 R10  -    1086 R10  -    1148 R10  OV  

1039 R10  -    1087 R10  -    1149 R10  OV  

1040 R10  -    1088 R10  OV    1150 R10  OV  

1041 R10  -    1089 R10  OV    1152 R10  OV  

1043 10 -    1090 R10  OV    1153 R10  OV  

1044 10 -    1091 R10  OV    1154 R10  OV  

1045 R  BVZTG    1092 R10  -    1155 R10  OV  

1046 10 -    1093 R10  OV    1156 R10  OV  

1048 R  BVZTG    1098 R10  -    1157 R10  OV  
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UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV  

1158 R10  OV    1204 R  BVSPR    1265 R10  OV  

1159 R10  OV    1206 R10  OV    1266 R10  OV  

1160 R10  OV    1207 R10  OV    1267 R10  OV  

1161 R10  OV    1208 R10  OV    1268 R10  OV  

1162 R10  OV    1210 R10  OV    1272 R10  OV  

1163 R10  -    1212 R10  OV    1274 R10  OV  

1164 R10  OV    1213 R10  OV    1275 R10  OV  

1165 R10  OV    1214 R10  OV    1276 R10  OV  

1166 R10  OV    1216 R10  OV    1277 R10  OV  

1167 R10  OV    1218 R10  OV    1278 R10  OV  

1169 R10  OV    1219 R10  OV    1279 R10  OV  

1170 R10  OV    1220 R10  OV    1280 R10  OV  

1171 R10  OV    1221 R10  OV    1281 R10  OV  

1172 R10  OV    1222 R10  OV    1282 R10  OV  

1173 R10  OV    1223 R10  OV    1286 R10  OV  

1175 R10  OV    1224 R10  OV    1287 R10  OV  

1176 R10  OV    1228 R10  OV    1288 R10  OV  

1177 R10  OV    1229 R10  OV    1289 R10  OV  

1178 R10  OV    1230 R10  OV    1292 R10  OV  

1179 R10  OV    1231 R10  OV    1293 R10  OV  

1180 R10  OV    1233 R10  OV    1294 R10  OV  

1181 10 -    1234 R10  OV    1295 R10  -  

1182 R10  -    1235 R10  OV    1296 R10  OV  

1183 R10  -    1237 R10  OV    1297 R10  OV  

1184 R10  OV    1238 R10  -    1298 R10  OV  

1185 R10  -    1239 R10  -    1299 R10  OV  

1188 R10  OV    1242 R10  -    1300 R10  OV  

1189 R10  OV    1243 R10  OV    1301 R10  OV  

1190 R10  OV    1244 R10  -    1302 R10  OV  

1191 R10  OV    1245 R10  OV    1303 R10  OV  

1192 R10  OV    1246 R10  OV    1304 R10  OV  

1193 R10  OV    1247 R10  OV    1305 R10  OV  

1194 R10  OV    1248 R10  OV    1306 R10  OV  

1195 R10  OV    1249 R10  OV    1307 R10  OV  

1196 R10  OV    1250 R10  OV    1308 R10  OV  

1197 R10  OV    1251 R10  -    1309 0010 -  

1198 R10  OV    1259 R10  -    1310 R  BVSPR  

1199 10 -    1261 R10  OV    1312 0010 -  

1201 R10  OV    1262 R10  OV    1313 0010 -  

1202 R10  OV    1263 R10  OV    1314 0010 -  

1203 R10  OV    1264 R10  OV    1318 0010 -  
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UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 

NUMMER  BEH  BV  

1320 R  BVSPR    1369 10 -    1419 0010 -  

1321 R  BVSPR    1372 10 -    1420 0010 -  

1322 R  BVSPR    1373 10 -    1421 0010 -  

1323 10 -    1374 R  BVSPR    1422 0010 -  

1324 10 -    1376 R  BVSPR    1423 R10  -  

1325 10 -    1378 10 -    1426 0010 -  

1326 10 -    1379 10 -    1427 0010 -  

1327 10 -    1380 10 -    1428 0010 -  

1328 10 -    1381 10 -    1431 0010 -  

1330 10 -    1382 10 -    1432 0010 -  

1331 10 -    1383 R  BVSPR    1433 0010 -  

1332 10 -    1384 10 -    1435 0010 -  

1333 10 -    1385 10 -    1436 0010 -  

1334 10 -    1386 R  BVSPR    1437 0010 -  

1336 R  BVSPR    1387 R  BVSPR    1438 0010 -  

1337 R  BVSPR    1389 R  BVSPR    1439 0010 -  

1338 10 -    1390 10 -    1442 0010 -  

1339 10 -    1391 10 -    1444 0010 -  

1340 10 -    1392 10 -    1445 0010 -  

1341 10 -    1393 R  BVSPR    1446 0010 -  

1343 10 -    1394 R  BVSPR    1447 0010 -  

1344 R  BVSPR    1395 R  BVSPR    1448 0010 -  

1345 10 -    1396 R  BVSPR    1449 0010 -  

1346 10 -    1397 10 -    1450 0010 -  

1347 R  BVSPR    1398 10 -    1451 0010 -  

1348 R  BVSPR    1400 10 -    1452 0010 -  

1349 R  BVSPR    1401 10 -    1453 0010 -  

1350 10 -    1402 10 -    1454 0010 -  

1352 10 -    1403 10 -    1455 0010 -  

1353 10 -    1404 10 -    1456 0010 -  

1354 R  BVSPR    1405 R10  -    1457 0010 -  

1355 R  BVSPR    1407 10 -    1458 0010 -  

1356 R  BVSPR    1408 10 -    1459 0010 -  

1357 R  BVSPR    1409 10 -    1461 0010 -  

1358 10 -    1410 10 -    1462 0010 -  

1360 10 -    1411 10 -    1463 0010 -  

1361 10 -    1413 10 -    1465 0010 -  

1362 10 -    1414 R10  -    1466 0010 -  

1363 10 -    1415 R10  -    1467 0010 -  

1364 10 -    1417 10 -    1469 0010 -  

1365 10 -    1418 R10  -    1470 0010 -  
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1471 10 -    1516 10 -    1587 0010 -  

1472 10 -    1517 R  BVSPR    1588 0010 -  

1473 10 -    1541 10 -    1589 R  BVZTG  

1474 10 -    1544 10 -    1590 0010 -  

1475 10 -    1545 10 -    1591 0010 -  

1476 10 -    1546 10 -    1593 0010 -  

1477 10 -    1547 10 -    1594 0010 -  

1479 10 -    1548 10 -    1595 0010 -  

1481 10 -    1549 10 -    1596 0010 -  

1482 10 -    1550 10 -    1597 0010 -  

1483 10 -    1551 10 -    1598 0010 -  

1484 10 -    1553 10 -    1599 0010 -  

1485 10 -    1554 10 -    1600 0010 -  

1486 10 -    1555 10 -    1601 0010 -  

1487 10 -    1556 10 -    1602 0010 -  

1488 10 -    1557 10 -    1603 0010 -  

1489 10 -    1558 10 -    1604 0010 -  

1490 10 -    1559 10 -    1605 0010 -  

1491 10 -    1560 10 -    1606 0010 -  

1492 10 -    1561 10 -    1607 0010 -  

1493 10 -    1562 10 -    1608 0010 -  

1494 10 -    1564 10 -    1611 0010 -  

1495 10 -    1565 10 -    1612 R  BVZTG  

1496 10 -    1566 10 -    1613 0010 -  

1498 10 -    1567 10 -    1614 0010 -  

1499 10 -    1569 10 -    1616 0010 -  

1500 10 -    1570 10 -    1617 0010 -  

1502 10 -    1571 R  BVSPR    1618 0010 -  

1503 10 -    1572 10 -    1620 0010 -  

1504 10 -    1573 10 -    1621 0010 -  

1505 10 -    1574 10 -    1622 0010 -  

1506 10 -    1575 10 -    1623 0010 -  

1507 10 -    1577 10 -    1624 0010 -  

1508 10 -    1578 10 -    1625 0010 -  

1509 10 -    1579 10 -    1626 0010 -  

1510 10 -    1580 10 -    1627 0010 -  

1511 10 -    1581 R  BVZTG    1629 0010 -  

1512 VERB  VERB    1582 R  BVZTG    1630 0010 -  

1513 10 -    1583 R10  -    1631 0010 -  

1514 10 -    1585 10 -    1634 0010 -  

1515 10 -    1586 10 -    1636 0010 -  
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1637 10 -    1685 10 -    1732 0010 -  

1638 10 -    1686 10 -    1733 0010 -  

1639 10 -    1687 10 -    1736 0010 -  

1640 10 -    1688 10 -    1737 0010 -  

1641 10 -    1689 10 -    1738 0010 -  

1642 10 -    1690 10 -    1739 0010 -  

1643 10 -    1691 10 -    1740 0010 -  

1644 10 -    1692 10 -    1741 R10  -  

1645 10 -    1693 10 -    1742 0010 -  

1646 10 -    1694 10 -    1743 0010 -  

1647 10 -    1695 10 -    1744 0010 -  

1648 R10  OV    1697 10 -    1745 0010 -  

1649 R10  -    1698 10 -    1746 0010 -  

1650 10 -    1699 10 -    1747 0010 -  

1651 10 -    1700 10 -    1748 0010 -  

1652 10 -    1701 10 -    1749 R  BVZTG  

1653 10 -    1702 10 -    1750 0010 -  

1654 10 -    1704 10 -    1751 0010 -  

1655 10 -    1707 10 -    1752 0010 -  

1656 10 -    1708 10 -    1753 0010 -  

1657 10 -    1709 10 -    1754 0010 -  

1658 10 -    1710 10 -    1755 0010 -  

1659 10 -    1711 10 -    1756 0010 -  

1660 R  BVZTG    1712 10 -    1757 0010 -  

1661 10 -    1713 10 -    1758 0010 -  

1662 10 -    1714 10 -    1759 0010 -  

1663 10 -    1715 10 -    1760 0010 -  

1664 10 -    1716 10 -    1761 0010 -  

1665 10 -    1717 R10  OV    1762 0010 -  

1669 10 -    1718 10 -    1763 0010 -  

1670 10 -    1719 10 -    1764 0010 -  

1671 10 -    1722 10 -    1765 0010 -  

1672 10 -    1723 R10  OV    1766 0010 -  

1673 10 -    1724 10 -    1767 0010 -  

1674 10 -    1725 10 -    1768 0010 -  

1677 10 -    1726 10 -    1769 0010 -  

1678 10 -    1727 10 -    1770 0010 -  

1679 10 -    1728 10 -    1771 0010 -  

1680 10 -    1729 10 -    1773 0010 -  

1683 10 -    1730 10 -    1774 0010 -  

1684 10 -    1731 10 -    1775 0010 -  
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1776 10 -    1823 10 -    1872 0010 -  

1777 10 -    1824 10 -    1873 0010 -  

1778 10 -    1825 10 -    1884 0010 -  

1779 10 -    1826 10 -    1885 0010 -  

1780 10 -    1827 10 -    1886 0010 -  

1781 10 -    1828 10 -    1887 0010 -  

1782 10 -    1829 10 -    1888 0010 -  

1783 10 -    1830 10 -    1889 0010 -  

1784 10 -    1831 10 -    1891 0010 -  

1786 10 -    1832 10 -    1892 0010 -  

1787 10 -    1833 10 -    1894 0010 -  

1788 10 -    1834 10 -    1895 0010 -  

1789 10 -    1835 10 -    1897 0010 -  

1790 10 -    1836 10 -    1898 0010 -  

1791 10 -    1837 10 -    1902 0010 -  

1792 10 -    1838 10 -    1903 0010 -  

1793 10 -    1839 10 -    1905 0010 -  

1794 10 -    1840 10 -    1906 0010 -  

1796 10 -    1841 10 -    1907 0010 -  

1798 10 -    1843 10 -    1908 0010 -  

1799 10 -    1845 10 -    1911 R  BVZTG  

1800 10 -    1846 10 -    1912 R10  -  

1801 10 -    1847 10 -    1913 0010 -  

1802 10 -    1848 10 -    1914 R10  OV  

1803 10 -    1849 10 -    1915 R10  OV  

1804 10 -    1851 10 -    1916 0010 -  

1805 10 -    1854 R10  -    1917 R10  OV  

1806 10 -    1855 R10  -    1918 R10  OV  

1807 10 -    1856 10 -    1919 R10  OV  

1808 10 -    1857 10 -    1920 R10  OV  

1809 10 -    1858 10 -    1921 R10  OV  

1810 10 -    1859 R  BVZTG    1922 R10  OV  

1811 10 -    1860 R10  -    1923 0010 -  

1812 10 -    1862 R10  OV    1928 R10  -  

1813 10 -    1863 R10  OV    1929 0010 -  

1814 10 -    1865 R10  OV    1931 0010 -  

1815 R10  OV    1866 R10  OV    1932 0010 -  

1816 10 -    1868 10 -    1935 0010 -  

1817 10 -    1869 10 -    1938 0010 -  

1818 10 -    1870 10 -    1939 0010 -  

1819 10 -    1871 10 -    1940 0010 -  
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1941 10 -    1992 R10  OV    2045 R10  OV  

1942 R10  BVTAN    1993 R10  OV    2046 R10  OV  

1944 10 -    1994 R10  -    2047 R10  OV  

1945 10 -    1999 R10  OV    2048 R10  OV  

1950 10 -    2000 10 -    2049 R10  OV  

1951 10 -    2001 10 -    2050 R10  OV  

1952 R10  -    2002 10 -    2051 0010 -  

1953 R10  -    2004 R10  -    2052 R10  OV  

1954 R10  -    2006 10 -    2053 R10  OV  

1955 R10  -    2008 10 -    2054 0010 -  

1956 10 -    2009 10 -    2055 R10  OV  

1957 R10  -    2010 10 -    2056 R10  OV  

1958 10 -    2011 10 -    2057 R10  OV  

1959 R10  -    2012 10 -    2058 R10  OV  

1961 R10  -    2013 10 -    2059 R  BVSPR  

1962 R10  -    2014 10 -    2067 R10  BVTAN  

1963 10 -    2015 10 -    2071 R10  BVTAN  

1964 R10  -    2016 R10  -    2073 R10  -  

1965 R10  -    2017 R10  -    2074 0010 -  

1966 R  TOECOM    2018 10 -    2075 0010 -  

1967 R10  -    2019 10 -    2076 0010 -  

1968 10 -    2020 10 -    2077 0010 -  

1969 R10  -    2021 10 -    2078 0010 -  

1970 10 -    2022 10 -    2079 0010 -  

1971 R10  -    2023 10 -    2186 VERB  VERB  

1972 R10  -    2024 10 -    2187 0010 -  

1973 10 -    2025 10 -    2188 R  BVZTG  

1974 10 -    2026 10 -    2189 R  BVZTG  

1975 R  BVZTG    2027 10 -    2190 R  BVZTG  

1976 10 -    2028 10 -    2191 R  BVZTG  

1977 10 -    2029 10 -    2192 R  BVZTG  

1978 R10  -    2030 10 -    2193 0010 -  

1982 10 -    2031 10 -    2194 R  BVZTG  

1983 10 -    2032 10 -    2195 R  BVZTG  

1984 10 -    2033 10 -    2196 R  BVZTG  

1986 R10  OV    2034 R10  -    2197 R10  -  

1987 R10  OV    2035 R10  -    2198 R  BVZTG  

1988 R10  OV    2036 10 -    2199 R  BVZTG  

1989 R10  OV    2037 R10  -    2200 R10  -  

1990 10 -    2038 10 -    2201 0010 -  

1991 R10  OV    2044 R10  -    2202 R  BVZTG  
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2203 R10  -    2252 R10  OV    2296 R10  OV  

2204 R  BVZTG    2253 10 -    2297 R10  OV  

2205 10 -    2254 10 -    2298 R10  OV  

2206 10 -    2256 R10  OV    2299 0010 -  

2208 10 -    2257 10 -    2300 0010 -  

2209 10 -    2258 10 -    2301 R10  OV  

2210 R10  -    2259 10 -    2302 R10  OV  

2211 10 -    2260 R10  OV    2303 R10  OV  

2212 10 -    2261 10 -    2304 0010 -  

2213 10 -    2262 10 -    2305 0010 -  

2214 10 -    2263 R10  OV    2306 0010 -  

2215 10 -    2264 10 -    2307 0010 -  

2216 10 -    2265 R10  OV    2308 0010 -  

2217 10 -    2266 R10  OV    2309 R10  OV  

2218 10 -    2267 10 -    2310 R10  OV  

2219 R10  OV    2269 10 -    2311 0010 -  

2222 R10  OV    2270 R10  OV    2312 0010 -  

2224 10 -    2271 R10  OV    2313 R10  OV  

2225 10 -    2272 10 -    2315 0010 -  

2226 10 -    2273 10 -    2316 0010 -  

2227 R10  OV    2274 10 -    2317 0010 -  

2232 10 -    2275 R10  OV    2318 0010 -  

2233 10 -    2276 R10  OV    2319 R10  OV  

2234 R10  OV    2277 R10  OV    2320 0010 -  

2235 10 -    2278 R10  OV    2321 0010 -  

2236 10 -    2279 10 -    2322 0010 -  

2237 10 -    2280 10 -    2323 R10  OV  

2238 R10  OV    2281 10 -    2324 R10  OV  

2239 10 -    2282 R10  OV    2325 R10  OV  

2240 10 -    2283 R10  OV    2326 0010 -  

2241 R10  OV    2284 R10  OV    2327 0010 -  

2242 R10  OV    2285 10 -    2328 0010 -  

2243 R10  OV    2286 R10  OV    2329 R10  OV  

2244 R10  OV    2287 R10  OV    2330 R10  OV  

2245 R10  OV    2288 R10  OV    2331 0010 -  

2246 R10  OV    2289 10 -    2332 R10  OV  

2247 R10  OV    2290 10 -    2333 R10  OV  

2248 10 -    2291 10 -    2334 R10  -  

2249 10 -    2293 R10  OV    2335 R10  OV  

2250 10 -    2294 10 -    2336 R10  OV  

2251 R10  OV    2295 10 -    2337 0010 -  
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2338 R10  OV    2383 R10  OV    2428 0010 -  

2339 R10  OV    2384 R10  OV    2429 0010 -  

2340 R10  OV    2385 R10  OV    2430 0010 -  

2341 R10  OV    2386 R10  OV    2431 0010 -  

2342 R10  OV    2387 R10  OV    2432 0010 -  

2343 R10  OV    2388 R10  OV    2433 0010 -  

2344 R10  OV    2389 R10  OV    2434 0010 -  

2345 R10  OV    2390 R10  OV    2435 0010 -  

2346 R10  OV    2391 R10  OV    2436 R10  OV  

2347 R10  OV    2392 R10  OV    2437 0010 -  

2348 R10  OV    2393 R10  OV    2438 R10  -  

2350 R10  OV    2394 R10  OV    2439 0010 -  

2351 R10  OV    2395 R10  OV    2440 0010 -  

2352 R10  OV    2396 R10  OV    2441 R10  -  

2353 R10  OV    2397 R10  OV    2442 0010 -  

2354 R10  OV    2398 R10  OV    2443 0010 -  

2356 R10  OV    2399 R10  OV    2444 0010 -  

2357 10 -    2400 R10  OV    2446 0010 -  

2358 R10  OV    2401 10 -    2447 R10  -  

2359 R10  OV    2402 R10  OV    2448 0010 -  

2360 R10  OV    2403 R10  OV    2451 0010 -  

2361 R10  OV    2404 R10  OV    2452 R10  -  

2362 R10  OV    2405 R10  OV    2453 0010 -  

2363 R10  OV    2406 R10  OV    2454 0010 -  

2364 R10  OV    2407 R10  -    2455 VERB  VERB  

2366 R10  OV    2409 R10  OV    2456 R10  OV  

2367 R10  OV    2410 R10  OV    2457 R10  OV  

2368 R10  OV    2411 R10  OV    2458 R10  OV  

2370 R10  OV    2412 R10  OV    2459 R10  OV  

2371 R10  OV    2413 R10  OV    2460 R10  OV  

2372 R10  OV    2414 R10  OV    2461 R10  OV  

2373 R10  OV    2416 R10  OV    2463 0010 -  

2374 R10  OV    2417 R  BVZTG    2464 0010 -  

2375 R10  OV    2418 R  BVZTG    2465 0010 -  

2376 R10  OV    2419 R10  -    2466 0010 -  

2377 R10  OV    2420 R  BVZTG    2468 0010 -  

2378 R10  OV    2421 R  BVZTG    2469 0010 -  

2379 R10  OV    2422 10 -    2470 0010 -  

2380 R10  OV    2424 10 -    2471 0010 -  

2381 R10  OV    2426 VERB  VERB    2473 0010 -  

2382 R10  -    2427 10 -    2474 0010 -  
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2475 10 -    2527 R10  OV    2586 0010 -  

2477 10 -    2528 R10  OV    2587 0010 -  

2478 R10  OV    2529 R10  OV    2588 0010 -  

2480 R10  -    2531 10 -    2589 0010 -  

2481 R10  OV    2533 10 -    2590 0010 -  

2482 R10  -    2534 R  BVZTG    2591 0010 -  

2483 R10  OV    2535 R10  OV    2599 0010 -  

2484 R10  -    2536 R10  OV    2601 R10  -  

2485 R10  OV    2538 10 -    2602 0010 -  

2486 R10  OV    2541 R10  OV    2603 R10  OV  

2487 10 -    2542 10 -    2604 0010 -  

2488 10 -    2545 10 -    2605 R10  OV  

2490 10 -    2546 10 -    2606 R10  -  

2491 10 -    2547 10 -    2607 R10  OV  

2493 R10  OV    2548 R  BVZTG    2608 R10  OV  

2495 10 -    2552 R10  -    2609 0010 -  

2496 10 -    2554 R10  OV    2610 R10  OV  

2498 R10  OV    2555 R  BVSPR    2611 0010 -  

2501 10 -    2556 R  BVSPR    2612 R10  OV  

2502 10 -    2557 R  BVSPR    2614 R10  OV  

2503 10 -    2558 10 -    2615 R10  OV  

2504 10 -    2560 R10  OV    2616 R10  OV  

2505 10 -    2561 R10  OV    2617 R10  OV  

2506 10 -    2564 10 -    2618 R10  OV  

2507 10 -    2565 10 -    2619 0010 -  

2508 10 -    2567 10 -    2620 R10  OV  

2509 10 -    2570 10 -    2621 R10  OV  

2511 10 -    2571 10 -    2622 R10  OV  

2512 10 -    2572 10 -    2623 R10  -  

2513 10 -    2573 10 -    2624 0010 -  

2514 R10  OV    2574 10 -    2626 R10  -  

2515 10 -    2576 10 -    2627 0010 -  

2516 10 -    2577 10 -    2628 0010 -  

2517 R10  -    2578 10 -    2629 0010 -  

2518 10 -    2579 10 -    2630 0010 -  

2520 R10  OV    2580 10 -    2642 0010 -  

2521 10 -    2581 10 -    2643 0010 -  

2522 10 -    2582 10 -    2644 0010 -  

2524 R10  OV    2583 10 -    2645 0010 -  

2525 10 -    2584 10 -    2646 0010 -  

2526 R10  OV    2585 10 -    2647 0010 -  
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2648 10 -    2707 R10  OV    2757 0010 -  

2649 10 -    2709 R10  OV    2758 R10  OV  

2650 10 -    2710 R10  OV    2759 0010 -  

2651 10 -    2713 10 -    2760 R10  OV  

2653 10 -    2714 10 -    2761 0010 -  

2655 10 -    2715 10 -    2762 R10  OV  

2656 10 -    2716 10 -    2763 0010 -  

2657 10 -    2717 10 -    2764 R10  OV  

2659 10 -    2719 10 -    2771 0010 -  

2660 10 -    2720 10 -    2772 R10  OV  

2661 10 -    2721 10 -    2775 0010 -  

2664 10 -    2722 10 -    2776 R10  OV  

2667 10 -    2723 10 -    2777 0010 -  

2668 10 -    2724 10 -    2778 R10  OV  

2669 10 -    2725 10 -    2779 0010 -  

2670 10 -    2726 10 -    2780 R10  OV  

2671 10 -    2727 10 -    2781 0010 -  

2672 10 -    2728 10 -    2782 R10  OV  

2673 10 -    2729 10 -    2783 0010 -  

2674 10 -    2730 10 -    2784 R10  OV  

2676 R  BVZTG    2732 10 -    2785 0010 -  

2677 10 -    2733 R10  OV    2786 0010 -  

2678 10 -    2734 10 -    2787 R10  OV  

2679 10 -    2735 10 -    2788 0010 -  

2680 10 -    2738 10 -    2789 0010 -  

2681 10 -    2739 10 -    2790 0010 -  

2682 10 -    2740 10 -    2793 0010 -  

2683 10 -    2741 10 -    2794 0010 -  

2684 R10  OV    2742 10 -    2795 0010 -  

2685 10 -    2743 10 -    2796 0010 -  

2686 10 -    2744 10 -    2797 0010 -  

2687 10 -    2745 10 -    2798 0010 -  

2688 10 -    2746 10 -    2799 0010 -  

2689 10 -    2747 10 -    2800 0010 -  

2690 10 -    2748 10 -    2801 0010 -  

2691 10 -    2749 R10  OV    2802 0010 -  

2692 10 -    2750 10 -    2803 0010 -  

2693 10 -    2751 10 -    2805 0010 -  

2698 10 -    2752 R10  OV    2806 0010 -  

2699 10 -    2753 10 -    2809 0010 -  

2705 10 -    2754 10 -    2810 0010 -  
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2811 10 -    2865 10 -    2931 0010 -  

2813 10 -    2869 10 -    2933 R10  OV  

2814 R10  -    2870 R10  -    2934 R10  OV  

2815 10 -    2871 10 -    2935 R10  OV  

2817 10 -    2872 10 -    2936 0010 -  

2818 10 -    2873 10 -    2937 0010 -  

2819 10 -    2874 10 -    2940 0010 -  

2820 10 -    2875 10 -    2941 0010 -  

2821 10 -    2876 10 -    2942 0010 -  

2822 10 -    2878 10 -    2943 R10  OV  

2823 10 -    2879 10 -    2945 R10  OV  

2826 10 -    2880 10 -    2946 0010 -  

2829 10 -    2881 R10  -    2947 R10  OV  

2830 10 -    2900 R10  -    2948 0010 -  

2831 10 -    2901 R  BVZTG    2949 0010 -  

2834 10 -    2902 10 -    2950 0010 -  

2835 10 -    2903 10 -    2956 0010 -  

2837 10 -    2904 10 -    2965 R10  -  

2838 R10  OV    2905 10 -    2966 0010 -  

2839 10 -    2907 R  BVSPR    2967 0010 -  

2840 R10  OV    2908 R  BVRAD    2968 0010 -  

2841 R10  OV    2909 R  BVRAD    2969 0010 -  

2842 R10  OV    2910 R  BVRAD    2977 R  BVRAD  

2844 10 -    2911 R  BVRAD    2978 R  BVRAD  

2845 R10  -    2912 R  BVRAD    2983 R10  OV  

2846 R10  -    2913 R  BVRAD    2984 0010 -  

2849 10 -    2915 R  BVRAD    2985 R10  OV  

2850 R10  OV    2916 R  BVRAD    2986 0010 -  

2851 10 -    2917 R  BVRAD    2987 0010 -  

2852 R  BVSPR    2919 R  BVRAD    2988 R10  -  

2853 10 -    2920 R10  OV    2989 0010 -  

2854 10 -    2921 R10  -    2990 R10  -  

2855 10 -    2922 10 -    2991 0010 -  

2856 10 -    2923 10 -    2992 0010 -  

2857 10 -    2924 R10  OV    2993 0010 -  

2858 10 -    2925 10 -    2994 0010 -  

2859 10 -    2926 R10  -    2995 0010 -  

2861 10 -    2927 10 -    2996 0010 -  

2862 10 -    2928 10 -    2997 0010 -  

2863 10 -    2929 10 -    2998 0010 -  

2864 10 -    2930 10 -    3005 0010 -  
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UN 
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3006 10 -    3086 10 -    3127 R10  -  

