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Inleiding

De
voor de Behandeling van Gevaarlijke Goederen in het Havengebied van BruggeZeebrugge (C.G.G.Z.), hierna ve
is de toepassing van artikel 25 en 56 van de
Brugge-Zeebrugge (Koninklijk Besluit 28 januari 1937).

De Bijzondere Verordening betreffende het vervoer en de behandeling van springstoffen, munitie,
gevaarlijke goederen en het uitvoeren van bijzondere handelingen welke een gevaar voor brand,
ontploffing of milieuhinder inhouden, in het havengebied van Zeebrugge, het zeekanaal (editie 5
maart 2008) is in deze
verwerkt.

De
vult bovengenoemde Bijzondere Verordening aan met documentatie en praktische
inlichtingen voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij het behandelen van
gevaarlijke goederen in het havengebied van Brugge-Zeebrugge (Beslissingen van de Raad van
Bestuur van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen MBZ).

Geldige uitgaven en nieuwe versie:

De bladzijden dragen onderaan de vermelding van uitgave.
Deze

is onderhevig aan wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen worden in de tekst aangeduid met (Okt 2016)

De meest recente versie is online beschikbaar op de website van het havengebied van
Zeebrugge (www.portofzeebrugge.be) en moet steeds worden geraadpleegd.
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SECTIE I: GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN DEFINITIES

1.1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ADN: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voies
de Navigation intérieures -KB 31.07.2009- (vervangt ADNR vanaf 01.01.2011)
ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route
CCR: Cargo Control Room
CGGZ: Codex voor de Behandeling van Gevaarlijke goederen - Port of Zeebrugge
CSC: Container Safety Convention
EDIFACT: Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport
EDI: Electric Data Interchange
CDS: Centrale Dienst Springstoffen
FANC: Federaal Agentschap voor Nucleaire controle
FOD: Federale Overheidsdienst
HCTZ: Hazardous Cargo Transfer Zone
HKD: Havenkapiteinsdienst
IBC: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous
Chemicals in Bulk
IFTDGN: International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification
IGC: International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in
Bulk
IMDG-Code: International Maritime Dangerous Goods Code
IMSBC-Code: International Maritime Solid Bulk Cargoes Code
ISGOTT: International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals
MBZ: Maatschappij Van de Brugse Zeehaven
MDK: Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust
MSDS:Material Safety Data Sheet
NEC: Net Explosive Content (de afkortingen NEQ en NEW worden hiervoor soms ook gebruikt)
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NEQ: Net Explosive Quantity
NEW: Net Explosive Weight
NOS: Not Otherwise Specified
OVAM: Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SEVESO-richtlijn: Europese richtlijn nr. 2003/105/EG
SPN: Scheepvaartpolitie

police de navigation

UN-nummer: Nummer toegekend door de United Nations aan een gevaarlijke stof
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.
ZEDIS: Zeebrugge Electronic Data Interchange Services
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1.2 DEFINITIES ZOALS GEBRUIKT IN DEZE ‘CODEX’
1. ACHTERTERREINEN
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.
2. BEHANDELEN VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN
Onder behandelen van gevaarlijke goederen wordt verstaan het laden, lossen, aanvoeren onder
takel, stuwen, ontstuwen, trimmen, storten, stuffen (vullen) en strippen (leegmaken) van een
transporteenheid, en andere handelingen die inherent zijn aan laad- en losactiviteiten.
In het havengebied van Zeebrugge mogen gevaarlijke goederen slechts behandeld worden mits
en
Port of Zeebrugge
Bepaalde gevaarlijke goederen mogen slechts behandeld worden na een toelating uitgereikt door
de Havenkapitein of zijn vervanger.
3. BEHOORLIJK GEMACHTIGDE
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 de betrokkene volmacht verleend wordt aangiften in te dienen. Deze
volmacht moet voorgelegd worden wanneer de betrokkene geconvoceerd wordt.
4. BEWERKEN VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN
Elke handeling die een verandering van de toestand van gevaarlijke goederen, zowel colli als in
transporteenheden, tot gevolg heeft, 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 Hazardous Cargo Transfer Zone (HCTZ) of in een VLAREM vergunde inrichting, maar steeds
na het expliciete akkoord van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde.
5. CONTAINER
Een specifieke vervoerseenheid van duurzame aard en dienovereenkomstig sterk genoeg om
geschikt te zijn voor herhaald gebruik.
Een container is speciaal ontworpen voor het vervoer van goederen, via één of meer wijzen van
vervoer, zonder tussentijds opnieuw te hoeven laden, te vergemakkelijken. Deze is ontworpen om
te worden vastgezet en/of gemakkelijk te worden behandeld, voor welke doeleinden hij toebehoren
heeft, en is goedgekeurd in overeenstemming met de Internationale Overeenkomst voor Veilige
Containers (CSC), 1972, zoals gewijzigd.
De term "container" omvat noch voertuig noch verpakking.
6. DOORVOEROPSLAGPLAATS
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Een al dan niet overdekte opslagplaats binnen het zeehavengebied waar goederen, producten of
stoffen hetzij in afwachting van hun verscheping of verzending, hetzij na verscheping of
verzending, tijdelijk worden opgeslagen.
De doorvoeropslagplaatsen omvatten zowel de doorvoeropslagplaatsen voor kortstondige opslag
(uitgesloten als milieuvergunningsplichtige inrichting-cfr rubriek 48.1 van de indelingslijst van
hinderlijke inrichtingen / Bijlage 1 in VLAREM), als de andere doorvoeropslagplaatsen (opgenomen
als milieuvergunningsplichtige inrichting, cfr idem).
7. ERKEND GASDESKUNDIGE
Een persoon die door zijn opleiding en/of ervaring voldoende kennis beschikt over:


de chemische en fysische eigenschappen van de behandelde gassen



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

8. ERKENDE CONTAINERTERMINALS EN ROROTERMINALS
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 of zijn afgevaardigde,
erkend worden indien minimum aan de eisen van sectie II, 5 wordt voldaan. De afgeleverde
erkenning kan te allen tijde terug ingetrokken worden.
9. GEVAARLIJKE EN VERONTREINIGENDE GOEDEREN
Gevaarlijke goederen zijn:


verpakte goederen die onder de bepalingen van de IMDG-code van IMO vallen;



bulkgoederen die opgesomd worden in hoofdstuk 17 en 18 van de IBC-code en
hoofdstuk 19 van de IGC-code en appendix 4 van de IMSBC-code.

Verontreinigende goederen zijn:


goederen die onder de bepalingen vallen van annex 1 (oliën), annex 2 (schadelijke
vloeistoffen) of annex 3 (verpakte schadelijke stoffen) van de Marpol conventie

Opmerking: schadelijke vloeistoffen (annex 2) zijn stoffen opgesomd in hoofdstuk 17 van de IBCcode alsook deze van hoofdstuk 18 indien zij een pollutiecategorie hebben.
10. HAZARDOUS CARGO TRANSFER ZONE (HCTZ)
Een HCTZ is een al dan niet overdekte ruimte, gelegen op een doorvoeropslagplaats op de voorkaai,
die als dusdanig volgens de voorwaarden van sectie II, 6 door de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde erkend is.
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In een HCTZ kunnen verpakte gevaarlijke goederen kortstondig geplaatst worden wanneer het
stuffen in een vervoerseenheid of het afleveren na het strippen uit een vervoerseenheid niet
onmiddellijk kan worden uitgevoerd, of met het oog op het bewerken van deze (beschadigde)
gevaarlijke goederen. Het bewerken van gevaarlijke goederen in een HCTZ kan enkel na
voorafgaande toestemming van de Havenkapitein.
Buiten de HCTZ is het bewerken van gevaarlijke goederen enkel toegelaten in een VLAREM
vergunde inrichting.
11. KORTSTONDIGE OPSLAG
Opslag op de voorkaai van via de zeehaven verscheepte of te verschepen, goederen, producten of
stoffen gedurende een periode van maximaal 30 opeenvolgende kalenderdagen voor IMDGgoederen. Voor de andere dan IMDG-goederen kan de termijn van de kortstondige opslag bepaald
worden door de Havenkapitein.
In het geval van kortstondige opslag is er geen milieuvergunningplicht en is het havenreglement
van toepassing, naast de algemene bepalingen van VLAREM voor niet vergunningsplichtige
activiteiten.
12. LOLO (LIFT-ON/LIFT-OFF)
Verticale goederenbehandeling.
13. NEC
Onder NEC (net explosive content) wordt het nettogewicht springstoffen (springstoffen) bedoeld,
zowel in de zuivere springstoffen of vervat in de munitie, met inbegrip van rookverwekkende,
lichtgevende en brandstichtende stoffen.
14. ONMIDDELLIJKE AANVOER/AFVOER
Bij de behandeling waarbij de goederen onmiddellijk het havengebied 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. Deze goederen zijn van
die aard dat ze niet op kaai mogen vertoeven.
15. PROPER SHIPPING NAME (JUISTE VERVOERSNAAM) / TECHNISCHE BENAMING
De juiste vervoersnaam is de benaming die de UN aan de stoffen heeft toegekend. Deze naam is te
vinden in de IMDG-code (chapter 3, Dangerous Goods List).

Solas conventie van IMO voor bulkgoederen in de IBC- of IGC-code.
Voor verpakte goederen (IMDG-code) is deze technische benaming te vinden op de Dangerous
Goods Note.
16. 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.
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In bepaalde gevallen kan door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde een kortere periode dan 8 uur
opgelegd worden. De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan eenzijdig beslissen over de
verblijfsduur.
17. RORO OF ROLL-ON/ROLL-OFF
Horizontaal vervoer van rollend materieel dat in en uit het schip kan worden gereden. Een deel van
het roroverkeer is gecontaineriseerd en in deze
opgenomen in de goederencategorie roro.
18. SCHEEPSAGENT
De persoon die opdracht of toestemming heeft om namens de exploitant (eigenaar, reder,
Koninklijk Besluit
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.
19. SCHIP
Voor wat betreft deze
, wordt met de term schip ieder vaartuig voor het beroepsmatig
vervoeren van goederen en of passagiers bedoeld.
Indien een specifiek schip bedoeld wordt, bv zeeschip, binnenschip, zal dit expliciet worden vermeld.
20. SCHIP/SCHIP (RECHTSTREEKSE) OVERSLAG
De handeling waarbij goederen van een bepaald schip gelost worden en op dezelfde concessie,
zonder tussentijdse behandeling, opnieuw geladen worden op een ander schip.
Voor bepaalde klassen is onmiddellijke aanvoer/afvoer verplicht.
21. TERMINAL
Deel van het havengebied onder beheer van één rechtspersoon, dat bestemd is voor de behandeling
van één of meer soorten specifieke lading. Voorbeelden: containerterminal, roroterminal,
fruitterminal, bulkterminal, LNG-terminal, stukgoedterminal, autoterminal, enz.
22. VLAMPUNT
De laagste temperatuur waarbij de damp, die zich boven een vloeistof bevindt en afkomstig is van
de verdamping van de vloeistof, tot ontsteking kan worden gebracht door middel van een vlam die
in de damp wordt gebracht wanneer deze met lucht wordt gemengd.
Voor de toegelaten methodes voor het bepalen van het vlampunt wordt verwezen naar de IMDGcode (2.3.3 determination of flashpoint).
23. VOORKAAIEN
De voor kortstondige opslag bestemde exploitatiezone die aansluit bij een kademuur en die door de
zeehavenbeheerder in concessie of erfpacht gegeven wordt, of waarover de exploitant de
beschikking heeft, met het doel er enkel doorvoergoederen te behandelen en waarop het
havenreglement van toepassing is. Enkel van toepassing voor goederen bestemd of afkomstig van
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maritiem transport.
24. WARM WERK/HOT WORK
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.
25. ZEEHAVENGEBIED
De begrenzing van het zeehavengebied voor het havengebied van Brugge-Zeebrugge is opgenomen
in Bijlage 1.

lgisch Staatsblad
van 9 juli 2009 [2009/202950].
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2

SECTIE II: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR HET BEHANDELEN
VAN GEVAARLIJKE EN/OF VERONTREINIGENDE GOEDEREN IN
HET HAVENGEBIED VAN BRUGGE-ZEEBRUGGE

2.1 REGLEMENTERING
Deze oplijsting geeft enkel de belangrijkste reglementering weer, zonder de volledigheid na te
streven.
2.1.1 INTERNATIONALE REGLEMENTERING
2.1.1.1

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code)



Bij ministerieel besluit van 6 mei 1966 (Belgisch Staatsblad van 12 juli 1966) werd de
tekst van de Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen (IMDG-code) van
IMO aanvaard als nationaal reglement voor het vervoer van gevaarlijke goederen ter
zee.



Artikel 108 van het Zeevaartinspectiereglement (Koninklijk Besluit van 23/5/1985,
Belgisch Staatsblad van 26/6/1985) waarvan de voorschriften ondermeer van
toepassing zijn op alle zeeschepen die in een Belgische haven gevaarlijke goederen
lossen/laden of aan boord hebben, legt de naleving van de IMDG-code op.

2.1.1.2
International Code for the construction and equipment of ships carrying
dangerous chemicals in bulk (IBC-Code) - hoofdstuk 17
Het laden/lossen/aan boord behouden van producten vermeld in dit hoofdstuk valt onder de
voorschriften van de EU-richtlijn 2002/59 betreffende de minimumeisen voor schepen die
gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de
Gemeenschap varen.
2.1.1.3
International Code for the construction and equipment of ships carrying
liquefied gases in bulk (IGC-Code) - hoofdstuk 19
Het laden/lossen/aan boord behouden van producten vermeld in dit hoofdstuk valt onder de
voorschriften van de EU-richtlijn 2002/59 betreffende de minimumeisen voor schepen die
gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de
Gemeenschap varen.
2.1.1.4
International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-Code) –
appendix 4
De veilige stuwage en verscheping van droge bulkgoederen.
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2.1.2 NATIONALE REGLEMENTE RING


Wet van 26 maart 1971 betreffende de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.



Koninklijk Besluit van 04 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de
Belgische territoriale zee, de havengebieden en de stranden van de Belgische kust (hoofdstuk
III).



Koninklijk Besluit van 17 september 2005: Bepalingen ter omzetting van de monitorrichtlijn
2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering
van een communautair monitoring- en informatiesysteem van de zeescheepvaart en tot
intrekking van de Hazmat-richtlijn 93/75/EG .



Ministerieel Besluit van de Vlaamse Overheid van 16 juni 2006: ecreet betreffende de
begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het
Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum .



Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007: Begeleiding van de scheepvaart, Maritiem Reddingsen Coördinatiecentrum, elektronisch berichtenverkeer binnen de scheepvaartbegeleiding

2.1.3 LOKALE REGLEMENTERIN G
Het plaatsen, behandelen, bewerken en opslaan van gevaarlijke goederen op de voorkaai zal te
allen tijde veilig, vooruitziend en volgens het principe van de goede huisvader gebeuren.
De reglementering betreffende verpakte gevaarlijke goederen in het havengebied van BruggeZeebrugge is hoofdzakelijk op de IMDG-code afgestemd. Als gevolg van diverse nationale en
plaatselijke reglementen wordt soms echter van de IMDG-code afgeweken, o.m. wat gevaarlijke
goederen betreft waarop bijzondere bepalingen van toepassing zijn. Deze zijn weergegeven in de
aparte secties van deze
.
Gevaarlijke en verontreinigende goederen mogen in het havengebied van Brugge-Zeebrugge slechts
behandeld worden nadat ter zake een voorafgaande aangifte aan de Havenkapiteinsdienst werd
overgemaakt (zie 2.3 Aangiften en voorafgaande aanvragen).
2.1.4 OVERIGE REGLEMENTEN
Op het openbare domein binnen het havengebied is de reglementering ADR (wegvervoer), RID
(vervoer per spoor), en ADN (binnenvaart) van toepassing.
2.1.5 VEILIGHEIDSADVISEUR GEVAARLIJKE GOEDEREN
Overeenkomstig ADR § 1.8.3 (Koninklijk Besluit van 5 juli 2006 en aanpassingen) moet elke
onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of de met
dit vervoer samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden omvat, 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
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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
Havenkapiteinsdienst.
Indien gebruik gemaakt wordt van een externe veiligheidsadviseur, dient een bijkomend lokaal
operationeel aanspreekpunt worden opgegeven.

2.2 TOEPASSINGSGEBIED
De
Gevaarlijke Goederen voor de zeehaven van Brugge omschrijft in Algemene
Voorschriften en in Bijzondere Voorschriften de regels die van toepassing zijn bij het vertoef, het
behandelen en het bewerken van gevaarlijke en verontreinigende goederen binnen de
doorvoeropslagplaatsen in het havengebied.
2.2.1. GOEDEREN WAAROP DE AL GEMENE VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJN
Met het oog op de in deze reglementering vermelde verplichtingen worden als gevaarlijke goederen
beschouwd de goederen als omschreven in
-

in hoofdstuk 17 en 18

-

ational Gasvaste stoffen als bedoeld appendix 4
Code (IMSBC).

International Maritime Solid Bulk Cargoes

Verontreinigende goederen zijn deze volgens bijlagen I (oliën), II (schadelijke vloeistoffen) en III
(schadelijke stoffen) van het Marpol-verdrag.
2.2.2. GOEDEREN WAAROP BIJZO NDERE VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJN
Op volgende gevaarlijke goederen zijn in het havengebied van Brugge-Zeebrugge bijzondere
voorschriften van toepassing:
Sectie III)

technisch zuiver ammoniumnitraat 34.5 % (IMO 5.1, UN1942) en gelijkgestelde
mengsels (IMO 5.1, UN2067, UN 2426, IMO 9, UN 2071), waarbij
ammoniumnitraten met UN<1000 onder Sectie VI vallen; op het technisch zuiver
ammoniumnitraat 34.5 % en gelijkgestelde mengsels is het Koninklijk Besluit van 3
september 1958 (reglementering op ammoniumnitraat ) en Koninklijk Besluit van
23 september 1958 (reglementering op de springstoffen) van toepassing;

Sectie IV)

zeer toxische gassen;

Sectie V)

radioactieve stoffen;

Sectie VI)

springstoffen (UN<1000) en producten die onder de Belgische reglementering op de
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springstoffen vallen;
Sectie VII)

methaan aan boord van methaantankers (IMDG klasse 2.1 UN 1972). De
behandeling van methaan in verpakte vorm/bulktrailers/containers valt onder de
groep 2 (R) (sterk gekoeld vloeibaar gas, IMO 2.1, UN1972);

Sectie VIII)

specifieke goederen in navolging van beslissingen van de Raad van Bestuur van
M.B.Z. (brandbare vloeistoffen, e.a.)

Deze bijzondere voorschriften zijn opgenomen in afzonderlijke secties van deze
gevaarlijke goederen.

voor

2.3 AANGIFTEN EN VOORAFGAANDE AANVRAGEN
2.3.1 ZEESCHEPEN

2.3.1.1

ALGEMENE REGEL

De voorschriften met betrekking tot vorm en inhoud van de aangiften, evenals praktische
inlichtingen worden opgenomen in Bijlage 4.
De aangifte van gevaarlijke goederen dient tweemaal te gebeuren. Een eerste maal voor aankomst,
een tweede maal uiterlijk bij vertrek uit het havengebied van Brugge-Zeebrugge.
Elke aangifte dient elektronisch (via Zedis) aan de Havenkapiteinsdienst overgemaakt te worden
(zie Europese Richtlijn 2002/59/EG art. 13 en 14). (EDI is niet verplicht.)
Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van het IFTDGN (International Forwarding and Transport
Dangerous Goods Notification) voor de aangifte.
Tenzij anders vermeld gelden de gegevens zowel voor te laden/lossen als voor aan boord te
behouden goederen (transit).

2.3.1.2


VOORZIENE TIJDSLIMIET OM DE AANGIFTEN IN TE DIENEN

Aankomst van het schip te Brugge-Zeebrugge.
a) ten minste 24 uur voor aankomst, of
b) uiterlijk op het tijdstip waarop het schip de vorige haven verlaat, indien de reisduur
minder dan 24 uur bedraagt, of
c) zodra de aanloophaven bekend is, indien zij nog niet bekend zou zijn of tijdens de reis
wordt gewijzigd.



Vertrek van het schip uit Brugge-Zeebrugge.
De aangiften dienen uiterlijk bij vertrek uit het havengebied bij de Havenkapiteinsdienst toe te
komen.



Voor de bijkomende voorafgaande aanvraag voor de behandeling van goederen waarop
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bijzondere voorschriften van toepassing zijn, wordt de tijdslimiet vermeld in de desbetreffende
sectie.

2.3.1.3

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE AANGIFTE EN DE
VOORAFGAANDE AANVRAAG

De exploitant* is verantwoordelijk voor de aangifte en de voorafgaande aanvraag voor de
behandeling van gevaarlijke goederen (zie koninklijk Besluit van 04/08/1981, Hoofdstuk II, Art.
21§1)
In geval van een samenwerkingsverband tussen diverse scheepsagenten voor een bepaalde lijn
kunnen zij onafhankelijk van elkaar aangiften insturen, op voorwaarde dat:

a) de Havenkapiteinsdienst schriftelijk in kennis gesteld wordt van dit samenwerkingsverband
met opgave van de naam van het (de) betrokken schip (schepen);
b) zij in onderling overleg bepalen welke partner verantwoordelijk is voor de naleving van
ondermeer kwantiteitsbeperkingen voor de ganse lading.
Indien een firma optreedt als expediteur en scheepsagent mag de dubbele hoedanigheid opgegeven
worden.
De 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 de betrokkene volmacht
verleend wordt om aangiften in te dienen.
Sinds 01/01/2010 dient hij in het bezit te zijn van
.b.t.
Havenkapitein of zijn afgevaardigde (amdt. 34-2008 IMDG-code).

-

Voor de praktische aspecten en de inhoudsvereisten van de opleiding IMDG-Code, zie Bijlage 27.
*Exploitant: eigenaars, reders, charteraars, beheerders of agenten van een vaartuig, daaronder
mede begrepen de kapitein.
2.3.2 BINNENSCHEPEN
2.3.2.1 De aangifte van gevaarlijke goederen dient tweemaal te gebeuren. Een eerste maal
voor aankomst, een tweede maal uiterlijk bij vertrek uit het havengebied van BruggeZeebrugge.
De aangifte gebeurt via de exploitant (via Zedis) of in uitzonderlijk geval bij het binnenvaren
van de verbindingsluis. De gezagvoerder van een binnenvaartuig meldt dit via VHF kanaal
68 aan de “sluismeester”. De IMDG klasse, het UN nummer, het vlampunt, de hoeveelheid
en de voorziene goedereenbehandelaar (naam terminal en kaainummer) dienen te worden
opgegeven. (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke
goederen over de binnnenwateren: toepassen ADN KB 31 juli 2009).
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Tenzij anders vermeld gelden de gegevens zowel voor de te laden/lossen als voor de aan
boord te behouden goederen (transit).
2.3.2.2 Voorziene tijdslimiet om de aangifte in te dienen.