3009 10 -    3087 10 -    3128 0010 -  

3010 10 -    3088 10 -    3129 0010 -  

3011 10 -    3089 10 -    3130 0010 -  

3012 10 -    3090 10 -    3131 0010 -  

3013 10 -    3091 10 -    3132 0010 -  

3014 10 -    3092 R10  OV    3133 R10  -  

3015 10 -    3093 10 -    3134 0010 -  

3016 10 -    3094 10 -    3135 R10  -  

3017 10 -    3095 10 -    3136 0010 -  

3018 10 -    3096 10 -    3137 R10  -  

3019 10 -    3097 R10  -    3138 R10  -  

3020 10 -    3098 10 -    3139 0010 -  

3021 R10  OV    3099 10 -    3140 0010 -  

3022 R10  OV    3100 R10  -    3141 0010 -  

3023 10 -    3101 10 -    3142 0010 -  

3024 R10  OV    3102 10 -    3143 0010 -  

3025 10 -    3103 10 -    3144 0010 -  

3026 10 -    3104 10 -    3145 0010 -  

3027 10 -    3105 10 -    3146 0010 -  

3028 10 -    3106 10 -    3147 0010 -  

3048 10 -    3107 10 -    3148 0010 -  

3054 R10  OV    3108 10 -    3149 0010 -  

3055 10 -    3109 10 -    3150 R10  -  

3056 R10  OV    3110 10 -    3151 0010 -  

3057 R10  -    3111 R10  -    3152 0010 -  

3064 R  BVSPR    3112 R10  -    3153 R10  -  

3065 R10  OV    3113 R10  -    3154 R10  -  

3066 10 -    3114 R10  -    3155 0010 -  

3070 R10  -    3115 R10  -    3156 0010 -  

3071 10 -    3116 R10  -    3157 0010 -  

3072 R10  -    3117 R10  -    3158 0010 -  

3073 10 -    3118 R10  -    3159 0010 -  

3077 10 -    3119 R10  -    3160 R10  -  

3078 10 -    3120 R10  -    3161 R10  -  

3079 R10  OV    3121 R10  -    3162 R10  -  

3080 10 -    3122 10 -    3163 0010 -  

3082 10 -    3123 10 -    3164 0010 -  

3083 R  BVZTG    3124 10 -    3165 R10  OV  

3084 10 -    3125 10 -    3166 0010 -  

3085 10 -    3126 10 -    3167 R10  -  
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UN 

NUMMER  BEH  BV    

UN 
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3168 R10  -    3223 10 -    3264 0010 -  

3169 R10  -    3224 10 -    3265 0010 -  

3170 10 -    3225 10 -    3266 0010 -  

3171 10 -    3226 10 -    3267 0010 -  

3172 10 -    3227 10 -    3268 R10  BVSPR  

3174 10 -    3228 10 -    3269 R10  OV  

3175 10 -    3229 10 -    3270 0010 -  

3176 10 -    3230 10 -    3271 R10  OV  

3178 10 -    3231 R10  -    3272 R10  OV  

3179 10 -    3232 R10  -    3273 R10  OV  

3180 10 -    3233 R10  -    3274 R10  OV  

3181 10 -    3234 R10  -    3275 0010 -  

3182 10 -    3235 R10  -    3276 0010 -  

3183 R10  -    3236 R10  -    3277 0010 -  

3184 R10  -    3237 R10  -    3278 0010 -  

3185 R10  -    3238 R10  -    3279 0010 -  

3186 R10  -    3239 R10  -    3280 0010 -  

3187 R10  -    3240 R10  -    3281 0010 -  

3188 R10  -    3241 R10  -    3282 0010 -  

3189 10 -    3242 R10  -    3283 0010 -  

3190 10 -    3243 10 -    3284 0010 -  

3191 10 -    3244 10 -    3285 0010 -  

3192 10 -    3245 10 -    3286 R10  OV  

3194 R10  -    3246 10 -    3287 0010 -  

3200 R10  -    3247 10 -    3288 0010 -  

3205 10 -    3248 R10  OV    3289 0010 -  

3206 10 -    3249 10 -    3290 0010 -  

3208 10 -    3250 10 -    3291 R10  -  

3209 10 -    3251 R10  -    3292 0010 -  

3210 10 -    3252 R10  -    3293 0010 -  

3211 10 -    3253 10 -    3294 0010 -  

3212 10 -    3254 R10  -    3295 R10  OV  

3213 10 -    3255 R10  -    3296 0010 -  

3214 10 -    3256 R10  -    3297 0010 -  

3215 10 -    3257 10 -    3298 0010 -  

3216 10 -    3258 10 -    3299 0010 -  

3218 10 -    3259 10 -    3300 R10  -  

3219 10 -    3260 10 -    3301 R10  -  

3220 10 -    3261 10 -    3302 0010 -  

3221 R10  -    3262 10 -    3303 R10  -  

3222 R10  -    3263 10 -    3304 R10  -  
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UN 
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3305 R10  -    3348 10 -    3391 R10  -  

3306 R10  -    3349 10 -    3392 R10  -  

3307 R10  -    3350 R10  OV    3393 R10  -  

3308 R10  -    3351 10 -    3394 R10  -  

3309 R10  -    3352 10 -    3395 R10  -  

3310 R10  -    3354 R10  -    3396 R10  -  

3311 10 -    3355 R10  -    3397 R10  -  

3312 R10  -    3356 10 -    3398 R10  -  

3313 R10  -    3357 R  BVSPR    3399 R10  -  

3314 10 -    3358 10 -    3400 0010 -  

3315 10 -    3359 10 -    3401 0010 -  

3316 10 -    3360 10 -    3402 0010 -  

3317 R  BVSPR    3361 R10  -    3403 0010 -  

3318 R10  -    3362 R10  OV    3404 0010 -  

3319 R  BVSPR    3363 10 -    3405 0010 -  

3320 10 -    3364 R  BVSPR    3406 0010 -  

3321 R  BVRAD    3365 R  BVSPR    3407 0010 -  

3322 R  BVRAD    3366 R  BVSPR    3408 0010 -  

3323 R  BVRAD    3367 R  BVSPR    3409 0010 -  

3324 R  BVRAD    3368 R  BVSPR    3410 0010 -  

3325 R  BVRAD    3369 R  BVSPR    3411 0010 -  

3326 R  BVRAD    3370 R  BVSPR    3412 0010 -  

3327 R  BVRAD    3371 R10  OV    3413 0010 -  

3328 R  BVRAD    3373 R10  -    3414 0010 -  

3329 R  BVRAD    3374 R10  -    3415 0010 -  

3330 R  BVRAD    3375 R  BVSPR    3416 0010 -  

3331 R  BVRAD    3376 R  BVSPR    3417 0010 -  

3332 R  BVRAD    3377 10 -    3418 0010 -  

3333 R  BVRAD    3378 10 -    3419 0010 -  

3336 R10  OV    3379 R  BVSPR    3420 0010 -  

3337 10 -    3380 R  BVSPR    3421 0010 -  

3338 10 -    3381 R10  -    3422 0010 -  

3339 10 -    3382 R10  -    3423 0010 -  

3340 10 -    3383 R10  -    3424 0010 -  

3341 10 -    3384 R10  -    3425 0010 -  

3342 10 -    3385 R10  -    3426 0010 -  

3343 R  BVSPR    3386 R10  -    3427 0010 -  

3344 R  BVSPR    3387 R10  -    3428 0010 -  

3345 10 -    3388 R10  -    3429 0010 -  

3346 R10  OV    3389 R10  -    3430 0010 -  

3347 10 -    3390 R10  -    3431 0010 -  
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3432 10 -    3465 10 -    3497 0010 -  

3434 10 -    3466 10 -    3498 0010 -  

3436 10 -    3467 10 -    3499 0010 -  

3437 10 -    3468 R10  -    3500 0010 -  

3438 10 -    3469 R10  OV    3501 R10  -  

3439 10 -    3470 R10  OV    3502 R10  -  

3440 10 -    3471 10 -    3503 R10  -  

3441 10 -    3472 10 -    3504 R10  -  

3442 10 -    3473 R10  OV    3505 R10  -  

3443 10 -    3474 R  BVSPR    3506 0010 -  

3444 10 -    3475 R10  OV    3507 R  BVRAD  

3445 10 -    3476 R10  -    3508 0010 -  

3446 10 -    3477 10 -    3510 R10  -  

3447 10 -    3478 R10  -    3511 0010 -  

3448 10 -    3479 R10  -    3512 R10  -  

3449 10 -    3480 10 -    3513 0010 -  

3450 10 -    3481 10 -    3514 R10  -  

3451 10 -    3482 R10  -    3515 R10  -  

3452 10 -    3483 R10  -    3516 R10  -  

3453 10 -    3484 R10  OV    3517 R10  -  

3454 10 -    3485 10 -    3518 R10  -  

3455 10 -    3486 10 -    3519 R  BVZTG  

3456 10 -    3487 10 -    3520 R  BVZTG  

3457 10 -    3488 R10  -    3521 R  BVZTG  

3458 10 -    3489 R10  -    3522 R  BVZTG  

3459 10 -    3490 R10  -    3523 R  BVZTG  

3460 10 -    3491 R10  -    3524 R  BVZTG  

3462 10 -    3494 R10  OV    3525 R  BVZTG  

3463 10 -    3495 10 -    3526 R  BVZTG  

3464 10 -    3496 10 -          
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 INITIËLE ISOLERINGZONE 

III.3.11.1 Algemene bepalingen 

De initiële isoleringzone (I.I.Z.) is een cirkel met als middelpunt het lek of de calamiteit 

en als straal de initiële isoleringafstand in alle richtingen die men moet respecteren, 

indien een grote hoeveelheid (meer dan 200 liter) product gemorst is of lekt uit een 

grote verpakking of uit verscheidene kleine verpakkingen op de kaai of op het schip.   

Deze initiële isoleringcirkel geeft enkel de zone aan die waarschijnlijk zal worden 

aangetast tijdens de eerste 30 minuten na het incident.  Onmiddellijk na het incident 

moeten in functie van het soort product en de windrichting de noodzakelijke 

beschermingsmaatregelen door de brandweer en veiligheidsdiensten worden getroffen.   

Binnen de initiële isoleringcirkel moeten alle personen zich zo vlug mogelijk in zijwaartse 

richting en bovenwinds, weg van de plaats van het incident verwijderen en dit tot buiten 

de cirkel.  De mogelijke beschermingsmaatregelen worden getroffen te beginnen met het 

gebied dat het dichtst bij de plaats ligt waar de gevaarlijke substantie werd gemorst en 

zich zo met de wind mee verder verwijderend van de plaats van het incident.  Hier 

dienen de personen zo vlug als mogelijk een vluchtweg te nemen dwars op de 

windrichting.  Indien de te overbruggen afstand te groot is dan dient men binnen een 

gebouw te schuilen, waarin alle deuren en ramen worden gesloten, de ventilatie, de 

verwarming en de klimaatregeling volledig worden afgezet.  Blijf zo ver mogelijk 

verwijdert van vensters en blijf in contact met bevoegde personen.  Voertuigen zijn niet 

zo efficiënt als gebouwen, maar kunnen enige bescherming bieden gedurende een korte 

periode indien de ruiten gesloten zijn en het ventilatiesysteem is afgezet. 

De zone voor beschermingsmaatregelen (d.w.z. het gebied binnen hetwelk de mensen 

gevaar lopen te worden blootgesteld aan schadelijke substanties) is een vierkant 

waarvan de lengte en de breedte dezelfde zijn als de afstand met de wind mee waar een 

dampwolk van de gevaarlijke substantie nog een schadelijke invloed kan uitoefenen.  

Deze afstand is afhankelijk van het tijdstip (overdag of ‘s nachts) en van de 

weersomstandigheden (windsterkte, temperatuur, temperatuursinversie, …). 

III.3.11.2 Voorbeeld 

 

 

UN-

nr. 

 

I.I.Z. 

 

NAAM 

GROOT LEKi 

Initiële 

isolering 

in alle 

richtingen 

Zone bescherming- 

maatregelen 

overdag ‘s nachts 

1008 B 

(300 m 

zone) 

BORON TRIFLUORIDE 215 m 1,6 km 5,1 km 
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Overdag 

 

III.3.11.2.1 Lijst initïele isoleringszone 

De tabel geeft in functie van het UN nummer de initiële isoleringszone aan: 

 zone A: cirkel met straal van 100 m; 

 zone B: cirkel met straal van 300 m; 

 zone C: cirkel met straal van 500 m; 

 zone D: cirkel met straal van 1000 m. 

Deze tabel is niet toepasbaar op gevaarlijke en of schadelijke stoffen vervoerd 

in bulk, waarbij de terminal een erkende vergunning heeft van de bevoegde 

overheden m.b.t. het behandelen en opslaan van deze goederen en voorzien is 

van de nodige brandbestrijdingsmiddelen. 

De afstanden per product gebruikt voor de initiële isoleringzones en voor het 

nemen van beschermingsmaatregelen zijn enkel richtinggevend, want zij 

kunnen vergroten of verkleinen al naargelang het tijdstip en de 

weersomstandigheden !!!! 

III.3.11.2.2 Initiële isoleringszone numeriek 

Lijst initiële isoleringszone numeriek  

III.3.11.2.3 Initiële isoleringszone alfabetisch 

Lijst initiële isoleringszone alfabetisch 

  

file:///C:/Users/vryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE8C7HXU/III.3.11.12.2%20Initiële%20isoleringszone%20numeriek.docx
file:///C:/Users/vryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE8C7HXU/III.3.11.12.3%20Initiële%20isoleringszone%20alfabetisch.docx
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Bewust blanco pagina 
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 DEFINITIES  

“Biologisch afbreekbare detergenten” detergent of dispergeermiddel die afgebroken 

worden door de natuurlijke activiteit van levende micro-organismen, zoals bacteriën en 

schimmels. 

“Brandstoffen voor schepen”: elk product dat wordt gebruikt als brandstof voor de 

voortstuwings- of hulpwerktuigen van schepen.  

“Bunkeren”: het bevoorraden van een schip met brandstoffen zoals brandstofolie, 

smeerolie, vloeibaar aardgas (LNG),.chemicaliën (niet lading), ….  

“Bunkerschip”: een tankschip gebruikt voor het bevoorraden van schepen met 

brandstofolie, smeerolie of vloeibaar aardgas (LNG). 

“Debunkeren”: het omgekeerde van bunkeren of het verwijderen van brandstof. 

“Dispergeermiddelen (detergenten)”: olie oplossende middelen die worden gebruikt 

bij de bestrijding van olievlekken. 

 ERKENNINGSPROCEDURE 

Bedrijven die in de haven van Gent bunkeractiviteiten uitvoeren dienen te beschikken 

over een voorafgaande vergunning verleend door de havenkapitein(-commandant). Ook 

de opdrachtgevers voor de levering van bunkers, die niet met eigen vervoermiddelen 

worden uitgevoerd, dienen over deze vergunning te beschikken.  

Een kandidaat-dienstverlener kan hiertoe op elk moment een aanvraag indienen 

overeenkomstig een door de HKD vastgelegde procedure. De aanvraag vermeldt de 

specifieke modaliteiten van de beoogde bunkerdienst. In de vergunning kunnen 

voorwaarden worden opgelegd rekening houdend met de in de aanvraag vermelde 

modaliteiten.  

III.4.2.1 Aansprakelijkheid van de vergunninghouder 

De vergunninghouder sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake 

arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van 

derden bij de uitvoering van de vergunning. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de 

vergunning legt de vergunninghouder een attest voor waaruit de gewaarborgde 

aansprakelijkheid voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het 

verzoek van HKD. 

Het Havenbedrijf Gent neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor gebeurlijke 

schade of ongevallen, van welke aard ook, die zich zouden voordoen in verband met de 

uitvoering van de in de vergunning verleende diensten. 

De vergunninghouder vrijwaart het Havenbedrijf Gent volledige voor alle gebeurlijke 

vorderingen van derden ingevolge de uitvoering van onderhavige vergunning. 

De vergunninghouder is ertoe gehouden alle nodige voorzorgen en maatregelen te 

treffen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers van de 

vergunningverlenende overheid, van derden en van zijn eigen personeel en dat van zijn 

aangestelden/onderaannemers te waarborgen en om de orde op de plaats van 

tewerkstelling te garanderen. 
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De vergunninghouder verklaart kennis te hebben van de wetgeving betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het algemeen reglement op 

de arbeidsbescherming (A.R.A.B.), de codex over het welzijn op het werk, het algemeen 

reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) en alle andere wettelijke en 

reglementaire bepalingen terzake en verbindt zich ertoe die bepalingen nauwgezet toe te 

passen. 

De vergunninghouder is niet alleen aansprakelijk voor schade die door zijn daden of door 

daden van zijn aangestelden/onderaannemers wordt berokkend aan personen of 

andermans goederen maar ook voor de schade die wordt veroorzaakt door zijn 

nalatigheid of onvoorzichtigheid of door die van zijn aangestelden/onderaannemers. 

Indien de vergunninghouder zijn verplichtingen niet of gebrekkig naleeft kan het 

Havenbedrijf zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de concessiehouder. 

III.4.2.2 Onderaannemers 

Indien de vergunninghouder beroep doet op derde partijen voor de uitvoering van deze 

activiteit, moet deze derde partij eveneens in het bezit zijn van een vergunning. 

III.4.2.3 Voorwaarden 

Deze vergunning wordt verleend nadat aan volgende voorwaarden werd voldaan: 

Het bunkerbedrijf verklaart in de aanvraag dat: 

1. het enkel bunkerschepen zal inzetten die beschikken over de nodige geldige 

certificaten, indien relevant:  

 meetbrief of ijkbrief;  

 certificaat van onderzoek of communautair certificaat (binnenschepen); 

 certificaat van goedkeuring inzake ADN of regentbesluit m.b.t. brandbare 

vloeistoffen; 

 uitrustingsveiligheidscertificaat (zeeschepen). 

2. het enkel vrachtwagens, tankwagens, containers zal inzetten welke ADR gekeurd 

zijn 

3. alle meters jaarlijks geijkt worden 

4. de gebruikte materialen zoals laaddarmen, enz gecertificeerd zijn 

5. de ingezette middelen over voldoende materiaal beschikken om een overflow te 

bestrijden van de eigen ingezette middelen. 

6. de bunkerchecklists en bunker delivery notes correct zullen worden ingevuld 

7. te handelen volgens de bepalingen opgenomen inzake bunkeren in het Reglement 

gevaarlijke en/of schadelijke goederen voor de haven van Gent. 

Het bunkerbedrijf voegt op het moment van zijn aanvraag voor de bunkerschepen en 

andere vervoermiddelen kopijen van de desbetreffende certificaten toe.  

Bunkerbedrijven dienen specifiek op te geven welke brandstoffen zij wensen te bunkeren 

en voegen hiervan de MSDS sheets bij. Een recente MSDS sheet van het te bunkeren 

product is steeds op moment van bunkeren aanwezig. 

Een erkenning voor bunkeren van LNG zal alleen worden afgeleverd bij een positieve 

evaluatie van de bunker- en veiligheidsprocedures en andere mogelijke vereisten. Deze 

aanvraag samen met de nodige documenten dienen minstens 1 maand voor een eerste 

LNG bunkeroperatie toe te komen bij de HKD.  
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III.4.2.4 Geldigheid van de erkenning 

De erkenning dient slechts één keer aangevraagd te worden. Zolang er niets wijzigt aan 

het initieel ingediende en door de HKD goedgekeurde dossier, waarvoor het erkende 

bunkerbedrijf aan de erkenningsvoorwaarden blijft voldoen, is een hernieuwing niet 

nodig. 

De vergunninghouder stelt onmiddellijk de HKD in kennis van wijzigingen in exploitatie 

en wijzigingen of verlengingen met betrekking tot certificaten, meetbrieven, ijkbrieven of 

aanverwante documenten. De HKD beslist of de erkenning aan de nieuwe voorwaarden al 

dan niet kan worden behouden.  

Alle documenten, certificaten en checklists met betrekking tot de in de haven uitgevoerde 

bunkering en de gebruikte bunkerschepen en tankwagens moeten op eenvoudig verzoek 

aan de havenkapitein- (commandant) worden overgemaakt. 

 VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN BIJ HET 

BUNKEREN 

1. Zoals bepaald in artikel 3.6.4. van de APVHG dd. 01/01/2016 worden 

debunkeractiviteiten beschouwd als bunkeractiviteiten. Dezelfde voorwaarden als 

deze bij bunkeren zijn hier dan ook van toepassing. 

2. Bunkeren van schepen tijdens laad-, los – of rechtstreekse overslagoperaties van 

gevaarlijke goederen is niet toegestaan.  

3. Varend bunkeren is niet toegestaan. 

4. Voor iedere bunkering of debunkering van LNG kunnen er extra of afwijkende 

voorwaarden bestaan. 

5. Koud LNG bunkeren is niet toegestaan aan steigers of kaaien van SEVESO bedrijven. 

Voor andere locaties kan koud LNG bunkeren tijdens laden/lossen plaats vinden of 

met passagiers aan boord enkel mits toelating van de HKD. Deze toelating zal 

afhangen van een positieve veiligheidsstudie op deze gelijktijdige operaties. Deze 

studie zal, samen met de bunkeraanvraag, drie werkdagen op voorhand aan de HKD 

overgemaakt worden. Bijkomend dienen alle betrokken partijen hierover akkoord te 

zijn. 

 MELDING BUNKEREN 

1. Voor het bunkeren van een schip met brandstoffen of chemicaliën moet de 

verantwoordelijke van het bunkertransportmiddel aan de HKD onderstaande 

meedelen:  

 de plaats (kaainummer) ;  

 de wijze van overslag (truck/schip; container/schip; schip/schip); 

 namen of kentekens van betrokken transportmiddelen; 

 het voorziene tijdstip van de aanvang van het bunkeren;  

 de soort brandstoffen of chemicaliën met UN nummer; 

 de te bunkeren hoeveelheid  

 zwavelgehalte (niet voor LNG); 

 het debiet; 

Voor bunkeren van conventionele brandstoffen en chemicaliën kunnen deze gegevens 

dagelijks (24 h op voorhand) aan de HKD worden bezorgd: 
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Tel +32 9 251 04 57 

Voor zeeschepen kan de scheepsagent van het betrokken schip dit in ENIGMA 

inbrengen. 

Voor bunkeren van koud LNG zie eveneens onder 3.  

2. De verantwoordelijke van het bunkertransportmiddel dient aan de HKD op VHF 

kanaal 11 of (+32 9 251 04 57) volgende te melden:  

 aankomst bunkerboot,-tankwagen of –container; 

 begin en einde bunkeren; 

 vertrek van bunkervaartuig, -tankwagen of -container.  

3. Voor LNG kan enkel bunkeren van koud LNG worden toegestaan mits in achtneming 

van onderstaande bepalingen:  

 Het bunkeren van koud LNG mag slechts gebeuren volgens de door de HKD 

goedgekeurde bunkerprocedures. Deze procedures dienen minimum 1 maand 

voor een eerste bunkeren ter goedkeuring aan de HKD worden voorgelegd via 

e-mail: kd@havengent.be . 

 De geplande bunkeroperaties zelf dienen minstens 3 werkdagen op voorhand 

aangevraagd te worden bij de HKD voor zover deze zich bevinden in 

ligplaatscategorie D (meer dan 500 m van bewoonde zones). Voor andere 

ligplaatscategorieën (A,B en C) dient de aanvraag minstens 5 dagen op 

voorhand te gebeuren. In functie van de veiligheidsparameters, de activiteiten 

op de terminal en de scheepvaart in de omgeving, zal de daar bijhorende 

veiligheidsperimeter en de bunkerligplaats door de HKD worden bepaald.  

Volgende gegevens moeten overhandigd worden bij aanvraag: 

o Waar en wanneer de bunkeroperaties zullen plaatsvinden 

o Leveringsmethode (schip-truck) 

o Gegevens van de leverancier en ontvangend schip 

4. Bij bunkeren LNG roept de HKD de werkzaamheden om in een bericht aan de 

scheepvaart en vraagt ter plaatse voorzichtig te passeren.  
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 BUNKERCHECKLIST 

1. De kapiteins, schippers of gezagvoerders van de bij het bunkeren betrokken 

vaartuigen en de chauffeur van de betrokken tankwagen of de operator container 

zorgen ervoor dat slechts tot bunkeren wordt overgegaan indien de bunkerchecklist 

(technische benaming brandstof, karakteristieken brandstof, te bunkeren volume, 

maximum druk, maximum debiet, temperatuur, start en stop bunkeren, …) volledig 

en waarheidsgetrouw is ingevuld en door de verantwoordelijke personen van de bij 

het bunkeren betrokken partijen is ondertekend. Voor LNG moet dit document ter 

plaatse worden voorgelegd aan de havenluitenant of aangestelde van de HKD.  

2. De ingevulde en ondertekende bunkerchecklist is gedurende het bunkeren aan boord 

ter inzage van de betrokken vaartuigen en tot minimum 24 uur na het beëindigen 

van het bunkeren. Dit voorschrift geldt ook voor de chauffeur van de 

bunkertankwagen, of de operator container die echter de bunkerchecklist aflevert na 

bunkeren aan de bunkerfirma. Deze bunkerchecklist kan te allen tijde worden 

opgevraagd door de HKD. De checklist wordt minimum 1 jaar bewaard. 

3. Modellen Bunkerchecklist  

a. conventionele brandstoffen zie III.4.9 

b. chemicaliën III.4.9 

c. LNG zie III.4.9 

 MAATREGELEN BIJ HET BUNKEREN (ALLE 

PRODUCTEN) 

1. De schipper van een bunkerschip gaat pas over tot bunkeren als het bunkerschip 

goed is afgemeerd en de bunkerslangen in goede staat verkeren. 

De chauffeur van een bunkertankwagen / operator container gaat pas over tot 

bunkeren als de tankwagen/container goed is gepositioneerd en de bunkerslang in 

goede staat is. 

De kapitein of gezagvoerder van een zeeschip gaat pas over tot bunkeren als de 

spuigaten afgesloten zijn en de niet in gebruik zijnde bunkerleidingen afgeblind 

werden.  

Bij bunkeren van LNG dienen de spuigaten aan boord van de betrokken vaartuigen 

geopend te zijn om de vorming van plassen en dus plasbranden te vermijden. 

2. De verantwoordelijke van de bij het bunkeren betrokken bunkertransportmiddelen 

dragen er zorg voor dat: 

 de bunkerslangen goed opgehangen zijn en voldoende speling hebben; 

 de bunkeraansluiting voorzien is van een goede dichting; 

 alle boutgaten van de aansluitflenzen van de bunkerleiding bezet zijn met 

goed aangehaalde bouten of, indien de bevestiging van de bunkerleiding 

uitsluitend mogelijk is door middel van voor dit doel bestemde en deugdelijk 

geconstrueerde klemmen of snelkoppelingen, deze op een zodanige wijze 

aangebracht zijn dat lekken worden voorkomen; 

 er voldoende middelen onder de aansluiting van de bunkerleiding aanwezig 

zijn voor opvang van eventuele lekken (conventionele brandstof en 

chemicaliën) 

 er een noodstop (ESD: Emergency Shut Down) aanwezig is en de maatregelen 

met betrekking tot een noodstop gekend zijn door alle betrokken partijen; 
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 er steeds door alle betrokken partijen toezicht wordt gehouden op de 

bunkeroperaties en goede communicatie tussen het bunkertransportmiddel en 

het te bunkeren schip gedurende het bunkeren voortdurend gewaarborgd is; 

 er geen laswerkzaamheden of andere herstellingswerkzaamheden waarbij 

open vuur wordt gebruikt of vonken kunnen ontstaan, plaatsvinden; 

 er aan dek niet gerookt wordt. 

3. De kapitein of gezagvoerder van het zeeschip is ervoor verantwoordelijk dat tijdens 

het bunkeren regelmatig en met voldoende frequentie peilingen worden genomen 

van de te vullen tanks. 

4. Alle, al dan niet bijkomende voorwaarden, opgelegd door de HKD dienen stipt te 

worden nageleefd. 

5. De havenkapitein(-commandant) kan steeds, zonder enig verhaal van het schip, 

bunkerboot, -tankwagen of -container, in functie van weersomstandigheden of 

andere veiligheidsrisico’s de werkzaamheden verbieden of stilleggen. Hij kan steeds 

bijkomende eisen op gebied van veiligheid opleggen. 

 BIJKOMENDE MAATREGELEN BIJ HET 

BUNKEREN VAN LNG 

1. Bunkeren van LNG dient volgens de standaard voor een controlelijst voor het 

bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG) Tankwagen-Schip van de CCR worden 

uitgevoerd. 

2. De gekozen perimeter, naargelang truck/schip, container/schip of schip/schip 

bunkeren zal aan landzijde door middel van linten en/of paaltjes worden afgezet en 

de toegangsweg naar de kaai/bunkerplaats zal worden afgesloten. Deze zone is enkel 

toegankelijk voor bevoegden. 

3. Er moet voor de communicatie tussen te bunkeren schip en bunkervaartuig, 

- tankwagen, of – container operator een gasvrije communicatie voorzien zijn in de 

noodstop (ESD) procedure. Indien nodig zal de leverancier veilige 

communicatiemiddelen ter beschikking stellen. Indien de beschikbare 

communicatiemiddelen tijdens de bunkeroperaties zouden uitvallen dienen deze 

onmiddellijk stopgezet te worden tot de communicatie terug operationioneel is. 

Uitzondering tot gebruik van elektronische communicatiemiddelen kan overwogen 

worden als de verantwoordelijke persoon van de ontvanger van aan zijn normale 

werkomgeving, tijdens de gehele bunkeroperatie, visueel en auditief contact kan 

hebben met de verantwoordelijke van de leverancier. 

4. De operaties mogen slechts gebeuren door gecertifieerde bemanning en 

gecertifieerde chauffeur van de truck of schipper van de bunkerboot.  

5. De bunkeroperaties mogen slechts bij daglicht plaatsvinden. Indien de zichtbaarheid 

omwille van mistvorming of door b.v. rook onvoldoende wordt dient de operatie 

onmiddellijk te worden stopgezet tot de gehele zone terug duidelijk zichtbaar is. 

6. Het bunkeren van LNG is niet toegelaten tijdens een onweer of windkracht boven 6 

Beaufort. Indien gedurende de bunkering een onweer in de buurt is waarbij 

bliksemschichten in de nabijheid van de operaties vallen dient deze onmiddellijk te 

worden stopgezet en het systeem te worden beveiligd. Vooraleer op te starten moet 

toelating gevraagd worden bij de HKD. 
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 BUNKEREN STAKEN / MELDING OVERFLOW  

1. Elke ‘overflow’, hoe klein ook, dient gemeld te worden aan de HKD en mag niet met 

(eigen) chemische of biologische detergenten bestreden worden tenzij met de 

uitdrukkelijke toelating van de HKD.  

2. Elke ‘overflow’ en/of olievlek moet onmiddellijk ingedamd worden met een 

oliescherm of absorberende worsten. De kapiteins, schippers of gezagvoerders van 

de betrokken schepen, de chauffeur van de bunkertankwagen, de operator container 

en/of de concessionaris / terminaloperator, coördineren met elkaar en de HKD voor 

een efficiënte en snelle indamming. 

3. Bij een overflow aan dek moet de bemanning er voor zorgen dat er zoveel als 

mogelijk bunkerolie wordt geabsorbeerd met absorberend materiaal (matten, 

worsten, zand, …) en zo weinig mogelijk overboord gaat. 

4. Bij een overflow op de kaai moet de chauffeur van de bunkertankwagen samen met 

de bemanning er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk olie in de riolen loopt door 

absorberend materiaal te gebruiken en riooldeksels in de omgeving af te dekken.  

5. Bij bunkeren van zware stookolie (HFO/MFO) in milieugevoelige gebieden (oevers) 

zijn volgende bepalingen van toepassing:  

 het bunkerschip dat langszij ligt een oliescherm of absorberende worsten 

standby heeft liggen, alsook magneten, om bij waterverontreiniging 

onmiddellijk het wateroppervlak vooraan en achteraan het bunkerschip af te 

dammen d.m.v. magneten op de scheepsromp van het te bunkeren vaartuig; 

 het te bunkeren vaartuig moet absorberende worsten (diameter tenminste 30 

cm) leggen aan dek rondom de te bunkeren tank, in direct contact met het 

weerdek in een straal van tenminste 5 m van het tankdeksel en rondom de 

ventpipes. 

 CHECKLIJSTEN 

III.4.9.1 Bunkerchecklist conventionele brandstoffen 

Formulier bunkerchecklist conventionele brandstoffen 

III.4.9.2 Bunkerchecklist chemicaliën (niet lading) 

Formulier bunkerchecklist chemicaliën (niet lading) 

III.4.9.3 Bunkerchecklist LNG tankwagen schip 

Op de website van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) kan de “standaard 

voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG)” via tankwagen 

gedownload worden. 

III.4.9.4 Richtlijnen voor het invullen van de veiligheidschecklijsten 

Op de website van ISGINTT kunnen de “Richtlijnen voor het invullen van de 

veiligheidschecklijsten” (bijlage 7) geraadpleegd worden. Zie ook onder III.1.8.1 

  

file:///C:/Users/vryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE8C7HXU/Bunkerchecklist%20conventionele%20brandstoffen.docx
http://www.ccr-zkr.org/
http://www.ccr-zkr.org/files/documents/reglementRP/L_ctrl_avitaillement_GNL_nl.pdf
http://www.ccr-zkr.org/files/documents/reglementRP/L_ctrl_avitaillement_GNL_nl.pdf
http://www.isgintt.org/
http://www.isgintt.org/files/documents/Appendix_07nl_isgintt_062010.pdf
http://www.isgintt.org/files/documents/Appendix_07nl_isgintt_062010.pdf
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 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET LOZEN 

VAN BALLASTWATER 

 LOZEN VANUIT ANDERE TANKS DAN 

BALLASTTANKS 

Lozing vanuit andere tanks dan de daarvoor bestemde ballasttanks op het 

oppervlaktewater zijn in principe verboden. Zij zijn alleen toegestaan na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de havenkapitein (-commandant) en na voorlegging van 

een staalname- en analyserapport van een door de Vlaamse Milieumaatschappij erkend 

bureau waaruit blijkt dat alle te lozen water aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 pH waarde tussen 6,5 en 9 

 COD (Chemical oxygen demand) max. 30mg/l 

 Zwevende stoffen max. 60mg/l 

 Apolaire koolwaterstoffen max. 5mg/l 

 Geen olie, vetten of andere drijvende stoffen bevatten in zulke hoeveelheden 

dat een drijvende laag op ondubbelzinnige wijze kan worden vastgesteld. 

 Het lozen van de laatste 25 % van de hoeveelheid ballast in elke tank dient 

tijdens daglicht te gebeuren. 

Indien de laatste 25 % van een tank in (een) andere tank(s) wordt overgepompt, mag de 

gehele inhoud van deze (verzamel)tank(s) slechts tijdens daglicht worden geloosd. 

Indien er niet voldaan wordt aan de hierboven vermelde voorwaarden dient het te lozen 

water afgegeven te worden aan een erkend verwerker. 
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Bewust bedoelde blanco pagina  
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 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET 

INZAMELEN VAN SCHEEPSAFVAL 
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 ERKENNINGSPROCEDURE AFVALINZAMELAARS 

III.6.1.1 Erkenningsprocedure  

Zoals bepaald in artikel 3.6.1. van het APVHG dienen bedrijven die willen in de haven 

afval van schepen inzamelen of watergebonden calamiteiten opruimen, te beschikken 

over een voorafgaandelijke vergunning verleend door de havenkapitein-(commandant).  

Een kandidaat-dienstverlener kan hiertoe op elk moment een aanvraag indienen 

overeenkomstig een door de HKD vastgelegde procedure. De aanvraag vermeldt de 

specifieke modaliteiten van de beoogde dienst. In de vergunning kunnen voorwaarden 

worden opgelegd rekening houdend met de in de aanvraag vermelde modaliteiten.  

III.6.1.2 Aansprakelijkheid van de vergunninghouder 

De vergunninghouder sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake 

arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van 

derden bij de uitvoering van de vergunning. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de 

vergunning legt de vergunninghouder een attest voor waaruit de gewaarborgde 

aansprakelijkheid voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het 

verzoek van HKD. 

Het Havenbedrijf Gent neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor gebeurlijke 

schade of ongevallen, van welke aard ook, die zich zouden voordoen in verband met de 

uitvoering van de in de vergunning verleende diensten. 

De vergunninghouder vrijwaart het Havenbedrijf Gent volledige voor alle gebeurlijke 

vorderingen van derden ingevolge de uitvoering van onderhavige vergunning. 

De vergunninghouder is ertoe gehouden alle nodige voorzorgen en maatregelen te 

treffen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers van de 

vergunningverlenende overheid, van derden en van zijn eigen personeel en dat van zijn 

aangestelden/onderaannemers te waarborgen en om de orde op de plaats van 

tewerkstelling te garanderen. 

De vergunninghouder verklaart kennis te hebben van de wetgeving betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het algemeen reglement op 

de arbeidsbescherming (A.R.A.B.), de codex over het welzijn op het werk, het algemeen 

reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) en alle andere wettelijke en 

reglementaire bepalingen terzake en verbindt zich ertoe die bepalingen nauwgezet toe te 

passen. 

De vergunninghouder is niet alleen aansprakelijk voor schade die door zijn daden of door 

daden van zijn aangestelden/onderaannemers wordt berokkend aan personen of 

andermans goederen maar ook voor de schade die wordt veroorzaakt door zijn 

nalatigheid of onvoorzichtigheid of door die van zijn aangestelden/onderaannemers. 

Indien de vergunninghouder zijn verplichtingen niet of gebrekkig naleeft kan het 

Havenbedrijf zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de vergunninghouder. 
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III.6.1.3 Onderaannemers 

Indien de vergunninghouder beroep doet op derde partijen voor de uitvoering van deze 

activiteit, moet deze derde partij eveneens in het bezit zijn van een vergunning uitgereikt 

door de havenkapitein-(commandant). 

III.6.1.4 Geldigheid van de erkenning 

De erkenning wordt afgeleverd voor maximaal de duur van de erkenning van OVAM. 

Zolang er niets wijzigt aan het initieel ingediende en door de HKD goedgekeurde dossier, 

waarvoor het erkende bedrijf aan de erkenningsvoorwaarden blijft voldoen, is een 

hernieuwing niet nodig. 

De vergunninghouder stelt onmiddellijk de HKD in kennis van wijzigingen in exploitatie 

en wijzigingen of verlengingen met betrekking tot certificaten, meetbrieven, ijkbrieven of 

aanverwante documenten. De HKD beslist of de erkenning aan de nieuwe voorwaarden al 

dan niet kan worden behouden.  

Alle documenten, certificaten en checklists met betrekking tot de in de haven uitgevoerde 

afvalinzameling of bijstand bij calamiteiten en de gebruikte schepen (tank)wagens 

moeten op eenvoudig verzoek aan HKD worden overgemaakt. 

III.6.1.5 Voorwaarden 

Deze vergunning wordt verleend nadat aan volgende voorwaarden werd voldaan: 

Het bedrijf verklaart in de aanvraag dat: 

1. Het enkel schepen zal inzetten die beschikken over de nodige geldige certificaten, 

indien relevant:  

 meetbrief of ijkbrief;  

 certificaat van onderzoek of communautair certificaat (binnenschepen); 

 certificaat van goedkeuring inzake ADN of regentbesluit m.b.t. brandbare 

vloeistoffen; 

 uitrustingsveiligheidscertificaat (zeeschepen). 

2. Het enkel vrachtwagens, tankwagens, containers zal inzetten welke ADR gekeurd 

zijn. 

3. Alle meters jaarlijks geijkt worden. 

4. De gebruikte materialen zoals laaddarmen, enz. gecertificeerd zijn. 

5. De ingezette middelen over voldoende materiaal beschikken om een overflow te 

bestrijden van de eigen ingezette middelen. 

6. Te handelen volgens de bepalingen opgenomen inzake afvalinzameling in het 

Reglement gevaarlijke en/of schadelijke goederen voor de haven van Gent. 

Het bedrijf voegt op het moment van zijn aanvraag:  

1. Een kopij van de erkenning van OVAM. 

2. Voor de schepen en andere vervoermiddelen kopijen van de desbetreffende 

certificaten toe.  

3. Een ingevulde checklist. 

4. Een kopij van de verzekering. 
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 VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN  

Afvalinzameling tijdens laad-, los – of rechtstreekse overslagoperaties van gevaarlijke 

goederen is niet toegestaan, behalve inzameling van huisvuil via containers aan 

landzijde.  

 MELDING  

1. Voor het inzamelen van afval moet de verantwoordelijke van het 

afvaltransportmiddel aan de HKD onderstaande meedelen:  

 de plaats (kaainummer);  

 de wijze van overslag (truck/schip; container/schip; schip/schip); 

 namen of kentekens van betrokken transportmiddelen; 

 het voorziene tijdstip van de aanvang van het inzamelen;  

 de soort afval. 

Deze gegevens kunnen dagelijks (24 u op voorhand) aan de HKD worden bezorgd: 

Tel +32 9 251 04 57 

Voor zeeschepen kan de scheepsagent van het betrokken schip dit in ENIGMA 

inbrengen. 

2. De verantwoordelijke van het afvalinzamelingstransportmiddel dient aan de HKD op 

VHF kanaal 11 of (+32 9 251 04 57) volgende te melden:  

 aankomst afvalinzamelingsschip,-tankwagen of –container; 

 begin en einde van het afval inzamelen; 

 vertrek van afvalinzamelingsschip, -tankwagen of -container.  

 MAATREGELEN BIJ HET INZAMELEN 

1. De schipper van een afvalinzamelingsschip gaat pas over tot inzamelen over als het 

afvalinzamelingsschip goed is afgemeerd. De gebruikte slangen dienen in goede staat 

te verkeren. 

De chauffeur van een tankwagen / operator container gaat pas over tot inzamelen als 

de tankwagen/container goed is gepositioneerd en de gebruikte slang in goede staat 

is. 

De kapitein of gezagvoerder van een zeeschip gaat pas over tot afgeven van 

vloeibaar afval als de spuigaten afgesloten zijn en de niet in gebruik zijnde leidingen 

afgeblind werden.  

2. De verantwoordelijke van de bij het afval inzamelen betrokken 

afvalinzamelingstransportmiddelen dragen er zorg voor dat: 

 de gebruikte slangen goed opgehangen zijn en voldoende speling hebben; 

 de gebruikte aansluiting voorzien is van een goede dichting; 

 alle boutgaten van de aansluitflenzen van de gebruikte leiding bezet zijn met 

goed aangehaalde bouten of, indien de bevestiging van de gebruikte leiding 

uitsluitend mogelijk is door middel van voor dit doel bestemde en deugdelijk 

geconstrueerde klemmen of snelkoppelingen, deze op een zodanige wijze 

aangebracht zijn dat lekken worden voorkomen; 
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 er voldoende middelen onder de aansluiting van de gebruikte leiding aanwezig 

zijn voor opvang van eventuele lekken;  

 er een noodstop (ESD: Emergency Shut Down) aanwezig is en de maatregelen 

met betrekking tot een noodstop gekend zijn door alle betrokken partijen; 

 er steeds door alle betrokken partijen toezicht wordt gehouden op de operaties 

en goede communicatie tussen het afvalinzamelingstransportmiddel en het 

afval afgevende schip gedurende het inzamelen voortdurend gewaarborgd is; 

 er geen laswerkzaamheden of andere herstellingswerkzaamheden waarbij 

open vuur wordt gebruikt of vonken kunnen ontstaan, plaatsvinden; 

 er aan dek niet gerookt wordt. 

3. Alle, al dan niet bijkomende voorwaarden, opgelegd door de HKD dienen stipt te 

worden nageleefd. 

4. De havenkapitein(-commandant) kan steeds, zonder enig verhaal van het schip, 

afvalinzamelingsschip, -tankwagen of -container, in functie van 

weersomstandigheden of andere veiligheidsrisico’s de werkzaamheden verbieden of 

stilleggen. Hij kan steeds bijkomende eisen op gebied van veiligheid opleggen. 

 MELDING OVERFLOW  

1. Elke ‘overflow’, hoe klein ook, dient gemeld te worden aan de HKD en mag niet met 

(eigen) chemische of biologische detergenten bestreden worden tenzij met de 

uitdrukkelijke toelating van de HKD.  

2. Elke ‘overflow’ en/of olievlek moet onmiddellijk ingedamd worden met een 

oliescherm of absorberende worsten. De kapiteins, schippers of gezagvoerders van 

de betrokken schepen, de chauffeur van de tankwagen, de operator container en/of 

de concessionaris / terminaloperator, coördineren met elkaar en de HKD voor een 

efficiënte en snelle indamming. 

3. Bij een overflow aan dek moet de bemanning er voor zorgen dat er zoveel als 

mogelijk vloeibaar product wordt geabsorbeerd met absorberend materiaal (matten, 

worsten, zand, …) en zo weinig mogelijk overboord gaat. 

4. Bij een overflow op de kaai moet de chauffeur van de afval-tankwagen samen met de 

bemanning er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk vloeibaar product in de riolen 

loopt door absorberend materiaal te gebruiken en riooldeksels in de omgeving af te 

dekken.  

5. Bij inzamelen van afval in milieugevoelige gebieden zijn volgende bepalingen van 

toepassing:  

a. het afvalinzamelingsschip dat langszij ligt heeft een oliescherm of 

absorberende worsten standby liggen, alsook magneten, om bij 

waterverontreiniging onmiddellijk het wateroppervlak vooraan en achteraan 

het afvalinzamelingsschip af te dammen d.m.v. magneten op de scheepsromp 

van het afval afgevende vaartuig; 

b. het vaartuig waar afval wordt op ingezameld moet absorberende worsten 

(diameter tenminste 30 cm) leggen aan dek rondom de te ontvangen tank, in 

direct contact met het weerdek in een straal van tenminste 5 m van het 

tankdeksel en rondom de ventpipes 
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 DEFINITIES  

“begassing of fumigatie”: alle werkzaamheden die verband houden met het gebruik 

van een begassingsmiddel. Deze kunnen omvatten: het nazicht van de te begassen 

ruimte, het inbrengen van een begassingsmiddel, het toezicht tijdens de begassing, de 

verluchting en het vrijgeven van de begaste ruimte.  

“fumigatiezone”: effectief werkgebied voor begassen en ontluchten.  

“maximaal toegestane fumigatieoppervlakte” : een afgebakende zone in open lucht 

(behalve voor vlaksilo), niet zijnde de openbare weg of een openbare plaats, uitsluitend 

bestemd voor het begassen en ontluchten. Deze zone omvat de fumigatiezone en de 

veiligheidszone.  

“veiligheidszone”: een zone van minimum 10 m rond de fumigatiezone waarin geen 

enkele activiteit mag plaatsvinden.  

“fumigatiecoördinator” of zijn aangestelde: persoon door de exploitant van het terrein 

aangeduid als verantwoordelijke voor het coördineren van alle fumigatieactiviteiten op de 

fumigatiezone en mede verantwoordelijk voor het naleven van de reglementering ter 

zake.  

“speciaal erkend gebruiker” of ”specifiek professioneel gebruiker”:  de persoon 

of het bedrijf erkend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 

Leefmilieu en houder is van een fytolicentie speciaal erkend gebruiker SEG (vanaf 2016: 

specifiek professioneel gebruik -Ps)) 

Zij moeten eveneens beschikken over een bijzondere toelating afgeleverd door de 

havenkapitein (-commandant).  

“veiligheidsmap”: map waarin alle relevante informatie te vinden is i.v.m. de 

fumigatieactiviteiten die op de terminal kunnen plaatsvinden.  

“bericht van begassing”: document om een begassing aan te kondigen.  

“vrijzet document”: document waarin opdracht wordt gegeven voor het vrijzetten van 

de container voor begassing.  

“blokkeringsdocument”: opdracht om container te blokkeren en niet te verplaatsen 

totdat door de specifiek professioneel gebruiker een gasvrijgave certificaat wordt 

afgeleverd.  

“gasvrijgave certificaat”: document opgemaakt door de specifiek professioneel 

gebruiker waarop verklaard wordt dat de container/ruimen schip/vlakmagazijn gasvrij 

gemeten werd.  

“klampbegassing”: begassing van droge bulkgoederen of zakken in vlakmagazijn. 

 ERKENNING SPECIAAL ERKEND GEBRUIKER 

(SPECIFIEK PROFESSIONEEL GEBRUIKER) 

1. Het uitvoeren van begassing / verdelgen van knaagdieren en insecten in de haven 

van Gent mag enkel worden verricht onder leiding van een specifiek professioneel 

gebruiker (persoon houder van een fytolicentie specifiek professioneel gebruik -Ps). 

2. De betrokkenen dienen bij de HKD afschrift of fotokopie in te leveren van 

documenten waaruit blijkt dat zij door het bevoegde Ministerie aanvaard zijn als 

“speciaal erkend gebruiker (of specifiek professioneel gebruiker)” en een periodiek te 

verlengen toelating om in het havengebied op te treden, aan te vragen.  
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 REGLEMENTERING 

In de haven wordt volgende toepassingen van begassing/verdelgen van knaagdieren en 

insecten onderscheiden: 

 Ontluchten en vrijgave ruim van binnenkomende gefumigeerde lading in bulk 

 Begassingen van goederen in scheepsruimen 

 Klampbegassingen 

 Containerbegassingen 

Het uitvoeren van voorgaande begassingen / verdelgen van knaagdieren en insecten  in 

de haven van Gent is onderworpen aan de bepalingen van het KB van 14 januari 1992 

houdende reglementering van begassingen, het KB van 22 mei 2003 betreffende het op 

de markt brengen en het gebruiken van biociden en eventuele latere besluiten. 

 ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 

1. Begassingen mogen enkel uitgevoerd worden door een speciaal erkend gebruiker (of 

specifiek professioneel gebruiker).  

2. De fumigatiezone is enkel toegankelijk voor bevoegde personen. 

3. Er mogen enkel producten gebruikt worden die toegelaten zijn voor de specifieke 

toepassing. 

4. De speciaal erkend gebruiker (of specifiek professioneel gebruiker) of de 

fumigatiecoördinator moeten steeds een veiligheidsmap ter beschikking hebben. 

Deze map dient op locatie aanwezig te zijn. 

Deze map bevat minimaal volgende gegevens:  

 Karakteristieken i.v.m. de gebruikte gassen (veiligheidsinformatieblad – SDS -

MSDS).  

 Voorgeschreven startconcentraties.  

 Relevante wetgeving.  

 Afspraken rond noodprocedures, begassen, vrijgave en blokkeren 

(fumigatieprocedure).  

 Contactgegevens van de verantwoordelijken.  

 Erkenning van de HKD.  

5. De specifiek professioneel gebruiker houdt HKD op de hoogte van het verloop 

(aanvang begassing, aanvang verluchting, gasvrij). 

6. Na ontgassing en gasvrij bevonden bezorgt de specifiek professioneel gebruiker een 

kopij van het gasvrijcertificaat aan HKD.  

 SCHEPEN MET GEFUMIGEERDE LADING IN 

BULK AAN BOORD 

1. Zowel zee- als voor binnenschepen, met aan boord gefumigeerde lading in bulk, 

dienen minimum 5 dagen voor aankomst (zater- , zon- en feestdagen niet 

meegerekend) een geschikte ligplaats aan te vragen en bekomen hebben van HKD.  

2. Schepen die bulkladingen aan boord hebben die begast en/of nog onder gas zijn, 

dienen evenals de terminalverantwoordelijke van de loskaai, 24 u voor aankomst 

volgende gegevens via kd@havengent.be over te maken aan HKD. 

mailto:kd@havengent.be
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 naam en lloydsnummer van het schip; 

 voorziene loskaai; 

 aard van de begaste lading 

 aard en dosis van het gebruikte gas; 

 manier van begassing; 

 ruim(en) waar de begassing werd uitgevoerd; 

 datum van de start van de begassing; 

 eventuele datum van de start van de ontgassing; 

 bedrijf dat het ontgassingscertificaat aflevert. 

3. Voor het openen van de ruimen zal een speciaal erkend gebruiker (of specifiek 

professioneel gebruiker) metingen uitvoeren waaruit blijkt dat het schip veilig kan 

betreden en gelost worden. Deze metingen worden bevestigd in een 

ontgassingscertificaat, waarvan een kopie onmiddellijk aan de HKD wordt 

doorgestuurd. 

 AANVRAAG TOT BEGASSING/VERDELGEN VAN 

KNAAGDIEREN EN INSECTEN 

1. Vóór het uitvoeren van de begassing moeten zowel de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg (WASO) op de hoogte worden gebracht. Meer informatie over de 

wijze waarop en de termijnen staan vermeld in artikel 6 van het KB van 14 januari 

1992. De melding aan de FOD Volksgezondheid gebeurt via een online applicatie. 

2. Per uit te voeren begassing of het verdelgen van knaagdieren en insecten dient 

eveneens een voorafgaande schriftelijke aanvraag om toelating te worden ingediend 

bij de HKD conform de voorschriften vastgesteld door de havenkapitein(-

commandant) of zijn afgevaardigde.  