Aankomst van het schip te Brugge-Zeebrugge.
a) ten minste 24 uur voor aankomst, of
b) uiterlijk op het tijdstip waarop het schip de vorige haven verlaat, indien de reisduur
minder dan 24 uur bedraagt, of
c) zodra de aanloophaven bekend is, indien zij nog niet bekend zou zijn of tijdens de reis
wordt gewijzigd.



Vertrek van het schip uit Brugge-Zeebrugge.
De aangiften dienen uiterlijk bij het binnenvaren van de verbindingsluis te gebeuren door
exploitant (v

2.3.3 BIJZONDERE AANVRAGEN
2.3.3.1 Aanvragen voor gevaarlijke goederen waarop bijzondere voorschriften van toepassing zijn.
Bijkomend is er een afzonderlijke voorafgaande aanvraag noodzakelijk voor de behandeling van
goederen waarop bijzondere voorschriften van toepassingzijn. Deze voorafgaande aanvraag voor
deze inkomende en uitgaande goederen dient te gebeuren volgens de bijzondere voorschriften
III t.e.m. VIII).
2.3.4 AANVRAGEN TOT AFWIJK INGEN OP DE
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan afwijkingen op de

toestaan.

Aanvragen tot afwijkingen op de
(o.a. verlengd vertoef op kaai, overschrijden
kwantiteitsbeperkingen enz.) moeten 24 uur vóór de behandeling in een gestandaardiseerde vorm
(zie www.portofzeebrugge.be) per e-mail gericht worden aan de Havenkapitein of zijn vervanger.
De Havenkapiteinsdienst zal per e-mail reageren. Indien wordt ingegaan op het verzoek zal
toelating toegekend worden.
bv. indien de
goederen werden aangevoerd en het zeeschip waarin ze geladen moeten worden vertraagd is of de
goederen uit zeeschip gelost werden en de afvoer uitgesteld moet worden.
Op dat moment dient de toelating gevraagd en, indien ze wordt toegestaan, de aangifte aangevuld
met het toelatingsnummer.
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2.4 DOORVOEROPSLAGPLAATS
Voor de doorvoeropslagplaatsen zoals gedefinieerd in sectie I geldt als volgt:
2.4.1 IDENTIFICATIE
Aan de ingang van alle doorvoeropslagplaatsen met gevaarlijke goederen dient de eigenaar en/of
gebruiker ervan een uit onbrandbaar materiaal vervaardigd bord aan te brengen met naam, adres
en telefoonnummer van minstens één persoon of wachtdienst, die in geval van nood onmiddellijk
kan worden bereikt. De informatie moet duidelijk leesbaar zijn vanaf de openbare weg (zie ook
2.7.8.3 Vertoef van gevaarlijke goederen in het havengebied).
2.4.2 STUWAGE, VERPAKKING EN ETIKETTERING
De gevaarlijke goederen dienen verpakt, gemerkt en geëtiketteerd te zijn zoals voorzien in de
IMDG-code of, in voorkomend geval, overeenkomstig de ter zake in België uitgevaardigde wetten of
reglementen.
Op het tijdstip van aanvoer, of zo snel als mogelijk hierop volgend, zal de terminaluitbater controle
uitvoeren op de goede staat en correctheid van de merktekens en etiketten.
Indien de gevaarlijke goederen in een transporteenheid worden aangevoerd dient de controle enkel
op de transporteenheid te worden uitgevoerd.
(Okt 2016) Wanneer onregelmatigheden m.b.t. stuwage, verpakkingen, etikettering waardoor een
veilig transport in het gedrang kan komen worden vastgesteld, dienen deze gemeld te worden aan
de Havendienst (Bijlage 17.1).
2.4.3 SEGREGATIE
De scheidingsregels zoals opgenomen in de IMDG-code dienen strikt in acht genomen te worden.
De betrokken IMDG segregatietabel wordt opgenomen in Bijlage 12.
In de Bijzondere Voorschriften kunnen bijkomende vereisten opgelegd worden (zie volgende
secties).
Omwille van specifieke omstandigheden kan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde desgevallend
een bijkomende beperking opleggen.

2.5 ERKENDE CONTAINERTERMINALS EN ROROTERMINALS
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 door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde erkend
worden indien minimum aan volgende eisen wordt voldaan:
De terminal is dusdanig ingericht / uitgerust dat:
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a) de omheining en afsluiting de toegang door onbevoegden voorkomt; de terminaloperator zal
een register bijhouden van alle aanwezigen.
b) de terminal doorlopend of semidoorlopend bewaakt is.
Tijdens de periode gedurende welke de terminal in voorkomend geval niet bewaakt is, dienen de
toegangspoorten op slot te zijn.
c) aan de ingang een bord met de coördinaten van de terminalverantwoordelijke wordt
aangebracht. Tevens dient bij de ingang van de erkende containerterminal/roroterminal een
inventaris van de aanwezige gevaarlijke goederen ter beschikking te zijn.
d) 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.
e) er minimaal 1 geschikte lekbak aanwezig en beschikbaar is (bij voorkeur verplaatsbaar).
f)

(Okt 2016) er de aanwezigheid is van een erkende HCTZ.

g) (Okt 2016) er geschikte apparatuur en opgeleid personeel is om een meting uit te voeren op
transporteenheden met vermoeden van lekkage.

De terminaloperator moet de Havenkapitein, per aangetekend schrijven, uitdrukkelijk bevestigen:

a)
dat aan zijn personeel periodiek, in navolging van relevante amendementen van de IMDGcode tot, de vereiste onderrichtingen verstrekt werden tot naleving van het volgende:
(1) de in de IMDG-code vastgelegde voorschriften (IMDG-code sectie 1.3.1 Training of
shore-side personnel);
(2) de containers met gevaarlijke goederen moeten tijdens hun vertoef op de terminal
minstens 20 meter verwijderd blijven van containers geladen met technisch zuiver
ammoniumnitraat of gelijkgestelde mengsels (sectie 3.3);
(3) de in containers geladen gevaarlijke goederen moeten verpakt zijn in overeenstemming
met de door de IMDG-code vastgestelde normen (IMDG part 4 Packing & tank
provision);
(4) de bepalingen betreffende maximum toegelaten hoeveelheden (verpakte) ontvlambare
vloeistoffen, zoals omschreven in sectie II.8, dienen in acht te worden genomen;
b)
dat hij zijn opdrachtgevers steeds tijdig zal inlichten dat de overeenkomstige
gevaaretiketten van alle erin geladen gevaarlijke goederen op de containers moeten aangebracht
zijn.
(Okt 2016) De terminaloperator moet dagelijks de Havenkapitein elektronisch een inventarislijst
bezorgen met daarop alle transporteenheden bevattende gevaarlijke goederen die zich op de
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terminal bevinden, via volgend mailadres: dgn@mbz.be.
Deze lijst moet minimaal de gegevens bevatten zoals omschreven in Bijlage 21.
De door de Havenkapitein goedgekeurde containerterminal/roroterminals zijn opgenomen in
Bijlage 13.
Behandeling van gevaarlijke goederen op erkende terminals wordt besproken in 2.7.6: erkende
terminals.

2.6 HAZARDOUS CARGO TRANSFER ZONE (HCTZ)
Een HCTZ is een zone gelegen op een doorvoeropslagplaats op de voorkaai zoals omschreven in de
definities.
2.6.1 ERKENNING
De erkenning tot exploitatie van een HCTZ kan bekomen worden mits schriftelijke aanvraag bij de
Havenkapitein. Bij de aanvraag dient een plattegrond gevoegd met daarop de locatie waar het
HCTZ zich bevindt. Indien een aparte ruimte is voorzien voor het behandelen van gassen, dient ook
deze op de plattegrond te worden aangeduid. Tevens dienen bij de aanvraag de gegevens van de
verantwoordelijken te worden gevoegd.
2.6.2 MINIMALE VEREISTEN
De minimale vereisten waaraan een HCTZ moet voldoen:

2.6.2.1

UITRUSTING

Maximale oppervlakte per terminal: 200 m².


Maximale benutting: 1 ton/m²



Verharde en ondoordringbare bodem.



Nabij een toegangspoort, goed bereikbaar en gemakkelijk evacueerbaar.



Duidelijke afbakening van het terrein.



Veiligheidsmateriaal in functie van de te behandelen goederen, d.w.z.: veiligheidskledij,
overmaatse vaten, absorberend materiaal, met minimaal één exemplaar van elk.



(Okt 2016) Er dient een opvangbuffervolume permanent beschikbaar te zijn voor tenminste
¼ van de totale aanwezige stoffen van klasse 3. Dit opvangbuffervolume kan gerealiseerd
worden door de permanente toewijzing en gebruik van lekbakken. Deze lekbakken maken
geen deel uit van de vereiste inzetbare middelen voor het geheel van de erkende
containerteminal of roroterminal.



1 poederblusser van minimum 25kg die geplaatst wordt in de nabijheid van de HCTZ en
volgens de wettelijke normen gekeurd is.
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2.6.2.2

EXPLOITATIE

Kwantiteitsbeperkingen per IMDG-klasse

Maximaal toegelaten hoeveelheden gevaarlijke goederen voor behandeling in een HCTZ
IMDG

Omschrijving van de goederen

Hoeveelheid

klasse

Opmerkingen

(ton)

1

Springstoffen

0

Enkel mogelijk na toelating van
Dienst der Springstoffen en HKD

2.2

Niet-brandbare gassen in drukhouders

2.1

Brandbare gassen

10
RECHTSTREEKS te behandelen.
5

2.3
3

Muv aërosols (UN1950)
Enkel mogelijk na toelating van
HKD.

Giftige gassen
Bran

3 ingedeeld als springstof in België,

100

zie IMDG klasse 1
Goederen met een vlampunt onder 23°C
moeten rechtstreeks behandeld worden,
en enkel mogelijk na toelating van HKD

4.1

Brandbare vaste stoffen

4.1 ingedeeld als springstof in België,
zie IMDG-klasse 1
50

Enkel mogelijk na toelating van HKD.

4.3

Aan broei of zelfontbranding onderhevige stoffen
In contact met water brandbare of giftige stoffen
afgevende

5.1

Oxiderende peroxiden

50

5.1 ingedeeld als springstof in België,

4.2

zie IMDG-klasse 1
5.2

Organische peroxiden

Organische peroxiden met temperatuurs5

beheersing mogen enkel aanwezig zijn
in een HCTZ (UN nrs 3111 t/m 3120) met
toelating van HKD.

6.1
6.2

Giftige stoffen
Besmettelijke stoffen

20
0

Enkel mogelijk na toelating van HKD.

7

Radioactieve stoffen

0

Enkel mogelijk na toelating van het

8

Corrosieve stoffen

200

9

Overige gevaarlijke stoffen

200

FANC en HKD
9 ingedeeld als springstof in België,
zie IMDG-klasse 1
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Gassen (uitgezonderd aërosolen klasse 2, UN1950) worden bij voorkeur behandeld buiten
de magazijnen op een ruimte van maximaal 25 m² die beschermd is tegen zonlicht en
omheind met traliewerk. De ingenomen oppervlakte wordt in mindering gebracht van de
200 m².



Indien het nodig is de normale verblijfstermijnen te verlengen, dient verlengd vertoef te
worden aangevraagd bij de bevoegde Havenkapitein. Het toelatingsnummer moet op
eenvoudige vraag kunnen worden voorgelegd.



Niet meldingsplichtige transporten dienen eveneens de termijnen te respecteren.



Alle wijzigingen dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij de Havenkapiteinsdienst.



(Okt 2016) Te allen tijde dient de gebruiker een lijst van de aanwezige goederen in zijn bezit
te hebben. Deze lijst moet minimaal volgende gegevens bevatten: Bijlage 21

De verantwoordelijke van de HCTZ zal dagelijks een kopie van deze inventarislijst aan de
Havenkapiteinsdienst bezorgen, via volgend mailadres: dgn@mbz.be.
Een lijst van de door de Havenkapitein erkende Hazardous Cargo Transfer Zones wordt in Bijlage
14 opgenomen.
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2.7 BEHANDELING EN VERTOEF IN HET HAVENGEBIED VAN VERPAKTE
GEVAARLIJKE GOEDEREN – ZIE BIJLAGE 11
2.7.1 INDELING IN GROEPEN
Voor de behandeling en het vertoef van verpakte gevaarlijke goederen in het havengebied van
Brugge-Zeebrugge worden deze als volgt ingedeeld:

GROEP 1 (BV) = bijzondere voorschriften

GROEP 2 (R) = rechtstreekse behandeling

GROEP 3 (A3) = goederen waarvan de verblijfsduur in het havengebied maximum 10 dagen is

GROEP 4 (ALG) = algemene benaming (alle overige IMDG-goederen)
GROEP 1 (BV):
Omvat alle gevaarlijke goederen waarop bijzondere voorschriften (BV) van toepassing zijn.
In principe dienen deze gevaarlijke goederen steeds rechtstreeks gelost of geladen te worden,
zonder vertoef op vrachtwagen, spoorwagen of kaai.
De bijzondere voorschriften waaraan dient te worden voldaan worden toegelicht in volgende
secties:
BV AMM N

sectie III

technisch zuiver ammoniumnitraat ( IMDG klasse 5.1 UN 1942) en
gelijkgestelde mengsels (IMDG klasse 5.1 UN 2067, IMDG klasse 9
UN 2071, IMDG klasse 5.1 UN 2426)

BV ZTG

sectie IV

zeer toxische gassen

BV RAD

sectie V

radioactieve stoffen (IMDG klasse 7)

BV SPR

sectie VI

producten waarvan UN<1000 (IMDG klasse 1), die onder de Belgische
reglementering op de springstoffen vallen

BV MET

sectie VII

methaan aan boord van methaantankers (IMDG klasse 2.1
UN1972). De behandeling van methaan in verpakte
vorm/bulktrailers/containers valt onder de groep 2 ®

BV MBZ

sectie VIII

Beslissingen van de Raad van Bestuur (MBZ): o.a.
Natriumcyanide (IMDG klasse 6.1 UN 1689), ethyleendioxide (IMDG
klasse 2.3 UN 1040), IMDG klasse 3 goederen, Packing Group I & II.
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GROEP 2 (R):
Gevaarlijke goederen waarop geen bijzondere bepalingen van toepassing zijn.
Deze dienen in principe rechtstreeks behandeld te worden indien zij:
1. Voor samengeperste, vloeibare of onder druk opgeloste gassen:
a. ontvlambaar of
b.

giftig of

c. corrosief zijn.
2. Voor vloeistoffen:
a. een vlampunt hebben gelijk aan of lager dan 23°C of
b. vaste bestanddelen bevatten die ontplofbaar zijn in droge staat of bij onvoldoende
doordrenking of
c. bij contact met de lucht uit zichzelf ogenblikkelijk ontvlammen of
d. slechts mogen vervoerd worden bij voldoende aanwezigheid van een welbepaalde
andere vloeistof of van een flegmatiseermiddel, of onder bepaalde voorwaarden van
temperatuur of
e. gevaar voor besmetting opleveren.
3. Voor vaste stoffen:
a. vermengd zijn met een vloeistof waarvan het vlampunt gelijk is aan of lager dan
23°C of
b. ontplofbaar zijn in droge staat of bij onvoldoende doordrenking of
c. bij contact met de lucht uit zichzelf ogenblikkelijk ontvlammen of
d. 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
e. gevaar voor besmetting opleveren.
GROEP 3 (A3):
Omvat alle gevaarlijke goederen die geen eigenschappen hebben zoals voor GROEP 2 en waarop
geen bijzondere voorschriften van toepassing zijn.
Deze goederen mogen in principe gedurende maximum 10 dagen op kaaien van een erkend
container en/of RoRo terminal vertoeven.
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen als gevolg van een tijdig,
schriftelijk en gemotiveerd verzoek deze termijn van 10 dagen verlengen met 10 dagen tot
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maximaal 30 dagen.
De goederen dienen gezet op een plaats die geëigend is voor het vertoef van de desbetreffende
goederen en die overeenkomt met hun aard, hoedanigheid en gevaarsgraad. (Okt 2016) Zij dienen
verwijderd te worden gehouden van voedingsmiddelen en algemene waren, alsmede werkplaatsen
en lokalen waar personen verblijven.
Indien de gevaarlijke goederen bijkomend in container(s) verpakt zijn, dient in dit verzoek het (de)
betreffende containernummer(s) vermeld te worden.
IMDG-code vastgelegde
normen.
GROEP 4 (ALG):
Alle andere IMDG-goederen anders dan klasse 1, 3, 7 en niet behoren tot de drie bovenvermelde
groepen. De maximum verblijfsduur voor kortstondige opslag is 30 kalenderdagen.
De voorgeschreven behandeling voor producten die in de IMDG-code onder een algemene benaming
(ALG) voorkomen is afhankelijk van hun fysische voorkomen (vast, vloeibaar of gasachtig) en hun
gevaarlijke eigenschappen. Indien de gegevens m.b.t. het fysisch voorkomen (vast, vloeibaar of
(R) van toepassing.
2.7.2 WIJZE VAN BEHANDELEN VAN DE PRODUCTEN VA N DE IMDG-KLASSEN 2,4,5,6,8
EN 9
De goederen van de IMDG-klassen 2, 4, 5, 6, 8 en 9 worden in de lijst
producten van de IMDG-klassen 2, 4, 5, 6, 8 en 9 (Bijlage 11) opgenomen met vermelding van de
overeenstemmende code (BV, R, A3, ALG).
2.7.3 WIJZE VAN BEHANDELEN VAN DE PRODUCTEN VA N DE IMDG-KLASSEN 1, 3 EN 7
De behandeling en het vertoef van de goederen van de IMDG-klassen 1, 3 en 7 worden
gereglementeerd volgens volgende bijzondere voorschriften:
Klasse 1 (UN<1000) springstoffen

BV SPR

(sectie VI)

Klasse 3 brandbare vloeistoffen

BV MBZ

(sectie VIII)

R (=rechtstreekse behandeling) indien het vlampunt gelijk is aan of lager is dan 23°C.
A3 (=goederen waarvan de verblijfsduur in het havengebied maximum 10 dagen is)
indien het ontvlammingspunt van de in de klasse 3 voorkomende ontvlambare
vloeistoffen meer dan 23°C bedraagt.
Daarenboven dient voldaan te worden aan de bepalingen van sectie VIII.
Klasse 7 radioactieve stoffen

BV RAD

(sectie V)
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Opmerking:
Bijkomende inlichtingen i.v.m. ammoniumnitraat en springstoffen kunnen ingewonnen worden bij
de Dienst der Springstoffen, bestuur Kwaliteit en Veiligheid (Bijlage 3).
Bijkomende inlichtingen i.v.m. radioactieve stoffen kunnen ingewonnen worden bij het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) (Bijlage 3).
2.7.4 AFWIJKINGEN
De Havenkapitein of zijn vervanger kan, in niet voorziene uitzonderlijke gevallen, aan de
onder 8.1, 8.2 en 8.3 vermelde voorschriften inzake rechtstreekse behandeling der gevaarlijke
goederen, afwijkingen toestaan op voorwaarde dat deze niet indruisen tegen de ter zake geldende
nationale en gewestelijke reglementeringen, tenzij hiervoor instemming bekomen werd van de
bevoegde overheid.
2.7.5 BIJKOMENDE MAATREGELEN
Havenkapitein of zijn vervanger, te oordelen naar de
ligplaats van het schip of de plaats waar de goederen dienen aangevoerd, de gevaarsgraad der
producten, de aard van de in de nabijheid liggende goederen of gevestigde instellingen en ter zake
geldende reglementen steeds bijkomende voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen opleggen.
2.7.6 ERKENDE TERMINALS
In afwijking van de voorschriften betreffende de rechtstreekse behandeling mogen de stoffen zoals
omschreven in punt 2.7.1 (groep 2(R) goederen), indien ze in containers geladen zijn, gedurende
maximum 10 kalenderdagen op een door de Havenkapitein erkende
containerterminal/roroterminal (zie sectie II,6) vertoeven.
Deze afwijking is eveneens van toepassing op de tankcontainers, op voorwaarde dat deze
tankcontainers voldoen aan de door de IMDG-code gestelde vereisten.
In de aangifte dient de scheepsagent uitdrukkelijk te melden dat de bewuste goederen zich in
container bevinden.
Voor het behandelen van containers geladen met technisch zuiver ammoniumnitraat of ermee
gelijkgestelde mengsels en met brandbare vloeistoffen (IMDG klasse 3) waarvan het vlampunt
gelijk is aan of lager is dan 23°C.(Packing Group I,II) kan eveneens voorgaande afwijking van het
voorschriften vermeld in de ter zake geldende bijzondere bepalingen (sectie III;VIII,1) nageleefd
worden.
Op de overige ( niet erkende) terminals in het havengebied waar regelmatig containers gelost en
geladen worden, is bovenvermelde afwijking niet van toepassing.

2.7.7 GROUPAGE EN DEGROUPAGE
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Groupage of degroupage mag gebeuren in een Hazardous Cargo Transfer Zone (HCTZ) mits aan
voorwaarden van sectie II, 7 wordt voldaan of in een daartoe bestemde Vlarem-vergunde inrichting.
De door de Havenkapitein erkende HCTZ zijn opgenomen in Bijlage 14.
2.7.8 VERANTWOORDELIJKHEDEN
Verantwoordelijkheden i.v.m. het vertoef van gevaarlijke goederen op de doorvoeropslagplaatsen
gelegen in het havengebied:
Eenieder die gevaarlijke goederen in het havengebied behandelt, blijft overeenkomstig de
bepalingen van het burgerlijk wetboek, verantwoordelijk voor schade of ongevallen te wijten aan de
tegenwoordigheid, de behandeling, de bewerking of het vervoer van bedoelde producten en moet
het havenbestuur (M.B.Z.) vrijwaren tegen elk verhaal dat door derden tegen haar zou kunnen
ingeleid worden uit hoofde van bedoelde schade of ongevallen.
Alle toelatingen i.v.m. gevaarlijke goederen worden door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde
gegeven in naam van het havenbestuur (MBZ), die slechts handelt in uitvoering van zijn
politiezending en geen enkele vergunning of toelating, afgeleverd bij toepassing van onderhavige
voorschriften, kan de burgerlijke verantwoordelijkheid van het havenbestuur (MBZ) in het gedrang
brengen.
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.

2.7.8.1 SCHEEPSAGENTEN
De scheepsagenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften
i.v.m. het behandelen van gevaarlijke goederen, o.m. deze met betrekking tot de voorschriften
inzake rechtstreekse behandeling en maximum toegelaten verblijf.
Nochtans kunnen de terminalbeheerders mede aansprakelijk gesteld worden, aangezien zij de
bepalingen moeten naleven van het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het
Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en de in uitvoering hiervan
genomen bijzondere voorwaarden.