3. De aanvraag tot uitvoeren van een fumigatie moet per email aan kd@havengent.be  

gebeuren en moet minstens volgende bepalingen bevatten: 

 speciaal erkend gebruiker (of specifiek professioneel gebruiker), met 

toelatingsnummer, contactpersoon, gsm, e-mail; 

 terminal met contactpersoon; 

 specificatie opslagmiddel (container, vlakmagazijn, schip) waar zich de te 

begassen goederen in bevinden (kaainummer) 

 te begassen goederen;  

 voorzien fumigatie product  

 begindatum  

 vermoedelijke begassingsduur  

 voorziene aanvangsdatum verluchting 

  

mailto:kd@havengent.be
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 FORMULIER AANVRAAG TOT 

BEGASSING/VERDELGEN VAN KNAAGDIEREN 

EN INSECTEN 

Speciaal erkend gebruiker of 

Specifiek professioneel gebruiker 

 

Toelatingsnummer   

Contact   

GSM  

e-mail  

 

Terminal   

Contact   

Specificatie opslagmiddel waar zich de te begassen goederen in bevinden 

 Container  __________________  Kaai- of Havennummer __________  

 Vlakmagazijn  __________________  Havennummer  ___________  

 Schip *  __________________  Kaainummer  ___________  

   □    Zeevaart   □    Binnenvaart 

* goederen afkomstig van / of bestemd naar terminal  ___________________  

Te begassen goederen   

Voorzien fumigatie product  

Begindatum  

Vermoedelijke begassingsduur  

Voorziene aanvangsdatum verluchting  

Te sturen naar kd@havengent.be  

mailto:kd@havengent.be
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 BEGASSEN IN OPSLAGMAGAZIJNEN IN DE 

HAVEN (DROGE STORTGOEDEREN OF 

ZAKGOED) 

Per uit te voeren begassing verwittigt de specifiek professioneel gebruiker HKD uiterlijk 

24 uur (zater- , zon- en feestdagen niet meegerekend) voor aanvang van de 

werkzaamheden welke vlakke opslagmagazijnen of gedeeltes hiervan behandeld worden 

volgens de bepalingen III.7.6. 

Voor het uitvoeren van een klampbegassing dient eveneens de eigenaar van de loods op 

de hoogte te worden gebracht door de specifiek professioneel gebruiker. 

 BEGASSEN AAN BOORD VAN SCHEPEN IN DE 

HAVEN 

Zowel zee- als voor binnenschepen, dienen minimum 5 dagen voor begassing (zater- , 

zon- en feestdagen niet meegerekend) een geschikte ligplaats aan te vragen en te 

bekomen van HKD.  

Per uit te voeren fumigatie dient apart een aanvraag te worden ingediend volgens de 

bepalingen III.7.6.  

In principe dient deze schriftelijke toelating tot begassen minimum 48 uur (zater- , zon- 

en feestdagen niet meegerekend) vóór het uitvoeren van de werkzaamheden te worden 

ingediend.  

Enkel goederen die voorzien zijn om te worden gelost of geladen in de haven van Gent 

kunnen een toelating bekomen. 

 BEGASSING VAN CONTAINERS  

Alle container begassingen in het havengebied moeten plaats vinden op een door de 

Havenkapitein-(commandant) of zijn afgevaardigde erkende fumigatiezone.  

Containerbegassingen dienen minimum 1 werkdag op voorhand door de specifiek 

professioneel gebruiker te worden gemeld aan HKD volgens de bepalingen van punt 3 

onder III.7.6. 

III.7.10.1 Voorwaarden erkenning fumigatiezone  

Vooraleer met de exploitatie van een fumigatiezone in het havengebied te beginnen, 

moet schriftelijk aan de havenkapitein-(commandant) of zijn vervanger toelating worden 

gevraagd. Bij deze aanvraag moeten volgende gegevens worden toegevoegd:  

 Plattegrond van de fumigatiezone waarop:  

 afstand tot gebouwen  

 afstand tot concessiegrens  

 afstand tot openbare weg  

 veilige parkeerplaats voertuigen begassers  

 wijze van afbakening veiligheidszone en fumigatiezone  

 situering rioolputjes en aanzuigmonden verluchtingssystemen.  

 De contactgegevens i.v.m. de fumigatiecoördinator en zijn aangestelde (+ 

volmacht ondertekend door de hoogste gezagsdrager binnen de firma).  
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 Plaats waar de veiligheidsmap beschikbaar is.  

 Signalisatie die gebruikt worden tijdens de fumigatie. 

 De fumigatiecoördinator en zijn aangestelde moeten een attest voorleggen 

waaruit blijkt dat zij een opleiding hebben gevolgd.  

Na goedkeuring van deze aanvraag door de HKD wordt er een erkenning verleend.  

III.7.10.2 Uitrusting  

 

1. Omheining  

a. ISPS gecertificeerde terminals en terminals omheind met een vaste omheining 

met een minimale hoogte van 2 m, bij voorkeur 2,4 m en uitgerust met 

toegangscontrole:  

i. Voorstel tot afbakening fumigatiezone met veiligheidszone wordt 

voorgelegd aan HKD.  

ii. Bij de toegangscontrole moeten alle personen die de terminal 

betreden schriftelijke informatie bekomen met betrekking tot de 

aanwezige fumigatiezone en de te respecteren 

veiligheidsvoorschriften.  

b. Overige locaties:  

De fumigatiezone met veiligheidszone moet volledig door een vaste omheining 

met een minimale hoogte van 2m, bij voorkeur 2,4m worden afgesloten en 

mag niet toegankelijk zijn indien er geen activiteiten plaats grijpen.  

2. De maximaal toegestane fumigatieoppervlakte moet op de vloer gemarkeerd worden 

met verf.  
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3. Op adequate plaatsen rondom de maximaal toegestane fumigatieoppervlakte moeten 

borden geplaatst worden met de coördinaten van de fumigatiecoördinator en zijn 

aangestelde. 

4. De zone begrepen tussen de afbakening van de veiligheidszone en de begaste 

containers moet steeds minimaal 10 m bedragen. 

5. Indien er permanent bewaking aanwezig is, moeten de lokalen voor dit personeel 

minimaal 20 m verwijderd zijn van de fumigatiezone.  

6. Elke 50 m moeten aan de buitenzijde van de maximaal toegestane 

fumigatieoppervlakte waarschuwingsborden worden aangebracht.  

a. Deze borden hebben afmetingen van minimaal 1 bij 1 m.  

b. Met letters met een dikte van minstens 6 cm moet volgende tekst vermeld 

worden in de taal van de streek “Giftig gas – verboden toegang – 

levensgevaar”.  

c. Het waarschuwingsbord draagt een doodshoofd, met gekruiste 

scheenbeenderen, van ten minste 20 cm. Deze borden hebben een witte 

achtergrond en zwarte opschriften.  

d. Indien de afmetingen van de maximaal toegestane fumigatieoppervlakte dit 

niet toelaten, moet er minimaal 1 bord geplaatst worden aan elke zijde van 

deze oppervlakte. Deze borden moeten vanuit alle richtingen zichtbaar zijn 

zowel bij dag als bij nacht. Fumigatiezone aan waterzijde ook zichtbaar vanaf 

het water.  

7. Er moet een windzak geplaatst worden die goed zichtbaar is van op de 

fumigatiezone. 

III.7.10.3 Exploitatie  

1. De concessionaris verbindt er zich toe de verplichtingen na te leven zoals vermeld in 

de fumigatieprocedure.  

2. Op eenvoudig verzoek moet de fumigatiecoördinator een geactualiseerde lijst kunnen 

voorleggen van de op de fumigatiezone begaste containers.  

3. Stapeling van containers in de fumigatiezone is verboden.  

4. Elke wijziging met betrekking tot de uitbating van de fumigatiezone wordt schriftelijk 

gemeld aan de HKD. 

III.7.10.4 Fumigatieprocedure  

III.7.10.4.1 Verplichtingen special erkend gebruiker (of specifiek 

professioneel gebruiker)  

1. Volgende instanties minstens één werkdag vooraf verwittigen door middel van een 

bericht van begassing:  

a. afdeling risicobeheersing van het directoraat-generaal bescherming 

volksgezondheid;  

b. de regionale directie van het basistoezicht welzijn op het werk FOD WASO 

(Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg); 

c. de opdrachtgever;  

d. de HKD (vraag om toelating);  

e. de terminal  
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met opgave van  

a. te gebruiken gas,  

b. volledig adres fumigatiezone en tijdstip fumigatie,  

c. tijdstip fumigatie, 

d. containernummer.  

2. Te fumigeren container vooraf gasdicht maken en toegang container vergrendelen.  

3. Nagaan dat personen aanwezig in de fumigatiezone geen gevaar lopen . 

4. Container fumigeren. 

5. Voorlopige seal aanbrengen.  

6. Container aan de vier zijden voorzien van wettelijke waarschuwingsborden (volgens 

KB 14-01-1992) waarop:  

a. doodshoofd,  

b. naam fumigatiefirma,  

c. naam + telefoonnummer van de specifiek professioneel gebruiker.  

7. Gefumigeerde container blokkeren (corner fitting).  

8. Blokkeringsdocument (met naam specifiek professioneel gebruiker en nummer van 

het seal) afgeven + laten tegen tekenen door fumigatiecoördinator of zijn 

aangestelde en containernummer aan terminal bevestigen.  

9. Afmelden na fumigatie activiteiten. 

10. Verluchting & vrijgave:  

a. nagaan dat personen aanwezig in de fumigatiezone geen gevaar lopen;  

b. gefumigeerde container verluchten;  

c. slechts vrijgeven na deskundige meting volgens de wettelijke bepalingen met 

de wettelijk voorziene meetapparatuur;  

d. alle gemeten waarden moeten genoteerd worden in een register samen met 

datum en tijdstip van de meting. Dit register moet na het beëindigen van de 

werkzaamheden overhandigd worden aan de fumigatiecoördinator. 

e. waarschuwingsborden op de container verwijderen;  

f. aan de fumigatiecoördinator gasvrijgave certificaat afleveren.  

11. De lay-out van het register mag vrij bepaald worden doch dient minimaal volgende 

gegevens te bevatten: 

a. Het gebruikte gas (alle indien er meerdere zijn gebruikt en samen worden 

ontlucht). 

b. De korte tijdswaarde per gas zoals vastgelegd in het KB van 9 maart 2014 (BS 

14 april 2014) 

c. De gemeten waarde 

d. Datum en tijdstip van de metingen (en) 

e. Aantal units die gelijktijdig werden geventileerd. 

12. De speciaal erkend gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk om gepaste 

maatregelen te treffen om een gevaarlijke concentratie van het gas buiten de 

fumigatiezonde te voorkomen. 

13. Onregelmatigheden, overtredingen en incidenten melden aan de fumigatiecoördinator 

en de HKD. 
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III.7.10.4.2 Verplichtingen fumigatiecoördinator(of zijn aangestelde)  

1. Te fumigeren containers enkel plaatsen  

a. in de erkende fumigatiezone;  

b. minstens 10 m van gebouwen en terminalafscheiding;  

c. minstens 20 m van plaatsen waar werknemers permanent aanwezig zijn.  

2. Veiligheidsmap:  

a. steeds beschikbaar op een vaste plaats;  

b. ter inzage voor alle betrokken werknemers.  

3. Deze map bevat minimaal volgende gegevens:  

a. karakteristieken i.v.m. de gebruikte gassen (veiligheidsinformatieblad - SDS - 

MSDS);  

b. voorgeschreven startconcentraties;  

c. relevante wetgeving;  

d. afspraken rond noodprocedures, begassen, vrijgave en blokkeren 

(fumigatieprocedure);  

e. contactgegevens van de verantwoordelijken;  

f. erkenning van de HKD.  

4. Ervoor zorden dat noodprocedure gekend is door alle betrokken werknemers.  

5. Een container onder gas mag niet verplaatst of vervoerd worden.  

6. In computerbestand aanbrengen welke containers onder gas staan (met welk gas en 

welke speciaal erkend gebruiker (of specifiek professioneel gebruiker) deze 

behandeld heeft).  

7. In register bijhouden in de veiligheidsmap van de gemeten waarden tijdens 

ontgassing. 

8. De richtlijnen van de specifiek professioneel gebruiker doen naleven.  

9. Te allen tijde waarborgen dat de speciaal erkend gebruiker (of specifiek professioneel 

gebruiker) op een veilige manier kan werken. 

10. Onregelmatigheden, overtredingen en incidenten melden aan de HKD.  
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 DEFINITIE 

”Tweedehandsvoertuig”: elk voertuig (zoals gedefinieerd in Titel I van het VLAREM, 

hoofdstuk 1, Art. 1. 43°) d.w.z. een transportmiddel met uitzondering van vaartuigen, 

die niet nieuw en geen afval zijn;  

 TOEPASSINGSGEBIED 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op terminals waar tweedehandsvoertuigen worden 

behandeld. 

Bij toepassing van art. 4.3.1 van de APVHG gelden de hierna vermelde bijzondere 

bepalingen voor het behandelen van tweedehandsvoertuigen.  

Onderhavige bijzondere bepalingen worden uitgevaardigd in uitvoering van art. II.2 van 

het “Reglement gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven van Gent”.  

 INRICHTINGSVOORWAARDEN VAN TERMINALS 

VOOR TWEEDEHANDSVOERTUIGEN 

Het plaatsen van de voertuigen is enkel toegelaten op terreinen die beschikken over een 

waterdichte verharding. De waterdichtheid wordt geattesteerd door de aannemer die de 

verharding heeft aangelegd.  

Al het hemelwater, al dan niet vermengd met andere vloeistoffen, dat op de verharding 

terecht komt, moet worden opgevangen in een lekdicht afwateringsstelsel. Dit 

afwateringsstelsel moet voldoende gedimensioneerd zijn.  

De afwatering dient aangesloten te zijn op een voldoende groot gedimensioneerde KWS-

afscheider in relatie tot de aangesloten oppervlakte. De KWS-afscheider mag aangesloten 

zijn via een systeem dat de grootste verontreiniging opvangt die mee spoelt met de 

eerste neerslag (“first flush”).  

Een studie door een onafhankelijk deskundige toont de correcte dimensionering van het 

afwateringsstelsel, de KWS-afscheider(s) en het eventuele first flush systeem aan.  

De goede werking van de KWS-afscheider dient jaarlijks aangetoond door een 

onderhoudscontract en een 3 maandelijkse controle waarvan een logboek wordt 

bijgehouden en ter beschikking gehouden van de bevoegde inspecteurs.  

Voor het plaatsen van voertuigen die verontreiniging veroorzaken of dreigen te 

veroorzaken wordt er een zone op de terminal ingericht die:  

 voldoet aan art. 5.15.0.7 van Titel II van het VLAREM;  

 voldoende groot is om steeds alle geweigerde voertuigen op te slaan met een 

minimum van 100m²;  

 omheind en afgesloten is.  
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 MAATREGELEN TE NEMEN TEGEN 

VERONTREINIGING VAN HET 

OPPERVLAKTEWATER  

De uitbater neemt maximale maatregelen om verontreiniging van het oppervlaktewater 

te voorkomen.  

De terminal beschikt steeds over een voorraad absorberend materiaal, geschikt voor het 

opvangen van spills van minerale olie. De voorraad is minimaal voldoende om 100 m2 

verontreinigd oppervlakte aan te pakken hetzij 100l olie te absorberen.  

De terminal beschikt over middelen om de hemelwaterputten af te dekken in geval van 

een spill. Het vereiste aantal is functie van de lay out van de terminal.  

Er is een procedure voorhanden die minstens volgende aspecten beschrijft:  

 Locatie opslag absorberende middelen en middelen om de hemelwaterputten 

af te dekken.  

 Verantwoordelijke voor het toepassen van absorberende middelen is 24/7 

bereikbaar.  

 Werkwijze voor het aanbrengen van de middelen. 

 Werkwijze verwijderen gebruikte absorberende middelen (geschikte 

recipiënten, opslag, afvoer).  

 Borging beschikbaarheid absorberende middelen (vervanging na gebruik, 

controle goede staat, …).  

De personeelsleden die moeten instaan voor het toepassen krijgen de gepaste instructies 

en opleiding 

De terminaluitbater toont middels een plan van aanpak aan dat de maatregelen die hij 

getroffen heeft adequaat zijn. Uit dit plan van aanpak blijkt ook dat de inrichting en 

uitbating van de terminal de toepassing van deze voorgaande maatregelen mogelijk 

maakt. 

 MAATREGELEN IVM BEVUILING DOOR 

TWEEDEHANDSVOERTUIGEN 

Elke bevuiling dient onmiddellijk te worden opgeruimd op een aangepaste en 

milieuvriendelijke wijze.  

Indien er zich ondanks de genomen maatregelen toch minerale olie zich verspreidt naar 

het oppervlaktewater licht de terminaluitbater onverwijld HKD in. 

De goederenbehandelaar is verantwoordelijk voor de reinheid van de door hem in 

gebruik zijnde terreinen en kaaien. 

 MAATREGELEN IVM BRANDVEILIGHEID 

Voertuigen dienen zo te worden geplaatst dat brandende voertuigen te allen tijde 

bereikbaar zijn voor de blusmiddelen van de brandweer. 

Rekening houdend met de worplengte van de brandslangen van de lokale brandweer, 

dienen de voertuigen in blokken van maximaal 30 meter breed geplaatst te worden met 

tussen ieder blok een rijweg die een interventie van de brandweer mogelijk maakt. 

(indien de brandweer expliciete toelating geeft, kan deze afstand vergroot worden in 

functie van de reikwijdte van de brandweeruitrusting). 
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 MAATREGELEN I.V.M. CONTROLES 

Om controles van zowel het voertuig als van de bijlading toe te laten dienen de 

voertuigen op zodanige wijze geplaatst dat deze steeds toegankelijk zijn. 

Kan dit niet, dan dient de terminal op eerste verzoek onmiddellijk het nodige te doen om 

het aangeduide voertuig vrij te plaatsen en zo alle controles mogelijk te maken. 

 TOELATING PLAATSEN OP KAAI 

Alvorens tweedehandsvoertuigen op de kaai te mogen plaatsen dient de 

goederenbehandelaar toelating te hebben van de HKD.  

Volgende documenten te worden voorgelegd ter goedkeuring aan HKD:  

1. schema van de plaatsing van de voertuigen, met onderlinge scheidingsafstanden;  

2. locatie van de brandbestrijdingsmiddelen;  

3. instructies voor het terminalpersoneel i.v.m. acceptatiecriteria en plaatsing van de 

voertuigen; 

4. noodprocedures voor brand en vervuiling met vermelding van de gedane 

oefeningen;  

5. op de terminal beschikbare middelen voor het opruimen van vervuiling en het 

blussen van branden.  

Toelating kan slechts gegeven worden na positief advies van de Brandweer.  

 VERBLIJFSTERMIJNEN  

Het aanvoeren en plaatsen van voertuigen als scheepslading dient te gebeuren in het 

kader van het laden en lossen van schepen. Vooraleer de voertuigen op de voorkaai 

worden toegelaten, moet de naam van de definitieve loshaven bekend zijn. 

De verblijfstermijn dient zo kort mogelijk te zijn en mag maximaal 30 kalenderdagen 

bedragen. Deze termijn kan uitzonderlijk, en steeds na goedkeuring door de HKD, 

verlengd worden. Voertuigen die na deze termijn niet verscheept zijn, dienen in overleg 

met de verscheper te worden afgevoerd. 

 INFORMATIEVERSTREKKING 

De goederenbehandelaar stelt op eenvoudig verzoek van een bevoegde controlerende 

overheidsdienst een lijst ter beschikking met de op de terminal aanwezige voertuigen die 

goedgekeurd zijn voor verscheping.  

Deze lijst dient volgende gegevens te bevatten: 

1. de in III.8.11 vermelde gegevens betreffende elk voertuig; 

2. datum van aanvoer op de terminal; 

3. voorziene datum van laden in schip indien beschikbaar. 
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 GEGEVENS BETREFFENDE INDIVIDUELE 

TWEEDEHANDSVOERTUIGEN OP KAAI 

Van elk voertuig dat op de terminal wordt toegelaten, dienen volgende gegevens bij de 

terminal operator bekend te zijn: 

1. minstens de laatste 6 cijfers van het chassisnummer; 

2. naam en adres van de verscheper of de agent; 

3. firmanaam van de transporteur en nummerplaat  van de aanleverende 

vrachtwagen/trekker; 

4. naam en adres van de expediteur, indien van toepassing; 

5. naam van het ladende schip, indien bekend; 

6. haven van bestemming. 

 CONTROLEREN VAN DE ACCEPTATIECRITERIA 

De goederenbehandelaar dient te controleren of tweedehandsvoertuigen aan de volgende 

voorwaarden voldoen:  

1. Het voertuig moet kunnen rijden op zijn 4 wielen met banden. 

2. Het voertuig moet kunnen gesleept worden op zijn 4 wielen met banden. 

3. De motorkap, het kofferdeksel en de deuren moeten aanwezig zijn. De twee 

voorste deuren, namelijk de bestuurders- en passagiersdeur, dienen te 

functioneren en manueel geopend kunnen worden. 

4. Voertuigen mogen niet lekken (bijv. brandstof, olie, batterijvloeistof, 

koelvloeistof). 

5. Bestuurdersstoel moet aanwezig zijn en dient zoals de passagiersstoel volledig vrij 

te zijn. Indien geen passagiersstoel aanwezig dient de plaats die hiervoor voorzien 

is ook volledig vrij te zijn. 

6. Voertuigen mogen geen zichtbare sporen vertonen dat ze in stukken gesneden en 

nadien terug aan elkaar gelast werden. 

7. Er mogen geen zichtbare tekenen aanwezig zijn die erop kunnen wijzen dat de 

structuur van het voertuig beschadigd is (bijv. verstevigingsbalken of riemen). 

8. Er mogen geen tekenen zijn van zware brand, van beschadigde structuur, zoals 

doorgezakte chassisplaat, aanzienlijke schade aan het koetswerk, ontbrekende 

banden, loshangende onderdelen,.... 

9. Elke tankwagen en/of tanktruck moet leeg zijn (weegnota) en moet vergezeld zijn 

van een reinigingscertificaat. In III.8.13 onder 2 vindt men de items die op het 

certificaat moeten voorkomen. 

10. Elke koelwagen die een CFK houdend koelgas gebruikt voor koeling van de 

laadruimte moet een certificaat van ontgassing kunnen voorleggen. 

11. Alle basiseenheden +3,5 ton (trucks, bussen, tractors, wegenismateriaal, gesloten 

zware bestelwagens “big vans”, en gesloten vrachtwagens) moeten ZELFRIJDEND 

zijn m.a.w. op eigen kracht de terminal binnen rijden en zich kunnen verplaatsen. 

12. Bijladingen zijn enkel toegestaan als zij een uitklaring hebben van de douane. 

Bij niet kunnen voorleggen van een uitklaring moet het voertuig worden 

geweigerd voor verscheping en ofwel worden geledigd ofwel van de terminal 

worden verwijderd binnen de 72 uren  
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13. Ingeval van een probleem met een unit geladen bij piggy back of op trailer zal de 

volledige combinatie geweigerd worden tot het probleem met de unit is opgelost. 

Indien wordt vastgesteld dat aan één van deze acceptatiecriteria niet wordt voldaan, 

moet het voertuig de toegang tot de terminal worden geweigerd.  

 REINIGINGSCERTIFICAAT VOOR TANKWAGEN 

1. Een tank zal als “zuiver” worden beschouwd wanneer er geen zichtbare sporen of 

geur van het laatste product of het reinigingsmiddel meer aanwezig zijn bij een 

inspectie vanuit de mangaten door een geaccrediteerde goedereninspecteur. 

2. Het reinigingscertificaat dient volgende gegevens te bevatten: 

 Naam/logo van het tankreinigingsstation, volledig adres, E-mail, tel, fax. 

 Serienummer of opdrachtnummer van het reinigingsstation. 

 Naam en adres van de klant (contracterende partij). 

 Identificatienummers van het voertuig en/of de tank, container of IBC. 

 Identificatie per compartiment van de vorige lading waarvan de tank werd 

gereinigd.  

 Voor gevaarlijke stoffen: UN nummer en gepaste transportnaam, handelsnaam 

of chemische benaming 

 Voor niet gevaarlijke stoffen: handelsnaam of chemische benaming. 

 Aanduiding wat met succes werd gereinigd: 

o tanks (compartimenten); 

o hulpstukken (slangen / pompen / uitlopen, …).Voor slangen moeten de 

identificatienummers worden aangegeven indien ter beschikking. 

 Gebruikte reinigingsmiddelen, gebruikte reinigingsprocedures: 

o Uitgevoerde testen. 

o Afvalbehandeling. 

 Observaties/commentaar van het reinigingsstation. 

 Naam van de persoon die de reiniging heeft uitgevoerd (reiniger). 

 Datum en tijd van het einde van de reinigingsoperatie. 

 Bevestiging dat het voertuig zuiver (volgens definitie) werd bevonden. 

 Naam en handtekening van de persoon die de reiniging heeft gecontroleerd. 

Een reinigingscertificaat, opgemaakt door een geaccrediteerde goedereninspecteur, dient 

te worden voorgelegd aan de HKD. 
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 BIJLADING 

III.8.14.1 Acceptatiecriteria voor bijladingen 

Onder bijlading van een voertuig wordt begrepen, alle goederen die niet behoren tot het 

voertuig zelf maar die samen in of met het voertuig verscheept worden. 

Bijladingen zijn slechts toegelaten indien deze eenvoudig controleerbaar zijn.  

Volgende criteria dienen strikt te worden nageleefd : 

1. Op de terminal mogen er geen bijladingen geplaatst worden. 

2. Bijladingen dienen in regel te zijn met alle geldende nationale en internationale 

reglementeringen zoals douanereglementering, Europese verordening op 

overbrenging van afvalstoffen, Verdrag van Bazel, enz...  (niet limitatief) 

3. Goederen die in de voertuigen worden vervoerd mogen niet voorkomen op de lijst 

van verboden goederen zoals vermeld in III.8.14.2. 

4. Bijladingen dienen vrij toegankelijk te zijn. 

5. Bijladingen achteraan in het voertuig moeten zodanig vastliggen zodat de 

bestuurder niet wordt gehinderd. 

6. Van elk voertuig met bijlading dient een gedetailleerde ladinglijst ter beschikking 

te zijn waarin alle bijladingen worden vermeld. Algemene vermeldingen zoals 

“persoonlijke goederen” worden niet aanvaard. 

III.8.14.2 Goederen verboden als bijladingen in voertuigen 

Volgende goederen zijn verboden als bijlading: 

1. IMDG goederen, in welke hoeveelheid ook; 

2. oude auto-onderdelen in slechte staat, vervuild, niet meer voor het oorspronkelijk 

doel te gebruiken - onderdelen dienen proper en in goede staat te zijn , mogen 

niet los gestapeld zijn en er mag geen gevaar zijn voor lekkage; 

3. CFK houdende ijskasten en diepvriezers; 

4. CFK houdende onderdelen zoals compressorpotten; 

5. oude niet werkende elektr(on)ische toestellen zoals huishoudtoestellen, tv’s, 

computers, mobiele telefoons,….(niet limitatief); 

6. resten van olie of oliehoudende afvalstoffen; 

7. afgedankte accu’s; 

8. vervallen medicijnen; 

9. huishoudelijk afval. 

III.8.14.3 Niet conforme bijladingen 

1. Een voertuig waarvan visueel door de terminal wordt vastgesteld dat de bijlading niet 

conform is met de hierboven gestelde regels dient beschouwd te worden als een niet 

conform voertuig en dient geweigerd te worden. 

2. Voertuigen die door inspectiediensten met niet conforme bijladingen op de terminals 

worden aangetroffen, of waarvan deze vermoeden dat zij onregelmatige bijladingen 

bevatten kunnen te allen tijde door hen geblokkeerd worden. Na controle, door deze 

instanties, kunnen zij door de verscheper of eigenaar binnen de 10 werkdagen 

conform gemaakt worden.  
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3. Geblokkeerde voertuigen blijven geblokkeerd tot na vrijgave door de betrokken 

inspectiedienst. 

 BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR 

VRACHTWAGENS EN VOERTUIGEN > 3,5 TON  

Elke vrachtwagen en/of voertuig van meer dan 3,5 ton inclusief de bijlading, dient 

vergezeld te zijn van een weegnota die niet ouder is dan 4 uur en waarop volgende 

gegevens zijn vermeld: 

1. firma die de weging heeft uitgevoerd; 

2. datum en uur van de weging; 

3. identificatie van het voertuig (inclusief chassisnummer); 

4. gewicht van het geladen voertuig. 

Vrachtwagens en voertuigen van meer dan 3,5 ton inclusief de bijlading, dienen 

beschouwd te worden als containers en dienen dan, buiten de hier opgelegde 

voorwaarden, ook aan alle administratieve voorwaarden en regelgeving voor behandeling 

van beladen containers te voldoen. 

 GEWEIGERDE VOERTUIGEN 

III.8.16.1 Algemene bepalingen 

Voertuigen die door de terminal worden geweigerd volgens de bepalingen van III.8.12 

mogen niet op het terminal terrein komen en dienen onmiddellijk, in overleg met de 

verscheper, te worden afgevoerd. 

De terminal dient aan de transporteur het formulier “geweigerde voertuigen” onder 

III.8.16.2 ter ondertekening aan te bieden. Hierin staan de instructies vermeld waaraan 

de transporteur zich, in opdracht van de HKD en ter naleving van het door de HKD 

uitgevaardigde reglement, dient te houden. Kopie van dit overhandigde formulier wordt 

overgemaakt aan de HKD. 

De gegevens van het formulier geweigerde voertuigen wordt zo snel als mogelijk 

elektronisch doorgestuurd naar kd@havengent.be  

Geweigerde voertuigen mogen aan geen enkele terminal in het Gentse havengebied 

opnieuw ter verscheping aangeboden worden tenzij hun toestand correct is aangepast 

zodat ze wel aan de acceptatiecriteria voldoen. Geweigerde voertuigen mogen niet op de 

openbare weg achtergelaten worden. 

III.8.16.2 Formulier “Geweigerde voertuigen” 

Het in dit formulier vermelde voertuig wordt geweigerd door de terminal operator omdat 

het niet voldoet aan de door het Havenbedrijf Gent gestelde eisen.  

Gezien de verantwoordelijkheid van de Havenkapiteinsdienst voor de regeling van de 

goederenbehandeling, opslag en vrijwaring van het milieu, zoals bepaald in art. 14 van 

het decreet van 2 maart 1999, alsook de bevoegdheden vermeld in de APVHG, dient op 

bevel van de Havenkapitein-(commandant) de transporteur het vermelde voertuig terug 

af te voeren naar de verscheper of naar een vergunde plaats buiten het havengebied. 

Daar kan het voertuig gepast worden behandeld. Het is ten strengste verboden om het 

geweigerde voertuig in dezelfde staat aan te bieden aan een andere Gentse terminal of 

het op de openbare weg achter te laten.     

file:///C:/Users/vryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE8C7HXU/III.18.6.2%20Formulier%20geweigerde%20voertuigen.docx
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GEWEIGERDE TWEEDEHANDSVOERTUIGEN 

GEGEVENS TERMINAL  

Terminal (*)                                 Terminal operator (naam en voornaam) (*)        

Datum (*):  dag          maand          jaar          uur        

Handtekening terminal operator (*)  

GEGEVENS VOERTUIG  

Merk (*)              Type (*)        

Chassisnr (*)           Haven van bestemming (*)        

Specifieke kenmerken (opschriften, kleur, bagagedrager,…) (*)         

GEGEVENS VERSCHEPER  

Naam verscheper of agent (*)        

GEGEVENS TRANSPORTEUR  

Naam en voornaam chauffeur (*)        Transportfirma (*)        

Adres (*)          Contact transporteur (tel, fax, e-mail) (*)        

Nummerplaat vrachtwagen/trekker (*)            

Handtekening transporteur (*)  

REDEN VAN WEIGERING (*)  

Laadlijst niet aanwezig  Lekken   

Niet toegelaten bijlading  
In stukken gesneden en nadien 

gelast 

 

Bijlading is niet vrij toegankelijk  Balken / riemen  

Bijlading hindert de bestuurder  Brandschade  

Bevuilde goederen  Chasisplaat doorgezakt  

Vrachtwagen > 3.5 ton is niet 

vergezeld van weegnota 
 

Basiseenheden > 3.5 ton zijn 

niet zelfrijdend 

 

Overgewicht  
Ontbrekende/beschadigde 

banden 

 

Motorkap / kofferdeksel / deur(en) 

ontbreken 
 Loshangende onderdelen 

 

Twee voorste deuren functioneren 

niet / kunnen niet manueel geopend 

worden 

 
Geen reinigingscertificaat 

conform CODEX 

 

Stoel bestuurder en passagiersstoel 

(of plaats die hiervoor voorzien is) 

niet volledig vrij  

 
Geen gasvrijcertificaat bij CFK 

houdende koelwagen 

 

Stoel bestuurder ontbreekt  
Aanzienlijke schade aan het 

koetswerk 

 

(*)verplichte velden 

Bezorg dit formulier volledig ingevuld aan kd@havengent.be  

mailto:kd@havengent.be
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 SOORTEN MESTSTOFFEN 

Ammoniumnitraat (AN) meststoffen kunnen ingedeeld worden op basis hun 

samenstelling in twee hoofdtypen: 

• Zuivere stikstofhoudende meststoffen 

Deze producten bevatten alleen stikstof (N) als de belangrijkste plantenvoeding. 

Typisch producten zijn: 

o ammoniumnitraat (AN),  

o kalkammonsalpeter (CAN) , een mengsel van van AN en dolomiet / kalk / 

calciumcarbonaat, en  

o ammoniumsulfaat / ammoniumnitraat (ASN) mengsels. 

• Samengestelde meststoffen: NPK / NP / NK 

Deze producten bevatten, naast stikstof, ten minste één ander voedingsmiddel 

zoals fosfaat (een bron van P2O5) en / of potas (een bron van K2O). 

Onderstaande tabel geeft de verhouding weer tussen het massa percentage stikkstof 

(N%) en het massa percentage ammoniumnitraat (AN%) 

AN%  100  90  80  70  60  50  45  30 

N%  35  31.5  28  24.5  21  17.5  10.5  15.75 

 TECHNISCH ZUIVER AMMONIUMNITRAAT EN 

GELIJKGESTELDE MENGSELS 

1. Ammoniumnitraat meststoffen die tussen 80 en 100 massa % ammoniumnitraat 

bevatten. (34.5 % IMO 5.1, UN1942)3 

2. Gelijkgestelde mengsels (IMO 5.1, UN20674, UN24265, IMO 9, UN20716):  

a. mengsels van ammoniumsulfaat + ammoniumnitraat, indien het mengsel in 

gewicht meer dan 40 massa % ammoniumnitraat bevat (of meer dan 43 

massa % voor het dubbel zout ammoniumsulfonitraat dat geen vrij nitraat 

bevat);  

b. mengsels van ammoniumnitraat met stoffen zonder invloed op de 

ontplofbaarheid van deze mengsels, die in gewicht meer dan 65 massa % 

ammoniumnitraat bevatten.7  

Elk product mag echter niet meer dan 0,4 massa % brandbare stoffen inhouden.  

Ammoniumnitraatsamenstellingen en mengsels met UN<1000 (UN0082, 0222, 0331) 

vallen onder de springstoffen. Dergelijke ammoniumnitraatsamenstellingen mogen in 

België slechts vervoerd worden indien ze voorkomen in de lijst van de in België erkende 

springstoffen (K.B. van 3/11/1958). 

Meststoffen die niet als hierboven zijn ingedeeld, worden beschouwd en beschreven als 

ongevaarlijk of niet-geclassificeerd met betrekking tot de vervoersvoorschriften. Dit 

betekent echter niet dat ze volledig vrij zijn van een desbetreffend potentieel gevaar. 

                                           
3 UN1942 voor technisch ammoniumnitraat 
4 UN2067 voor de meststoffen 
5 UN2426 voor de warme oplossingen van ammoniumnitraat  

6 UN2071 voor de samengestelde meststoffen (NPK) gevoelig aan een zelfonderhoudende decompositie 
7 Deze stoffen vallen niet onder de Belgische wet op springstoffen, maar vallen wel onder de algemene 
voorwaarden. 
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 REGLEMENTERING 

1. Bij toepassing van art. 4.5.1.. van de APVHG gelden de hierna vermelde bijzondere 

bepalingen voor het behandelen van technisch zuiver ammoniumnitraat (in principe 

tot 34,8 % N) en gelijkgestelde mengsels.  

2. Onderhavige bijzondere bepalingen worden uitgevaardigd in uitvoering van art. II.3 

van het “Reglement gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven van Gent”.  

3. Op het technisch zuiver ammoniumnitraat 34.5 % en gelijkgestelde mengsels 

(UN1942, 2067, 2071, 2426) is het K.B. van 3 september 19588 (reglementering op 

ammoniumnitraat ) en K.B. van 23 september 19589 (reglementering op de 

springstoffen) van toepassing . 

4. Voor ammoniumnitraatmeststoffen welke ontheffing genieten zoals voorzien in art. 2, 

b, van het K.B. van 3 september 1958 is het M.B. van 9 oktober 196310 van 

toepassing. 

5. Voor de behandeling van UN2426 (warme geconcentreerde ammoniumnitraat) is 

eveneens het M.B. van 13 mei 199711 van toepassing; 

6. Ammoniumnitraatsamenstellingen en mengsels met UN<1000 (UN0082, 0222, 0331) 

vallen onder de springstoffen. Dergelijke ammoniumnitraatsamenstellingen mogen in 

België slechts vervoerd worden indien ze voorkomen in de lijst van de in België 

erkende springstoffen (K.B. van 3/11/1958). 

7. De desbetreffende transportcode12 is eveneens van toepassing, in zoverre hiervan 

door bovenvermelde Koninklijke Besluiten niet afgeweken wordt.  

8. Bijkomende inlichtingen i.v.m. ammoniumnitraat en springstoffen kunnen 

ingewonnen worden bij de  

 de Dienst Springstoffen van het Ministerie van Economische zaken 

(explo@economie.fgov.be en explocontrole@economie.fgov.be );  

 de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 

(Hazmat.Mar@mobilit.fgov.be). 

 AANGIFTE 

1. Elk transport uit het buitenland van meststoffen moet begeleid zijn van een 

schriftelijke verklaring van de producent dat de betrokken meststoffen aan de 

voorwaarden van de toepasselijke wetgeving voldoet.  

2. Los gestort technisch zuiver ammoniumnitraat en/of gelijkgestelde mengsels mogen 

in de haven van Gent niet behandeld of vervoerd worden tenzij ten minste 14 dagen 

voor de geplande aanloop de in de onderstaande tabel vermelde informatie bezorgd 

werd aan  

• de Dienst Springstoffen van het Ministerie van Economische zaken 

(explo@economie.fgov.be en explocontrole@economie.fgov.be )  

• aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 

(Hazmat.Mar@mobilit.fgov.be) . Deze zal de uiteindelijke toelating verlenen voor 

het transport.  

• aan HKD 

                                           
8 Belgisch Staatsblad van 1/11/1958 
9 Belgisch Staatsblad van 8/2/1960 
10 Belgisch staatsblad 23/10/1963 
11 Belgisch Staatsblad 19/08/1997 
12 IMDG, IMSBC, ADN, ADR, IBC … 
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Vereist informatie voor het aanvragen van een toelating voor het transport 

van los gestort technisch zuiver ammoniumnitraat. 

Type document  Toelichting  

Naam schip met IMO   nummer    

ETA    

Duur van verblijf  Verblijf in de Belgische in territoriale 

wateren,  realistisch geschat met in begrip 

van marge voor verlet bij behandelen van 

goederen  

Veiligheidsinformatieblad (SDS) van het 

ammoniumnitraat-houdend product  

Bij reglementering in vak 15 van het  

veiligheidsinformatiebladen dient vermeld 

te worden dat het over een Europese 

meststof gaat conform EG verordening 

2003/2003.  

Recent attest van detonatieproef  Europese meststof: EG verordening 

2003/2003  

Geldig tijdens duur van verblijf. (Opgelet: 

geldigheidsduur attest slechts 6 maanden)  

Veiligheidsinformatiebladen (SDS) van 

andere gevaarlijke goederen aan boord.  

  

Loading-plan met aangifte van de luiken 

en de schotten.  

Geen lading boven het ammoniumnitraat.  

Segregatie.  

General Arrangement plan.  T.b.v aanwezigheid van brandstoftanks 

grenzend aan ruim met ammoniumnitraat.  

Attest afpersen van  brandstoftanks indien 

deze zich onder of naast ruim met 

ammoniumnitraat   bevinden  

Attest is jonger dan 3 maand.  

Door de scheepsleiding ondertekende lijst, 

verklaring, van de toe te passen 

reglementen van  Solas en IMSBC met 

stempel van schip.  

Scheepsleiding verklaart te voldoen aan 

de internationale regelgeving betreffende 

het transport van ammoniumnitraat in 

bulk. (Appendix 1 vd IMSBC)  

Cleaning certificaat ruimen  Opgesteld door een onafhankelijke 

instantie of een overheidsdienst.  

Vervoersdocument    

Aan de havenkapiteinsdienst moet eveneens de terminal(s) of ligplaats(en die het schip 

zal aanlopen met het los gestort technisch zuiver ammoniumnitraat of gelijkgestelde 

mengsels aan boord of waar de goederen behandeld zullen worden, bezorgd. 

Na goedkeuring van Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 

(Hazmat.Mar@mobilit.fgov.be)  en gunstig advies van de Dienst Springstoffen  van het 

Ministerie van Economische zaken, kan de havenkapitein(-commandant) toelating geven  
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 LIGPLAATSEN 

Voor het behandelen van technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels 

gelden volgende beperkingen inzake toegelaten ligplaatsen en kaaien.  

1. Aan boord houden.  

a. Indien verpakt in metalen vaten: geen beperking.  

b. Indien verpakt in een andere toegelaten verpakking:  

i. tot maximum 20 kg: geen beperking;  

ii. meer dan 20 kg: enkel toegelaten aan kaaien met ligplaatscategorie D.  

c. Indien in bulk: enkel toegelaten voor een maximum hoeveelheid van 3000 ton 

voor zeeschepen en 1000 ton voor binnenschepen, aan kaaien met 

ligplaatscategorie D en tenminste 1000 m verwijderd van de J. Kennedylaan.  

2. Lossen / laden.   

a. Indien verpakt in metalen vaten: geen beperking.  

b. Indien verpakt in andere toegelaten verpakking: enkel toegelaten aan kaaien 

met ligplaatscategorie D.  

c. Indien in bulk: enkel toegelaten voor een maximum hoeveelheid van 3000 ton 

voor zeeschepen en 1000 ton voor afzonderlijke binnenschepen, niet in groep, 

aan kaaien met ligplaatscategorie D.  

De totale behandelingsduur mag niet meer bedragen dan 4 dagen.   

Indien wordt vastgesteld dat aan de bepalingen vermeld onder III.9.4 (aangifte), III.9.6 

(behandeling), III.9.8 (samenlading) niet werd voldaan zullen de havenkapitein-

commandant, de havenkapitein of, onder hun gezag, hun aangestelde de toegang en het 

verblijf van het schip in de haven kunnen verbieden.  

 BEHANDELING  

Het behandelen van technisch zuiver ammoniumnitraat en/of gelijkgestelde mengsels 

mag enkel onder volgende voorwaarden plaats vinden:.  

1. Het laden en lossen uit schepen van los gestort technisch zuiver ammoniumnitraat 

en/of gelijkgestelde mengsels is slechts toegestaan aan installaties of terminals 

die over de nodige milieu(omgevings)- en springstofvergunningen beschikken; 

2. Technisch zuiver ammoniumnitraat en/of gelijkgestelde mengsels (zelfs in stalen 

vaten) mag enkel rechtstreeks ontscheept of verscheept worden, zonder vertoef 

op kaai, vrachtwagen of spoorwagen.  

3. Indien technisch zuiver ammoniumnitraat of gelijkgestelde mengsels, verpakt in 

container, behandeld worden op een erkende containerterminal, mogen ze 10 

kalenderdagen verblijven op de terminal indien ze aan de voorwaarden onder 

III.9.9 voldoen. 

4. De lading zal op het laatste ogenblik, vóór het vertrek van het schip, aan boord 

worden genomen.  

5. Tijdens het verblijf in de haven moet permanent brandwacht aanwezig zijn. Zie 

ook onder III.9.13. 

6. Op elk schip dat geladen is met ammoniumnitraat moeten alle voorzorgen worden 

genomen om doelmatig brand te bestrijden met water (hydranten onder druk, 

bedrijfsklare slangen, enz.).  

7. Alle begin van brand moet met water worden geblust.  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 
 

175 

8. Bij het vervoeren, laden of lossen van ammoniumnitraat is het verboden te roken 

of met open vuren te werken, te verlichten of te verwarmen. Er mogen geen las- 

en brandwerken worden uitgevoerd.  Een officier van het schip zal toezicht 

houden in het ruim opdat er niet wordt gerookt.  

9. Het is verboden dokwerkerhaken te gebruiken bij het behandelen van zakken. 

10. De ligplaats moet voorzien zijn van een degelijke fendering. Het gebruik van 

voertuigbanden is hierbij NIET toegelaten. 

11. Bunkeren dient te gebeuren nadat alle ruimen geladen met het ammoniumnitraat 

zeevast afgesloten zijn en mag niet plaats vinden tijden laad- en/of losoperaties. 

12. Ter hoogte van de voor- en achtersteven moet er permanent een sleeplijn 

voorzien zijn uitgevierd tot op een halve meter boven het wateroppervlak en aan 

boord bevestigd zoals voorzien voor tankschepen. 

13. De aangever dient er steeds voor te zorgen dat de hem verstrekte onderrichtingen 

medegedeeld worden aan zijn kaaipersoneel en aan de stouwerij.   

 MAXIMUM TOEGELATEN HOEVEELHEDEN A/B 

VAN SCHEPEN  

Voor het behandelen van technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels 

gelden volgende voorwaarden :  

1. Indien verpakt in stalen vaten is er geen maximum; 

2. Op een zeeschip mag maximum 4.000 ton aan boord zijn, in een toegelaten 

verpakking, mits in acht name van het samenladingsverbod (III.9.8);  

3. Op een binnenschip mag maximum 500 ton aan boord zijn.  

4. Per schip mag er maximum 10.000 ton gekorrelde kunstmeststof op basis van 

ammoniumnitraat aan boord zijn, indien er voorafgaand een aanvraag ingediend 

wordt, waarin wordt vermeld dat:  

 de lading van het schip uitsluitend bestaat uit deze meststof;  

 het gehalte stikstof niet meer is dan 33,5%;  

 het als koolstof gemeten brandbaar materiaal niet meer dan 0,2 massa %  

bedraagt; 

 het chloorgehalte ten hoogste 0,02 massa % bedraagt.  

 de pH van een oplossing van 10g meststof in 100ml water ten minste 4,5 

bedraagt; 

 er qua korrelgrootte ten hoogste 5 massa % zeefdoorgang is bij 1mm 

maaswijdte en ten hoogste 3 massa %  zeefdoorgang is bij 0,5mm 

maaswijdte.    

Voor het overige blijven op dit product dezelfde bepalingen van kracht als deze 

op het technisch zuiver ammoniumnitraat.  

5. Het vervoer van los gestort technisch zuiver ammoniumnitraat en/of 

gelijkgestelde mengsels is verboden, tenzij met toelating van HKD.  
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 SAMENLADINGSVERBOD 

Bij toepassing van het K.B. van 3 september 1958 betreffende de reglementering van het 

vervoer, de berging en de verkoop van ammoniumnitraat en van mengsels daarvan , 

mogen in het ruim waar ammoniumnitraat geladen wordt, noch in de aangrenzende 

ruimen, springstoffen, chloraten, ontvlambare, oxideerbare stoffen of zuren worden 

vervoerd.  

 VERBLIJF VAN CONTAINERS OP EEN ERKENDE 

CONTAINER- OF RO-RO-TERMINAL 

Technisch zuiver ammoniumnitraat of gelijkgestelde mengsels mogen gedurende 

maximum 10 opeenvolgende kalenderdagen op een erkende container- of ro-ro terminal 

verblijven indien aan volgende voorwaarden worden voldaan:  

1. de overeenkomstige gevaaretiketten werden op de containers aangebracht;  

2. de voorgeschreven segregatie wordt toegepast;  

3. containers ammoniumnitraat dienen ten minste 20 meter verwijderd te zijn van 

andere gevaarlijke goederen; 

4. de containers worden niet op elkaar gestapeld;  

5. de containerdeuren moeten steeds kunnen geopend worden.  

6. de containers werden vóór de belading degelijk gereinigd;  

7. alle overige voorschriften van onderhavige bijzondere bepalingen (inzake 

toegelaten verpakking, enz.) werden nageleefd;  

8. in de aangifte uitdrukkelijk gemeld werd dat bewuste goederen zich in containers 

bevinden, in container geladen of uit container gelost worden;  

9. de betrokken firma, gevestigd op een erkende container-/roroterminal, aan de 

HKD per e-mail gemeld heeft dat aan haar personeel de vereiste onderrichtingen 

verstrekt werden ter naleving van bovenvermelde bepalingen en tevens dat zij 

haar opdrachtgevers ingelicht heeft over de voorschriften vermeld onder 

hierboven  vermelde punt 1 en 4;  

Opmerking: 

1. Per terminal mag zich maximum 250 ton ammoniumnitraat geladen in containers op 

kaai bevinden. Afwijkingen kunnen uitzonderlijk toegelaten worden door de 

havenkapitein.   

2. Er is geen brandwacht vereist tijdens het vertoef van ammoniumnitraat geladen in 

containers op de erkende terminal in afwachting van verscheping. 

3. Het laden van verpakt technisch zuiver ammoniumnitraat in containers (zg. "stuffen") 

mag enkel gebeuren op een door de havenkapitein erkende containerterminal / 

roroterminal en mits voorafgaandelijk het akkoord bekomen werd van de Dienst der 

Springstoffen. In de aan de HKD te richten aanvraag dient dit akkoord uitdrukkelijk 

vermeld te worden. 

4. Brandwacht is vereist tijdens laden/lossen schip. (III.9.13) 
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 VERVOER PER BINNENSCHIP 

1. Voor het vervoer per binnenschip moet gebruik worden gemaakt van binnenschepen 

met stalen ruimen, die geen andere goederen bevatten. Indien zij niet gesleept 

worden mogen de binnenschepen slechts aangedreven worden met zware olie of 

dieselmotoren. De brandstoftanks moeten van het nitraat door een dichte wand van 

onbrandbaar materiaal gescheiden zijn. Alle voorzorgen moeten genomen worden om 

brand te vermijden en bij voorkomend geval te bestrijden.   

2. Tijdens de vaart moeten de binnenschepen, ten minste vijfenzeventig meter van 

elkaar verwijderd zijn. Ze mogen noch elkander voorbijvaren, noch gegroepeerd 

worden voor het schutten.  

3. Hun lading wordt beperkt tot 500 ton als ze in groep varen of tezamen worden 

geschut en het ammoniumnitraat vervoerd wordt in verpakte vorm zoals voorzien in 

art. 5-2°c) van het K.B. van 3 september 1958.  

4. De binnenschepen die ammoniumnitraat vervoeren moeten aan de 

vaarwegbeheerder (MDK – Afdeling Scheepvaartbegeleiding voor wat het kanaal 

Gent-Terneuzen, de Moervaart en de Ringvaart betreft en de HKD voor wat de 

dokken betreft), aangekondigd worden en deze zal er over waken dat zij voorrang 

van doorgang hebben en dat zij niet blijven liggen in de nabijheid van woonwijken.  

5. Bij rechtstreekse overslag binnenschip/zeeschip mogen niet meer dan twee 

binnenschepen langszij het zeeschip meren en/of in de haven vertoeven. 

 VERVOER IN BULK 

1. Volgens art. 5 van het K.B. van 3 september 1958, houdende reglementering van het 

vervoer, de berging en de verkoop van ammoniumnitraat en van mengsels daarvan, 

gewijzigd door het K.B. van 12 januari 1960, is het vervoer per schip van losgestorte 

technisch zuiver ammoniumnitraat verboden, maar wanneer bijzondere 

omstandigheden het vereisen kunnen afwijkingen worden toegestaan door de 

Minister van Verkeerswezen. Er dient echter vooraf overleg gepleegd te worden met 

de Minister van Economische Zaken – Dienst der Springstoffen (zie in dat verband 

art. 6, 2° van het K.B.).  

2. Deze afwijkingen worden toegestaan met inachtneming van volgende voorwaarden 

met het oog op de openbare veiligheid:  

3. De vervoerde producten moeten E.E.G.-meststoffen zijn in de zin van de richtlijn van 

de Raad nr. 80/876 CEE van 15.07.80; zij moeten de ontploffingstest doorstaan 

hebben, voorzien in de richtlijn van de Commissie nr. 87/94 CEE van 08.12.86. Deze 

test blijft slechts 6 maanden geldig en dient regelmatig hernieuwd. Het certificaat, 

afgeleverd na de test, alsook een staal van het ammoniumnitraat dienen aan de 

goedkeuring van de Dienst der Springstoffen te worden onderworpen.  

4. De lading ammoniumnitraat mag niet meer bedragen dan 80% van het 

laadvermogen van het schip, met een maximum van 1000 ton voor een binnenschip 

en 3000 ton voor een zeeschip.  

5. Geen enkele andere lading mag op het schip met ammoniumnitraat bijgeladen 

worden.  

6. Alvorens de lading ammoniumnitraat begint, dient een erkend organisme of 

staatsdienst het ruim proper te verklaren.  