2.7.8.2 TERMINALS
De verantwoordelijken van bovenvermelde firma s zijn gehouden op basis van de hen door de
scheepsagent en/of de expediteur verstrekte informatie, de Havenkapiteinsdienst in te lichten
indien:
a) zij vaststellen dat gevaarlijke goederen die rechtstreeks dienen behandeld, meer dan één
dag in hun instellingen vertoeven;
b) zij vaststellen dat gevaarlijke goederen die gedurende maximum 10 kalenderdagen in het
havengebied mogen vertoeven, voor langere tijd in hun instellingen verblijven;
c) zij vaststellen dat er zich in hun instellingen gevaarlijke goederen bevinden die niet in
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uiterlijke goede staat, gemerkt en geëtiketteerd zijn.

2.7.8.3 VERTOEF VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN IN HET HAVENGEBIED
Aan de ingang van magazijnen en/of omheiningen van opslagplaatsen van gevaarlijke goederen
dient de eigenaar en/of gebruiker ervan een uit onbrandbaar materiaal vervaardigd bord aan te
brengen met naam, adres en telefoonnummer van minstens één persoon die in geval van nood
onmiddellijk kan worden bereikt.
Deze persoon of personen moeten steeds de gedetailleerde inventaris van de gevaarlijke goederen
met vermelding van hun scheikundige benaming of samenstelling, UN-nummer, klasse,
respectievelijke hoeveelheden en situatieplan kunnen voorleggen. Dergelijke inventaris moet ook
steeds ter plaatse beschikbaar zijn voor de Havenkapiteinsdienst, de brandweer en eventuele
andere officiële instanties betrokken bij het bestrijden van een ongeval.(1)
Opmerking: i.v.m. opslag van gevaarlijke goederen in het havengebied dient Sectie II steeds te
worden geraadpleegd (II,4:Doorvoeropslagplaats; II,7:Vertoef in het havengebied van verpakte
gevaarlijke goederen).

2.8 MAXIMUM TOEGELATEN HOEVEELHEDEN VERPAKTE GEVAARLIJKE
GOEDEREN DIE MOGEN GELOST, GELADEN OF AAN BOORD BEHOUDEN
WORDEN
2.8.1 GOEDEREN MET BIJZOND ERE VOORSCHRIFTEN
Voor goederen vermeld in Sectie II,2.2 (Goederen waar bijzondere voorschriften van toepassing
zijn), zijn de maximum toegelaten hoeveelheden vermeld in de desbetreffende Bijzondere
Voorschriften.
2.8.2 OVERIGE GEVAARLIJKE GOEDEREN.
Voor de overige gevaarlijke goederen zijn de toegelaten hoeveelheden in principe onbeperkt
behoudens het recht van de Havenkapitein, uit hoofde van specifieke omstandigheden, een limiet
te bepalen.
2.8.3 AFWIJKINGEN
In afwijking van de voorschriften vervat onder Sectie VIII, kan de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde vergunning verlenen zulke hoeveelheden als toelaatbaar geacht, te lossen uit of te
laden in tot dit doel ingerichte opslagplaatsen of lichter(s) gelegen aan speciaal daartoe
aangeduide ligplaatsen.

1

Beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 9 juli 1991 betreffende de opslag van gevaarlijke
goederen in het havengebied, aangepast aan de nieuwe regelgeving op 25 november 2008.
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De Havenkapitein of zijn vervanger kan, in uitzonderlijke omstandigheden, in beperkte mate
afwijkingen toestaan aan de in rubriek 2.8.1 vermelde toegelaten hoeveelheden, op voorwaarde dat
deze afwijkingen niet indruisen tegen de ter zake geldende nationale of gewestelijke
reglementeringen tenzij voor deze afwijking instemming bekomen werd van de bevoegde overheid
(zie Bijlage 25).

2.9

VERPAKKING

2.9.1 ALGEMENE REGEL
Indien de gevaarlijke goederen verpakt zijn, dient de verpakking te beantwoorden aan de
voorschriften van de IMDG-code of in voorkomend geval aan deze voorzien door de ter zake in
België uitgevaardigde wetten of reglementen.
2.9.2 BESCHADIGDE VERPAKKING
Goederen waarvan de verpakking beschadigd is kunnen enkel mits direct te nemen beschermende
maatregelen aangevoerd worden (2.14 Intern noodplan). Zij dienen in voorkomend geval zo snel
mogelijk degelijk herverpakt of de verpakking deskundig hersteld te worden. In ieder geval zal een
VGM plan worden opgesteld.
Indien deze verplichting niet wordt nageleefd dan zullen van ambtswege passende maatregelen
genomen worden.

2.10 BEPERKING INZAKE LIGPLAATSEN
Voor schepen die gevaarlijke goederen vermeld in Sectie II, 2.2 (Goederen waar bijzondere
voorschriften van toepassing zijn) aan boord behouden of dienen te lossen of te laden zijn
bepaalde ligplaatsen uitgesloten, zoals in de betreffende bijzondere voorschriften wordt
omschreven.
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen, afwijkingen toestaan aan
onderhavige voorschriften inzake ligplaatsen.

2.11 GEVAARLIJKE GOEDEREN DIE AAN BOORD BEHOUDEN BLIJVEN
Gevaarlijke goederen die aan boord behouden blijven dienen gestuwd te zijn conform de
voorschriften opgenomen in de IMDG-code en eventuele andere nationale en internationale
reglementen.

2.12 DOORSTROMING VAN INFORMATIE NAAR DE BEHANDELAARS VAN
GEVAARLIJKE GOEDEREN
De scheepsagent of de vertegenwoordiger van het schip is gehouden de terminaloperator tijdig en
correct in te lichten over de diverse aspecten die een veilige en met de bestaande reglementeringen
in overeenstemming zijnde behandeling van gevaarlijke goederen mogelijk moet maken.
Als minimum informatie moet gelden dat de terminaloperator een schriftelijke opdracht krijgt met
de vermelding van wat opgenomen is in de IMDG-code 5.4 (Consignment procedures
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documentation) en

uit de

(sectie II,7 en Bijlage 11).

2.13 WARM WERK, BRANDPREVENTIE EN BRANDWACHT
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.
Noodzakelijke werkzaamheden moeten door de terminalverantwoordelijke of de scheepsagent
schriftelijk aangevraagd worden bij de Havenkapiteinsdienst. Een voorbeeld van de aanvraag van
voornoemde toelating wordt opgenomen in Bijlage 10 (Aanvraag voor het uitvoeren van warm
werk). Een eventuele toestemming zal schriftelijk bevestigd worden door de Havenkapiteinsdienst.
Routine- en onderhoudswerkzaamheden op de terminal moeten niet worden gemeld aan de
Havenkapiteinsdienst, voor zover ze niet in de nabijheid van gevaarlijke goederen moeten
gebeuren.
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.
Telkens wanneer in de Bijzondere Voorschriften of op uitdrukkelijk bevel van de Havenkapitein of
zijn vervanger de aanwezigheid van een brandwacht voorgeschreven wordt bij het behandelen
en/of het vertoef van gevaarlijke goederen in het havengebied, zijn de scheepsagent(en) gehouden
de brandwachtkosten te dragen.

2.14 INTERN NOODPLAN
2.14.1 REGLEMENTERING
Bij toepassing van art. 25 en 56 van de
Brugge-Zeebrugge
(Koninklijk Besluit
, moeten alle bedrijven, gelegen in het havengebied, die
gevaarlijke goederen, zoals gedefinieerd in sectie I, op hun terreinen ontvangen, laten verblijven of
waar zee- en/of binnenschepen gemeerd kunnen liggen met gevaarlijke goederen aan boord, over
een intern noodplan beschikken.
Het intern noodplan moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Havenkapiteinsdienst:
Havenkapiteinsdienst (Gevaarlijke Goederen)
Pierre Vandammehuis, Isabellalaan 1
8380 Brugge-Zeebrugge
Voorschriften met betrekking tot de uitwerking van het intern noodplan zijn opgenomen in Bijlage
16.
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2.14.2 TOEPASSINGSGEBIED
Alle havenbedrijven, behalve de bedrijven die bij toepassing van de SEVESO-regelgeving over een
gelijkaardig intern noodplan moeten beschikken, worden hier bedoeld.
2.14.3 OPSLAGPLAATSEN
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.
2.14.4 INCIDENTEN

2.14.4.1

INTERVENTIES - MELDINGEN - ONGEVALLENRAPPORT

INCIDENTEN – INTERVENTIES

(Okt 2016) De verantwoordelijken van de goederenbehandelaars zullen indien zij vaststellen dat er
zich in hun instellingen gebeurtenissen voordoen m.b.t. transporteenheden voor het vervoer van
gevaarlijke goederen, die een gevaar voor mens en/of milieu veroorzaken of kunnen veroorzaken,
adhvd flowchart Flowchart voor incidenten transporteenheden met gevaarlijke stoffen (Bijlage
17.1) de nodige maatregelen nemen.
Voor alle overige incidenten zullen de verantwoordelijken van de goederenbehandelaars, indien
zij vaststellen dat er zich in hun instelling gebeurtenissen voordoen mbt gevaarlijke goederen
die een gevaar voor mens of milieu veroorzaken of kunnen veroorzaken :


Onmiddellijk maatregelen nemen om eventuele negatieve gevolgen van het incident te
beperken en te bestrijden (intern noodplan)



Onmiddellijk de brandweer waarschuwen via 100 of 112



De Havenkapiteinsdienst waarschuwen via de havenverkeersleiders (Port Control
050/54 68 67 of Sluismeester 050/54 32 31)
voor het behandelen van calamiteiten

is te vinden in Bijlage 28 van deze

2.14.4.2

.

MELDINGEN VAN ONGEVALLEN MET GEVAARLIJKE GOEDEREN

Conform aan par. 1.8.5 van ADR 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 voorgeschreven model is opgemaakt (zie Bijlage 26).
De bevoegde overheden in België zijn de volgende (zie ook Bijlage 25):


Voor de springstoffen of daarmee geladen voorwerpen, ontvlammingsmiddelen en
vuurwerk (klasse 1), nitroglycerine, oplossing in alcohol, met meer dan 1% maar niet
meer dan 5% nitroglycerine (UN-nr. 3064), springstoffen in niet-explosieve toestand
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(klasse 4.1, classificatiecode D en DT), ammoniumnitraat, vloeibaar, warme
geconcentreerde oplossing met een concentratie van meer dan 80% maar niet meer
dan 93% (UN-nr. 2426) en de ammoniumnitraathoudende meststoffen (UN-nrs. 1942 ,
2067 en 2071) :
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Reglementering Springstoffen en Gas
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel. 02/277.81.96



Fax 02/277.54.14

Voor de radioactieve stoffen (klasse 7):
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Beveiliging en Vervoer
Dienst Invoer en Vervoer
Ravenstein 36
1000 Brussel
Tel. 02/289.21.81



Fax 02/289.21.82

Voor alle andere gevaarlijke goederen:
Mobiliteit en Vervoer Vlaanderen
Directoraat-generaal Vervoer te Land
Dienst Veiligheid van Gevaarlijke Goederen En Beveiliging
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. 02/277.39.01 t.e.m. 05

Fax 02/277.40.50

Conform aan art. 6, par. 1 van het Koninklijk Besluit van 13/07/1999, moet de
veiligheidsadviseur zich er van vergewissen dat het ongevallenrapport (zie Bijlage 26)
opgesteld wordt.
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2.14.5 VGM-PLAN
De opruimingswerken en nazorg ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen dienen te
worden uitgevoerd overeenkomstig een Veiligheid, Gezondheid en Milieu Plan.
Dit VGM plan moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde.
De werkzaamheden mogen pas aanvangen mits het expliciete akkoord van de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde.
Het VGM-plan is een stappenplan en omvat een overzicht van de mogelijke veiligheids- ,
gezondheidsBij
voorkeur en volgens de omstandigheden worden de werkzaamheden uitgevoerd in een HCTZ.
In Bijlage 17.3 wordt een checklist tot opstellen van het VGM-plan opgenomen. Deze checklist is
een intentieverklaring en dient als leidraad voor de opmaak van dit plan van aanpak (stappenplan).
Een voorbeeld van dergelijk stappenplan werd eveneens opgenomen in Bijlage 17.3
Wanneer het herconditioneren van goederen en/of transportverpakkingen wordt uitgevoerd door
een extern bedrijf zal de behandelingsfirma een schriftelijke overeenkomst opmaken met de
concessiehouder/terminal beheerder (o.a. afspraken m.b.t. gebruik van materieel, toelating
betreden terminal en afvalverwijdering). Dit akkoord maakt deel uit van het VGM-plan dat door de
behandelingsfirma aan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde wordt voorgelegd voor aanvang van
de werken.
Tijdens het herconditioneren zal de uitvoerder de Havenkapitein of zijn afgevaardigde en de
concessiehouder/terminal beheerder gepast informeren.
Na afloop van de herconditionering zal de uitvoerder de afloop van de werken schriftelijk
bevestigen aan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde en de concessiehouder/terminal beheerder.
In geval van herstellingen aan tankcontainers/tanktrailers zal het document waarvan voorbeeld in
Bijlage 17.4 gebruikt worden.
De gevaarlijke goederen die dienen vernietigd te worden moeten afgevoerd worden naar vergunde
inrichtingen. Ze dienen te worden beschouwd als afval en dienen bijgevolg te voldoen aan de
bepalingen van het afvalstoffendecreet.
Inlichtingen in dit verband kunnen ingewonnen worden bij O.V.A.M.
Een lijst van erkende afvalophalers in het havengebied van Brugge-Zeebrugge is opgenomen in het
Afvalbeheersplan Haven Brugge-Zeebrugge.(www.portofzeebrugge.be)
In de schriftelijke overeenkomst tussen concessiehouder/terminal beheerder en behandelingsfirma
zal de naam van de afvalophaler worden vermeld.

dienen hun bekomen erkenning(en) door de bevoegde overhe(i)d(en) voor te leggen.
Lijst van geacrediteerde

voor het behandelen van calamiteiten is te vinden in

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

42

Bijlage 17.5 van deze

.

2.15 BEGASSINGEN EN ERKENDE FUMIGATIEZONES
Wij verwijzen in eerste instantie naar de bestaande wetgeving omtrent begassingen (cfr. Koninklijk
Besluit 14/01/1992).
-

Containerbegassingen: Bij toepassing van artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 28
januari 1937 (verordening haven van Brugge/Zeebrugge) moeten alle
containerbegassingen in het havengebied plaatsvinden op een door de Havenkapitein of
zijn afgevaardigde erkende fumigatiezone. Aanvraa Fumigeren
min 24u
vooraf formulier zie Bijlage 15.3

De voorwaarden tot erkenning van de fumigatiezone, evenals een lijst van de erkende
fumigatiezones, zijn opgenomen in Bijlagen 15.1. en 15.2.
-

Begassingen van scheepsruimen: Aanvraag
vooraf - formulier zie Bijlage 15.3

-

Klampbegassingen: Aanvraag Fumigeren
zie Bijlage 15.3

aan HKD - min 5 werkdagen

- min 5 werkdagen vooraf - formulier

2.15.1 CONTAINERBEGASSINGEN
Bij toepassing van artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 28 januari 1937 (verordening haven
van Brugge/Zeebrugge) moeten alle containerbegassingen in het havengebied plaatsvinden op een
door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde erkende fumigatiezone.
De voorwaarden tot erkenning van de fumigatiezone, evenals een lijst van de erkende
fumigatiezones, zijn opgenomen in Bijlagen 15.1. en 15.2
Containerbegassingen dienen minimum 1 werkdag op voorhand door de uitvoerder
(verantwoordelijke van de Speciaal Erkend Gebruiker), te worden aangevraagd aan de
Havenkapiteinsdienst door gebruik te maken van Bijlage 15.3
2.15.2 KLAMPBEGASSINGEN:BEGASSEN VAN DROGE STOR TGOEDEREN OF ZAKGOED IN

De begassing zelf dient te gebeuren conform de modaliteiten zoals opgelegd in het Koninklijk
Besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen.
Klampbegassingen dienen door de uitvoerder (verantwoordelijke van de Speciaal Erkend Gebruiker)
minimum 5 werkdagen vooraf aan de Havenkapiteinsdienst te worden aangevraagd, en dit door
gebruik te maken van Bijlage 15.3
KB1992:·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 Koninklijk Besluit van 14 januari 1992. De
melding aan de FOD Volksgezondheid gebeurt via een online applicatie.
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Er mag alleen een gas gebruikt worden dat toegelaten is voor deze toepassing.
Vóór het uitvoeren van een klampbegassing, dient eveneens de eigenaar van de loods op de hoogte
te worden gebracht door de Speciaal Erkend Gebruiker.
2.15.3 BEGASSINGEN VAN VAAR TUIGEN
-Fumigeren van vaartuigen: zelfde procedure als 2.15.2
Begassingen van vaartuigen dienen door de uitvoerder (verantwoordelijke van de Speciaal Erkend
Gebruiker) minimum 5 werkdagen vooraf aan de Havenkapiteinsdienst te worden aangevraagd, en
dit door gebruik te maken van Bijlage 15.3
-Schepen met gefumigeerde lading in bulk: zie Informatienota 7 op de website van het
havengebied, www.poz.be
-Bij de kaaiaanvraag in ZEDIS door de scheepsagent dient steeds te worden vermeld dat de aanloop
van het schip verband houdt met begassingen.

2.16 AANVRAAG TOT FUMIGEREN
(Okt 2016) De speciaal erkende gebruiker dient voor het begassen van vaartuigen 5 dagen en voor
andere begassingen 1 dag voorafgaand de begassingsactiviteiten, een aanvraag in te dienen bij
HKD door gebruik te maken van Bijlage 15.3. De betrokkenen zullen bij de Havenkapiteinsdienst
afschrift of fotokopie inleveren van documenten waaruit blijkt dat zij door het bevoegde Ministerie
peciaal Erkend G
havengebied op te treden, aan te vragen.
Na goedkeuring van deze aanvraag door de Havenkapiteinsdienst wordt er een tijdelijke of
permanente erkenning verleend.
Kopie van deze aanvraag moet ook worden verstuurd naar FOD op volgende mailadresen:
marc.hoppenbrouwer@werk.belgie.be
Info_environment@gezondheid.belgie.be
Tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be
herlinde.vanhoutte@milieu.begie.be

2.17 TOEZICHT
Toezicht op de naleving van de verstrekte onderrichtingen kan uitgeoefend worden door
personeelsleden van het havenbedrijf, lokale politie, brandweer, scheepvaartpolitie en de
afgevaardigden van de bevoegde ministeries.
De afgevaardigden van haven-, stads- en rijksdiensten en deze van de diensten van openbaar nut,
moeten steeds, bij dag als bij nacht, de privémagazijnen 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.
De politionele en controlerende bevoegdheid van de Havenkapiteinsdienst inzake opslag en
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behandeling van gevaarlijke goederen zoals omschreven in de vigerende verordeningen en
reglementeringen strekt zich uit over het gehele zeehavengebied met inbegrip van al de

2.18 STRAFBEPALINGEN
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan de toegang of het verblijf in het havengebied verbieden
van elk zee- of binnenschip, waarop gevaarlijke goederen geladen zijn, indien niet voldaan wordt
aan de ter zake uitgevaardigde algemene voorschriften of bijzondere bepalingen.
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde is eveneens gemachtigd gevaarlijke goederen die niet
voldoen aan de door de reglementen gestelde eisen op kosten, risico en gevaar van de overtreder
uit het havengebied te laten verwijderen.
Indien wordt vastgesteld dat de uitgevaardigde algemene voorschriften of bijzondere bepalingen
niet nageleefd worden door diegenen die de gevaarlijke goederen in het havengebied behandelen,
kan dat tot gevolg hebben dat, welke handelsovereenkomsten de betrokkenen ook in uitvoering
hebben, de behandeling in het havengebied van deze gevaarlijke goederen niet meer wordt
toegelaten aan de betrokken firma.
Bovendien kan het niet naleven van bevelen, zelfs mondeling gegeven, door de Havenkapitein, in
verband met het behandelen van gevaarlijke goederen in het havengebied, gestraft worden met
politiestraffen, zonder afbreuk te doen aan ieder burgerlijk verhaal van het havenbestuur (M.B.Z.),
wegens mogelijk veroorzaakte schade en aan de straffen voorzien door de wet tot vaststelling van
het statuut der Havenkapiteins (wet van 05 mei 1936).
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SECTIE III: BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN AANGAANDE DE
BEHANDELING VAN TECHNISCH ZUIVER AMMONIUMNITRAAT
34,5% UN NR. 1942 EN MET AMMONIUMNITRAAT
GELIJKGESTELDE MENGSELS UN NRS. 2067, 2071 EN 2426 IN
HET HAVENGEBIED VAN BRUGGE-ZEEBRUGGE
3.1 REGLEMENTERING
Nationale reglementering - IMDG-code - plaatselijke reglementering
Op het technisch zuiver ammoniumnitraat en op de in gewicht meer dan 65% ammoniumnitraat
bevattende mengsels met stoffen zonder invloed op de ontplofbaarheid van deze mengsels zijn de
koninklijke besluiten van 3/9/1958 (Belgisch Staatsblad van 1/11/1958) en van 12/1/1960
(Belgisch Staatsblad van 8/2/1960) van toepassing.
De IMDG-code is eveneens van toepassing op technisch zuiver ammoniumnitraat, in zoverre
hiervan door bovenvermelde koninklijke besluiten niet afgeweken wordt.
In gevolge artikel 25,
Boudewijnkanaal en de dokken van Brugge, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28/01/
zijn eveneens van toepassing:


"Algemene voorschriften voor het behandelen van gevaarlijke goederen in het havengebied
van Brugge-Zeebrugge" (zie sectie II).



Beslissing van de Raad van Bestuur van M.B.Z. van 5 maart 2008 betreffende de
behandeling van ammoniumnitraat.

3.1.1 SOORTEN AMMONIUMNITRAAT
In het kader van de reglementering inzake het behandelen van gevaarlijke goederen in het
havengebied van Brugge-Zeebrugge kan men 3 groepen ammoniumnitraat onderscheiden:
a) Technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels. (UN 1942, 2067, 2071,
behandelen van gevaarlijke goederen, sectie III).
b) Mengsels van ammoniumnitraat, die geen stoffen bevatten die de ontplofbaarheid van deze
mengsels beïnvloeden en die in gewicht meer dan 65% AN bevatten. Deze stoffen vallen niet
onder de Belgische wet op de springstoffen maar vallen wel onder de algemene voorwaarden.
c) Ammoniumnitraatsamenstellingen en mengsels die onder de springstoffen vallen (UN 0082,
0222, 0331 behandelen van gevaarlijke goederen, sectie VI).
Dergelijke ammoniumnitraatsamenstellingen mogen in België slechts vervoerd worden indien
ze voorkomen in de lijst van de in België erkende springstoffen (ministerieel besluit van
3/11/1958).
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3.1.2 ATTEST
In verband met het attest dat elk transport uit het buitenland van technisch zuiver
ammoniumnitraat moet vergezellen, kan worden aangestipt dat de Dienst der Springstoffen ter
vervanging ook een schriftelijke verklaring van de producent aanvaardt, waarin verklaard wordt dat
het ammoniumnitraat voldoet aan de voorschriften van de IMDG-code, klasse 5.1, UN-nr. 1942.
3.1.3 LADEN VAN VERPAKT TE CHNISCH ZUIVER AMMONIUMNITRAAT IN CONTAINERS
Het laden van verpakt technisch zuiver ammoniumnitraat in containers (zg. "stuffen") (UN 2426)
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 Havenkapiteinsdienst te richten aanvraag dient dit akkoord uitdrukkelijk vermeld te
worden.