7. Elk transport dient 48 u. op voorhand gemeld te worden aan de Dienst der 

Springstoffen.  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent  

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 
 

178 

8. Van de toegestane afwijking door de Minister van Verkeerswezen in overleg met de 

Minister van Economische Zaken – Dienst der Springstoffen - moet de 

havenkapitein(-commandant) of zijn afgevaardigde schriftelijk of per e-mail op de 

hoogte worden gebracht, tenminste 24 u. voor laden of lossen.  

 AMMONIUMNITRAATMESTSTOFFEN DIE 

ONTHEFFING GENIETEN  

1. De ontheffing voor ammoniumnitraatmeststoffen voorzien in art. 2, b, van het K.B. 

van 3 september 1958 kan verleend worden door de Dienst Springstoffen en kan 

door de Dienst Springstoffen verleend worden voor ammoniumnitraatmeststoffen met 

een stikstofgehalte dat 28 % niet overschrijdt en die bestaan uit een intiem mengsel 

van ten hoogste 80 % ammoniumnitraat en ten minste 20 % fijn gemalen 

kalksteen. 

2. De voorschriften van de artikelen 4 en 5 van het K.B. van 3 september 1958 zijn dan 

niet van toepassing maar alle andere voorwaarden blijven van kracht: 

a. er zijn geen maximum toegelaten hoeveelheden bepaald,  

b. is vervoer in bulk toegelaten,  

c. is er geen brandwacht vereist.  

d. De voorschriften voorzien in het MB van 9 oktober 1963 zijn van kracht 

3. Voor het vervoer met zeeschepen gelden de volgende voorschriften: 

a. de verzender moet van elke verzending ten minste vierentwintig uur vooraf, 

de HKD en de Dienst der Springstoffen inlichten; het uur van verscheping 

moet aan die diensten door de rederij eveneens vierentwintig uur vooraf 

medegedeeld worden; 

b. in het ruim waarin een meststof genietend van deze ontheffing gestouwd 

wordt, mogen er noch springstoffen zijn, noch bijtende stoffen, noch sterke 

zuren, noch gemakkelijk brandbare of licht ontvlambare stoffen, noch 

radioactieve stoffen, noch stoffen die gevaarlijk worden in aanraking met lucht 

of water; 

c. tijdens het laden en lossen is het verboden te roken en toestellen met blote 

vlam te gebruiken en moet het brandweertuig van het schip bedrijfsklaar 

worden gehouden. In het ruim met meststoffen genietend van deze ontheffing 

is het voorgeschreven brandblusmiddel water 

4. Bij de aangiften, zoals bepaald in III.9.4, moet tevens de naam en het adres van de 

producent, de benaming van de meststof en het stikstofpercentage opgegeven 

worden. Tevens moet een attest van de fabrikant bezorgd worden waarbij deze 

verklaart dat de meststof de ontheffing geniet zoals voorzien in het MB van 9 oktober 

1963. 

 BRANDWACHT 

1. Algemeen: indien de brandwacht wordt uitgevoerd door anderen dan de bevoegde 

brandweerdienst dient deze erkend te worden door de havenkapitein.  
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2. Elk vaartuig waarop zich meer dan 10 ton technisch zuiver ammoniumnitraat of 

gelijkgestelde producten bevindt, die niet in stalen vaten zijn verpakt maar in de 

vorm van conventioneel stukgoed (o.a. big bags), moeten tijdens het gehele verblijf 

bewaakt worden door een brandwacht, die belast is met de opdracht het verbod te 

roken of met open vuur te werken, te verwarmen of te verlichten te doen 

eerbiedigen, alle begin van brand te blussen en die de brandweer onmiddellijk kan 

verwittigen  

3. Bij het aan boord behouden / lossen / laden van verpakt technisch zuiver 

ammoniumnitraat of gelijkgestelde mengsels geladen in containers betreft, geldt 

volgende regeling:  

4. Transitolading (aan boord gehouden):  

a. 250 ton of minder: bij het afmeren van het schip controleert de brandwacht of 

de nodige voorzorgen zijn genomen om een eventuele brand doeltreffend met 

water te bestrijden. De hydranten moeten onder druk staan en de slangen 

moeten gebruiksklaar zijn en vorstvrij worden gehouden.  

b. Meer dan 250 ton: controle door brandwacht die aanwezig is tijdens de ganse 

duur van het verblijf in de haven.  

5. Invoer:  

a. 250 ton of minder: controle van de blusmiddelen bij de aankomst van het 

schip en bij de start van de lossing.  

b. Meer dan 250 ton: controle van de blusmiddelen en brandwacht aanwezig van 

bij de aankomst tot en met de lossing.  

6. Uitvoer:  

a. 250 ton of minder: controle van de blusmiddelen voor aanvang van de lading.  

b. Meer dan 250 ton: controle van de blusmiddelen en brandwacht aanwezig van 

bij de lading tot en met het vertrek van het schip.  

7. De brandweer en de HKD moeten 3 uur vóór de brandweercontrole, verwittigd 

worden via e-mail. Voor de behandeling van invoerlading van 250 ton of minder 

houdt dat eventueel 2 aanmeldingen in, bij aankomst van het schip en bij het starten 

van de lossing.  

8. De havenkapitein of zijn afgevaardigde kan in welbepaalde gevallen verplichten de 

samenstelling van de brandwacht uit te breiden.  

9. De goederenbehandelaar waar de behandeling plaatsgrijpt, deelt aan de aangever 

tijdig het uur van behandeling mee zodat deze er voor kan zorgen dat de brandwacht 

tijdig ter plekke kan zijn.   

10. Indien de brandwacht gebreken of onvolkomenheden vaststelt aan de 

brandbestrijdingsmiddelen van het schip, brandgevaar vaststelt of overtredingen 

tegen bepalingen van de betrokken regelgeving verwittigt hij de HKD en de 

terminalverantwoordelijke.  

11. Bij alle begin van brand neemt de brandwacht de nodige maatregelen om deze te 

blussen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.  

 OPSLAG  

Voor de opslag van technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels moet 

men over een milieu(omgevings)- en springstofvergunningen beschikken. 
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 REGLEMENTERING 

Bij toepassing van art. 4.5.1. van de APVHG gelden de hierna vermelde bijzondere 

bepalingen voor het behandelen van toxische gassen in de haven van Gent. Onderhavige 

bijzondere bepalingen worden uitgevaardigd in uitvoering van II.3 van het “Reglement 

gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven van Gent” 

Voor de behandeling van toxische gassen gelden de bepalingen van het Algemeen 

Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.). De IMDG-Code is eveneens van 

toepassing alsmede het “Reglement gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven 

van Gent” in zoverre hiervan in deze bijzondere bepalingen niet wordt afgeweken.  

 DEFINITIE ZEER TOXISCHE GASSSEN  

Zeer toxische gassen mogen in de haven van Gent enkel worden behandeld, mits een 

voorafgaande aangifte aan de HKD en na toestemming van de havenkapitein(-

commandant).  

Volgende toxische gassen worden beschouwd als zeer toxische gassen: 

UN_Nummer  Benaming 

1008  Boron trifluoride 

1017  Chlorine 

1026  Cyanogen 

1045  Fluorine, compressed 

1048  Hydrogen bromide, anhydrous 

1053  Hydrogen sulphide 

1067 Dinitrogen tetroxide (nitrogen dioxide) 

1069  Nitrosyl chloride 

1076  Phosgene 

1079  Sulphur dioxide 

1581  Chloropicrin and methyl bromide mixture with more than 2% chloropicrin 

1582  Chloropicrin and methyl chloride mixture 

1589  Cyanogen chloride, stabilized 

1612  Hexaethyl tetraphosphate and compressed gas mixture 

1660  Nitric oxide, compressed 

1749  Chlorine trifluoride 

1859  Silicon tetrafluoride, compressed 

1911  Diborane, compressed 

1975 Nitric oxide and dinitrogen tetroxide, mixture(nitric oxide and nitrogen 

dioxide mixture) 

2188  Arsine 
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UN_Nummer  Benaming 

2189  Dichlorosilane 

2190  Oxygen difluoride, compressed 

2191 Sulphuryl fluoride 

2192  Germane 

2194  Selenium hexafluoride 

2195  Tellurium hexafluoride 

2196  Tungsten hexafluoride 

2198  Phosphorus pentafluoride, comressed 

2199  Phosphine 

2202  Hydrogen selenide, anhydrous 

2204  Carbonyl sulphide 

2417  Carbonyl fluoride, compressed 

2418  Sulphur tetrafluoride 

2420  Hexafluoroacetone  

2421  Nitrogen trioxide 

2534  Methylchlorosilane 

2548  Chlorine pentafluoride 

2676 Stibine 

2901  Bromine chloride 

3083 Perchloryl fluoride  

3519  Boron trifluoride, adsorbed 

3520  Chlorine, adsorbed 

3521  Silicon tetrafluoride, edsorbed 

3522 Arsine, adsorbed 

3523 Germane, adsorbed 

3524  Phosphorus pentafluoride, adsorbed 

3525  Phosphine, adsorbed 

3526 Hydrogen selenide, adsorbed 
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 INDIENEN AANVRAAG  

Zowel de expediteur als de scheepsagent dienen via elektronische weg een aangifte in te 

dienen bij de HKD op werkdagen, uiterlijk 24 uur en maximaal 10 kalenderdagen vóór de 

behandelingsdatum. De havenkapitein-commandant, de havenkapitein of, onder hun 

gezag, hun aangestelde kunnen in door hen bepaalde gevallen afwijkingen toestaan.  

De aanvraag dient minstens volgende gegevens te bevatten: 

 naam firma, adres, tel. en fax. 

 hoedanigheid: expediteur/scheepsagent of beide 

 naam contactpersoon 

 technische naam van het product 

 IMDG-klasse en UN-nummer 

 verpakking 

 in container: ja/neen; zo ja, nummer(s) 

 nettogewicht (in kg) 

 laden/lossen/aanvoeren/afvoeren 

 naam zeeschip/binnenschip 

 kaai 

 dag en uur (zo precies mogelijk) 

 naam firma, adres, tel. en fax. welke in geval van nood bijstand zal verlenen. 

De aanvraag dient vergezeld te zijn van het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van de 

betrokken goederen.  

 LIGPLAATSBEPERKING  

Recipiënten met toxische gassen mogen slechts worden verscheept of aan boord 

gehouden op kaaien met ligplaatscategorieën C of D, al naargelang het product en in 

functie van de nodige initiële isolerende afstand in alle richtingen bij een eventueel groot 

gaslek.  

De recipiënten dienen rechtstreeks ontscheept of verscheept te worden, zonder vertoef 

op kaai. Tijdelijk vertoef van toxische gassen kan uitzonderlijk toegelaten worden op een 

door de havenkapitein-commandant, de havenkapitein of, onder hun gezag, hun 

aangestelde, aangewezen plaats.  

Terreinen van firma's gevestigd in het havengebied die zelf vermelde gassen 

vervaardigen en/of opslaan moeten hiervoor een erkende vergunning hebben en de 

voorgeschreven maatregelen treffen om de veiligheid van hun omgeving te verzekeren 

bij eventueel gaslek. 
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 BEHANDELING VAN TOXISCHE GASSEN 

Voertuigen en spoorwagons met recipiënten met toxische gassen geladen, mogen slechts 

op de plaats van behandeling worden aangevoerd op het ogenblik dat de recipiënten 

onmiddellijk aan boord kunnen worden gebracht. In afwachting van de eigenlijke 

verrichtingen moeten ze op een door de havenkapitein-commandant, de havenkapitein 

of, onder hun gezag, hun aangestelde uitdrukkelijk aangegeven en voldoende 

afgezonderde plaats worden gezet; voor voertuigen kunnen dat de instellingen zijn van 

een onderneming die zich binnen het havengebied met de productie van deze gassen 

bezighoudt; voor de spoorwagons zal dit een rangeerspoor zijn buiten de eigenlijke 

haveninstellingen.  

Voertuigen en spoorwagons die recipiënten, gevuld met deze gassen, hebben ontvangen 

uit een schip dienen onmiddellijk de loskade te verlaten. Zij kunnen eventueel tijdelijk op 

een door de havenkapitein-commandant, de havenkapitein of, onder hun gezag, hun 

aangestelde uitdrukkelijk aangegeven en voldoende afgezonderde plaats worden gezet. 

Desgevallend dient de expediteur/agent zelf te zorgen, op eigen kosten, risico en gevaar, 

voor de bewaking van de recipiënten tijdens het vertoef op de toegewezen plaats.  

Bij het laden of lossen van toxische gassen moeten alle personen die niet effectief bij de 

behandeling betrokken zijn, zich verwijderen. Aanwezige personen, evenals hun 

voertuigen, moeten zich zoveel mogelijk boven de wind bevinden.  

De goederenbehandelaar dient alle maatregelen te treffen om een veilige behandeling te 

verzekeren, o.m. door zorgvuldig voorafgaandelijk nazicht van de hijsgereedschappen en 

door speciale aandacht te besteden aan een goede manier van aanslaan en hijsen. 

De goederenbehandelaar dient er voor te zorgen dat de nodige communicatiemiddelen 

aanwezig zijn om te allen tijde de hulpdiensten te verwittigen. 

De goederenbehandelaars zullen aan de brandweer en aan de havenkapitein de 

contactgegevens bezorgen van die firma’s die bijstand kunnen verlenen in geval van 

nood.  

Bij het laden, lossen of verplaatsen (13) van deze goederen dient te allen tijde 

personeel aanwezig te zijn dat onder toezicht en beveiliging van de brandweer 

kan ingezet worden voor de bediening van transportmiddelen (kraan, forklift, 

tugmaster e.d.) en vertrouwd is met het dragen van chemische beschermkledij 

en een autonoom adembeschermingstoestel.   

Personeelsleden van de HKD, de politie en de brandweer hebben de bevoegdheid om 

toezicht uit te oefenen. De onderrichtingen ter plaatse verstrekt door het 

toezichtpersoneel dienen stipt te worden nageleefd.  

 MAXIMUM TOEGELATEN HOEVEELHEDEN 

Bij containers of roro vracht mag er maximum 23 ton netto behandeld worden.  

Indien een ploeg getraind interventiepersoneel stand-by gehouden wordt, wordt de 

maximum toegelaten behandelingshoeveelheid van zeer toxische gassen verhoogd tot 60 

ton netto in totaal.  

Voor toxische gassen bedraagt de maximum toegelaten netto hoeveelheid per schip 60 

metrieke tonnen. Tijdens de duur van zijn verblijf in de haven van Gent mag een schip 

nooit meer aan boord hebben dan deze maximum toegelaten hoeveelheid.  

                                           
13 Aan boord behouden zonder verplaatsing valt niet onder deze alinea.  
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 LADEN OF LOSSEN VAN MEER DAN 100 KG 

NETTO 

Voor het verschepen van meer dan 100 kg netto toxische gassen gelden bijkomend 

volgende voorwaarden:  

1. De goederenbehandelaar dient een veiligheidsdossier op te stellen en dit over te 

maken aan de havenkapitein en de brandweer. Dit dossier dient eveneens ter 

beschikking te zijn aan de ingang van het bedrijf waar de behandeling plaats 

vindt.  

De expediteur/scheepsagent dient er voor te zorgen dat de nodige informatie ter 

beschikking is zo dat alle aanwezige personeelsleden van de privébedrijven 

voorafgaandelijk op de hoogte kunnen worden gesteld van de gevaren van het te 

behandelen product.  

2. Onverminderd de door de expediteur/scheepsagent ter zake bij de HKD in te 

dienen aangifte dient de expediteur/scheepsagent bij het lossen of laden van 

toxische gassen de bevoegde eerste havenluitenant van de HKD evenals de 

brandweer per e-mail en telefoon minimum 2 uur op voorhand in te lichten over 

het precieze tijdstip van de operatie.  

3. Tevens dient de expediteur/scheepsagent ervoor te zorgen dat bij het 

laden/lossen een erkend gasdeskundige met de nodige kennis van de producten 

aanwezig is. De gasdeskundige dient erop te letten dat de verscheping met 

vereiste zorg gebeurt en geeft bij de geringste onregelmatigheid het alarmsein 

waarmee de eigen noodprocedure van het bedrijf wordt opgestart. In overleg met 

de aangestelde van het behandelingsbedrijf zal hij een veiligheidszone afbakenen.  

4. De expediteur/scheepsagent dient ervoor te zorgen dat alle vereiste 

beschermingsmiddelen (maskers enz.) tijdens de verscheping beschikbaar zijn op 

de plaats van verscheping.  

5. De goederenbehandelaar bepaalt zelf het tijdstip van de behandeling in functie 

van de werkzaamheden en zal er hierbij naar streven zoveel mogelijk het principe 

"eerst van boord/laatst aan boord" te benaderen, zonder dat dit een dwingend 

voorschrift is.  

6. Een aangestelde van de goederenbehandelaar die op de hele laad- of losoperatie 

zicht heeft, dient bij het laden/lossen van toxische gassen ter plaatse te komen. 

Bij de geringste onregelmatigheid zal hij op aangeven van de gasdeskundige 

onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen en de eigen noodprocedure van het 

bedrijf opstarten. De behandelingsfirma dient ervoor te zorgen dat de nodige 

communicatiemiddelen aanwezig zijn om ten allen tijde de hulpdiensten te 

verwittigen.  

7. De laad- of losoperatie mag niet aangevat worden vóór de havenluitenant van de 

HKD ter plaatse de aanwezigheid van de erkende gasdeskundige, de aangestelde 

van de goederenbehandelaar het waarschuwingssignaal en alle vereiste 

beschermingsmiddelen heeft vastgesteld. Zijn verdere instructies dienen te 

worden nageleefd.  

 BESCHERMINGSMIDDELEN 

Alle vereiste beschermingsmiddelen en technische hulpmiddelen dienen tijdens de 

verschepingsoperaties beschikbaar te zijn op de kaai door de 

expediteur/scheepsagent/goederenbehandelaar  
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Dit omvat, maar is niet beperkt tot:  

 geschikte maskers  

 gebruiksklare windzak op de plaats van behandeling  

 waarschuwingssignaal. Dit signaal dient vooraf aan iedereen bekend gemaakt 

te worden. Eventueel alarm dient te worden gegeven door de deskundige en 

de aangestelde van de behandelingsfirma. 

 lekbak.  

Alle personeel dat betrokken is met het behandelen van zeer toxische gassen moet 

voldoende getraind zijn op het gebruik van de beschermings- en de technische 

hulpmiddelen.  

Alle aanwezige personeelsleden van de privé-bedrijven moeten voorafgaandelijk op de 

hoogte worden gesteld van de gevaren van het te behandelen product. 

 GASDESKUNDIGE 

De expediteur/scheepsagent stelt een gasdeskundige aan die bestendig aanwezig is bij 

de behandeling.  

De deskundige moet in het bezit zijn van een document waarin de 

expediteur/scheepsagent vermeldt dat hij de in de reglementering voorgeschreven 

deskundige is. De deskundige wordt geacht het product voldoende te kennen.  

Zijn taak is er over te waken dat de activiteiten met de vereiste zorg gebeuren en de 

bijzondere voorwaarden worden nageleefd.  

Een aangestelde van de behandelingsfirma die op de hele laad- of losoperatie zicht heeft, 

dient gedurende het laden/lossen van zeer toxische gassen aanwezig te zijn.  

De verantwoordelijke van de behandelingsfirma zal zich vergewissen van de 

aanwezigheid van een gasdeskundige en de vereiste beschermingsmiddelen alvorens de 

behandeling aan te vatten.  

Bij de geringste onregelmatigheid zal de aangestelde van de behandelingsfirma op 

aangeven van de gasdeskundige onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen en op diens 

bevel de eigen noodprocedure van het bedrijf opstarten.   

In overleg met de aangestelde van het behandelingsbedrijf zal de gasdeskundige een 

veiligheidszone afbakenen.  

 VERBOD OVERPOMPEN ZEER TOXISCHE 

GASSEN 

Het overpompen van zeer toxische gassen is verboden.  

 OPSLAG VAN ZEER TOXISCHE GASSEN  

Opslag van zeer toxische gassen kan enkel in opslagplaatsen met een milieuvergunning 

(of omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit) 

waarin deze opslag is toegestaan.  
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 REGLEMENTERING 

De invoer, de doorvoer en het vervoer (welk vervoermiddel er ook gebruikt wordt) van 

radioactieve stoffen of toestellen die radioactieve stoffen bevatten, zijn onderworpen aan 

de bepalingen van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001, houdende algemeen reglement 

op de bescherming van de bevolking en van de werknemers en van het leefmilieu tegen 

de gevaren van ioniserende stralingen, zoals gewijzigd. (B.S. van 30.08.2001)  

De IMDG-Code is eveneens van toepassing op de radioactieve stoffen, in zoverre hiervan 

door bovenvermelde Koninklijke besluit niet wordt afgeweken.  

Bijkomende inlichtingen i.v.m. radioactieve stoffen kunnen ingewonnen worden bij het 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Wetgeving kan geraadpleegd 

worden op de website van het FANC en toelichting.  

Bij toepassing van art. 4.5.1. van de APVHG gelden eveneens de hierna vermelde 

bijzondere bepalingen voor het behandelen van radioactieve stoffen in de haven van 

Gent. Onderhavige bijzondere bepalingen worden uitgevaardigd in uitvoering van II.3 

van het “Reglement gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven van Gent”. 

 VERGUNNING  

Voor de te lossen, te laden of aan boord te behouden radioactieve stoffen dient steeds 

een vergunning bekomen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).  

In de aangiften voor het behandelen van radioactieve stoffen in de haven moet het 

nummer van de aangevraagde of bekomen vergunning steeds opgenomen worden.  

Zie hiervoor ook op de website van FANC onder Regelgevend Project “herziening van de 

regelgeving voor het vervoer van radioactieve stoffen” 

 AANVRAAG  

Radioactieve stoffen mogen in de haven van Gent enkel worden behandeld mits een 

voorafgaande aangifte aan de HKD werd overgemaakt. Zowel de expediteur als de 

scheepsagent dienen via elektronische weg of fax een aangifte in te dienen bij de HKD, 

uiterlijk 24 uur en maximaal 10 kalenderdagen vóór de behandelingsdatum. Een kopij 

van de vergunning uitgesteld door FANC dient te worden bijgevoegd. 

De havenkapitein-commandant, de havenkapitein of, onder hun gezag, hun aangestelde 

kunnen in door hen bepaalde gevallen afwijkingen toestaan.  

 BEHANDELING  

Radioactieve stoffen mogen enkel rechtstreeks ont- of verscheept worden zonder verblijf 

op kaai, spoor- of vrachtwagen.  

 OPSLAG RADIOACTIEVE STOFFEN   

Opslag van radioactieve stoffen in het havengebied is verboden tenzij de vereiste 

wettelijke vergunningen hiervoor werden afgeleverd.. De in het K.B. van 20.7.2001 als 

dusdanig gedefinieerde stoffen dienen als leidraad voor de toepassing van deze 

verbodsbepaling.  

http://jurion.fanc.be/jurdb-consult/faces/consultatie
http://www.fanc.fgov.be/nl/page/regelgevend-project-herziening-van-de-regelgeving-voor-het-vervoer-van-radioactieve-stoffen/2014.aspx
http://www.fanc.fgov.be/nl/page/regelgevend-project-herziening-van-de-regelgeving-voor-het-vervoer-van-radioactieve-stoffen/2014.aspx
http://www.fanc.fgov.be/nl/page/regelgevend-project-herziening-van-de-regelgeving-voor-het-vervoer-van-radioactieve-stoffen/2014.aspx
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 BEHANDELEN VAN ZWAAR WATER 

In de haven van Gent mag niet radioactief zwaar water in onbeperkte hoeveelheden 

worden behandeld op voorwaarde dat een aangifte wordt ingezonden aan de HKD. Het 

niet radioactief zwaar water moet verwijderd blijven van alle radioactieve stoffen.  

 TOEZICHT 

Toezicht kan worden uitgeoefend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

(FANC), door personeelsleden van de HKD, door de politie en door de brandweer. De 

onderrichtingen ter plaatse verstrekt door het toezichtpersoneel dienen stipt nageleefd. 

De bepalingen van het Reglement gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven van 

Gent zijn ook van toepassing op de behandeling van radioactieve stoffen in zoverre 

hiervan in deze bijzondere bepalingen niet wordt afgeweken.  
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 REGLEMENTERING 

1. Bij toepassing van art. 4.5.1. van de APVHG gelden de hierna vermelde bijzondere 

bepalingen voor het behandelen van springstoffen in de haven van Gent. 

Onderhavige bijzondere bepalingen worden uitgevaardigd in uitvoering van II.3 van 

het “Reglement gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven van Gent”. Zie 

ook onder III.12.7. 

2. Al de producten met ontplofbare, deflagerende of pyrotechnische eigenschappen, 

zoals opgesomd in de Wet op de Springstoffen van 28 mei 1956, het Algemeen 

Reglement op de Springstoffen en het Koninklijk Besluit van 23 september 1958 

vallen onder de toepassing van onderhavige bepalingen. De bepalingen van het 

Reglement gevaarlijke en/of schadelijke stoffen van de haven van Gent zijn ook van 

toepassing op de behandeling van springstoffen in zoverre hiervan in deze bijzondere 

bepalingen niet wordt afgeweken. 

3. Bijkomende inlichtingen en relevante wetgeving i.v.m. springstoffen kunnen 

ingewonnen worden bij de Dienst der Springstoffen, bestuur Kwaliteit en Veiligheid. 

 AANVRAAG 

1. Voor de springstoffen die aan boord gehouden, gelost of geladen worden, dient de 

behandelaar in het bezit te zijn van een vervoervergunning afgeleverd door de Dienst 

der Springstoffen, te Brussel. Voor vuurwerk of veiligheidsmunitie is een dergelijke 

vervoervergunning niet vereist.  

2. Springstoffen mogen in de haven van Gent enkel worden behandeld mits een 

voorafgaande aangifte aan de HKD werd overgemaakt. Zowel de expediteur als de 

scheepsagent dienen via elektronische weg een aangifte in te dienen bij de HKD, 

uiterlijk 24 uur en maximaal 10 kalenderdagen vóór de behandelingsdatum. De 

havenkapitein(-commandant), of onder hun gezag, hun aangestelde kunnen in door 

hen bepaalde gevallen afwijkingen toestaan. Een kopij van de vervoervergunning van 

de Dienst der Springstoffen dient bij de aanvraag mee aangeleverd.  

3. Specifiek voor aangiften m.b.t. de behandeling van airbag modules en 

veiligheidsgordelmodules, gerangschikt in de IMDG-klasse 9, UN 3268, (zie III.12.7) 

geldt dat het NEC-gewicht (Net Explosive Content) niet moet worden vermeld. Voor 

de Dienst der Springstoffen volstaat een opgave van het aantal stuks, het 

brutogewicht van de lading en de juiste IMDG-indeling.  

 MAXIMUM TOEGELATEN HOEVEELHEDEN 

SPRINGSTOFFEN  

1. Een schip mag gedurende de totale tijd van zijn verblijf in de haven nooit meer 

springstoffen aan boord hebben dan de maximum toegelaten hoeveelheden zoals 

bepaald in art.150 van het KB van 23 september 1958 (Algemeen Reglement op de 

Springstoffen). (zie ook III.12.7) 

2. Indien een verzending uit springstoffen van verschillende categorieën bestaat, geldt 

als maximum toegelaten hoeveelheid deze van de categorie waarvoor, afzonderlijk 

genomen, de maximum toegelaten hoeveelheid het geringst is. 

  

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Springstoffen_feestvuurwerk/#.WHY-ShuGOUl
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 LIGPLAATSEN SPRINGSTOFFEN 

Voor springstoffen die in verpakte vorm worden behandeld, zijn de hiernavolgende 

bijzondere voorwaarden van toepassing:  

1. Voorwaarden inzake ligplaats:  

a. Het is de schipper of gezagvoerder van een vaartuig dat beladen is met een 

gevaarlijke en/of schadelijke stof van de klasse 1, gevarengroep 1.1, 1.2 of 1.5, 

niet toegestaan zich met het schip te bevinden op een ligplaats van de 

categorie  

- A, tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 125 kg 

bruto;  

- B, tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 500 kg 

bruto;  

- C, tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 30.000 

kg bruto.  

b. Het is de schipper of gezagvoerder van een vaartuig dat beladen is met een 

gevaarlijke en/of schadelijke stof van de klasse 1, gevarengroep 1.3 of 1.4, niet 

toegestaan zich met het schip te bevinden op een ligplaats van de categorie  

- A, tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 500 kg 

bruto;  

- B, tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 30.000 

kg bruto;  

- C, tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 120.000 

kg bruto.  

c. Het is de schipper of gezagvoerder van een vaartuig dat beladen is met een 

gevaarlijke en/of schadelijke stof van de klasse 1, gevarengroep 1.4 S, niet 

toegestaan zich met het schip te bevinden op een ligplaats van de categorie A, 

tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 1.000 kg bruto.  

d. Het is de schipper of gezagvoerder van een vaartuig dat beladen is met een 

gevaarlijke en/of schadelijke stof van de klasse 1, gevarengroep 1.4 S, UN-

nummers 0012 of 0014, beide met een kaliber van ten hoogste 19,1 mm, 0055 of 

0105, niet toegestaan zich met het schip te bevinden op een ligplaats van de 

categorie A, tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 

300.000 kg bruto.  

e. Het is de schipper of gezagvoerder van een vaartuig dat beladen is met een 

gevaarlijke stof van de klasse 5.2, waarvan de verpakking overeenkomstig de 

IMDG-code moet zijn voorzien van een gevaarsetiket "ontplofbaar", niet 

toegestaan zich met het schip te bevinden op een ligplaats van de categorie A, 

tenzij de gewichtshoeveelheid van die stof minder bedraagt dan 25.000 kg bruto. 

Gezien hun ontplofbaarheid moeten deze goederen steeds rechtstreeks worden 

gelost of geladen, zonder verblijf op vrachtwagen, spoorwagon of kaai, tenzij 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de havenkapitein(-commandant) of 

zijn afgevaardigde.  

2. Voor de maximum hoeveelheden per schip gelden de relevante bepalingen van de 

Wet op de springstoffen van 28 mei 1956 (Wet betreffende ontplofbare en voor de 

deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daar mede geladen tuigen) en het KB van 

23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, 

opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen 

(ARS: Algemeen Reglement Springstoffen) en eventuele latere wetgeving. 
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 VERPAKKING 

Springstoffen moeten worden verpakt op de wijze zoals voorgeschreven door de van 

kracht zijnde nationale en internationale reglementen inzake springstoffen.  

 BEHANDELING 

1. Springstoffen mogen nooit op de kaai of onder afdak worden geplaatst. Ze dienen 

steeds rechtstreeks gelost of geladen te worden zonder vertoef op kaai, vrachtwagen 

of spoorwagen. Uitzondering kan worden gemaakt voor veiligheidsmunitie (B6) en 

voor nitrocellulose van de klasse A6 (indien doordrenkt met minimum 25% water of 

een vloeistof met een ontvlammingspunt boven 21 °C en een N-gehalte van 

maximum 12,6%).  

2. De havenkapitein-commandant, de havenkapitein of onder hun gezag, hun 

aangestelde kunnen toelating verlenen veiligheidsmunitie (B6) en/of A6-nitrocellulose 

(indien doordrenkt met minimum 25% water of een vloeistof met een 

ontvlammingspunt boven 210 C° en een N-gehalte van maximum 12,6%) voor 

maximum 10 dagen op een goed zichtbare plaats, in een met slot afgesloten ruimte 

te plaatsen.  

3. Voor de springstoffen die aan boord gehouden, gelost of geladen worden, dient de 

behandelaar in het bezit te zijn van een vervoervergunning afgeleverd door de dienst 

der springstoffen, te Brussel. Voor vuurwerk of veiligheidsmunitie is een dergelijke 

vervoervergunning niet vereist.  

4. Voor het samen laden van sommige soorten springstoffen in hetzelfde ruim of in 

aanpalende ruimen evenals voor het samen laden van springstoffen met andere 

gevaarlijke goederen, gelden de toepasselijk bepalingen van de wet op de 

springstoffen.  

5. Vertegenwoordigers van de dienst der springstoffen evenals personeelsleden van de 

HKD, de politie en de brandweer hebben de bevoegdheid om toezicht uit te oefenen. 

De onderrichtingen ter plaatse verstrekt door het toezichtpersoneel dienen stipt te 

worden nageleefd.  

6. Voor de behandeling van springstoffen gelden de bepalingen van de Wet van 28 mei 

1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie14 vatbare stoffen en mengsels en 

daarmede geladen tuigen, zoals gewijzigd en/of aangevuld.  

7. Elke springstof die in België wordt vervoerd, moet ambtelijk erkend zijn en als 

dusdanig ingedeeld in de lijst der erkende springstoffen die werd opgesteld 

overeenkomstig de bepalingen van het RID/ADR. De IMDG-Code is eveneens van 

toepassing op springstoffen, in zoverre hiervan door bovenvermelde wet, Koninklijke 

en ministeriële besluiten niet wordt afgeweken.  

8. Voor de springstoffen die aan boord gehouden, gelost of geladen worden, dient de 

behandelaar in het bezit te zijn van een vervoervergunning afgeleverd door de dienst 

der springstoffen, behalve voor vuurwerk of veiligheidsmunitie. Overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen moet de schriftelijke vergunningsaanvraag 8 dagen vóór het 

voorziene vertrek van het vervoer op voormelde dienst toekomen.  

                                           

14 Deflagratie: smelten van metaal.  
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9. Verschepingen van springstoffen waarvoor een vervoervergunning vereist is, 

uitgezonderd nitrocellulose A6, en die in de haven van Gent worden geladen, gelost 

of aan boord worden gehouden, moeten door de vergunninghouder/verzender 

minstens 24 u. van tevoren schriftelijk worden medegedeeld aan de dienst der 

springstoffen. Een zelfde regeling geldt voor vuurwerk waarvoor de maximum 

toegelaten hoeveelheid 400 kg erin bevatte pyrotechnische sas15 bedraagt.  

10. Een gelijkaardige schriftelijke mededeling - eveneens minstens 24u. vooraf - dient 

gedaan aan het Ministerie van Verkeer en infrastructuur, Bestuur van de maritieme 

zaken en van de Scheepvaart, dienst Scheepvaartconrole. Het UN-nummer van de 

betreffende springstof(fen) dient erop aangebracht en naast de datum ook het 

voorziene uur van laden/lossen.  

11. Voor het laden/lossen of aan boord behouden van nitrocellulose van de klasse A6 

moet de vergunninghouder/verzender uiterlijk 24 uur voordien de datum van het 

vervoer en de plaats die het schip in de haven van Gent zal innemen, schriftelijk 

mededelen aan het hoofd van de Dienst der Springstoffen.  

Springstoffen mogen in de Haven van Gent enkel behandeld worden op een kaai 

van ligplaatscategorie D (zie II.5.3) en enkel in het Mercatordok aan de kaaien 

2050 t.e.m. 2190 alsook aan het Kluizendok kaaien 7090 t.e.m. 7250, 7600 

t.e.m. 7730 en na voorafgaande toelating van de havenkapitein-commandant of 

de havenkapitein, behalve de uitzonderingen voorzien in III.12.4. Zie eveneens 

onder III.12.7.  

                                           

15 Pyrotechtnisch sas: snel verbrandend mengsel voor vuurwerk. 
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 VERGELIJKENDE TABELLEN CLASSIFICATIE 

IMDG-CODE EN BELGISCHE REGLEMENTERING 

OP DE SPRINGSTOFFEN  

III.12.7.1 Overzicht behandelen springstoffen 

Rechtstreekse behandeling. 

Springstoffen moeten steeds rechtstreeks behandeld worden, zonder vertoef op kaai of 

op vrachtwagen of spoorwagon. 

Uitzondering: 

Springstoffen met UN-nummers 0431, 0432, 0503 en 3268 mogen 10 dagen op een 

erkende containerterminal verblijven, op voorwaarde dat zij geladen in container op de 

terminal staan. (Ministerieel Besluit van 19 mei 2006) 

Deze termijn kan niet verlengd worden. 

Vervoersvergunning. 

Voor springstoffen die aan boord behouden, ont- of verscheept worden moet de firma in 

het bezit zijn van een transportvergunning, afgeleverd door de Dienst der Springstoffen 

van het Ministerie van Economische Zaken. 

Alle bepalingen (meldingsplicht, …..) in deze vergunning moeten strikt nageleefd worden. 

Deze vergunning is niet vereist voor vuurwerk of veiligheidsmunitie. 

Maximum toegelaten hoeveelheden.  

1. Klasse van de ontplofbare stoffen (klasse1) van de IMDG-Code / Belgische 

reglementering op de springstoffen Zie III.12.7.3. 

2. Producten die ook onder de Belgische reglementering op de springstoffen vallen, 

hoewel ze in de IMDG-code niet in de klasse van de ontplofbare stoffen (klasse 1) 

gerangschikt zijn.Zie III 12.7.8 

1204- 1310- 1320- 1321- 1322- 1336- 1337- 1344- 1347- 1348- 1349- 1354- 1355- 

1356- 1357- 1517- 1571- 2059- 2555 (met stikstofgehalte =< 12.6%)- 2555 (met 

stikstofgehalte > 12.6%)- 2556- 2557- 2852- 2907- 3064- 3268- 3317- 3319- 3343- 

3344- 3357- 3364- 3365- 3366- 3367- 3368- 3369- 3370- 3375- 3376- 3379- 3380 

Ligplaats 

Springstoffen mogen in de Haven van Gent enkel behandeld worden op een kaai 

van ligplaatscategorie D (zie II.5.3) en enkel in het Mercatordok aan de kaaien 

2050 t.e.m. 2190 alsook aan het Kluizendok kaaien 7090 t.e.m. 7250, 7600 

t.e.m. 7730 en na voorafgaande toelating van de havenkapitein-commandant of 

de havenkapitein, behalve de uitzonderingen voorzien in III.12.4. 
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III.12.7.2 Maximum toegelaten hoeveelheden springstoffen  

KLASSE A (ONTPLOFBARE STOFFEN)   

1. Salpeterkruit  400 kg NEC  

2. Dynamiet en daarmede gelijkgestelde springstoffen  400 kg NEC  

3. Rookzwak kruit  1.000 kg Netto  

4. Moeilijk ontvlambare springstoffen en daarmede  

gelijkgestelde springstoffen  1.000 kg Netto  

5. Nitrocellulose doordrenkt minstens 25% met  

6. stikstofgehalte meer dan 12,6% 1.000 kg Netto  

7. Nitrocellulose doordrenkt minstens 25%  

8. met stikstofgehalte niet meer dan 12,6% onbeperkt  

 

KLASSE B (MUNITIE):  

1. Slagpijpjes (détonateurs) - gewone - elektrische en  

ontstekingsbuizen  1.000 kg Netto  

(voor de elektrische slagpijpjes wordt gewicht der draden niet meegerekend)  

2. Munitie met slagpijpjes (aangezette) (1)  400 kg NEC  

3. Munitie zonder slagpijpjes (niet aangezette) (1)  400 kg NEC  

4. Fosformunitie  1.000 kg Netto  

5. Slagkoord  1.000 kg Netto  

6. Veiligheidsmunitie  onbeperkt  

(1)zie afwijkingen vermeld op volgende bladzijde.  
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Afwijking :  

Krachtens het Ministerieel Besluit van 31 maart 1970 (Belgisch Staatblad van 16 juli 1970) 

mag de voorgeschreven maximum hoeveelheid van 400 kg in een partij bevatte 

ontplofbare stoffen bij het laden, lossen of aan boord behouden in de haven van Gent 

overschreden worden, op voorwaarde dat het aantal patronen niet meer bedraagt dan :  

a. 100.000 voor patronen kaliber 20mm met inert of lichtspoor projectiel (klasse 

B, categorie 3), ofwel  

b. 40.000 voor patronen kaliber 20mm met brisant of brandprojectiel  (klasse B, 

categorie 2), ofwel  

c. 12.000 voor patronen kaliber 30mm met inert of lichtspoor projectiel (klasse B, 

categorie 3), ofwel  

d. 6.000 voor patronen kaliber 40mm met inert of lichtspoor projectiel (klasse B, 

categorie 3).  

Bij een zending die uit verscheidene van voormelde soorten bestaat mag de grens van 

400kg ontplofbare stoffen eveneens overschreden worden voor zover de optelling van de 

respectievelijke verhoudingen tussen het werkelijk aantal en het hoger vermeld 

maximum aantal voor de soort in kwestie, kleiner is dan of gelijk aan één.  

Voorbeeld:  

  20.000 patronen van a)    

 20000 patronen van b)    

 1.200 patronen van c)    

 900 patronen van d)  geeft:  

 

 20.000        20.000      1.200         900 

_______  + ______  + ______  + _____   = 0,2 + 0,5 + 0,1 + 0,15   

 

100.000       40.000      12.000      6.000    

      = 0,95  

Het weze onderstreept dat dit ministerieel besluit enkel van toepassing is wanneer een 

partij van bedoelde soorten patronen meer dan 400 kg ontplofbare stoffen bevat.  M.a.w. 

zolang de 400 kg ontplofbare stoffen niet overschreden worden is er geen enkele 

beperking wat het aantal patronen betreft en zijn bv. 110.000 patronen zoals vermeld 

onder a) toegelaten.  

Een firma die van deze afwijking gebruik maakt, dient in haar aangifte aan de HKD bij 

het nettogewicht te vermelden : "Afwijking Min. Besluit dd. 31/3/1970".  
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KLASSE C (VUURWERK)  

2. Pillen voor elektrische ontstekers   

4. Ontstekingsbanden voor veiligheidslampen  

5. Zunders  

6. Kamervuurwerk  

7. Knalbonbons  

8. Knal-erwten, knalgranaten en soortgelijke knalzilver bevattend   

 pyrotechnisch speelgoed  

9. Knalstenen 

10.  Pyrotechnische lucifers  

11.  Wonderkaarsen zonder ontstekingskop  

12.  Klappertjes (amorces), knalstroken (amorcestroken) 

en knalringen (amorceringen)  

20.  Alleen die geweerklappers welke ten hoogste 0,8 g sas 

bevatten die niet gevaarlijker is dan een mengsel van 

aluminiumpoeder met  kaliumperchloraat of ten hoogste 2 g 

salpeterkruit  

21. Alleen die kleine vuurwerkartikelen welke ten hoogste 1.000g

 gekorreld buskruit per gros bevatten 

 

Overig vuurwerk  400 kg NEC  

NEC = Net Explosive Content  

Hiermee wordt het nettogewicht explosieven bedoeld, zowel in de zuivere ontplofbare 

stoffen als deze vervat in de munitie, met inbegrip van rookverwekkende, lichtgevende of 

brandstichtende stoffen.  
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III.12.7.3 Vergelijkende tabel classificatie IMDG-code (klasse 1) en Belgische reglementering op de 

springstoffen 

UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0004  AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% 

water  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0005  PATRONEN voor wapens, met springlading  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0006  PATRONEN voor wapens, met springlading  1.1 E  B 3  400 kg NEC  

0007  PATRONEN voor wapens, met springlading  1.2 F  B 2  400 kg NEC  

0009  BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of 

voortdrijvende lading  

1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0010  BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of 

voortdrijvende lading  

1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0012  PATRONEN voor wapens met inert projectiel of patronen voor klein 

kaliber wapens  

1.4 S  B 6 (tot kal. 13,2 mm)  

B 3 (boven kal. 13,2 mm)  

Onbeperkt  

400 kg NEC  

0014  LOSSE PATRONEN voor wapens of LOSSE PATRONEN voor klein kaliber 

wapens  

1.4 S  B.6 (tot kaliber 13,2 mm)  

B 3 (> kaliber 13,2 mm)  

Onbeperkt  

400 kg NEC  

0015  ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende 

lading  

1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0016  ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende 

lading  

1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0018  TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of 

voortdrijvende lading  

1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0019  TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of 

voortdrijvende lading  

1.3 G  B 3  400 kg NEC  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0020  MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading  1.2 K  VERBODEN    

0021  MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading  1.3 K  VERBODEN    

0027  ZWART BUSKRUIT, korrels of poeder  1.1 D  A 1  400 kg NEC  

0028  ZWART BUSKRUIT, geperst of in pellets  1.1 D  A 1  400 kg NEC  

0029  SLAGPIJPJES, niet elektrisch  1.1 B  B 1  40 kg NEC  

0030  SLAGPIJPJES, elektrisch  1.1 B  B 1  40 kg NEC  

0033  BOMMEN, met springlading  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0034  BOMMEN, met springlading  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0035  BOMMEN, met springlading  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0037  FLITSLICHTBOMMEN  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0038  FLITSLICHTBOMMEN  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0039  FLITSLICHTBOMMEN  1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0042  OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje  1.1 D  B 3  of A 2  400 kg NEC  

0043  VERSPREIDINGSLADINGEN, ontplofbaar  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0044  SLAGHOEDJES  1.4 S  B 6  Onbeperkt  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0048  SPRINGLADINGEN  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0049  FLITSLICHTPATRONEN  1.1 G  B 3  400 kg NEC  

0050  FLITSLICHTPATRONEN  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0054  SEINPATRONEN  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0055  PATROONHULZEN, leeg, met ontsteker  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0056  DIEPTEBOMMEN  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0059  HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0060  AANVULLINGSSPRINGLADINGEN  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0065  SLAGSNOER, buigzaam  1.1 D  B 5  1000 kg NEC  

0066  SNELKOORD  1.4 G  C  Onbeperkt  

0070  KABELSNIJDERS, ontplofbaar  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0072  CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), 

(RDX), bevochtigd met ten minste 15 massa-% water   

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0073  SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE  1.1 B  B 1  40 kg NEC  

0074  DIAZODINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 40 massa-% water of 

een mengsel van alcohol en water  

1.1 A  Vergunning vereist   40 kg NEC  

0075  DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT, gedesensibiliseerd met ten minste 25 

massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel  

1.1 D  vergunning vereist  400 kg NEC  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0076  DINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% 

water  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0077  DINITROFENOLATEN van alkalimetalen, droog of bevochtigd met minder 

dan 15 massa-% water  

1.3 C  vergunning vereist  1000 kg NEC  

0078  DINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-

% water  

1.1 D  na te vragen  400 kg NEC  

0079  HEXANITRODIFENYLAMINE (DIPICRYLAMINE), (HEXYL)  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0081  SPRINGSTOF, TYPE A  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0082  SPRINGSTOF, TYPE B  1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0083  SPRINGSTOF, TYPE C  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0084  SPRINGSTOF, TYPE D  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0092  GRONDFAKKELS  1.3 G  C (overig)  400 kg NEC  

0093  FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN  1.3 G  C  400 kg NEC  

0094  FLITSLICHTPOEDER  1.1 G  vergunning vereist  400 kg NEC  

0099  SCHEURVORMENDE MIDDELEN, ONTPLOFBAAR, voor olieboringen, 

zonder slagpijpje  

1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0101  GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND  1.3 G  C (overig)  400 kg NEC  

0102  SLAGSNOER, met metalen bekleding  1.2 D  B 5  1000 kg NEC  

0103  VUURKOORD, kokervormig, met metalen bekleding  1.4 G  C  Onbeperkt  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0104  SLAGSNOER MET GERING EFFECT, met metalen bekleding  1.4 D  B 5  1000 kg NEC  

0105  VEILIGHEIDSVUURKOORD  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0106  BUIZEN, DETONEREND  1.1 B  B 1  40 kg NEC  

0107  BUIZEN, DETONEREND  1.2 B  B 1  40 kg NEC  

0110  OEFENGRANATEN, hand- of geweer-  1.4 S  B 3  400 kg NEC  

0113  GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEENHYDRAZINE, BEVOCHTIGD met ten 

minste 30 massa-% water   

1.1 A  vergunning vereist  40 kg NEC  

0114  GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD 

met ten minste 30 massa-% water of een mengsel van alcohol en water  

1.1 A  vergunning vereist  40 kg NEC  

0118  HEXOLIET (HEXOTOL), droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% 

water  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0121  ONTSTEKERS  1.1 G  vergunning vereist   400 kg NEC  

0124  OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN , zonder slagpijpje  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0129  LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of een 

mengsel van alcohol en water  

1.1 A  vergunning vereist   40 kg NEC  

0130  LOODSTYFNAAT (LOODTRINITRORESORCINAAT), bevochtigd met ten 

minste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water  

1.1 A  vergunning vereist   40 kg NEC  

0131  ONTSTEKERS VOOR VUURKOORD  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0132  DEFLAGRERENDE METAALZOUTEN VAN AROMATISCHE 

NITROVERBINDINGEN,  

N.E.G.  

1.3 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0133  MANNITOLHEXANITRAAT (NITROMANNIET), bevochtigd met ten minste 

40 massa-% water of een mengsel van alcohol en water  

1.1 D  A 5  1000 kg NEC  

0135  KWIKFULMINAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water of een 

mengsel van alcohol en water  

1.1 A  vergunning vereist   40 kg NEC  

0136  MIJNEN, met springlading  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0137  MIJNEN, met springlading  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0138  MIJNEN, met springlading  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0143  NITROGLYCERINE, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 40 massa-% 

niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel  

1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0144  NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL, met meer dan 1 % maar 

niet meer dan 10 % nitroglycerine  

1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0146  ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% 

water  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0147  NITRO-UREUM  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0150  PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT bevochtigd met ten minste 25 massa-

% water of gedensibiliseerd met ten minste 15 massa-% 

flegmatiseermiddel  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0151  PENTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0153  TRINITROANTINE (PICRAMIDE)  1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0154  TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 

30 massa- 

% water   

1.1 D  A 2  400 kg NEC  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0155  TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE)  1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0159  GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, bevochtigd met ten minste 

25 massa-% water  

1.3 C  A 3  1000 kg NEC  

0160  ROOKZWAK BUSKRUIT  1.1 C  A 3  1000 kg NEC  

0161  ROOKZWAK BUSKRUIT  1.3 C  A 3  1000 kg NEC  

0167  PROJECTIELEN, met springlading  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0168  PROJECTIELEN, met springlading  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0169  PROJECTIELEN, met springlading  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0171  LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidingsuitstoot- of voortdrijvende 

lading  

1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0173  ONTSPANNINGSONTSTEKERS, ONTPLOFBAAR  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0174  KLINKNAGELPATRONEN  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0180  RAKETTEN, met springlading  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0181  RAKETTEN, met springlading  1.1 E  B 3  400 kg NEC  

0182  RAKETTEN, met springlading  1.2 E  B 3  400 kg NEC  

0183  RAKETTEN, met springlading  1.3 C  B 3  400 kg NEC  

0186  RAKETAANDRIJVINGEN  1.3 C  B 3  400 kg NEC  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0190  ONTPLOFBARE STOF, MONSTER, die geen inleispringstof is    vergunning vereist     

0191  HANDSEINMIDDELEN  1.4 G  C  Onbeperkt  

0192  KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN  1.1 G  B 3  400 kg NEC  

0193  KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0194  SCHEEPSNOODSIGNALEN  1.1 G  B 3  400 kg NEC  

0195  SCHEEPSNOODSIGNALEN  1.3 G  C (overig)  400 kg NEC  

0196  ROOKSIGNALEN  1.1 G  B 3  400 kg NEC  

0197  ROOKSIGNALEN  1.4 G  C  Onbeperkt  

0204  DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR  1.2 F  B 2  400 kg NEC  

0207  TETRANITROANILINE  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0208  TRINITROFENYLMETHYLNITRAMINE (TETRYL)  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0209  TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met ten minste 30 

massa-% water   

1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0212  LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0213  TRINITROANISOL  1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0214  TRINITROBENZEEN, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% 

water  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0215  TRINITROBENZOËZUUR, droog of bevochtigd met ten minste 30 massa-

% water   

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0216  TRINITRO-m-CRESOL  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0217  TRINITRONAFTALEEN  1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0218  TRINITROFENETOL  1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0219  TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), droog of bevochtigd met ten 

minste 20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water  

1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0220  UREUMNITRAAT, droog of bevochtigd met ten minste 20 massa-% water   1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0221  TORPEDOKOPPEN, met springlading  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0222  AMMONIUMNITRAAT dat meer dan 0,2 % brandbare stoffen bevat 

(inclusief om het even welke organische stof, berekend als koolstof), 

met uitzondering van elke andere stof  

1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0224  BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% water  1.1 A  vergunning vereist   40 kg NEC  

0225  OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE  1.1 B  B 1  40 kg NEC  

0226  CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN, HMX) 

bevochtigd met ten minste 15 massa-% water   

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0234  NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, droog of bevochtigd met ten minste 

15 massa-% water   

1.3 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0235  NATRIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% 

water   

1.3 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0236  ZIRKONIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-

% water   

1.3 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0237  HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT  1.4 D  B 3  400 kg NEC  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0238  LIJNWERPRAKETTEN  1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0240  LIJNWERPRAKETTEN  1.3 G  C (overig)  400 kg NEC  

0241  SPRINGSTOF, TYPE E  1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0242  VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT  1.3 C  B 3  400 kg NEC  

0243  BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of 

voordrijvende lading  

1.2 H  B 4  400 kg NEC  

0244  BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of 

voordrijvende lading 

1.3 H  B 4  400 kg NEC  

0245  ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of 

voordrijvende lading  

1.2 H  B 4  400 kg NEC  

0246  ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of 

voordrijvende lading  

1.3 H  B 4  400 kg NEC  

0247  BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of 

voordrijvende lading  

1.3 J  vergunning vereist   400 kg NEC  

0248  INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, 

uitstoot- of voordrijvende lading  

1.2 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0249  INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, 

uitstoot- of voordrijvende lading  

1.3 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0250  RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, met of 

zonder uitstootlading  

1.3 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0254  LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings- uitstoot- of voortdrijvende 

ladingen  

1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0255  SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH  1.4 B  B 1  40 kg NEC  