3.2 VEREISTE TOELATING
Technisch zuiver ammoniumnitraat 34,5% N en gelijkgestelde mengsels mogen in het
havengebied van Brugge-Zeebrugge niet aangevoerd, gelost, geladen of aan boord gehouden
worden dan na een voorafgaande schriftelijke toelating van de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde.

3.3 GELIJKGESTELDE MENGSELS
Worden met technisch zuiver ammoniumnitraat gelijkgesteld:
a) mengsels van ammoniumsulfaat + ammoniumnitraat, indien het mengsel in gewicht meer dan
40% ammoniumnitraat bevat (of meer dan 43% voor het dubbele 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% ammoniumnitraat bevatten.
Elk product mag echter niet meer dan 0,4% brandbare stoffen inhouden.

3.4 INDIENEN VAN DE AANVRAGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
AANVRAGER
De scheepsagent dient een aanvraag te doen bij de Havenkapiteinsdienst, steeds met de juiste
opgave van de verpakking, uiterlijk 48 uur (zaterdag, zon- en feestdagen niet meegerekend) vóór
de behandeling van technisch zuiver ammoniumnitraat in het havengebied. (aanvraag per e-mail).
Een voorbeeld van aanvraag kunt u vinden in Bijlage 5.
De aanvrager moet er voor zorgen stipt toezicht te houden op de naleving van de door de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde in de toelating verstrekte richtlijnen, o.m. inzake de eventueel
opgelegde verplichting om rechtstreeks te ont- of te verschepen.
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De aanvrager dient er voor te zorgen dat de hem verstrekte onderrichtingen meegedeeld worden
aan zijn kaaipersoneel en aan de stouwerij. Alle afgeleverde vergunningen worden door de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde verleend in naam van de M.B.Z. en geen enkele vergunning of
toelating afgeleverd als gevolg van
voor de behandeling van gevaarlijke goederen
de burgerlijke aansprakelijkheid van de M.B.Z. in het gedrang brengen.

verantwoordelijk voor welkdanige schade of ongevallen te wijten aan de tegenwoordigheid,
behandeling, bewerking, of het vervoer van bedoelde producten en ze moeten de M.B.Z. vrijwaren
tegen elk verhaal, dat door derden tegen haar zou kunnen ingeleid worden, uit hoofde van bedoelde
schade of ongevallen.

3.5 FORMULERING VAN DE AANVRAAG
De aanvragen betreffende aanvoeren, afvoeren, laden, lossen, overslagen en aan boord behouden
dienen door de firma zelf opgesteld, in een afzonderlijk schrijven, waarin geen andere producten
mogen vermeld zijn, aan de Havenkapiteinsdienst te worden overgemaakt.

3.6 MAXIMUM TOEGELATEN HOEVEELHEDEN
Indien verpakt volgens IMO-reglementering voor het vervoer van vaste stoffen van de IMO-klasse
5.1 oxiderende producten:
a) Zo gedeeltelijke lading: 4.000 ton d.w.z. de maximum hoeveelheid die slechts in één ruim kan
gestuwd worden, mits strikte inachtname van het samenladingsverbod (zie sectie III, 12).
b) Zo enige lading: 10.000 ton d.w.z. een lading ammoniumnitraat met uitsluiting van alle andere
goederen in één of meerdere ruimen.

3.7 VERPAKKING
De verpakkingen moeten voldoen aan de specificaties voor het vervoer van stoffen van de IMOklasse 5.1 opgelegd in de IMDG-code.

3.8 BEHANDELING
Technisch zuiver ammoniumnitraat (zelfs in niet gegalvaniseerde vaten) mag enkel rechtstreeks
ont- of verscheept worden, zonder vertoef op kaai, vrachtwagen of spoorwagen.
Op elk schip dat geladen is met ammoniumnitraat moeten alle voorzorgen worden genomen om
doelmatig brand te bestrijden met water (hydranten en brandslangen onder waterdruk, enz.).
Bij het vervoeren, laden of lossen van ammoniumnitraat is het verboden te roken of met open
vuren te werken, te verlichten of te verwarmen.
Elk transport uit het buitenland moet begeleid zijn van een schriftelijke verklaring van de
producent dat het nitraat aan de voorwaarden van de desbetreffende koninklijke besluiten
(3/9/1958 en 12/1/1960) voldoet.
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De lading zal op het laatste ogenblik, vóór het vertrek van het schip, aan boord genomen worden.
Een officier van het schip zal toezicht houden in het ruim opdat er niet gerookt wordt.
Het is verboden dokwerkershaken te gebruiken bij het behandelen van zakken.
De scheepsagent dient er steeds voor te zorgen dat de behandelingsvoorwaarden medegedeeld
worden aan de stouwerij.
De aanvrager moet na het ontvangen van de toelating de heer Hoofdcontroleur van de Dienst der
Springstoffen en de Havenkapiteinsdienst verwittigen van het juiste uur van de verscheping.
Meldingsplicht t.o.v. Dienst der Springstoffen.
Zowel voor het laden/lossen als voor het aan boord behouden van technisch zuiver
ammoniumnitraat en/of gelijkgestelde mengsels dient de scheepsagent minstens 48u.
vooraf de controleur van de Dienst der Springstoffen daarvan schriftelijk in kennis te
stellen, eventueel per email.
Bij wijziging van datum en/of uur van laden/lossen dient voormelde controleur en de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde van wacht telefonisch of per e-mail verwittigt.
Adressen en telefoonnummers werden opgenomen in Bijlage 3.
Indien vastgesteld wordt dat aan de bepalingen, vermeld onder de punten 3.4, 3.7 en 3.12, niet
voldaan werd zal de Havenkapitein of zijn afgevaardigde de toegang of het verblijf van het schip in
het havengebied verbieden.

3.9 BRANDWACHT
Algemeen: indien de brandwacht wordt uitgevoerd door anderen dan de bevoegde brandweerdienst
dient deze erkend te worden door de Havenkapitein. De voorwaarden tot erkenning en de lijst van
erkende bedrijven wordt opgenomen in Bijlage 18.
3.9.1 CONVENTIONELE BEHANDELING
Er is steeds (behalve voor niet gegalvaniseerde stalen vaten en voor hoeveelheden in andere
toegelaten verpakking tot maximum 10.000kg) een brandwacht vereist, die belast is met de
opdracht het verbod te roken of met open vuur te werken, te verwarmen of te verlichten te doen
eerbiedigen en alle begin van brand met water te blussen.
3.9.2 BEHANDELING VAN CONTAINERS
Bij het aan boord behouden / lossen / laden van verpakt technisch zuiver ammoniumnitraat of
gelijkgestelde mengsels geladen in containers betreft, geldt volgende regeling:
(1) aan boord behouden
(a) 250 ton of minder, geladen in containers: bij aankomst van het schip (d.w.z. aanleggen van het
schip aan de kaai) controleert de brandwacht of de nodige voorzorgen zijn genomen om brand
doeltreffend met water te bestrijden, nl. hydranten en gewapende brandslangen onder
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waterdruk;
(b) meer dan 250 ton, geladen in containers: controle tijdens de ganse duur van het verblijf in het
havengebied.
(2) Lossen
(a) 250 ton of minder, geladen in containers: controle bij aankomst van het schip;
(b) meer dan 250 ton, geladen in containers: aanwezig vanaf de aankomst tot einde lossing.
(3) Laden
(a) 250 ton of minder, geladen in containers: aanwezig bij begin lading;
(b) meer dan 250 ton, geladen in containers: aanwezig vanaf begin lading tot en met het vertrek
van het schip.
Een controleur van de Dienst der Springstoffen zal toezicht uitoefenen op de behandelingen
vermeld in punt 3.9.1 en 3.9.2.
De aangever zelf is gehouden de brandwacht tijdig te bestellen en de lokale bevoegde brandweer
dient hieromtrent ingelicht te worden (e-mail: brandweer.administratie@brugge.be en (imperatief)
fax: 050/31 23 30). Een kopie van de aanvraag dient tijdig aan de Havenkapiteinsdienst
overgemaakt te worden.
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde kan in welbepaalde gevallen verplichten de samenstelling
van de brandwacht uit te breiden.
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.
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 havenverkeersleider (Port Control VHF kanaal 71 of op het telnr.
050/54.68.67) en de terminalverantwoordelijke.
Bij alle begin van brand neemt de brandwacht de nodige maatregelen om deze te blussen zonder
zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

3.10 BEPERKING VAN DE TOEGELATEN LIGPLAATSEN EN KAAIEN


Conventioneel - lolo: indien verpakt volgens de normen opgelegd door de IMDG-code moeten de
schepen meren aan kaai 102, 103 of 104 of aan de kaaien van het Noordelijk Insteekdok.



Conventioneel roro: indien verpakt volgens de normen opgelegd door de IMDG-code moeten
de schepen meren aan kaaien 106 t.e.m. 110, het Noordelijk Insteekdok of het Wielingendok.



Tijdens het in- en ontschepen van passagiers aan kaai 107 is het verboden ammoniumnitraat
te laden en te lossen op schepen gemeerd aan kaai 106.



Indien geladen in containers mogen de schepen meren aan de kaaien van:
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o

het Wielingendok

o

het Albert-II dok

o

het Westerschiereiland (enkel kaai 205 & 206)

o

het Zuidelijk Kanaaldok en het Noordelijk Insteekdok

o

de Leopold-II Dam (kaai 106 t.e.m. 110)



Bij aanwezigheid van een LNG-tanker in het havengebied wordt geen ammoniumnitraat
toegestaan aan kaai 120 en kaai 129.



Indien munitieschepen in het havengebied vertoeven, zal de afstand tot voormelde schepen
minstens 75m bedragen.

3.11 OPSLAG VAN TECHNISCH ZUIVER AMMONIUMNITRAAT IN HET
HAVENGEBIED
3.11.1 BREAK BULK
Opslag is in principe verboden in het havengebied. Tijdelijke opslag kan toegestaan worden voor
partijen van max. 5 ton, indien verpakt in stalen vaten en mits naleving van welbepaalde
veiligheidsvoorschriften.
In afwijking van het algemene principe kan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde voor een
beperkte periode vergunning verlenen om zulke hoeveelheden als toelaatbaar geacht over te slaan
in lichters, aan door hem te bepalen ligplaatsen.
3.11.2 AFWIJKINGEN
In afwijking van de bepaling vermeld onder sectie III, 8 inzake rechtstreekse ont- of verscheping en
sectie III, 9 inzake het opstellen van een brandwacht, mogen de in deze bijzondere bepalingen
vermelde producten, indien ze in containers geladen zijn, gedurende maximum 10 dagen op een
erkende containerterminal of roroterminal vertoeven indien aan volgende voorwaarden voldaan
wordt:
1) de overeenkomstige gevaaretiketten worden op de containers aangebracht;
2) de containers worden niet op elkaar gestapeld;
3) de voorgeschreven segregatie wordt toegepast;
4) de containers worden vóór de belading degelijk gereinigd;
5) alle overige voorschriften van onderhavige bijzondere bepalingen (inzake toegelaten
verpakking, enz.) worden nageleefd;
6) de betrokken firma, gevestigd op een erkende container-/roroterminal, aan de
Havenkapiteinsdienst per e-mail gemeld heeft dat aan haar personeel de vereiste
onderrichtingen verstrekt worden ter naleving van bovenvermelde bepalingen en tevens dat zij
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haar opdrachtgevers ingelicht heeft over de voorschriften vermeld onder 1) en 4);
7) in de aangifte uitdrukkelijk gemeld wordt dat bewuste goederen zich in containers bevinden, in
container geladen of uit container gelost worden;
8) containers ammoniumnitraat dienen ten minste 20 meter verwijderd te zijn van andere
gevaarlijke goederen;
9) de containerdeuren moeten steeds kunnen geopend worden.

Per terminal mag zich maximum 250 ton ammoniumnitraat geladen in containers op kaai
bevinden.
Afwijkingen kunnen uitzonderlijk toegelaten worden door de Havenkapitein.
Opmerking:
Er is geen brandwacht vereist tijdens de aanwezigheid van ammoniumnitraat geladen in
containers op de erkende terminal, behalve in het Albert II-dok bij het vertoef van een LNG-tanker
in het havengebied (zie ook sectie III, 11.3).
3.11.3 LNG-TANKERS EN AMMONIUMN ITRAAT
Het gelijktijdig vertoef in het havengebied van een LNG-tanker en ammoniumnitraat in het Albert
II-dok is onder volgende voorwaarden toegelaten:


een brandwacht dient permanent aanwezig te zijn;



permanente terbeschikkingstelling tijdens het ganse verblijf van de container op kaai, van
brandbestrijdingsmiddelen die operationeel zijn en specifiek bestemd zijn voor
ammoniumnitraat;



permanente terbeschikkingstelling tijdens de ganse aanlegtijd, van
brandbestrijdingsmiddelen aan boord van het schip, die operationeel zijn en specifiek
bestemd zijn voor ammoniumnitraat;



containers dienen geplaatst aan de westzijde van de terminal, op een afstand van
minimum 1600 meter van het LNG-dok. Het verblijf in het havengebied dient tot een
minimum beperkt;



containers ammoniumnitraat dienen als laatste geladen of als eerste gelost;

Het laden en lossen van ammoniumnitraat op schepen gemeerd aan kaaien 121 t.e.m. 128 en
kaaien 102 of 104 is verboden tijdens manoeuvres van een LNG-tanker tussen de strekdammen en
de steiger van de LNG-terminal.

3.12 SAMENLADINGSVERBOD
In zeeschepen mogen noch in het ruim waarin ammoniumnitraat geladen wordt, noch in de
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aangrenzende ruimen, springstoffen, chloraten, ontvlambare of gemakkelijk oxiderende stoffen,
zuren of producten welke zuren afscheiden, worden vervoerd (Koninklijk Besluit 3/9/1958).

3.13 TOEZICHT
Toezicht kan worden uitgeoefend door een vertegenwoordiger van de Dienst der Springstoffen (de
FOD Economie) en door personeelsleden van de Havenkapiteinsdienst.
De onderrichtingen ter plaatse verstrekt door het toezichtpersoneel dienen stipt nageleefd te
worden.

3.14 VERVOER PER BINNENSCHIP (BELGISCH STAATSBLAD 1/11/1958)
Het vervoer op de binnenwateren moet geschieden met ijzeren binnenschepen, die geen andere
goederen bevatten. Indien zij niet gesleept worden mogen de binnenschepen slechts aangedreven
worden met zware-olie-motoren. De olietanks 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.
Tijdens de vaart moeten de binnenschepen tenminste 75 meter van elkaar verwijderd zijn.
Ze mogen noch elkaar voorbijvaren, noch gegroepeerd worden voor het schutten. Hun lading wordt
beperkt tot 500 ton. De binnenschepen die ammoniumnitraat vervoeren moeten aan de
Exploitatiedienst der binnenscheepvaart aangekondigd worden en deze zal er over waken dat zij
voorrang hebben van doorgang en dat zij niet blijven liggen in de nabijheid van woonwijken
(Belgisch Staatsblad van 1/11/1958, blz. 080). Bij aankomst van binnenschepen geladen met
zuiver ammoniumnitraat op het Boudewijnkanaal, mogen deze geen bewegingen uitvoeren zonder
voorafgaande opdracht van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde, en moeten in afwachting van
deze orders wachten ter hoogte van km 6. Bij rechtstreekse overslag binnenschip-zeeschip, mogen
niet meer dan twee binnenschepen langszij het zeeschip meren en/of in de voorhaven vertoeven.

3.15 VERVOER PER VRACHTWAGEN EN/OF SPOORWAGEN
Het toegelaten aantal vrachtwagens en/of geladen spoorwagens zal steeds beperkt worden tot de
hoeveelheid welke per etmaal kan verhandeld worden.
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4

SECTIE IV: BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET
BEHANDELEN VAN ZEER TOXISCHE GASSEN IN HET
HAVENGEBIED VAN BRUGGE-ZEEBRUGGE

4.1 REGLEMENTERING
Nationale reglementering - IMDG-code - Plaatselijke reglementering.
Voor de manipulatie van zeer toxische gassen gelden de bepalingen van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.welzijn op het werk).
Voor de behandeling is de IMDG-code van toepassing.
Bij toepassing van artikel 25 van het Koninklijk Besluit 28/01/1937 en beslissingen van de raad
van bestuur, genomen in zitting van 23 juni 1999 ter vervanging van de beslissingen van de raad
van bestuur van 24 september 1984, 7 september 1993, 13 december 1994, 6 februari 1996, 5
maart en 7 mei 1997 betreffende het vervoer, de behandeling en het uitvoeren van bijzondere
handelingen welke een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden in het havengebied
van Brugge-Zeebrugge, gewijzigd 12/08 gelden daarenboven:


"Algemene voorschriften voor het behandelen van gevaarlijke goederen in het havengebied
van Brugge-Zeebrugge" (
behandelen van gevaarlijke goederen, sectie II)



"Bijzondere voorschriften voor het behandelen van zeer toxische gassen in het havengebied
van Brugge-Zeebrugge" (
behandelen van gevaarlijke goederen, sectie IV)

4.2 VEREISTE AANVRAAG
Zeer toxische gassen (UN-nummers: 1008, 1017, 1026, 1045, 1048, 1053, 1067, 1069, 1076,
1079, 1581, 1582, 1589, 1612, 1660, 1749, 1859, 1911, 1975, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192,
2194, 2195, 2196, 2198, 2199, 2202, 2204, 2417, 2418, 2420, 2421, 2534, 2548, 2676, 2901,
3083) mogen in het havengebied van Brugge-Zeebrugge enkel behandeld worden na voorafgaande
aanvraag aan de Havenkapiteinsdienst en mits toestemming van de Havenkapitein van wacht of
zijn afgevaardigde.
Een voorbeeld van aanvraag kunt u vinden in Bijlage 6.
Een alfabetische informatieve lijst van deze gassen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits is
opgenomen in Bijlage 20.

4.3 INDIENEN VAN DE AANVRAAG
De scheepsagent dient een aanvraag (voorbeeld van een aanvraagformulieris te vinden in bijlage 6
en op onze website), samen met gevarenkaart (MSDS, DGD, etc) tijdens de werkuren in te dienen bij
de HKD, met een min. van 24 uur vóór de behandelingsdatum.

4.4 FORMULEREN VAN DE AANVRAAG
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De aanvragen inzake de behandeling dienen met behulp van het meldingsformulier voor
ehandelen van zeer toxische gassen , waarvan voorbeeld in Bijlage 6, aan de
Havenkapiteinsdienst overgemaakt.

4.5 BIJZONDERE VOORWAARDEN
4.5.1 LIGPLAATSEN EN BIJSTAND
Recipiënten met zeer toxische gassen mogen behandeld worden aan de kaaien in de voorhaven of
aan de kaaien in de achterhaven. De behandelaars zullen aan de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde de contactgegevens
verlenen in geval van nood. Daarenboven moet in geval van nood de terminal deze
contactgegevens doorgeven aan de brandweerdienst van wacht.
Bij het laden, lossen of verplaatsen (2) 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.
4.5.2 VERTOEF OP KAAI
De recipiënten dienen rechtstreeks ont- of verscheept te worden, zonder vertoef op kaai.
Opslag is verboden.
Tijdelijk vertoef van zeer toxische gassen kan uitzonderlijk toegelaten worden op een door de
Havenkapitein of zijn aangestelde aangewezen, voldoende afgezonderd geachte, plaats.
4.5.3 BIJKOMENDE VOORWAARDEN
Beslissingen van de Raad van Bestuur, genomen in zitting van 23 juni 1999 ter vervanging van de
beslissingen van de raad van bestuur van 24 september 1984, 7 september 1993,13 december
1994, 6 februari 1996, 5 maart en 7 mei 1997 betreffende het vervoer, de behandeling en het
uitvoeren van bijzondere handelingen welke een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder
inhouden in het havengebied van Brugge/Zeebrugge, aangepast aan de nieuwe regelgeving op 25
november 2008.
Voor het verschepen van meer dan 100 kg netto zeer toxische gassen gelden bijkomend volgende
voorwaarden:

4.5.3.1

2

VEILIGHEIDSDOSSIER

Aan boord behouden zonder verplaatsing valt niet onder deze alinea.
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Het bedrijf dient een veiligheidsdossier op te stellen in verband met deze behandeling en dit
over te maken aan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde en de brandweer. Dit dossier dient
eveneens ter beschikking te zijn aan de ingang van het bedrijf.
Een veiligheidsdossier dient er voor te zorgen dat de nodige informatie ter beschikking is zodat
alle aanwezige personeelsleden van de privébedrijven voorafgaandelijk op de hoogte kunnen
worden gesteld van de gevaren van het te behandelen product. In een veiligheidsdossier dient
men minstens volgende gegevens terug te vinden: MSDS, DGD, preventiemaatregelen,
impactbeperkende maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en vluchtwegen in geval
van calamiteiten met het betreffend gevarengoed!

4.5.3.2

VOORAFGAANDE MELDINGEN

De Havenkapitein of zijn afgevaardigde en de brandweer dienen per e-mail minimum 2 uur op
voorhand ingelicht te worden over het precieze tijdstip van de operatie.

4.5.3.3

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.

4.5.3.4

BESCHERMINGSMIDDELEN

Alle vereiste beschermingsmiddelen en technische hulpmiddelen (zie 4.5.3.1.) dienen tijdens de
verschepingsoperaties beschikbaar te zijn op de kaai.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
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geschikte maskers



gebruiksklare windzak op de plaats van behandeling



waarschuwingssignaal. Dit signaal dient vooraf aan iedereen bekend gemaakt te
worden.



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.

4.5.3.5

VERPAKKINGEN

De recipiënten dienen te voldoen aan de veiligheidsnormen voorzien in de IMDG-code.

4.5.3.6

BEHANDELEN VAN RECIPIËNTEN

De recipiënten mogen enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde een behandeling ondergaan op de terminal.
Bij het ont- of verschepen van zeer 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 behandelingsfirma bepaalt zelf het tijdstip van de behandeling in functie van de
van
zonder dat dit een dwingend voorschrift is.
Minstens 2 uur vóór de effectieve behandeling zal de behandelingsfirma de
Havenkapiteinsdienst en de brandweer per e-mail verwittigen van de juiste dag en het uur van
de ont- of verscheping.
De behandelingsfirma 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 laad- of losoperatie mag slechts aangevat worden na toestemming van de Havenkapitein of
zijn afgevaardigde.