0257  BUIZEN, DETONEREND  1.4 B  B 1  40 kg NEC  

0266  OCTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water  1.1 D  A 2  400 kg NEC  
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0267  SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH  1.4 B  B 1  40 kg NEC  

0268  OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE  1.2 B  B 1  40 kg NEC  

0271  VOORTDRIJVENDE LADINGEN  1.1 C  A 3  1000 kg NEC  

0272  VOORTDRIJVENDE LADINGEN  1.3 C  B 3  400 kg NEC  

0275  PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN  1.3 C  B 3  400 kg NEC  

0276  PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN  1.4 C  B3  400 kg NEC  

0277  PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN  1.3 C  B 3  400 kg NEC  

0278  PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN  1.4 C  B 3  400 kg NEC  

0279  VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT  1.1 C  B 3  400 kg NEC  

0280  RAKETAANDRIJVINGEN  1.1 C  B 3  400 kg NEC  

0281  RAKETAANDRIJVINGEN  1.2 C  B 3  400 kg NEC  

0282  NITROGUANIDINE (PIKRIET), droog of bevochtigd met minder dan 20 

massa-% water  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0283  OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0284  GRANATEN, hand- of geweer, met springlading  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0285  GRANATEN, hand- of geweer, met springlading  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0286  RAKETKOPPEN, met springlading  1.1 D  B 3  400 kg NEC  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 
 

210 

UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0287  RAKETKOPPEN, met springlading  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0288  HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT  1.1 D  B 5  1000 kg NEC  

0289  SLAGSNOER, buigzaam  1.4 D  B 5  1000 kg NEC  

0290  SLAGSNOER, met metalen bekleding  1.1 D  B 5  1000 kg NEC  

0291  BOMMEN, met springlading  1.2 F  B 2  400 kg NEC  

0292  GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0293  GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading  1.2 F  B 2  400 kg NEC  

0294  MIJNEN, met springlading  1.2 F  B 2  400 kg NEC  

0295  RAKETTEN, met springlading  1.2 F  B 2  400 kg NEC  

0296  DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0297  LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende 

lading  

1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0299  FLITSLICHTBOMMEN  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0300  BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of 

voortdrijvende lading  

1.4 G  B 6 (tot kal. 13,2 mm)  

B 3 (boven kal. 13,2 mm)  

Onbeperkt   

400 kg NEC  

0301  TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of 

voortdrijvende lading 

1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0303  ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voordrijvende 

lading  

1.4 G  B 3  400 kg NEC  
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0305  FLITSLICHTPOEDER  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0306  LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE  1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0312  SEINPATRONEN  1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0313  ROOKSIGNALEN  1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0314  ONTSTEKERS  1.2 G  vergunning vereist   400 kg NEC  

0315  ONTSTEKERS  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0316  BUIZEN, NIET DETONEREND  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0317  BUIZEN, NIET DETONEREND  1.4 G  B 6  Onbeperkt  

0318  OEFENGRANATEN, hand- of geweer-  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0319  ONTSTEKINGSDOPPEN  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0320  ONTSTEKINGSDOPPEN  1.4 G  B 6  Onbeperkt  

0321  PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading  1.2 E  B 3  400 kg NEC  

0322  RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, met of 

zonder uitstootlading  

1.2 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0323  PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0324  PROJECTIELEN, met springlading  1.2 F  B 2  400 kg NEC  

0325  ONTSTEKERS  1.4 G  B 6  Onbeperkt  

0326  LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS  1.1 C  B 3  400 kg NEC  



Reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen van de haven van Gent 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
Versie 1 – 1 maart 2017 
 

212 

UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0327  LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR  

KLEINKALIBERWAPEN  

1.3 C  B 3  400 kg NEC  

0328  PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL  1.2 C  B 3  400 kg NEC  

0329  TORPEDO’S, met springlading  1.1 E  B 3  400 kg NEC  

0330  TORPEDO’S, met springlading  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0331  SPRINGSTOF, TYPE B  1.5 D  A 4  1000 kg NEC  

0332  SPRINGSTOF, TYPE E  1.5 D  A 4  1000 kg NEC  

0333  VUURWERK  1.1 G  C (overig) (!!!)  400 kg NEC  

0334  VUURWERK  1.2 G  C (overig) (!!!)  400 kg NEC  

0335  VUURWERK  1.3 G  C (overig) (!!!)  400 kg NEC  

0336  VUURWERK  1.4 G  C – a spektakelvuurwerk: 

vergunning vereist  

C –b feestvuurwerk  

400 kg NEC  

  

Onbeperkt  

0337  VUURWERK  1.4 S  C – a spektakelvuurwerk: 

vergunning vereist  

C –b feestvuurwerk  

400 kg NEC  

   

Onbeperkt  

0338  LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR  

KLEINKALIBERWAPENS  

1.4 C  B 6 (tot kal. 13,2 mm)  

B 3 (boven kal. 13,2 mm)  

Onbeperkt   

400 kg NEC  

0339  PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR  

KLEINKALIBERWAPENS  

1.4 C  B 6 (tot kal. 13,2 mm)  

B 3 (boven kal. 13,2 mm)  

Onbeperkt   

400 kg NEC  

0340  NITROCELLULOSE, droog of bevochtigd met minder dan 25 massa-% 

water (of alcohol)  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  
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0341  NITROCELLULOSE, onbehandeld of geplastificeerd met minder dan 18 

massa-% plastificeermiddel  

1.1 D  A 3  1000 kg NEC  

0342  NITROCELLULOSE, bevochtigd met ten minste 25 massa-% alcohol  1.3 C  A 5  1000 kg NEC  

0343  NITROCELLULOSE, geplastificeerd met ten minste 18 massa-% 

plastificeermiddel  

1.3 C  A 3  1000 kg NEC  

0344  PROJECTIELEN, met springlading  1.4 D  B 3  400 kg NEC  

0345  PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement  1.4 S  B 6 (tot kal. 13,2 mm)  

B 3 (boven kal. 13,2 mm)  

Onbeperkt  400 

kg NEC  

0346  PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0347  PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading  1.4 D  B 3  400 kg NEC  

0348  PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading  1.4 F  B 2  400 kg NEC  

0349  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.4 S  vergunning vereist  Onbeperkt  

0350  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.4 B  vergunning vereist   40 kg NEC  

0351  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.4 C  vergunning vereist   400 kg NEC  

0352  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.4 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0353  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.4 G  vergunning vereist   Onbeperkt  

0354  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.1 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0355  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.2 L  vergunning vereist   400 kg NEC  
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0356  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.3 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0357  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.1 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0358  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.2 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0359  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.3 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0360  SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH  1.1 B  B 1  40 kg NEC  

0361  SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH  1.4 B  B 1  40 kg NEC  

0362  OEFENMUNITIE  1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0363  MUNITIE VOOR BEPROEVINGEN  1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0364  SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE  1.2 B  B 1  40 kg NEC  

0365  SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE  1.4 B  B 1  40 kg NEC  

0366  SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE  1.4 S  B 1  40 kg NEC  

0367  BUIZEN, DETONEREND  1.4 S  B 1  40 kg NEC  

0368  BUIZEN, NIET DETONEREND  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0369  RAKETKOPPEN, met springlading  1.1 F  B 2  400 kg NEC  

0370  RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading  1.4 D  B 3  400 kg NEC  
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0371  RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading  1.4 F  B 2  400 kg NEC  

0372  OEFENGRANATEN, hand- of geweer  1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0373  HANDSEINMIDDELEN  1.4 S  C  Onbeperkt  

0374  DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR  1.1 D  B 3  Onbeperkt  

0375  DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0376  ONTSTEKINGSDOPPEN  1.4 S  B 6  Onbeperkt  

0377  SLAGHOEDJES  1.1 B  B 1  40 kg NEC  

0378  SLAGHOEDJES  1.4 B  B 6  Onbeperkt  

0379  PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER  1.4 C  B 6  Onbeperkt  

0380  PYROFORE VOORWERPEN  1.2 L  vergunning vereist   400 kg NEC  

0381  PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN  1.2 C  B 3  400 kg NEC  

0382  BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.  1.2 B  vergunning vereist   40 kg NEC  

0383  BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.  1.4 B  vergunning vereist   40 kg NEC  

0384  BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.  1.4 S  vergunning vereist   Onbeperkt  

0385  5-NITROBENZOTRIAZOL  1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  
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0386  TRINITROBENZEENSULFONZUUR  1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0387  TRINITROFLUORENON  1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0388  TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN of  

HEXANITROSTILBEEN  

1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0389  TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN en 

HEXANITROSTILBEEN 

1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0390  TRITONAL  1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0391  CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET, HEXOGEEN, RDX), 

GEMENGD MET CYCLOTETRAMEYLEENTETRANITRAMINE, (OCTOGEEN, 

HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water of GEMENGD 

met CYCLOTETRAMEYLEENTETRANITRAMINE, (OCTOGEEN, HMX),  

GEDESENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-% flegmatiseermiddel  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0392  HEXANITROSTILBEEN  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0393  HEXOTONAL  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0394  TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), BEVOCHTIGD met ten minste 

20 massa-% water of een mengsel van alcohol en water  

1.1 D  A 4  1000 kg NEC  

0395  RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF  1.2 J  vergunning vereist   400 kg NEC  

0396  RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF  1.3 J  vergunning vereist   400 kg NEC  

0397  RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading  1.1 J  vergunning vereist   400 kg NEC  

0398  RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading  1.2 J  vergunning vereist   400 kg NEC  

0399  BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading  1.1 J  vergunning vereist   400 kg NEC  

0400  BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading  1.2 J  vergunning vereist   400 kg NEC  
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0401  DIPICRYLSULFIDE, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% 

water  

1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0402  AMMONIUMPERCHLORAAT  1.1 D  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0403  FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN  1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0404  FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN  1.4 S  B 3  400 kg NEC  

0405  SEINPATRONEN  1.4 S  B 6 (tot kal. 13,2 mm)  

B 3 (boven kal. 13,2 mm)  

Onbeperkt   

  

0406  DINITROSOBENZEEN  1.3 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0407  TETRAZOL-1-AZIJNZUUR  1.4 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0408  BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen  1.1 D  B 1  40 kg NEC  

0409  BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen  1.2 D  B 1  40 kg NEC  

0410  BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen  1.4 D  B 1  40 kg NEC  

0411  PENTAERYTHRIETTERANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT) 

(PETN) met ten minste 7 massa-% was  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0412  PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading  1.4 E  B 3  400 kg NEC  

0413  LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS  1.2 C  B 3  400 kg NEC  

0414  VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT  1.2 C  B 3  400 kg NEC  

0415  VOORTDRIJVENDE LADINGEN  1.2 C  B 3  400 kg NEC  

0417  PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR  

KLEINKALIBERWAPENS  

1.3 C  B 3  400 kg NEC  

0418  GRONDFAKKELS  1.1 G  B 3  400 kg NEC  
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0419  GRONDFAKKELS  1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0420  FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN  1.1 G  B 3  400 kg NEC  

0421  FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN  1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0424  PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement  1.3 G  B 3  400 kg NEC  

0425  PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement  1.4 G  B 6 (tot kal. 13,2 mm)  

B 3 (boven kal. 13,2 mm)  

Onbeperkt  400 

kg NEC  

0426  PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading  1.2 F  B 2  400 kg NEC  

0427  PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading  1.4 F  B 2  400 kg NEC  

0428  PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden  1.1 G  vergunning vereist   400 kg NEC  

0429  PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden  1.2 G  vergunning vereist   400 kg NEC  

0430  PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden  1.3 G  vergunning vereist   400 kg NEC  

0431  PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden  1.4 G  vergunning vereist   Onbeperkt  

0432  PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden  1.4 S  vergunning vereist   Onbeperkt  

0433  GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten 

minste 17 massa-% alcohol  

1.1 C  vergunning vereist   400 kg NEC  

0434  PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading  1.2 G  B 3  400 kg NEC  

0435  PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading  1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0436  RAKETTEN, met uitstootlading  1.2 C  B 3  400 kg NEC  

0437  RAKETTEN, met uitstootlading  1.3 C  B 3  400 kg NEC  
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0438  RAKETTEN, met uitstootlading  1.4 C  B 3  400 kg NEC  

0439  HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0440  HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje  1.4 D  B 3  400 kg NEC  

0441  HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje  1.4 S  B 3  400 kg NEC  

0442  SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN, zonder slagpijpje  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0443  SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN, zonder slagpijpje  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0444  SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN, zonder slagpijpje  1.4 D  B 3  400 kg NEC  

0445  SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN, zonder slagpijpje  1.4 S  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0446  PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER  1.4 C  A 3  1000 kg NEC  

0447  PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER  1.3 C  A 3  1000 kg NEC  

0448  5-MERCAPTOTETRAZOL-1-AZIJNZUUR  1.4 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0449  TORPEDO’S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met of zonder springlading   1.1 J  vergunning vereist   400 kg NEC  

0450  TORPEDO’S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met inerte kop  1.3 J  vergunning vereist   400 kg NEC  

0451  TORPEDO’S, met springlading  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0452  OEFENGRANATEN, hand- of geweer-  1.4 G  B 3  400 kg NEC  

0453  LIJNWERPRAKETTEN  1.4 G  C (overig)  400 kg NEC  

0454  ONTSTEKERS  1.4 S  B 6  Onbeperkt  
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0455  SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH  1.4 S  B 1  40 kg NEC  

0456  SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH  1.4 S  B 1  40 kg NEC  

0457  SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN  1.1 D  B 3  400 kg NEC  

0458  SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN  1.2 D  B 3  400 kg NEC  

0459  SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN  1.4 D  B 3  400 kg NEC  

0460  SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN  1.4 S  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0461  BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.  1.1 B  vergunning vereist   40 kg NEC  

0462  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.1 C  vergunning vereist   400 kg NEC  

0463  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0464  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.1 E  vergunning vereist   400 kg NEC  

0465  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.1 F  vergunning vereist   400 kg NEC  

0466  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.2 C  vergunning vereist   400 kg NEC  

0467  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.2 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0468  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.2 E  vergunning vereist   400 kg NEC  

0469  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.2 F  vergunning vereist   400 kg NEC  

0470  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.3 C  vergunning vereist   400 kg NEC  

0471  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.4 E  vergunning vereist   400 kg NEC  
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0472  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.  1.4 F  vergunning vereist   400 kg NEC  

0473  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.1 A  vergunning vereist   400 kg NEC  

0474  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.1 C  vergunning vereist   400 kg NEC  

0475  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.1 D  vergunning vereist   400 kg NEC  

0476  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.1 G  vergunning vereist   400 kg NEC  

0477  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.3 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0478  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.3 G  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0479  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.4 C  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0480  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.4 D  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0481  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.4 S  vergunning vereist  1000 kg NEC  

0482  ONTPLOFBARE STOFFEN,ZEER WEINIG GEVOELIG, N.E.G. (STOFFEN, 

EVI, N.E.G.)  

1.5 D  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0483  CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), 

(RDX), GEDESENSIBILISEERD  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0484  CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN), (HMX), 

GEDESENSIBILISEERD  

1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0485  ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.  1.4 G  vergunning vereist   1000 kg NEC  

0486  ONTPLOFBARE VOORWERPEN, EXTREEM WEINIG GEVOELIG 

(VOORWERPEN, EEI)  

1.6 N  B 3  400 kg NEC  

0487  ROOKSIGNALEN  1.3 G  C (overig)  400 kg NEC  

0488  OEFENMUNITIE  1.3 G  B 3  400 kg NEC  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0489  DINITROGLYCOLURIL (DINGU)  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0490  OXYNITROTRIAZOL (ONTA)  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0491  VOORTDRIJVENDE LADINGEN  1.4 C  A 3  1000 kg NEC  

0492  KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN  1.3 G  C (overig)  400 kg NEC  

0493  KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN  1.4 G  C (overig)  400 kg NEC  

0494  OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje  1.4 D  B 3  400 kg NEC  

0495  VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR  1.3 C  vergunning vereist   400 kg NEC  

0496  OCTONAL  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0497  VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR  1.1 C  vergunning vereist   400 kg NEC  

0498  VOORTDRIJVENDE STOF, VAST  1.1 C  A 3  1000 kg NEC  

0499  VOORTDRIJVENDE STOF, VAST  1.3 C  A 3  1000 kg NEC  

0500  SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH  1.4 S  B 1  40 kg NEC  

0501  VOORTDRIJVENDE STOF, VAST  1.4 C  A 3  400 kg NEC  

0502  RAKETTEN, met inerte kop  1.2 C  B 3  400 kg NEC  

0503  GASGENERATOREN (VOOR AIRBAGS) of AIRBAGMODULES of  

AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGORDELS  

1.4 G  C (overig)  Onbeperkt  

  

0504  1H-TETRAZOL  1.1 D  A 2  400 kg NEC  

0505  SCHEEPSNOODSIGNALEN  1.4 G  C  onbeperkt  
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UN-nr Benaming en beschrijving IMDG 

code 

Belgische reglementering Maximum 

hoeveelheid per 

schip 

0506  SCHEEPSNOODSIGNALEN  1.4 S  C  onbeperkt  

0507  ROOKSIGNALEN  1.4 S  C  onbeperkt  

0508  1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, WATERVRIJ, droog of bevochtigd met 

minder dan 20 massa-% water  

1.3 C  A 3  1000 kg NEC  

0509  ROOKZWAK BUSKRUIT  1.4 C  A 3  1000 kg NEC  

 

Voor de gevallen waar in voorgaande tabel de vermelding " VERGUNNING VEREIST" staat, moet de Dienst der springstoffen gecontacteerd 

worden (tel. 02/277.51.11 – fax 02/277.54.14) 

(!!!) 333-334-335 Spektakelvuurwerk: Voor dit type vuurwerk is hiervoor geen vervoersvergunning vereist.  

NEC (= Net Explosive Content): hiermee wordt het nettogewicht ontplofbare stoffen bedoeld zowel in zuivere ontplofbare stoffen als vervat 

in munitie, met inbegrip van rookverwekkende, lichtgevende of brandstichtende stoffen. 

Bij ontplofbare stoffen (= Belgische klasse A) is het nettogewicht = het NEC-gewicht. Het verschil tussen het brutogewicht en het netto- of 

NEC-gewicht is de verpakking. 

Bij munitie (= Belgische klasse B) is het nettogewicht sterk verschillend van het NEC-gewicht; de ontplofbare stof zit vervat in een 

omhulsel dat meestal uitmetaal bestaat, vandaar het grote verschil. 

Het verschil tussen het brutogewicht en de verpakking is hier het nettogewicht (= omhulsel + ontplofbare stof) 

Een schip mag gedurende de ganse tijd van zijn verblijf in de haven nooit meer dan de vermelde hoeveelheid aan boord hebben. Indien 

een verzending uit springstoffen van verschillende categorieën bestaat, geldt als maximum toegelaten hoeveelheid deze van de categorie 

waarvoor, afzonderlijk genomen, de maximum toegelaten hoeveelheid het geringst is (bv. dynamiet (A2) met moeilijk ontvlambare 

springstoffen (A4) = 400 kg NEC in totaal), tenzij de springstoffen meer dan 50 meter uit elkaar staan.  

Om de maximum hoeveelheid aan boord te bepalen moeten de Belgische klasse B6 en C (uitgezonderd de ‘overige’)  en goederen met een 

UN>1000, uitgezonderd UN2555 met >12,6% N, niet meegeteld worden.  

Goederen van Belgische klasse B6 en C (uitgezonderd ‘overige’) mogen zonder vervoersvergunning behandeld worden.  
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III.12.7.4 Tabel met producten die in de Belgische reglementering onder springstoffen vallen, maar in de IMDG-

code niet onder de klasse van de ontplofbare stoffen (klasse 1) gerangschikt zijn.  

Producten die in de Belgische reglementering onder de springstoffen gerangschikt zijn, maar onder de IMDG-code vallen deze niet in de 

klasse van de ontplofbare stoffen (klasse 1), maar worden als ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand gerangschikt. 

De producten vallende onder klasse 3 en 4.1 zijn ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestand. Ontplofbare stoffen in niet explosieve 

toestand zijn stoffen die met water of alcohol bevochtigd zijn of die met andere stoffen verdund zijn teneinde hun explosieve 

eigenschappen te elimineren.  

Enkel voor UN2555 met N% >12,6% werd een maximum toegelaten gewicht vastgelegd : 1000 kg. Alle overige producten mogen 

onbeperkt rechtstreeks behandeld worden mits naleving van de vervoervergunning. 

 

UN-nr. Aard van het product IMDG-

code 

Belgische 

klasse 

Max. toegelaten 

gewicht 

1204  NITROGLYCERINE, oplossing in alcohol, met niet meer dan 1 % nitroglycerine  3  A 6  onbeperkt 

1310  AMMONIUMPIKRAAT, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

1320  DINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 15 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1321  DINITROFENOLATEN, bevochtigd met ten minste 15 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1322  DINITRORESORCINOL, bevochtigd met ten minste 15 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1336  NITROGUANIDINE (PIKRIET), bevochtigd met ten minste 20 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1337  ZETMEELNITRAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1344  TRINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 30 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1347  ZILVERPIKRAAT, bevochtigd met ten minste 30 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

1348  NATRIUMDINITRO-O-CRESOLAAT, bevochtigd met ten minste 15 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1349  NATRIUMPIKRAMAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

1354  TRINITROBENZEEN, bevochtigd, met ten minste 30 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 
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UN-nr. Aard van het product IMDG-

code 

Belgische 

klasse 

Max. toegelaten 

gewicht 

1355  TRINITROBENZOËZUUR, bevochtigd met ten minste 30 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1356  TRINITROTOLUEEN (TNT), bevochtigd met ten minste 30 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

1357  UREUMNITRAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1517  ZIRCONIUMPIKRAMAAT, bevochtigd met ten minste 20 massa-% water   4.1  A 6  onbeperkt 

1571  BARIUMAZIDE, bevochtigd met ten minste 50 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

2059  NITROCELLULOSE, oplossing, brandbaar, die niet meer dan 12,6 % stikstof bevat 

(berekend op de droge massa) en niet meer dan 55 % nitrocellulose  

3  A 6  onbeperkt 

2555  NITROCELLULOSE met ten minste   

- 25 massa % water en meer dan 12,6 % stikstof  

- 25 massa % water en niet meer dan 12,6 % stikstof  

4.1    

A 5  

A 6  

 

1000 kg 

onbeperkt 

2556  NITROCELLULOSE met ten minste 25 massa % alcohol en met een stikstofgehalte 

van niet meer dan 12,6 % in de droge massa  

4.1  A 6  onbeperkt 

2557  NITROCELLULOSE, mengsel met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in 

de droge massa, met of zonder plastificeermiddel, met of zonder pigment.  

4.1  A 6  onbeperkt 

2852  DIPICRYLSULFIDE, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water ;  4.1  A 6  onbeperkt 

2907  ISOSORBIDEDINITRAAT, mengsel met ten minste 60 % lactose, mannose, 

zetmeel of calciumwaterstoffosfaat ;  

4.1  A 6  onbeperkt 

3064  NITROGLYCERINE, oplossing in alcohol, met meer dan 1 % maar niet meer dan 5 

% nitroglycerine  

3  A 6  onbeperkt 

3268  GASGENERATOREN VOOR AIRBAGS, pyrotechnisch of AIRBAGMODULES, 

pyrotechnisch of AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGORDELS, 

pyrotechnisch  

9  C  onbeperkt 

3317  2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 20 massa-%water  4.1  A 6  onbeperkt 

3319  NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd, vast, n.e.g., met meer dan 2 

massa%, maar niet meer dan 10 massa-% nitroglycerine  

4.1  A 6  onbeperkt 
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UN-nr. Aard van het product IMDG-

code 

Belgische 

klasse 

Max. toegelaten 

gewicht 

3343  NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd, vloeibaar, brandbaar, N.E.G., 

met niet meer dan 30 massa-% nitroglycerine 

3  A 6  onbeperkt 

3344  PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, PETN), 

mengsel, gedesensibiliseerd, vast, n.e.g. met meer dan 10 massa-% maar niet 

meer dan 20 massa-% petn.  

4.1  A 6  onbeperkt 

3357  NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd, vloeibaar, N.E.G., met niet meer 

dan 30 massa-% nitroglycerine  

3  A 6  onbeperkt 

3364  TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), bevochtigd met ten minste 10 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

3365  TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE), bevochtigd met ten minste 10 

massa-% water  

4.1  A 6  onbeperkt 

3366  TRINITROTOLUEEN (TNT), bevochtigd met ten minste 10 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

3367  TRINITROBENZEEN, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

3368  TRINITROBENZOEZUUR, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

3369  NATRIUMDINITRO-O-RESOLAAT, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

3370  UREUMNITRAAT, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

3375  AMMONIUMNITRAAT IN EMULSIE, suspence of gel  5.1  A 6  onbeperkt 

3376  4-NITROFENYLHYDRAZINE met ten minste 30 massa-% water  4.1  A 6  onbeperkt 

3379  GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G.  3  A6  onbeperkt 

3380  GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VAST, N.E.G.  4.1  A6  onbeperkt 

3474  1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE  4.1  A 6  onbeperkt 
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III.12.7.5 Afwijking hoeveelheid Belgisch Staatsblad 22.06.2006 – Ed.2 

Artikel 1.  In afwijking van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het 

koninklijk besluit van 23 september 1958, houdende algemeen reglement 

betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, 

vervoeren en gebruiken van springstoffen, geldt geen enkele 

gewichtsbeperking voor transporten langs de zeehavens van de producten in 

de hierna vermelde lijst: 

 

Benaming UN nr Gevarenklasse 

Handseinmiddelen 0191 1.4G 

Rooksignalen 0197 1.4G 

Vuurwerk 0336 1.4G 

Vuurwerk 0337 1.4S 

Handseinmiddelen 0373 1.4S 

Seinpatronen 0405 1.4S 

Pyrotechnische voorwerpen voor 

technische doeleinden 

0431 1.4G 

Pyrotechnische voorwerpen voor 

technische doeleinden 

0432 1.4S 

Gasgeneratoren voor airbags of 

Airbagmodules of aanspaninrich- 

tingen voor veiligheidsgordels 

0503 1.4G 

Gasgeneratoren voor airbags of 

Airbagmodules of aanspaninrich- 

tingen voor veiligheidsgordels 

3268 9 

 

Artikel 2. In afwijking van de voorschriften van artikel 151 van het voornoemd 

koninklijk besluit van 23 september 1958, is de verplichting om 

overladingen rechtstreeks te laten geschieden niet van toepassing voor de 

laatste vier producten, geladen in containers, van de hiervoor vermelde 

tabel, te weten UN0431, UN0432, UN503 en UN3268. Deze containers 

mogen in afwachting van een verscheping, op afgesloten en door de 

Havenkapitein erkende terminals verblijven gedurende maximum 10 

dagen. Deze periode is niet verlengbaar. 

Artikel 3.  Het ministerieel besluit van 31 maart 1964 waarbij voor sommige 

producten der klasses C, vuurwerk, wordt toegelaten af te wijken van de 

voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het besluit van 23 

september 1958 houdende  algemeen reglement betreffende het 

fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken 

van springstoffen, wordt opgeheven. 

 