4.5.3.7

COMMUNICATIE

De behandelingsfirma dient er voor te zorgen dat de nodige communicatiemiddelen aanwezig
zijn om te allen tijde de hulpdiensten te verwittigen.
4.5.4 OVERPOMPEN
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Overpompen van zeer toxische gassen is verboden.

4.6 MAXIMUM TOEGELATEN HOEVEELHEDEN
Mits het gaat om 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.

4.7 TOEZICHT
Personeelsleden van de Havenkapiteinsdienst, 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.
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5

SECTIE V: BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET
BEHANDELEN VAN RADIOACTIEVE STOFFEN IN HET
HAVENGEBIED BRUGGE-ZEEBRUGGE

5.1 REGLEMENTERING
5.1.1 NATIONALE REGLEMENTE RING - IMDG-CODE - PLAATSELIJKE REGL EMENTERING
De invoer, de doorvoer en het vervoer (welk vervoermiddel er ook gebruikt wordt) van radioactieve
stoffen of toestellen die er bevatten, zijn onderworpen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit
van 20 juli 2001, houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en van het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende stralingen, (Belgisch
Staatsblad van 30/08/2001) en van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de
invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen.
De IMDG-code is eveneens van toepassing op de radioactieve stoffen, in zoverre hiervan door
bovenvermelde koninklijke besluiten niet afgeweken wordt.
Bij toepassing van artikels 25 en 56 van het Koninklijk Besluit 28/01/1937 gelden daarenboven:


Algemene voorschriften voor het behandelen van gevaarlijke goederen in het havengebied van
Brugge-Zeebrugge" (
behandelen van gevaarlijke goederen, sectie II).

5.1.2 BEHANDELEN VAN ZWAAR WATER
Het Ministerie van Volksgezondheid berichtte op 6/6/1966 de Havenkapiteinsdienst van
Antwerpen dat niet radioactief zwaar water op zichzelf genomen ongevaarlijk is. Het kan echter wel
gevaarlijk worden wegens inwerking van zich in de nabijheid bevindende radioactieve stoffen.
In het havengebied van Brugge-Zeebrugge mag niet radioactief zwaar water in onbeperkte
hoeveelheden behandeld worden op voorwaarde dat een aangifte (bijlage 7) wordt ingezonden aan
de Havenkapiteinsdienst.
Het niet radioactief zwaar water moet verwijderd blijven van alle radioactieve stoffen.

5.2 VEREISTE AANVRAAG
Radioactieve stoffen mogen in het havengebied van Brugge-Zeebrugge niet behandeld worden
tenzij een voorafgaande aanvraag aan de Havenkapiteinsdienst werd overgemaakt, waarvan
voorbeeld in Bijlage 7.

5.3 INDIENEN VAN AANVRAGEN
De scheepsagent dient een aanvraag in te dienen bij de Havenkapiteinsdienst, minimum 5
werkdagen vóór de behandelingsdatum.
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5.4 FORMULERING VAN DE AANVRAGEN
De aanvragen inzake behandeling dienen per e-mail aan de Havenkapiteinsdienst te worden
overgemaakt.

5.5 VOORWAARDEN WAARAAN DIENT VOLDAAN
5.5.1 VERVOERSVERGUNNING
Voor de te lossen, te laden of aan boord te behouden radioactieve stoffen dient steeds een
vervoersvergunning bekomen van:
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC),
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
tel. 02/289.21.81 - fax. 02/289.21.82
E-mail: transport@fanc.fgov.be
In bovenvermelde aanvraag (zie punt 5.2) dient steeds uitdrukkelijk vermeld dat deze
vervoersvergunning aangevraagd of verworven werd.
Indien geen vervoersvergunning vereist is volgens de nationale wetgeving, dient dit eveneens in de
aanvraag vermeld te worden.
5.5.2 VERTOEF
Radioactieve stoffen mogen enkel rechtstreeks ont- of verscheept worden zonder vertoef op kaai,
spoorwagen of vrachtwagen. Tenzij, zowel het FANC als de Havenkapitein of zijn afgevaardigde of
zijn afgevaardigde hiervoor toelating geven onder stricte voorwaarden.
5.5.3 BEHANDELEN
Het behandelen van radioactieve stoffen is uitsluitend toegelaten in de voorhaven van Zeebrugge.
Radio-actieve stoffen mogen enkel rechtstreeks ont- of verscheept worden, zonder vertoef op kaai,
spoorwagen of vrachtwagen, tenzij anders bepaald door het FANC.
Afhankelijk van de behandelde goederen of de hoeveelheid ervan, kunnen door de
havenkapiteinsdienst en / of het federaal Agentschap voor Nucleairee Controle beperkingen
opgelegd worden.

5.6 TOEZICHT
Toezicht kan worden uitgeoefend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC),
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door personeelsleden van de Havenkapiteinsdienst, door de politie en door de brandweer.
De onderrichtingen ter plaatse verstrekt door het toezichtpersoneel dienen stipt nageleefd te
worden.

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

61

6

SECTIE VI: BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET
BEHANDELEN VAN SPRINGSTOFFEN IN HET HAVENGEBIED VAN
BRUGGE-ZEEBRUGGE

6.1 REGLEMENTERING - VERORDENING
Nationale reglementering - IMDG-code - plaatselijke reglementering.
Voor de behandeling van springstoffen gelden de bepalingen van het Algemeen Reglement op de
Springstoffen dat bestaat uit de Wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie
vatbare stoffen en mengsels en daarmede geladen tuigen, en het Koninklijk Besluit van 23
september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich
houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.
In eerste instantie moet elke springstof die in België vervoerd wordt ambtelijk erkend zijn en als
dusdanig ingedeeld in de lijst der erkende springstoffen (Koninklijk Besluit van 3/11/1958,
houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen), die werd opgesteld
overeenkomstig de bepalingen van het RID/ADR.
Hieruit blijkt dat elke springstof die in de IMDG-code wordt vermeld en niet uitdrukkelijk in
voornoemde lijst voorkomt, niet mag vervoerd worden in België.
De IMDG-code is eveneens van toepassing op springstoffen, in zoverre hiervan door bovenvermelde
Wet, koninklijke en ministeriële besluiten niet afgeweken wordt.
Daarenboven,
gezien artikel 9, § 5, van de overeenkomst -wet van 1 juli 1894- 11 september 1895;
gezien artikel 17 van de standregelen van de M.B.Z. door de wet van 11 september 1895
goedgekeurd;
gezien het statuut van de Havenkapiteins, vastgesteld door de wet van 5 mei 1936;
gezien artikel 25 van
erordening Haven van Zeebrugge, het zeekanaal en de dokken van
, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28/01/1937;
gezien het besluit van het hoofd van de Belgische Dienst der Springstoffen van 23 september 1980
houdende bijzondere voorschriften inzake springstofverhandeling in het havengebied van
Zeebrugge, gewijzigd op 20 oktober 2000,
zijn eveneens van toepassing:
- Algemene voorschriften voor het behandelen van gevaarlijke goederen in het havengebied
van Brugge-Zeebrugge" (
behandelen van gevaarlijke goederen, sectie II).
- "Bijzondere voorschriften voor het behandelen van springstoffen in het havengebied van
Brugge-Zeebrugge" (
behandelen van gevaarlijke goederen, sectie VI).
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ha
voorschriften uit betreffende het vervoer en de behandeling van springstoffen en munitie in het
havengebied van Zeebrugge, het zeekanaal en de dokken van Brugge.

ARTIKEL 1
Toepassingsgebied
Springstoffen mogen in de haven van Zeebrugge/Brugge niet aangevoerd, gelost, geladen of aan
boord gehouden worden dan na een voorafgaand schriftelijke toelating van de havenkapitein of
zijn afgevaardigde.

Voor het vervoer/behandelen van springstoffen verwijzen wij naar het Koninklijk Besluit van 23
september 1958 houdend algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich
houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.
- het vervoer van springstoffen en munitie is toegelaten in gans het havengebied
- het behandelen van springstoffen en munitie uitsluitend toegelaten in de voorhaven van
Zeebrugge.
De schepen die munitie en/of springstoffen aan boord hebben en/of behandelen worden slechts
toegelaten in zoverre hun diepgang, gedurende het verblijf in de voorhaven, hen toelaat te allen
tijde het havengebied tijongebonden te verlaten.

ARTIKEL 1.BIS
Beperking van de gewichten
§1. Tenzij het hierna onder §4 vermelde, zijn de springstoffen (ontplofbare stoffen en/of munitie) enkel
toegelaten in de voorhaven, aan volgende kaaien:
- 1. Leopold II-dam: kaai 101, 102,103 en 104;
- 2. Albert II-dok: kaai 120, 121
- 3. Wielingendok: kaai 140

142 en kaai 143 en 144;

- 4. Oostkaai Westerhoofd: kaai 205, 206, 207
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§2. Volgende hoeveelheden per NEC klasse zijn toegelaten:
Leopold-II Dam
Kaai

IMDG-klasse

IMDG-klasse

IMDG-klasse

1.1 en 1.5

1.2

1.3, 1.4, en 1.6

Kaai 101 (meerpaal 4-12)

70 ton

180 ton

180 ton

Kaai 102 (meerpaal 12-24)

41 ton

180 ton

180 ton

Kaai 103 (meerpaal 24-35)

12 ton

65 ton

180 ton

Kaai 104 (meerpaal 38-46)

5 ton

18 ton

180 ton

Albert-II Dok
Kaai

IMDG-klasse

IMDG-klasse

IMDG-klasse

1.1 en 1.5

1.2

1.3, 1.4, en 1.6

Kaai 120

45 ton

180 ton

180 ton

Kaai 121

25 ton

100 ton

180 ton

Wielingendok
Kaai

Kaai 140 -142

IMDG-klasse

IMDG-klasse

IMDG-klasse

1.1 en 1.5

1.2

1.3, 1.4, en 1.6

5 ton

6 ton

50 ton
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Oostkaai Westerhoofd
Kaai

IMDG-klasse

IMDG-klasse

IMDG-klasse

1.1 en 1.5

1.2

1.3, 1.4, en 1.6

Kaai 205

10 ton

50 ton

180 ton

Kaai 206

6 ton

20 ton

180 ton

Kaai 207

2 ton

2 ton

50 ton

Aan de kaaien 140 tot en met 144 van het Wielingendok kunnen hoeveelheden springstoffen
tot 250 ton NEC van alle klassen worden verscheept en behandeld, op voorwaarde dat de
Westdam voor alle verkeer (behoudens dienstverkeer) afgesloten wordt, met inachtname van
de voorschriften van Artikel 17.
Onder NEC (net explosive content) wordt het nettogewicht springstoffen bedoeld, zowel in de
zuivere springstoffen of vervat in de munitie, met inbegrip van rookverwekkende, lic htgevende
en brandstichtende stoffen.
Wanneer springstoffen van verschillende klassen op hetzelfde schip geladen zijn, geldt dat het
maximum gewicht van de meest gevaarlijke klasse als maatstaf voor de ganse lading, tenzij er
een afstand van tenminste 50 meter wordt gelaten tussen de klassen onderling.
§3. Simultane verschepingen aan een bepaalde kaai of aan kaaien die aan elkaar palen zijn
toegelaten op voorwaarde dat de totale hoeveelheid springstoffen niet groter is dan die welke
volgens § 2 toegelaten is aan de kaai die het grootste nummer heeft.
§4. Algemene regel voor alle kaaien in de voorhaven, buiten de kaaien gestipuleerd in §1.
i) De onder §1, 2 en 3 vermelde beperkingen zijn niet van toepassing op veiligheidsmunitie
(klasse B, 6de categorie) en nitrocellulose met een stikstofgehalte van niet meer dan
12,6 % t.h. en bevochtigd met tenminste 25 % t.h. water of alcohol (klasse A, 6de
categorie), (zie ook Bijlage 19).
ii) Zij zijn ook niet van toepassing op bepaalde artikelen die behoren tot de klasse C, die
nodig zijn voor vuurwerk dat voor de behoefte van het schip nodig is (Pyrotechnics).
§5. opmerking:


De stoffen van klassen 3, 4.1, 5.1 en 9 welke als springstoffen dienen te worden beschouwd
(volgens de vergelijkende lijst Belgische reglementering op de springstoffen, bijlage 19)
dienen als klasse 1 te worden behandeld.
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KLASSE A

SPRINGSTOFFEN

Categorie 1 -

Salpeterkruit

400 kg

Categorie 2 -

Dynamiet en daarmee gelijkgestelde springstoffen

400 kg

Categorie 3 -

Rookzwak kruit

Categorie 4 -

Moeilijk ontvlambare springstoffen en daarmee gelijkgestelde springstoffen
1.000 kg

Categorie 5 -

Bevochtigde nitrocellulose met tenminste 25 % water of alcohol.

1.000 kg

Stikstofgehalte meer dan 12,6 %
Categorie 6 -

1.000 kg

Bevochtigde nitrocellulose met tenminste 25 % water of alcohol.
Stikstofgehalte niet meer dan 12,6 %

KLASSE B

MUNITIE

Categorie 1 -

Slagpijpjes (gewone, elektrische ontstekingsbuizen):
(gewicht van de pijpjes geladen met springstoffen

Categorie 2 -

400 kg

Munitie zonder slagpijpjes:
(erin bevatte springstoffen)

Categorie 4 -

400 kg

Fosformunitie:
(erin bevatte springstoffen en fosfor)

Categorie 5 -

Categorie 6 -

1.000 kg

Munitie met slagpijpjes:
(erin bevatte springstoffen)

Categorie 3 -

onbeperkt

400 kg

Slagkoord:
(gewicht van omhulsel en springstoffen)

1.000 kg

Veiligheidsmunitie:

onbeperkt
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KLASSE C

VUURWERK
)

Rangnummer
C-2.
C-4.
C-5.
C-6.
C-7.
C-8.
C-9.
C-10.
C-11.
C-12.
C-20.

C-21.

Benaming
-----Pillen voor electrische ontstekers.
Ontstekingsbanden voor veiligheidslampen.
Zunders.
Kamervuurwerk.
Knalbonbons.
Knalerwten, knalgranaten en soortgelijke knalzilver bevattende pyrotechnisch
speelgoed.
Knalstenen.
Pyrotechnische lucifers.
Wonderkaarsen zonder ontstekingskop.
Klappertjes (amorces), knalstroken (amorcesstroken) en knalringen
(amorcesringen).
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.
Alleen die kleine vuurwerkartikelen welke ten hoogste 1.000 g gekorreld buskruit
per gros bevatten.

Lijstcijfers 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 20 en 21:

onbeperkt

Voor het overige vuurwerk:
(erin bevatte pyrotechnische sas)

400 kg

Voor patronen van kaliber 20, 30 en 40 mm mag de voorgeschreven maximumhoeveelheid van
400 kg in een partij bevatte springstoffen overschreden worden op voorwaarde dat het aantal
patronen niet meer bedraagt dan:
a) 100.000 st voor patronen kaliber 20 mm met inert of lichtspoorprojectiel (klasse B, categorie 3),
ofwel
b) 40.000 st voor patronen kaliber 20 mm met brisant of brandprojectiel (klasse B, categorie 2),
ofwel
c) 12.000 st voor patronen kaliber 30 mm met inert of lichtspoorprojectiel (klasse B, categorie 3),
ofwel
d) 6.000 st voor patronen kaliber 40 mm met inert of lichtspoorprojectiel (klasse B, categorie 3).
Als een lading uit verscheidene van voormelde soorten bestaat, mag de grens van 400 kg
springstoffen eveneens overschreden worden voor zover de optelling van de onderscheiden
verhoudingen tussen het werkelijk aantal en het hierboven vermelde maximum aantal voor de
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soort in kwestie, kleiner is dan of gelijk aan één.
vb. 20.000 patronen van

a)

20.000

b)

1.200

c)

900

d)

geeft
20.000 / 100.000 + 20.000 / 40.000 + 1.200 / 12.000 + 900 / 6.000
0.2

+

0.5

+

0.1

+

0.15

=
= 0.95

Met de toestemming van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde, mogen de hiervoor vermelde
hoeveelheden springstoffen ook elders in het havengebied dan aan de kaaien nrs 101 t/m 104 van
de havendam worden toegelaten.
e) Schepen die gemeerd liggen aan kaai 203 van de Westkaai van het Westerhoofd mogen, mits
toestemming, een hoeveelheid springstoffen aan boord hebben die groter is dan die vermeld in § 4
b) hiervoor, op voorwaarde dat het nettogewicht aan springstoffen niet meer dan 5.000 kg
bedraagt en dat deze springstoffen niet verplaatst worden.
§ 5. Behalve nitrocellulose (klasse A, 6e categorie), moeten de springstoffen aan boord van de
schepen weggesloten zijn in een afdeling of in een ruim waarin niet wordt gewerkt om andere
redenen dan voor hun behandeling.

ARTIKEL 2
Vergunning Min. Economische Zaken of Landsverdediging
Het vervoeren en behandelen van springstoffen en/of munitie en ook het aanlopen in het
havengebied van vaartuigen met dergelijke producten aan boord is onderworpen aan een
voorafgaandelijk schriftelijke vervoersvergunning, afgeleverd hetzij door het Ministerie van
Economische Zaken en Energie, Administratie van het Mijnwezen - Dienst der Springstoffen, hetzij
door het Ministerie van Landsverdediging. Het havenbestuur kan steeds de toegang tot het
havengebied verbieden van springstoffen of andere gevaarlijke goederen.

ARTIKEL 3
Vergunning indienen bij M.B.Z.: 5 dagen
De afgeleverde vervoersvergunning moet door de vergunninghouder, in 2 exemplaren, aan de
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Zeebrugge, betekend zijn, minstens 5 werkdagen voor:
- het vervoer en/of behandelen van de springstoffen en/of munitie in het havengebied beheerd
door de M.B.Z.;
- het aanleggen van het schip dat springstoffen en/of munitie aan boord heeft.

ARTIKEL 4
Datum en uur van aankomst van het vaartuig in Zeebrugge
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde moet tenminste 48 uur op voorhand door de scheepsagent
verwittigd worden van de details van de lading, de datum en het vermoedelijk uur van aankomst
van het vaartuig dat de springstoffen en/of munitie aan boord heeft of springstoffen en/of munitie
aldaar zal inschepen. Deze verwittiging moet hem onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden.
Verandering van deze tijd.
Elke verandering in het voorziene tijdstip van aankomst van het vaartuig moet onmiddellijk aan de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde medegedeeld en hem onmiddellijk per mail bevestigd worden.
Principiële toelating Havenkapitein.
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde verleent schriftelijk de toelating om het vaartuig de
voorhaven van Brugge-Zeebrugge te laten aandoen, of in voorkomend geval, bepaalt het tijdstip
waarop het vaartuig in het havengebied van Zeebrugge kan toegelaten worden.

ARTIKEL 5
Aanlopen van het vaartuig: toelating Havenkapitein
Vaartuigen met springstoffen en/of munitie aan boord mogen de voorhaven van BruggeZeebrugge slechts aandoen op het ogenblik dat daarvoor toelating wordt gegeven door de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde. Behoudens wat voorzien is in artikel 4 zal deze toelating
slechts gegeven worden indien de verscheping of de behandeling van springstoffen en/of munitie
onmiddellijk na het aanleggen kan beginnen; van dit laatste kan door de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde afgeweken worden in geval van heirkracht. De schepen worden steeds afgemeerd
met de boeg naar zee gericht. (bv kaai 140 142: stuurboord afmeren, kaai 101 103: bakboord
afmeren) Een zwaaimanoeuvre om de kaai te verlaten dient op die manier te worden vermeden.

ARTIKEL 6
Aanlegplaats van de vaartuigen
De aanlegplaats voor de in deze bijzondere voorschriften bedoelde vaartuigen wordt bepaald en
aangeduid door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde overeenkomstig de bepalingen van de
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artikelen 1bis en 9 t.e.m. 11, waarvan niet mag worden afgeweken.

ARTIKEL 7
Alarm. Manier van aanleggen
Het vaartuig dat springstoffen en/of munitie aan boord heeft, moet bij het eerste alarm onverwijld
het havengebied verlaten; daartoe zal de diepgang nooit meer bedragen dan de maximum
diepgang waarmede te allen tijde het havengebied tijongebonden kan verlaten worden en zal het
vaartuig gemeerd worden volgens de bevelen van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde en moet
het steeds vertrekkensklaar gehouden worden.

ARTIKEL 8
Signalisatie van het schip
Het vaartuig dat springstoffen of munitie aan boord heeft, vertoont:
- bij dag: een rode vlag (letter B); rondom zichtbaar zijn in een straal van 1 zeemijl.
- bij nacht: een rood licht tussen twee witte lichten verticaal op tenminste 1 meter afstand van
elkaar geplaatst.
Deze signalen moeten, bij helder weer,

ARTIKEL 9
Methaanschepen in het havengebied
Geen springstoffen behalve B6- en A6 - (veiligheidsmunitie en nitrocellulose) mogen zich in het
havengebied of in een schip binnen het havengebied bevinden vanaf het ogenblik dat een
methaanschip de boei A1 voorbij vaart met bestemming voorhaven Brugge-Zeebrugge en totdat
dit schip het havengebied opnieuw verlaten heeft. Schepen geladen met andere springstoffen dan
die van A6 en B6, moeten desnoods in de buitenrede voor anker blijven liggen tot wanneer het
methaanschip het havengebied verlaten heeft.

ARTIKEL 10
Aanlegplaats van tankschepen met geraffineerde petroleumproducten
Tankschepen geladen met geraffineerde petroleumproducten waarvan het vlampunt niet hoger ligt
dan 23°C, die aan de havendam moeten komen meren, moeten desnoods op de buitenrede voor
anker blijven liggen tot het vaartuig geladen met springstoffen het havengebied verlaten heeft. In
geval een tanker met bovenvermelde lading aan boord reeds in het havengebied ligt, worden geen
behandelingen met springstoffen en/of munitie of verblijf van schepen die deze producten aan

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

70

boord hebben, toegelaten.
-

ARTIKEL 11
Passagiersschepen
Elk verblijf of elke behandeling van andere springstoffen dan veiligheidsmunitie (klasse B, 6de
categorie) en nitrocellulose (klasse A, 6e categorie) is verboden binnen het havengebied van de
voorhaven Brugge-Zeebrugge, telkens wanneer een passagiersschip aan kaai 103 en kaaien 702
tem 705 (Zweedse kaai) ligt om aldaar passagiers te ontschepen en/of in te schepen. Het gemelde
passagiersschip heeft steeds voorrang op de schepen die aan de havendam springstoffen komen
laden of lossen.

ARTIKEL 11 BIS
Schepen met nucleaire afvalstoffen
Elk aanlopen van en/of elk verblijf in het havengebied van een schip dat aan boord nucleaire
afvalstoffen heeft, en/of deze stoffen verlaadt, is verboden ingeval er zich in het havengebied een
schip bevindt dat met springstoffen en/of munitie geladen is.
Elk schip geladen met nucleaire afvalstoffen bestemd voor invoer zal in voorkomend geval op de
buitenrede voor anker gaan tot het met springstof en/of munitie geladen schip het havengebied
verlaten heeft. Ingeval er zich een schip in het havengebied bevindt dat bestemd is voor de uitvoer
van nucleaire afvalstoffen, mogen, in de omstandigheden zoals hierboven, geen springstoffen
en/of munitie op de havendam worden aangevoerd.
Verbod tot stapelen
Het stapelen van nucleair afval in het havengebied is te allen tijde verboden.
Aanvraag tot ligplaats
De aanvragen tot ligplaats voor schepen welke nucleaire afvalstoffen aan- en/of afvoeren, dienen
schriftelijk te gebeuren minstens een maand voor de vermoedelijke in- en ontschepingsdatum, en
dienen gericht te worden aan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde.

ARTIKEL 11 TER
Behoudens het in artikel 1 bis §4 vermelde, zijn geen munitie en/of springstofbehandelingen
toegelaten gedurende het aanlopen, het verblijf en de afvaart van een nucleair voortgedreven schip,
en gedurende voormelde periode mogen er geen springstoffen aangevoerd worden of aanwezig zijn
in de voorhaven.
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ARTIKEL 12
Licht ontvlambare producten
De scheepsagenten of rederijen van het vaartuig dat de voorhaven Brugge-Zeebrugge zal aandoen
en licht ontvlambare producten andere dan springstoffen aan boord heeft, zijn verplicht hiervan
ten spoedigste en schriftelijk de Havenkapitein of zijn afgevaardigde te verwittigen. In geval het
vaartuig ook springstoffen aan boord heeft of zulkdanige stoffen zal inladen in Zeebrugge, dient
het stouwingsplan van de lading vóór de aankomst en na het vertrek te Zeebrugge bij de voormelde
verwittiging gevoegd.

ARTIKEL 13
Kennisneming van de bijzondere voorschriften
Een afschrift van deze bijzondere voorschriften voor het behandelen in het havengebied van
Brugge-Zeebrugge van springstoffen moet door de scheepsagenten aan de gezagvoerder van het
vaartuig worden afgeleverd van zodra het vaartuig aanligt en in elk geval vooraleer met het laden,
lossen of behandelen van springstoffen en/of munitie wordt begonnen.
De kapitein, de eerste officier en de hoofdwerktuigkundige moeten met hun handtekening
bevestigen dat zij kennis hebben genomen van deze voorschriften.

ARTIKEL 14
Verklaring schip zeewaardig
Onmiddellijk na het aanleggen van het vaartuig dat springstoffen en/of munitie aan boord heeft of
waarop springstoffen en/of munitie zullen geladen worden, moet de gezagvoerder van het vaartuig
een verklaring ondertekenen waarbij hij bevestigd dat zijn schip zeewaardig is en op elk ogenblik
zal kunnen vertrekken.

ARTIKEL 15
Aanwezigheid van afgevaardigde Ministerie van Economische Zaken of Landsverdediging
Behalve voor veiligheidsmunitie (klasse B, 6e categorie) en nitrocellulose (klasse A, 6e categorie) is
het verboden gelijk welke behandeling of verscheping van springstoffen en/of munitie uit te voeren,
binnen het havengebied van de voorhaven Brugge-Zeebrugge, zonder de aanwezigheid van een
afgevaardigde van de Dienst der Springstoffen of van het Ministerie van Landsverdediging,
behoudens de uitzonderingen die voorzien zijn in art. 146 van het algemeen reglement betreffende
de springstoffen.
(zie Koninklijk Besluit van 23 september 1958).
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ARTIKEL 16
Aanvoer op havenbeluik
De te verschepen springstoffen en/of munitie mogen slechts in het havengebied beheerd door de
ppij van de Brugse Zeeha
aanvang kan nemen en mits voorafgaandelijk akkoord van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde.
Dit akkoord zal door deze laatsten onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden. De munitie of
springstoffen die, om welkdanige reden ook, niet op het vaartuig geladen worden moeten
ha
weggevoerd worden.
Ministrieel Besluit dd 19/05/2006: in afwijking van dit artikel wordt bepaald dat produkten met UN
nr 0431, 0432, 0503 en 3268 in afwachting van verscheping en indien geladen in containers op
door de Havenkapitein erkende Ro/Ro of containerterminals gedurende max. 10 dagen kunnen
verblijven. Deze periode is niet verlengbaar.
ARTIKEL 17
Toegangsverbod op havenbeluik
Bewaking en kosten
Telkens wanneer andere springstoffen dan veiligheidsmunitie (klasse B, 6e categorie) en
nitrocellulose (klasse A, 6e categorie) in het havengebied of op de kaaien vertoeven of er worden
behandeld, wordt de toegang tot de havendam, de kaaien, terreinen en wegen verboden aan alle
personen die niet kunnen bewijzen dat ze beroepshalve op de havendam moeten zijn. De toegang
tot de havendam wordt afgesloten aan de landzijde en de rijweg wordt er bewaakt door terzake
bevoegde aangestelden aangeduid door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde. De kosten van
deze prestaties worden aangerekend aan en gedragen door de scheepsagent van het schip.

ARTIKEL 18
Toegangsverbod op de vaartuigen
De toegang tot het vaartuig met springstoffen of munitie aan boord is verboden voor al wie er niet
door zijn ambt geroepen is.

ARTIKEL 19
Verwijderen van de springstoffen
Verbod op havenbeluik te stapelen.
De geloste springstoffen en/of munitie moeten onmiddellijk uit het havengebied beheerd door de
ha
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verboden springstoffen en/of munitie op de kaaien en terreinen van het havengebied te laten
vertoeven.
Ministrieel Besluit dd 19/05/2006: in afwijking van dit artikel wordt bepaald dat producten met UN
nr 0431, 0432, 0503 en 3268 in afwachting van verscheping en indien geladen in containers op
door de Havenkapitein erkende Ro/Ro of containerterminals gedurende max. 10 dagen kunnen
verblijven. Deze periode is niet verlengbaar.

ARTIKEL 20
Verantwoordelijkheid voor niet toegelaten aanvoer en verplichte verwijdering
De vergunninghouder, de consignataris en de vervoerder dienen er voor te zorgen dat onder meer
art. 16 & 19 stipt nageleefd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor alle gevolgen van gebeurlijke
nalatigheid of vertraging. Bij iedere nalatigheid of vertraging zal de M.B.Z. deze goederen op hun
kosten en risico laten verwijderen.

ARTIKEL 21
Slagpijpjes, fosformunitie, enz.
Het plaatsen van spoorwagens of voertuigen geladen hetzij met slagpijpjes en daarmee
gelijkgestelde goederen, hetzij met fosformunitie is verboden op minder dan 25 meter afstand van
andere wagens of voertuigen geladen met springstoffen of munitie.

ARTIKEL 22
Begeleiding en bewaking spoorwagens en voertuigen
Elke, met springstoffen en/of munitie geladen trein of spoorwagen of voertuig moet binnen het
havengebied beheerd door de M.B.Z. bestendig onder bewaking staan van begeleiders. De
begeleiders moeten in het bezit zijn van een gedagtekende en geviseerde verklaring vermeldend de
juiste aard en de benaming van de springstoffen en/of munitie welke zich op de spoorwagens of
voertuigen bevinden.

ARTIKEL 23
Voorrang van lossen of laden van goederen en/of munitie
Schepen die het havengebied aandoen om verschillende goederen aan boord te nemen, waaronder
springstoffen, moeten laatst de springstoffen en/of munitie laden. Schepen die het havengebied
aandoen om verschillende goederen te lossen, waaronder springstoffen en/of munitie, moeten
eerst de springstoffen en/of munitie lossen. In bijzondere gevallen kan de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde dienaangaande een afwijking toestaan.
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ARTIKEL 24
Bunkeren
Het bunkeren van stookolie aan boord van een vaartuig geladen met springstoffen en/of munitie
mag alleen geschieden wanneer de ruimen van het vaartuig goed gesloten zijn. Ook de bevoorrader
in stookolie is verplicht daarover te waken alvorens met de pompoperaties aan te vangen.
Aanvraag tot bunkering dient schriftelijk per mail) aangevraagd worden aan HKD.

ARTIKEL 25
Nachtwerk
Nachtwerk wordt niet toegelaten, tenzij in uitzonderlijke gevallen en na uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde. Afwijkingen kunnen door de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde op basis van het ministerieel besluit van 14/05/1982
toegestaan worden.

ARTIKEL 26
Geleide en toezicht op het vaartuig
Een voltallige geleide moet op het vaartuig worden geplaatst zohaast de behandeling van
springstoffen en/of munitie aanvangt of wanneer dergelijke stoffen aan boord zijn. Zolang de
verscheping of behandeling duurt, moet een persoon van het geleide toezicht uitoefenen in elk
ruim waarin gewerkt wordt en het hoofd van het geleide zal bestendig op het dek van het vaartuig
aanwezig zijn. Daarenboven moet een officier van het vaartuig waken op de stipte uitvoering van
onderhavig besluit.

ARTIKEL 27
Stouwen
Indien de bevoegde toezichtdienst vaststelt dat de springstoffen aan boord van een vaartuig dat in
de voorhaven Brugge-Zeebrugge gemeerd ligt, op een wijze gestouwd zijn of worden, die in strijd is
met de voorschriften terzake, dan zal de toezichtdienst hiervan onmiddellijk verslag uitbrengen
aan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde. Deze kan dan bevel geven de laad- of losoperaties
onmiddellijk stop te zetten en de gezagvoerder bevelen met zijn vaartuig onmiddellijk het
havengebied te verlaten.
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ARTIKEL 28
Brandbestrijding op het vaartuig
Op vaartuigen die springstoffen en/of munitie aan boord hebben, moeten, gedurende hun verblijf
in het havengebied, alle vereiste voorzorgen getroffen zijn om alle begin van brand doelmatig te
bestrijden. Waterslangen moeten aangekoppeld zijn en onder druk staan ofwel moeten er efficiënte
verplaatsbare toestellen van voldoende capaciteit op gemakkelijk te bereiken plaatsen ter
beschikking gesteld zijn. Indien de Havenkapitein of zijn afgevaardigde vaststelt dat de genomen
voorzorgen onvoldoende zijn, kan hij hetzij eisen dat de vereiste voorzorgsmaatregelen
onmiddellijk getroffen worden, hetzij bevel geven dat het vaartuig het havengebied onmiddellijk
moet verlaten.

ARTIKEL 29
Vonkenscherm schouw vaartuig
De schouw van het vaartuig die zich op minder dan 10 meter bevindt ten overstaan van de
dichtstbijzijnde verticale van de ruimen of de plaats waar de springstoffen of munitie gestapeld
zijn of behandeld worden, moeten voorzien zijn van een vonkenscherm bestaande uit een
traliewerk met openingen van maximum 2 mm.

ARTIKEL 30
Roken en open vuren op vaartuig
In een vaartuig dat springstoffen en/of munitie aan boord heeft is het roken en gebruik van open
vuur slechts toegelaten in die plaatsen die volledig door niet brandbare wanden of schotten van de
ladingsruimen gescheiden zijn.

ARTIKEL 31
Brandbestrijding op kaai
Gedurende de laad- en losoperaties moeten aan wal de vereiste voorzorgsmaatregelen getroffen
zijn om elk begin van brand doelmatig te bestrijden. Door toedoen en ten laste van de
vergunninghouder of zijn vertegenwoordiger moeten waterslangen aangekoppeld zijn en onder
druk staan of moeten er efficiënte verplaatsbare toestellen van voldoende capaciteit op
gemakkelijk te bereiken plaatsen ter beschikking gesteld zijn. Indien de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde vaststelt dat de genomen voorzorgen onvoldoende zijn, kan hij eisen dat de laad- en
losoperaties onmiddellijk stopgezet worden.
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ARTIKEL 32
Roken en open vuren op kaai
Het roken en het maken van open vuur is verboden aan wal binnen een afstand van 50 meter van
elke plaats waar zich springstoffen en/of munitie bevinden. Door de Havenkapitein of zijn
afgevaardigde kunnen dienaangaande afwijkingen toegestaan worden voor afgesloten lokalen. De
vergunninghouder of de stuwadoors zijn verplicht dit verbod ter kennis te brengen door het
plaatsen van de nodige borden.

ARTIKEL 33
Herstellingen op vaartuig
Het is verboden herstellingen, die oorzaak kunnen zijn van brand of ontploffingen, uit te voeren
aan boord van een vaartuig, geladen met springstoffen en/of munitie, dat in het havengebied
verblijft. Elke andere herstelling mag slechts uitgevoerd worden mits de voorafgaandelijke
toelating van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde.

ARTIKEL 34
Verplichting het havengebied te verlaten
Elk schip of vaartuig dat springstoffen en/of munitie aan boord heeft moet onmiddellijk het
havengebied verlaten:
- na het beëindigen van zijn laad- of losoperaties, of
- indien moet voorzien worden dat de laad- of losoperaties gedurende 24 uur en meer zullen
onderbroken worden, of
- in het geval de Havenkapitein of zijn afgevaardigde vaststelt dat het vaartuig niet voldoet aan de
ter zake geldende reglementen en daardoor een bijkomend of groter gevaar voor het havengebied
zou kunnen bieden, of
- indien de Havenkapitein of zijn afgevaardigde daartoe het bevel geeft.
In geval van overmacht kan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde aan het schip toelating
verlenen om langer in het havengebied te verblijven.

ARTIKEL 35
Dwangmaatregelen om te verplichten het havengebied te verlaten.
Indien krachtens een der bepalingen van deze bijzondere voorschriften of krachtens een bevel van
de Havenkapitein of zijn afgevaardigde een vaartuig, dat springstoffen en/of munitie aan boord
heeft, het havengebied moet verlaten, moet de gezagvoerder onmiddellijk het nodige doen om aan
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deze verplichting te voldoen. In geval de gezagvoerder van het vaartuig weigert zulks te doen, zal
na de eerste schriftelijke aanmaning gegeven door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde, op bevel
van deze laatsten, en op kosten en risico van de eigenaar van het vaartuig of van zijn scheepsagent
het vaartuig uit het havengebied worden verwijderd.

ARTIKEL 36
Orde, veiligheid, enz
Iedereen is verplicht elk bevel tot handhaving van de openbare orde en de veiligheid, ter
voorkoming van brand en ter uitvoering van deze bijzondere voorschriften, gegeven door de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde, na te komen.

ARTIKEL 37
Niet verantwoordelijkheid Havenkapitein of zijn afgevaardigde en MBZ.
De verantwoordelijkheid van de reders, bevelhebbers der schepen, behandelaars, vervoerders en
van wie ook bij de behandeling optreedt of betrokken is, wordt niet ontlast door de vergunning,
toelating of beslissing van de Havenkapitein of van zijn afgevaardigde of gebeurlijk door een
orgaan van de MBZ gegeven.

ARTIKEL 38
Verantwoordelijkheid machtigingsdragers, reders, enz.
De eigenaar(s) van de lading en/of de vergunninghouder en/of de gezagvoerder van het schip en/of
de rederij(en) en/of de scheepsagent en/of de behandelaar(s) en/of de vervoerder(s) zijn,
naargelang het geval, volledig verantwoordelijk voor de naleving van huidige bijzondere
voorschriften. De lastgevers zijn verantwoordelijk voor hun lasthebbers, de aanstellers voor hun
aangestelden.

ARTIKEL 39
Herstel, schade, verzekeringen
In geval van een schadegeval zijn, naargelang de verantwoordelijkheid, de personen en
maatschappijen in voorgaand artikel opgesomd, gehouden tot het volledige herstel van de schade.
Zij zijn verplicht een verzekering te hebben voor een behoorlijk bedrag en onderschreven bij
voldoende kapitaalkrachtige verzekeringsmaatschappijen.
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6.2 AANVRAAG
6.2.1 ALGEMEEN
Springstoffen mogen in het havengebied van Brugge-Zeebrugge niet behandeld worden zonder
goedgekeurde aanvraag van de havenkapitein of zijn afgevaardigde.
De scheepsagent dient een aanvraag, waarvan voorbeeld in bijlage 8 in te dienen bij de
Havenkapiteinsdienst, minimum 5 werkdagen vóór de behandelingsdatum.
De voorafgaande aanvraag voor schepen waarvan de reisduur minder dan 24 uur bedraagt, dient
minimum 24 uur voor de behandeling bij de Havenkapiteinsdienst ingediend te worden.
6.2.2
Bedoelde stoffen zijn al de producten met ontplofbare, deflagerende of pyrotechnische
eigenschappen, 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.
De indeling der springstoffen in klassen en de onderverdeling per klasse is duidelijk weergegeven in
bovenvermeld Algemeen Reglement.
De vergelijkende tabel classificatie IMDG-code en Belgische reglementering op de springstoffen
werd toegevoegd in Bijlage 19.
6.2.3
In aanvragen m.b.t. de behandeling van airbag modules en veiligheidsgordelmodules, gerangschikt
in de IMDG-klasse 9, waarvan het NEC gehalte aan boord van het schip onbeperkt is, moet het
NEC-gewicht (net explosive content) niet vermeld worden.
Deze producten vallen volgens de Belgische classificatie in de klasse C-vuurwerk (voor airbag
modules) en/of B6-veiligheidsmunitie (voor veiligheidsgordels). Bijgevolg mogen deze in
onbeperkte hoeveelheid transiteren in het havengebieds en volstaat voor de dienst der
springstoffen een opgave van het aantal stuks, het brutogewicht van de lading en de juiste IMDGindeling.

6.3 VERVOERSVERGUNNING
Voor de springstoffen die aan boord gehouden, ont- of verscheept worden, dienen de firma's in het
bezit te zijn van een vervoersvergunning afgeleverd door de Dienst der Springstoffen (Bijlage 3).
Volgens art. 73 van het Koninklijk Besluit van 23/9/1958 moet de vergunningsaanvraag 8 dagen
vóór het voorziene vertrek van het vervoer op voormelde (dienst der springstoffen) dienst
toekomen.
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6.4 MELDINGSPLICHT
6.4.1 SPRINGSTOFFEN MET VE RVOERSVERGUNNINGEN
Springstoffen waarvoor een vervoersvergunning vereist is (cfr. art. 72 van de "Algemene
reglementering op de Springstoffen") voor de behandeling in het havengebied van BruggeZeebrugge:


de vergunninghouder/verzender moet minstens 24u van tevoren de verschepingen van
hogervermelde springstoffen meedelen aan de Controleurs van de Dienst der Springstoffen
(FOD Economie - Bijlage 3).



Deze mededeling dient schriftelijk te gebeuren.



Bij wijziging van datum en/of uur van laden/lossen dient vermelde Controleur telefonisch of
per fax verwittigd.

6.4.2 VUURWERK
Vuurwerk waarvoor de maximum toegelaten hoeveelheid 400 kg erin bevatte pyrotechnische sas
bedraagt: zelfde regeling als onder 6.4.1 beschreven (UN nrs 0333, 0334, 0335).
6.4.3 NITROCELLULOSE VAN DE KLASSE A6
Voor het behandelen van het hogergenoemd product moet de vergunninghouder/verzender
uiterlijk 24 uur vooraf de datum van het vervoer en de ligplaats die het schip in het havengebied
van Brugge-Zeebrugge zal innemen, schriftelijk meedelen aan:


het hoofd van de Centrale Dienst Springstoffen en



de Controleurs van de Centrale Dienst Springstoffen



het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK),



DAB Loodswezen



MBZ NV.

Bovenvermelde gegevens zijn terug te vinden in Bijlage 3.
De verschillende soorten nitrocellulose kunt u terugvinden in Bijlage 22.

6.5 VERPAKKING
Slechts de wijze van verpakking voorgeschreven door de nationale en internationale reglementen
inzake springstoffen is toegelaten.

6.6 SAMENLADINGSVERBOD
Het samenladen van sommige soorten springstoffen in hetzelfde ruim of in aanpalende ruimen is
verboden (art. 138 van het Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdend algemeen
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reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en
gebruiken van springstoffen) bv. dynamiet en slagpijpjes.
Artikel 139 van het Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdend algemeen reglement
betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van
springstoffen regelt het samenladen van springstoffen met andere gevaarlijke goederen.

6.7 TOEZICHT
Toezicht kan worden uitgeoefend door een vertegenwoordiger van de Dienst der Springstoffen FOD
Centrale Dienst springstoffen), door de havenkapitein of zijn afgevaardigde, door de lokale politie,
door SPN en door de brandweer.
De onderrichtingen ter plaatse verstrekt door het toezichtpersoneel dienen stipt nageleefd.
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7

SECTIE VII: BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR HET
BEHANDELEN VAN METHAAN (IMO 2.1 UN 1972) AAN BOORD
VAN METHAANTANKERS

7.1 ALGEMEEN
De behandeling van methaan in verpakte vorm/bulktrailers/containers valt onder de
groepsindeling zie 2.8.1
De aanlanding naar, het verblijf in en de afvaart vanuit Zeebrugge van een LNG-tanker, zijn de
operaties die volledig planmatig moeten verlopen.
Daartoe werden door het MDK (afdeling Scheepvaartbegeleiding, DAB Loodswezen), de Federale
Scheepvaartpolitie en MBZ algemene
-vaart:

7.2 TOESTEMMING, BEPALINGEN
Geen vaartuig mag de LNG-haven in- en/of uitvaren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde.
De nodige voorzieningen voor ontvangst van het LNG-schip moeten getroffen zijn op de LNGterminal.
De hiernavolgende reglementen ontheffen de kapiteins van de schepen geenszins van hun
verantwoordelijkheid inzake het naleven van de normale brandpreventie en
veiligheidsvoorschriften.
De verbodsbepalingen inzake roken en open vuren moeten strikt nageleefd worden.

7.3 LNG- EN ANDERE SCHEPEN


De gelijktijdige aanwezigheid van LPG- en LNG-schepen is onderhevig aan een bijzondere
reglementering. In de voorhaven mogen zich geen gastankers bevinden waarvoor geen
Checklist/algemene voorwaarden i.v.m. de gelijktijdige aanwezigheid LNG-schepen en
LPG-schepen die Zeebrugge aanlopen om er te spoelen en/of coolant in te nemen is
afgeleverd door een gasdeskundige (zie Bijlage 24).



De gelijktijdige aanwezigheid van een LNG-schip en een schip met munitie aan boord in de
voorhaven is niet toegestaan.

7.4 WACHT LOPEN AAN BOORD VAN DE METHAANSCHEPEN
Tijdens het verblijf van een methaanschip in het havengebied dient een degelijke bewaking
ingesteld te worden, zowel aan dek als in de machinekamer. Er dient een voldoend aantal
geschoolde bemanningsleden permanent aan boord te zijn ingeval van een dringend uit te voeren
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manoeuvre.
Alle machines dienen werkingsklaar te zijn gedurende het hele verblijf van het schip in het
havengebied om zodanig op noodsituaties te kunnen reageren en onmiddellijk de haven te kunnen
verlaten.
Alle deuren, patrijspoorten en openingen in leefaccomodaties dienen gesloten te zijn gedurende
los- en laadoperaties. Een dekwacht met een brandslang onder druk dient opgesteld te worden aan
de laad- en losarmen (manifold).

7.5 SLEEPTROSSEN
Schepen gemeerd langszij de steiger moeten steeds stalen sleeptrossen over boord hangen op
voor- en achterschip. De ogen van deze stalen sleeptrossen dienen tot tegen het wateroppervlak
neergelaten te worden.
Een sleepboot met geschikte blusmiddelen vertoeft continu in de nabijheid van het LNG-schip.

7.6 EVACUATIE
Aan de zeezijde zal de reddingssloep van het open type buitenboord gehangen worden in de
sloepsdavit en de reddingssloep van het gesloten type dient instapklaar te zijn. Beiden moeten
klaar zijn voor gebruik in geval van nood.

7.7 AFMEREN
Het vooraf opgestelde meerplan (general mooring arrangement), goedgekeurd door de LNGterminal en de Havenkapitein of zijn afgevaardigde dient te worden gerespecteerd.
Het is noodzakelijk om:


de lieren op constante spanning in te stellen en de remmen goed aan te spannen;



het max. van stalen meerkabels te gebruiken en deze goed aan te halen;



de hoofdmotor(en) klaar te hebben in minder dan 15 minuten;



de ballastdiepgang zodanig te bepalen dat het schip te allen tijde het havengebied kan
verlaten.

7.8 HERSTELLINGEN
Herstellingswerken, behandelen van metalen voorwerpen, onderhoud en herstellingen in de
afmeer steiger /
kade.

7.9 HET POMPEN
De werktuigkundige van wacht dient zich in de pompkamer of CCR te bevinden teneinde het
pompen onmiddellijk te onderbreken bij het eerste alarm. Hij blijft in voortdurend radiocontact met
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de terminal.

7.10 AARDING
Van zodra het schip gemeerd is en vooraleer de koppeling met de losarmen verwezenlijkt wordt,
moet de aarding van het schip gebeurd zijn. De zendantennes dienen eveneens geaard te zijn. Het
schip dient verbonden te worden met de fakkel van de terminal om, indien nodig, de verdamping
van het vloeibaar methaan (boil-off) op te fakkelen.

7.11 BRANDBLUSLEIDINGEN
De brandpompen, leidingen en andere brandblusbestrijdingsmiddelen aan boord dienen
voortdurend bedrijfsklaar te zijn.

7.12 LAAD– EN LOSOPERATIES
Alle kleppen (valves) van de laad/losleidingen en alle verdeelinrichtingen (manifolds) dienen
gesloten te zijn tijdens het afmeermanoeuvre. Het overpompen van de lading zal onmiddellijk
gestopt worden van zodra er ontvlambare gassen ontsnappen of dreigen te ontsnappen, hetzij via
de mast hetzij via een lek in de leidingen. Bij onweer (bliksem) dient men hieraan de grootste
aandacht te schenken.

7.13 ALARM
Van zodra het alarmsignaal op de laad- en losarmen weerklinkt (zichtbaar wordt) worden de cargooperaties onmiddellijk onderbroken. Ingeval zich een calamiteit voordoet aan boord van een schip
in de voorhaven, dient dit onmiddellijk aan de terminal te worden gemeld.

7.14 BEVOORRADING VAN BUNKERS (HFO, MDO, IFO, ETC) UIT LANGSZIJ
GELEGEN BARGE (BINNENSCHIP OF ESTUAIRE TANKSCHEPEN) EN HET
OPHALEN VAN AFVALOLIËN / SLUDGE PER BARGE
1. Voor het bunkeren van een LNG-schip vanuit een barge of voor het ophalen van afvaloliën /
sludge met een barge, moet er minstens 5 werkdagen vóór invaart van het LNG-schip in het
havengebied van Zeebrugge, een schriftelijke aanvraag overgemaakt worden aan:
 Fluxys (lngtmlstaff@fluxys.com)
 Havenkapiteinsdienst (hkd@mbz.be).
De aanvraag moet door beide bovenvermelde partijen goedgekeurd worden alvorens er
gestart kan worden.
2. Bij mogelijke invaart van een 2de LNG-schip zal de barge het LNG-dok geruime tijd vóór die
invaart verlaten.
Bunkering of afvalophaling met een barge is verboden bij de gelijktijdige aanwezigheid van
2 LNG-schepen in het LNG-dok.
3. De barge kan langszij gaan liggen en vastgemaakt worden aan het LNG-schip voor het
einde van de losactiviteiten van het LNG-schip. Het aankoppelen van de leidingen (voor
bunkeren of voor sludge-/afvalophaling) tussen de barge en het LNG-schip wordt pas
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toegelaten na het beëindigen van de los-activiteiten. Dwz: niet vóór het stilleggen van de
ladingpompen.
In het geval het LNG-schip komt laden, moeten de barge-activiteiten beëindigd zijn vóór de
start van de LNG-laadoperaties.
4. De windsnelheid mag gedurende de bunkeractiviteiten nooit de snelheid van 16 meter per
seconde overschrijden. Dit volgens de waarnemingen van het weerstation op de Westelijke
Strekdam.

7.15 BRAND EN CALAMITEITEN
Indien brand of andere calamiteiten het methaanschip teistert, neemt de gezagvoerder van het
schip de leiding van de bestrijding op zich.
Hij verwittigt onmiddellijk de Havenkapiteinsdienst (Port Control) en de LNG-terminal en stopt de
losoperaties.


Port Control tel.: 050/54.68.67 of VHF-kanaal 71



LNG-terminal tel.: 050/36.66.00

De gezagvoerder van het methaanschip kan beroep doen op de brandblusboot via VHF-kanaal 71
en op de brandweer via 100 of 112.
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8

SECTIE VIII: BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN IN UITVOERING VAN
DE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE
MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN (MBZ)

8.1 BEHANDELING VAN BRANDBARE VLOEISTOFFEN:IMDG KLASSE 3,
PACKING GROUP I EN II (F.P.<23°C)
De hoeveelheden brandbare vloeistoffen ingedeeld in de IMO klasse 3, Packing Group I en II (F.P.
<23°C) verpakt in ijzeren vaten van 200 liter inhoud worden per verscheping in de voor- en
achterhaven van Zeebrugge beperkt:


tot maximum 150 ton bij aanvoer langs landzijde en,



tot 500 ton maximum in geval van rechtstreekse overslag uit lichter in zeeschip.

Opslag in het havengebied van voormelde goederen is verboden.
Bij de behandeling tot verscheping van deze producten zal een brandwacht met aangepast
brandblusmateriaal ter plaatse gevraagd worden door de scheepsagent.
Indien dergelijke goederen geladen zijn in goedgekeurde stalen 20-voet tankcontainers bedraagt de
maximum toegelaten hoeveelheid 1000 ton per verscheping, enkel te behandelen op een erkende
container-/roroterminal in de voorhaven.
De Havenkapitein of zijn afgevaardigde is er toe gemachtigd afwijkingen op voormelde beperkingen
toe te staan na voorafgaand onderzoek van elke individuele aanvraag. De aldus toegestane
hoeveelheid zal evenwel deze, toegelaten in de voorhaven, niet mogen overtreffen. (3)
In afwijking van rechtstreekse behandeling van brandbare vloeistoffen (sectie II, 7.3) kunnen
goederen van de klasse 3, packing Group I en II tot maximum 10 dagen op kaai vertoeven indien:
-

deze goederen geladen zijn in een gesloten container of tankcontainer

-

deze goederen vertoeven op een erkende container- of roroterminal (sectie II, 7.6)

8.2 BEHANDELING VAN NATRIUMCYANIDE IMO 6.1 UN 1689 IN HET
HAVENGEBIED VAN BRUGGE/ZEEBRUGGE
De Raad van Bestuur heeft beslist:
1. Geen natriumcyanide toe te laten op passagiersschepen.

(3)

Beslissingen van de Raad van Bestuur in zittingen van 25 februari 1985 en van 20 mei 1985
betreffende de behandeling van brandbare vloeistoffen in Zeebrugge, aangepast aan de nieuwe
regelgeving op 25 november 2008 (IMO klasse 3, Packing Group I en II (F.P. <23° C’)).

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

86

2. Aan de kaaien in de onmiddellijke nabijheid van passagiersterminals of aan deze terminals
waar vrachtschepen laden, volgende beperkende maatregelen op te leggen:



per schip max. 6 (zes) containers van 20 voet (inhoud 24.000 l) met een max. gewicht van
35 ton bruto (27 ton netto) toe te laten;



de goederenbehandelaar zal zijn personeel opleiden en voorlichten omtrent de behandeling
van NaCN;



de nodige veiligheidsapparatuur en -kledij dienen aanwezig te zijn op de plaatsen van de
behandeling;



het vervoer van en naar de terminals dient te geschieden volgens de voorschriften van ADR
en/of RID;



de segregatie van dit product met andere goederen aan boord dient te geschieden volgens
de IMDG-voorschriften;



NaCN mag niet vertoeven op de kaaiterreinen, het dient onmiddellijk ingescheept of
afgevoerd te worden;



NaCN dient verwijderd gehouden van alle andere gevaarlijke goederen, van
voedingsmiddelen en van algemene waren, evenals van werkplaatsen en lokalen waar
personen verblijven;



de brandweer dient van elke verscheping op de hoogte gebracht te worden door de
scheepsagent, en de gebeurlijke kosten van de brandweer dienen door de reder of
scheepsagent van de goederen te worden betaald.

3. Op andere terminals en kaaien waar geen passagiersverkeer plaats vindt zal het product NaCN
maximaal gedurende 10 dagen, niet verlengbaar, in het havengebied mogen vertoeven.
Het dient gezet op een plaats - hetzij op kaai, onder open afdak, in een goed verlucht afgesloten
afdak of op een achterterrein die geëigend is voor het verblijf van het desbetreffend product
en die overeenkomt met zijn aard, hoedanigheid en gevaarsgraad.Het product NaCN dient
verwijderd gehouden van alle andere gevaarlijke goederen, van voedingsmiddelen en van
algemene waren, evenals van werkplaatsen en lokalen waar personen verblijven.(4)

8.3 BEHANDELING VAN ETHYLEENOXIDE (IMO 2.3 UN 1040)
Verscheping van ethyleenoxide IMO 2.3 UN 1040 op de terminal van P&O North Sea Ferries aan de
havendam en op de terminal van C-RO aan het Brittanniadok.
Na overleg met de stedelijke brandweer is de Raad van Bestuur van oordeel dat de behandeling van
ethyleenoxide toegestaan kan worden, mits stipte naleving van hierna vermelde voorwaarden:

(4) Beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 22 januari 1991 betreffende de behandeling van
natriumcyanide IMO 6.1 UN 1689 in de haven van Brugge/Zeebrugge
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De lading wordt aangevoerd per spoor.



De lading die toekomt in het havengebied van Zeebrugge, dient nog dezelfde dag te worden
verscheept.



Er wordt geen opslag van het product gedaan in Zeebrugge en de duur van het verblijf van
het product in Zeebrugge wordt beperkt tot maximum twee uur.



De betrokken container moet permanent onder toezicht staan van een volledig uitgerust en
getraind interventieteam.



De terminal moet beschikken over een tankcontainer met een voldoende hoeveelheid
bluswater, zodat een onmiddellijke interventie mogelijk is.



Het transport van het product bij P&O North Sea Ferries wordt bij aanwezigheid van
passagiers- of munitieschepen uitgesteld.



P&O North Sea Ferries, respectievelijk C-RO terminal, zal aan de brandweer van Brugge en
aan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde van Zeebrugge een map bezorgen, bevattende
de technische specificaties van de containers die het ethyleenoxide zullen vervoeren,
evenals de telefoon, faxnummers en emailadressen
e bijstand
kunnen verlenen in geval van nood.



Dit alles dient in orde en operatief te zijn vóór de aanvang van de daadwerkelijke
verscheping van het product.

Anderzijds dient uiteraard de reglementering van alle andere vervoermodi (IMDG-code, RID en
ADR), alsook de wetgeving enz., stipt opgevolgd, moeten door het controleorganisme S.G.S.Redwood regelmatig steekproeven uitgevoerd worden, en dient de brandweer van Brugge
regelmatig te rapporteren over de manier van behandeling.(5)

8.4 BEHANDELING VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OP TANKSCHEPEN
ARTIKEL 1
1) Verblijf in de voorhaven wordt ontzegd aan chemicaliëntankers die volgende producten
aan boord hebben:
a) L.P.G./koolwaterstofgassen en mengsels
b) chloorethaan, ethylchloride
chloormethaan/methylchloride
acetaldehyde

(5) Beslissing van de Raad van Bestuur, genomen in zitting van 5 maart 1997 betreffende het vervoer, de
behandeling en het uitvoeren van bijzondere handelingen welke een gevaar voor brand, ontploffing of
milieuhinder inhouden in de haven van Brugge/Zeebrugge.
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c) butadienen
ethyleen oxide
propeen
chlooretheen/vinylchloride
d) ammoniak
aan boord nemen:


ammoniak



butadienen



propeen



chlooretheen/vinylchloride



L.P.G./koolwaterstofgassen en mengsels

wordt toegelaten vanuit wagon of vrachtwagen aan boord van lege, inerte gastankers onder
volgende voorwaarden:
1. enkel toegelaten aan kaaien 101 en 102 van de havendam;
2. maximale hoeveelheid 90 ton en enkel toegelaten in druktanks;
3. geen springstoffen en/of munitie op de havendam;
4. geen passagiersschepen aan kaai 103 (Zeestation);
5. slechts één wagon of vrachtwagen tegelijkertijd bij het schip toegelaten;
6. laadinrichtingen en de overlaadslangen dienen te voldoen aan alle wettelijke bepalingen
terzake;
7. het personeel, betrokken bij de operatie, dient voorzien te zijn van de nodige
veiligheidskleding en gasmaskers;
8. rookverbod dient opgelegd en toezicht dient hierop uitgeoefend;
9. afwijkingen van deze reglementering kunnen toegestaan worden door de Havenkapitein
of zijn afgevaardigde of zijn afgevaardigde.
2) Aluminiumalkylen (IMDG-klasse 4.2 UN-nr. 3394) of andere stoffen die bij gewoon contact met
de lucht spontaan ontvlammen kunnen mits voorafgaande aanvraag aan en toestemming van
de Havenkapitein of zijn afgevaardigde aan boord van schepen die afmeren of verblijven aan de
kaaien in de voorhaven behandeld worden. De hoeveelheden worden bepaald door de
Havenkapitein of zijn afgevaardigde.
Indien de stoffen dienen gelost of geladen te worden, dient de aanvoer en de afvoer uit het
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havengebied onmiddellijk te geschieden, zonder vertoef op kaai.

ARTIKEL 2 Handelingen die een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden.
§ 1.Bunkeren van lichter of schip langszij een crude oil carrier wordt niet toegelaten aan boord
van die crude oil carriers die niet voorzien zijn van een doeltreffend werkende
inertgasinstallatie, waarvan het debiet gelijke tred kan houden met het uitpompen van de
crude oil, waardoor het zuurstofgehalte in de tank niet hoger ligt dan 8%.
§ 2.Bunkeren ex-lichter of schip langszij een crude oil carrier wordt uitsluitend toegestaan aan
boord van crude oil carriers die volledig gelost en geballast zijn en waarvan het
zuurstofgehalte in de tanks niet hoger ligt dan 8%.
Bovendien wordt slechts één lichter of schip langszij de crude oil carrier toegelaten.
§ 3.Crude oil washing wordt enkel toegelaten aan boord van die schepen waarvan het
zuurstofgehalte in de tanks niet hoger ligt dan 8%.
§ 4.Herstellingswerken aan boord van crude oil carriers en andere tankers kunnen slechts
uitgevoerd worden mits toelating van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde en, indien
zulks nodig geacht wordt, na voorlegging van een certificaat afgeleverd door een erkend
scheikundig organisme, waaruit duidelijk dient te blijken dat de nominatief te noemen
herstellingswerken uitgevoerd kunnen worden zonder gevaar voor brand, ontploffing,
lekkage of milieuhinder te veroorzaken.
§ 5.Alle handelingen met crude oil carriers en andere tankers dienen te gebeuren volgens de
voorschriften van de
erminals (ISGOTT)
uitgegeven onder de auspiciën van Industrial Chambers of Shipping Oil Companies
International Marine form (laatste uitgave).

ARTIKEL 3 Strafbepalingen
Iedere inbreuk op de bepalingen van de onderhavige verordening zal gestraft worden
overeenkomstig de bepalingen van de artikels 10 tot en met 14 van de wet van 5 mei 1936
houdende het statuut van de Havenkapiteins.(6)

6

Beslissingen van de Raad van Bestuur, genomen in zitting van 23 juni 1999 ter vervanging van de
beslissingen van de raad van bestuur van 24 september 1984, 7 september 1993,13 december 1994, 6
februari 1996, 5 maart en 7 mei 1997 betreffende het vervoer, de behandeling en het uitvoeren van
bijzondere handelingen welke een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden in de haven
van Brugge/Zeebrugge, aangepast aan de nieuwe regelgeving op 25 november 2008.
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9
9.1

SECTIE IX: BIJLAGEN
BIJLAGE 1: BEGRENZING HAVENGEBIED
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9.2

BIJLAGE 2: HAVENPLAN
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9.3 BIJLAGE 3: NUTTIGE ADRESSEN

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel: www.fanc.fgov.be

02/502.89.99 (24/24)



Algemeen telefoonnummer:

02/289.21.11



Algemeen faxnummer:

02/289.21.12



Algemeen e-mail: transport@fanc.fgov.be



Transportdienst van het Departement Regelgeving en Vergunningen
Tel.:

02/289.21.81

Fax:

02/289.21.82

Contactpersonen:






Dhr. G. Lorti, Departementshoofd Regelgeving en Vergunningen.
Tel.:

02/089.20.18

E-mail:

guy.lorti@fanc.fogv.be

Mevr. M. Liebens, Diensthoofd Vergunningen Invoer en Vervoer,
Tel.:

02/289.21.83

GSM.:

0475 41 06023

E-mail:

martine.liebens@fanc.fgov.be

Dhr. S. Van Groen, Deskundige,
Tel.:

02/55.60.40

E-mail:

Sven.vangroen@fanc.fgov.be

Federale politie
Centraal nummer:

101

Lokaal nummer:
Veerbootstraat 1, 8380 Zeebrugge

Tel.:

050/55.60.40

Fax:

050/55.60.43
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FOD Binnenlandse Zaken
Burg 3, 8000 Brugge (gouverneur)

Tel.:

050/40.58.11

Fax.:

050/40.58.00

E-mail.:

gouverneur@west-vlaanderen.be

Defensie

Militair Commando West-Vlaanderen
Kuiperstraat 21, 8000 Brugge
Tel.: 050/366.211

Fax: 050/366.220

Kwartiercommando Marinebasis Zeebrugge
Graaf Jansdijk 1, 8380 Zeebrugge

Havenkantoor:
Tel.: 050/558.713 of 050/546.060

Fax: 050/550.104

Kwartiercommandant (Van Cleven Martin):
Tel.: 050/558.210

Fax: 050/545.357

E-mail.: martin.vancleven@mil.be
Tweede kwartiercommandant:

Tel.: 050/558.228

Wachtlokaal:
Tel.: 050/558.227
E-mail.: Wachtlokaal.zeebrugge@mil.be
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FOD Economie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Centrale Dienst Springstoffen
Koning Albert II-laan 16
North Gate III
1000 Brussel
Tel.: 02/277.51.11 (algemeen nummer)
Fax: 02/277.54.14
- aanvragen vervoersvergunningen, inlichtingen en wetgeving:
E-mail: explo@economie.fgov.be


Dhr. J.-C.Vanderote

Tel.: 02/277.62.09



Mevr. A. De Mulder

Tel.: 02/277.93.86 annelies.demulder@economie.fgov.be

- meldingen transporten/afdeling controle:
Tel.: algemeen 24/24: 02.277.83.90
E-mail: explocontrole@economie.fgov.be


Dhr. M. Goossens

Tel.: 02/277.99.93 GSM: 0479/55.23.86
Fax: 016/25.95.15



Dhr. M. Van Veldhoven Tel.: 02/277.54.56 GSM: 0479/99.00.24



Dhr. L. Beyens



Dhr. G. Bert



Mevr. C. De Lat

Tel.: 02/277.91.49 GSM: 0474/84.12.92
Fax: 02/277.96.54
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FOD Financiën

Inspectie Douane en Accijnzen:
Brugge & Zeebrugge
Gewestelijke Inspectie Douane en Accijnzen
Minister Beernaertstraat 3, 8380 Zeebrugge

Tel.: 02/575.32.20
02/575.86.40
Fax.: 02/579.58.92

Inspectie Douane

Coördinatie Kusthavens

Koning Albert I laan 15 bus 3, 8200 Brugge

Tel.: 02/575.09.86

E-mail: contr.douane.i.brugge@minfin.fed.be
Kant.douane.brugge@minfin.fed.be

Havenbrigade

Verificatiedienst

Kaaibureaus:

102 APM Terminal

050/81.39.73

202 CHZ

050/54.53.47

403 Noordelijk Insteekdok Oost

050/54.43.30

410 Noordelijk Insteekdok West/Vismijn

050/54.58.59

531 Kaaibureau

050/59.81.44

Douanecentrum

Transportzone

050/55.75.55

Adres alle kaaibureaus en magazijnen
Douanecentrum
Minister Beernaertstraat 3, 8380 Zeebrugge

0257/586.20
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Mobiliteit en Vervoer
Maritiem vervoer

Scheepvaartcontrole

Hazmat

1. Kantoor Oostende
Ing. P. Van Lancker, attaché

taakgroepchef Hazmat

Natiënkaai 5, 8400 Oostende
Tel.: 059/56.14.62
Fax: 059/56.14.74
GSM: 0476/90.90.33

2. Kantoor Zeebrugge
Kustlaan 118, 8380 Zeebrugge
Tel.: 050.54.47.07
Fax: 050/54.76.29

3. Kantoor Antwerpen
Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen
Tel.: 03/229.00.60
Fax: 03/229.00.65

4. Permanentie Hazmat: Request collector: algemene informatie. Zie ook Informatienota 3.


Per e-mail:

hazmat.mar@mobilit.fgov.be



Per fax:

00 32 (0)59/56.14.74



GSM.:

0476/90.90.33
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WEG en SPOOR VERVOER
Spoorwegen/RID


FOD Mobiliteit en Vervoer ADR/RID (stuk dat federaal blijft)
Dienstverantwoordelijke: Martine Serbruyns
martine.serbruyns@mobilit.fgov.be
Tel.: 02 277 36 33
GevaarlijkeGoederen@mobilit.fgov.be

Wegtransport/ADR
Mobiliteit en vervoer Vlaanderen
Roel Noé

roel.noe@mow.vlaanderen.be

02/553.78.45

Danny Cool

danny.cool@mow.vlaanderen.be

Algemeen

secretariaat.pco@mow.vlaanderen.be

Binnenvaart/ADN
Pieter Lenaers

pieter.lenaers@mow.vlaanderen.be

Departement mobiliteit en openbare werken
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
DAB Loodswezen
Loodsbestellingen:
Pierre Vandammehuis, Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge
Gsm:

0478/58.21.10

Fax:

050/35.78.12 (Loodsbestellingen)

(VHF-kanaal 9)

Directie loodswezen:
Kapt. A. Pels

050/55.77.36
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Dienst administratie:
Doverlaan 7 bus 2, 8380 Zeebrugge
Fax:

050/55.77.33

Tel:

050/55.77.03

Afdeling Scheepvaartbegeleiding:
Radarcentrale Zeebrugge
Westelijke Havendam, 8380 Zeebrugge
Tel.:

050/55.08.01

Fax:

050/54.74.00

Contact persoon:
Johan deman
Tel.:

+31/118.424.724

GSM:

+31/6.538.97.595

E-mail:

johan.deman@schelderadar.net

Web:

http://www.vts-scheldt.net
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu

FOD

Volksgezondheid

Brussel:
Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel
Tel.:

02/524.97.97

E-mail:

info@gezondheid.belgie.be

Herlinde Van Houtte
E-mail:

Info_environment@health.fgov.be

herlinde.vanhoutte@milieu.belgië.be

Gent:
Kulterpoort, Ketelvest 26, bus 201, 9000 Gent
Tel.:

02/524.99.76 of 02/524.78.55

Havengezondheidsinspecteur:

Dhr. D. Damman

GSM:

0475/44.00.55

Fax:

02/524.99.01

E-mail:

dion.damman@health.fgov.be

Havenbedrijf
MBZ - Maatschappij van de Brugse Zeehaven
Tel.: 050/54.32.11
Hoofdzetel: Pierre Vandammehuis
Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge
Fax: 050/54.32.24
E-mail: mbz@zeebruggeport.be
Website: www.zeebruggeport.be
BTW: BE-0205.097.392
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Havenkapiteinsdienst
Bedieningsgebouw P. Vandammesluis
Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge
TEL.

050/54.68.67

Fax: 050/54.32.49
E-mail: hkd@mbz.be
Havenkapitein

050/54.32.40

Administratieve diensten

050/54.32.40

Port Control/Zeestation

050/54.68.67

Kaaimeester

050/55.26.61 of 0497/494.470

Pierre Vandammesluis (Sluismeester)

050/54.32.31 of 0477/403.483

Visartsluis

050/54.40.12

Hulpdiensten

Brandweer
Dringende oproepen
Brugge
e-mail:
fax:

112

Pathoekeweg 215, 8000 Brugge
brandweer.administratie@zone1.be

of

050/44.84.84
centrale.brugge@zone1.be
050/31.23.30 (24u/24)

Blankenberge Vredelaan 27, 8370 Blankenberge
Fax:

050/41.10.10 of 050/41.10.46
050/40.00.10

Knokke-Heist Brandweerstraat 7, 8300 Knokke-Heist
e-mail:
brandweer@knokke-heist.be

050/63.03.60

Civiele bescherming
Parkweg 1, 8490 Jabbeke
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Tel.:

050/81.58.41

Fax.:

050/81.38.45

E-mail:

johan.boydens@ibz.fgov.be

Duikongevallen
Centraal nummer:

050/55.87.13

Lokaal nummer:

050/55.86.89

Europees noodnummer
Centraal nummer:

112

Rode Kruis:

105

Vlaams Kruis:

057/20.75.75

Zeereddingsdiensten
Centraal nummer:

059/70.11.00

MRCC Oostende
E-mail:

050/55.08.01
mrcc@mrcc.be

Kustwacht

Kapt. Réjane Gyssens
E-mail

050/35.52.39
Rejane.gyssens@mow.vlaanderen.be

Lokaal nummer:

050/41.97.97 of 496/54.32.99

Info:

050/41.29.07

IVA - Maritieme Dienstverlening en Kust

Afdeling Kust
Administratief centrum
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende
Tel:

059/55.42.11

Fax:

059/50.70.37
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E-mail:

kust@vlaanderen.be

Algemeen-Directeur: Ir. K. Bernaert
Juridisch advies: C. Lootens
Hydrografie en hydrometeo: J. Van Ophem + S. deleu
Kust: K. Vanparys
Kustjachthavens: Ing. S. Timmermans
E-mail:

059/55.42.96
steve.timmermans@mow.vlaanderen.be

Algemeen Beleid

02/553.71.02

Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust
Tel.:

02/553.77.08

Afdeling Haven- en Waterbeleid
Tel.:

02/553.77.36

Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium
Tel.:

03/224.60.35

Afdeling Scheepvaartbegeleiding
Tel.:

059/56.63.11

DAB Vloot
Tel.:
Fax:
E-mail:

059/56.63.11
059/56.63.15
vloot@vlaanderen.be

DAB Loodswezen
Tel.:
E-mail:

03/222.08.77
info@loodswezen.be

Afd. Maritieme toegang
Tel.:
Fax:
E-mail:

03/222.08.25
03/231.20.62
maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be

Afd. Bovenschelde
Tel.:

09/292.12.11

Afd. Zeeschelde
Tel.:
Fax:
Email:

03/224.67.11
03/224.67.05
zeeschelde@wenz.be
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Afd. Maas & Albertkanaal
Tel.:
Fax
E-mail:
Gew. Havencommissariaat
Tel.:

011/29.84.00
011/22.12.77
info@descheepvaart.be
02/553.75.81

Nautische commissie bij de rechtbank van koophandel
Groenendaallaan 103/105, 8170 Merksem
Tel.:

03/644.01.00

Fax:

03/644.15.93

Kapt. Y. Beeckman

0495/26.72.28

Kapt. M. Seynaeve

0495/26.72.29

Kapt. H. Vereecken

0495/26.72.30

Kapt. B. Desmet

0496/26.72.31

OVAM - Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse
gewest

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
Tel.:

015/28.42.84

Fax:

015/20.32.75

Telex:

65987 (OVAM B)

E-mail:

info@ovam.be

Website:

www.ovam.be

Contactpersonen:
Dhr. Johan Verlinden
Tel.:
Dhr. Peter Van den Dries
Tel.:
E-mail:
Mevr. Gudrun Janssens
Tel.:

Import & Export sloopschepen-voertuigwrakken.
015/28.43.67
Havenontvangstinstallaties en vrijstellingen scheepsafval.
015/28.42.92
pvddries@ovam.be
015/28.43.61
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GSM:
E-mail

045/49.42.93
gudrun.janssens@ovam.be

Dhr. Koen Smeers
Tel.:
E-mail:

015/28.43.04
Koen.smeers@ovam.be

Provinciebestuur

Federale Openbare Dienst Binnenlandse Zaken

050/40.58.11

Diensten van de Gouverneur
Kabinet Gouverneur
Burg 3, 8000 Brugge
Gouverneur: Dhr. Carl Decaluwé

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge

050/40.31.11

Vervoer van wapens
Provinciale wapendiensten West-Vlaanderen
FAC Kamgebouw
Koning Albert I-laan 1/5 bus 6
8200 Brugge
Tel.:
Fax:
E-mail:

050/301.611
050/301.600
wapens@west-vlaanderen.be

Veiligheidsadviseurs Zeebrugse/Brugse Bedrijven
Overkoepelende organen:
IOVAZ Informeel Overleg Veiligheids Adviseurs Zeebrugge info@iovaz.be
BESAA Belgian Safety Advisors Association

info@besaa.be

APM Terminals

David.vanpelt@indago.be

David Van Pelt

www.besaa.be
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03/542.50.25

0495/24.83.27

Interne verantwoordelijke

zeebrugge.execution@apmterminals.com
0473/54.44.28

C.Ro Ports Zeebrugge Marianne Vermeulen

marianne.vermeulen@croports.com 03/829.92.57
0471/92.10.03

ECS

Jan Vrielynck

Jan.Vrielynck@ecs.be

0475/99.92.16

ICO

Niek Provoost

niek.provoost@icoterminals.com

0473/44.91.10

Christophe Van Maele Christophe.vanmaele@icoterminals.com
0477/52.95.95
LC FORWARDING

Macotruck

Rik Debusschere

r.debusschere@lc-forwarding.be

Pieter Vandenberghe pieter.vandenberghe@sdsbo.com

050/55.94.85
0475/56.93.79
050/59.05.42
0475/98.49.65

Mammoet Ferry Transport David Pauwels

david.pauwels@mammoetferry.com 050/55.96.47
0478/32.00.71

Middlegate Europe Michel Vandenbroucke

michel.vandenbroucke@middlegate.eu 050/25.04.73

P&O Ferries Zeebrugge

geert.frans@gcadvice.be

Geert Frans

Interne verantwoordelijke

0475/58.22.03
050/542.266

Dutymanager.zeebrugge@poferries.com
PSA Zeebrugge

Thierry Janssens

preventie@psa-zeebrugge.be

050/80.22.30

(CHZ en ZIP)

Paul De Vuyst

preventie@psa-zeebrugge.be

050/80.22.30

9.4 BIJLAGE 4: AANGIFTE GEVAARLIJKE GOEDEREN, VORM EN INHOUD
De aangifte kan gebeuren op twee manieren:


via ZEDIS



via EDI

Deze berichten kunnen gezonden worden via het EDI-netwerk (systeem voor elektronische
aangepaste gegevensuitwisseling in het havengebied van Antwerpen).
Voor de technische opmaak van een EDI-bericht gelieve PORTHUS (DESCARTES GROUP) te
raadplegen (Brouwersvliet 33/8 2000 Antwerpen tel 03/80.00.600, fax 03/232 45 26, e-mail:
support@descartes.com ).
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Terzake worden codes toegekend aan de scheepsagenten door ZEDIS of Havenbedrijf Antwerpen
(APICS).
Toelichtingen over ZEDIS en codes worden verstrekt door de informatica dienst van MBZ (tel.:
050/54.32.51 of 050/54.32.11)
De structuur van het IFTDGN (International Forwarding and Transport Dangerous Goods
Notification) bericht wordt gebruikt door de aangever naar de Havenkapiteinsdienst toe en
eventueel naar de tweede aangever toe.
Desgewenst kan een aangever het IFTDGN-bericht laten inzenden door een derde. Terzake dient
voorafgaandelijk een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen overgemaakt aan de
Havenkapiteinsdienst.
Aangezien de behoorlijke gemachtigde in veel gevallen het dossier niet zelf daadwerkelijk opvolgt,
kunnen de agenten in de elektronische aangiften bijkomend de naam van een contactpersoon
invullen, die desgewenst onmiddellijk bijkomende inlichtingen kan verschaffen.
Vorm en inhoud:
Desbetreffende aangiften dienen, te voldoen aan de voorgeschreven normen.
Identificatie van het schip.
De aangevende scheepsagent is steeds verplicht om de volgende gegevens op te geven ter
identificatie van het zeeschip:
(a) verblijfsnummer zeeschip
(b) IMO nummer zeeschip of ENI binnenschip

OFWEL de volgende drie gegevens samen
(a) naam zeeschip
+ (b) vermoedelijke begindatum vertoef zeeschip in het havengebied
+ (c) vermoedelijke einddatum vertoef zeeschip in het havengebied

OFWEL de volgende vier gegevens samen
(a) naam zeeschip
+ (b) vermoedelijke begindatum vertoef zeeschip in het havengebied
+ (c) vermoedelijke einddatum vertoef zeeschip in het havengebied
+ (d) IMO-nummer zeeschip
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Identificatie van de goederen
(1) Goederen waarop de IMDG-code van toepassing is:
(a)

minimum gegevens:
Nettogewicht van de gevaarlijke goederen
Export of import
Container- of unitnummer
Datum in
UN-nummer(s)
Proper Shipping Name
IMDG-klasse(n) (etiketnummers)
Verpakkingsgroep
Marine Pollutant
Verantwoordelijke scheepsagent/rederij

Waarbij, voor goederen van de klasse 1:
IMDG-klasse, subclasse + compatibiliteitsgroep en UN-nummer;
voor volgende UN-nummers tevens het kaliber: 0012, 0014, 0276, 0300, 0338, 0339, 0345, 0405,
0424, 0425.
bv. 1.4S, 0012, kaliber 13,2 mm;
(b)

eventueel vlampunt met bijvoeging C of F.

(c)

aantal + buitenverpakking en, indien gekend, binnenverpakking. Terzake geldt dat voor
technisch zuiver ammoniumnitraat (IMDG-klasse 5.1 UN 1942) enkel en alleen de in de
IMDG-code
voorkomende verpakkingscode mag gebruikt worden. (zie sectie III).

(d)

indien de aangifte betrekking heeft op het laden van een zeeschip: plaats van stuwing aan
boord;

(e)

eventueel nummer van de door de bevoegde overheid afgeleverde transportvergunning.

(2) Goederen van hoofdstuk 17 van de IBC of hoofdstuk 19 van de IGC:
(a)

technische benaming (proper shipping name) van het product;
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(b)

UN-nummer (of 0000 indien geen UN-nummer is toegekend aan het product)

(c)

vermelding 0.00 als klasse

(d)

type verpakking goederen - unpacked (code NE); aantal: 0

(e)

nettogewicht.

Gelet op de verschillen in verwerking bij de Havenkapiteinsdienst van de aangiften betrekking
hebbende op verpakte of bulkgoederen, dienen zij steeds apart ingediend te worden.

(3) IMSBC-Code:
(a)

bulk cargo shipping name

(b)

UN-nummer (of 0000 indien geen UN-nummer is toegekend aan het product)

(c)

vermelding 0.00 als klasse

(d)

type verpakking goederen - unpacked (code NE); aantal: 0

(e)

nettogewicht.

Gelet op de verschillen in verwerking bij de Havenkapiteinsdienst van de aangiften die betrekking
hebben op verpakte of bulkgoederen, dienen zij steeds apart ingediend te worden.

(4) Verontreinigende goederen:
(a)

technische benaming (proper shipping name) van het product;

(b)

UN-nummer (of 0000 indien geen UN-nummer is toegekend aan het product)

(c)

vermelding 0.00 als klasse

(d)

type verpakking goederen - unpacked (code NE); aantal: 0

(e)

nettogewicht.

Gelet op de verschillen in verwerking bij de Havenkapiteinsdienst van de aangiften die betrekking
hebben op verpakte of bulkgoederen, dienen zij steeds apart ingediend te worden.
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9.5 BIJLAGE 5: AANVRAAG BEHANDELEN VAN AMMONIUMNITRAAT
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.6 BIJLAGE 6: AANVRAAG BEHANDELEN VAN ZEER TOXISCHE GASSEN
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.7

BIJLAGE 7: AANVRAAG BEHANDELEN VAN RADIOACTIEVE STOFFEN
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.8 BIJLAGE 8: AANVRAAG BEHANDELEN VAN SPRINGSTOFFEN
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.9 BIJLAGE 9: AANVRAAG AFWIJKING OP DE ‘CODEX’ VOOR
GEVAARLIJKE GOEDEREN
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.10 BIJLAGE 10: AANVRAAG VOOR HET UI TVOEREN VAN WARM WERK
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.11 BIJLAGE 11: WIJZE VAN BEHANDELEN VAN DE PRODUCTEN VAN DE
IMDG-KLASSEN 2, 4, 5, 6, 8 EN 9 (VERPAKTE GOEDEREN)
UN nr Wijze van
behandelen

UN nr Wijze van
behandelen

UN nr Wijze van
behandelen
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UN nr Wijze van
behandelen

1001 R

1027 R

1052 A3

1077 R

1002 A3

1028 A3

1053 BV ZTG

1078 A3

1003 A3

1029 A3

1055 R

1079 BV ZTG

1005 R

1030 R

1056 A3

1080 A3

1006 A3

1032 R

1057 R

1081 R

1008 BV ZTG

1033 R

1058 A3

1082 R

1009 A3

1035 R

1060 R

1083 R

1010 R

1036 R

1061 R

1085 R

1011 R

1037 R

1062 R

1086 R

1012 R

1038 R

1063 R

1087 R

1013 A3

1039 R

1064 R

1089 R

1016 R

1040 R/BV MBZ

1065 A3

1092 R(¹)

1017 BV ZTG

1041 R

1066 A3

1098 R(¹)

1018 A3

1043 A3

1067 BV ZTG

1135 A3

1020 A3

1044 A3

1069 BV ZTG

1143 R(¹)

1021 A3

1045 BV ZTG

1070 A3

1163 R(¹)

1022 A3

1046 A3

1071 R

1181 A3

1023 R

1048 BV ZTG

1072 A3

1182 R(¹)

1026 BV ZTG

1049 R

1073 A3

1183 R

1050 R

1075 R

1185 R(¹)

1051 R(¹)

1076 BV ZTG

1199 A3
1204 BV SPR
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1238 R(¹)

1295 R

1341 A3

1373 A3

1239 R(¹)

1309 A3

1343 A3

1374 A3

1242 R

1310 BV SPR

1344 BV SPR

1376 A3

1244 R(¹)

1312 A3

1345 A3

1378 A3

1251 R(¹)

1313 A3

1346 A3

1379 A3

1259 R

1314 A3

1347 BV SPR

1380 R

1295 R

1318 A3

1348 BV SPR

1381 R

1309 A3

1320 BV SPR

1349 BV SPR

1382 A3

1310 BV SPR

1321 BV SPR

1350 A3

1383 R

1312 A3

1322 BV SPR

1352 A3

1384 A3

1313 A3

1323 A3

1353 A3

1385 A3

1314 A3

1324 A3

1354 BV SPR

1386 A3

1318 A3

1325 ALG

1355 BV SPR

1387 A3

1320 BV SPR

1326 A3

1356 BV SPR

1389 A3

1321 BV SPR

1327 A3

1357 BV SPR

1390 A3

1322 BV SPR

1328 A3

1358 A3

1391 ALG(³)

1323 A3

1330 A3

1360 A3

1392 A3

1324 A3

1331 A3

1361 A3

1393 A3

1325 ALG

1332 A3

1362 A3

1394 A3

1326 A3

1333 A3

1363 A3

1395 A3

1327 A3

1334 A3

1364 A3

1396 A3

1239 R(¹)

1336 BV SPR

1365 A3

1397 A3

1242 R

1337 BV SPR

1366 R

1398 A3

1244 R(¹)

1338 A3

1369 R

1400 A3

1251 R(¹)

1339 A3

1370 R

1401 A3

1259 R

1340 A3

1372 A3

1402 A3
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1403 A3

1437 A3

1469 A3

1498 A3

1404 A3

1438 A3

1470 A3

1499 A3

1405 A3

1439 A3

1471 A3

1500 A3

1407 A3

1442 A3

1472 A3

1502 A3

1408 A3

1444 A3

1473 A3

1503 A3

1409 A3

1445 A3

1474 A3

1504 A3

1410 A3

1446 A3

1475 A3

1505 A3

1411 ALG(³)

1447 A3

1476 A3

1506 A3

1413 A3

1448 A3

1477 ALG

1507 A3

1414 A3

1449 A3

1479 ALG

1508 A3

1415 A3

1450 ALG

1481 ALG

1509 A3

1417 A3

1451 A3

1482 ALG

1510 A3

1418 A3

1452 A3

1483 ALG

1511 A3

1419 A3

1453 A3

1484 A3

1512 (2)

1420 A3

1454 A3

1485 A3

1513 A3

1421 A3

1455 A3

1486 A3

1514 A3

1422 A3

1456 A3

1487 A3

1515 A3

1423 R

1457 A3

1488 A3

1516 A3

1426 A3

1458 A3

1489 A3

1517 BV SPR

1427 A3

1459 A3

1490 A3

1541 A3

1428 A3

1461 ALG

1491 A3

1544 A3

1431 A3

1462 ALG

1492 A3

1545 A3

1432 A3

1463 A3

1493 A3

1546 A3

1433 A3

1465 A3

1494 A3

1547 A3

1435 A3

1466 A3

1495 A3

1548 A3

1436 A3

1467 A3

1496 A3

1549 A3
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1550 A3

1580 A3

1608 A3

1642 A3

1551 A3

1581 BV ZTG

1611 A3

1643 A3

1553 A3

1582 BV ZTG

1612 BV ZTG

1644 A3

1554 A3

1583 ALG

1613 A3

1645 A3

1555 A3

1585 A3

1614 A3

1646 A3

1556 A3

1586 A3

1616 A3

1647 A3

1557 A3

1587 A3

1617 A3

1649 ALG(³)

1558 A3

1588 ALG

1618 A3

1650 A3

1559 A3

1589 BV ZTG

1620 A3

1651 A3

1560 A3

1590 A3

1621 A3

1652 A3

1561 A3

1591 A3

1622 A3

1653 A3

1562 A3

1593 A3

1623 A3

1654 A3

1564 ALG

1594 A3

1624 A3

1655 A3

1565 A3

1595 A3

1625 A3

1656 A3

1566 A3

1596 A3

1626 A3

1657 A3

1567 A3

1597 A3

1627 A3

1658 A3

1569 A3

1598 A3

1629 A3

1659 A3

1570 A3

1599 A3

1630 A3

1660 BV ZTG

1571 BV SPR

1600 A3

1631 A3

1661 A3

1572 A3

1601 A3

1634 A3

1662 A3

1573 A3

1602 A3

1636 A3

1663 A3

1574 A3

1603 A3

1637 A3

1664 A3

1575 A3

1604 A3

1638 A3

1665 A3

1577 A3

1605 A3

1639 A3

1669 A3

1578 A3

1606 A3

1640 A3

1670 A3

1579 A3

1607 A3

1641 A3

1671 A3
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1672 A3

1704 A3

1738 A3

1764 A3

1673 A3

1707 A3

1739 A3

1765 A3

1674 A3

1708 A3

1740 A3

1766 A3

1677 A3

1709 A3

1741 R

1767 A3

1678 A3

1710 A3

1742 A3

1768 A3

1679 A3

1711 A3

1743 A3

1769 A3

1680 A3

1712 A3

1744 A3

1770 A3

1683 A3

1713 A3

1745 A3

1771 A3

1684 A3

1714 A3

1746 A3

1773 A3

1685 A3

1715 A3

1747 A3

1774 A3

1686 A3

1716 A3

1748 A3

1775 A3

1687 A3

1718 A3

1749 BV ZTG

1776 A3

1688 A3

1719 A3

1750 A3

1777 A3

1689 R/BV MBZ

1722 A3

1751 A3

1778 A3

1690 A3

1724 A3

1752 A3

1779 A3

1691 A3

1725 A3

1753 A3

1780 A3

1692 A3

1726 A3

1754 A3

1781 A3

1693 A3

1727 A3

1755 A3

1782 A3

1694 A3

1728 A3

1756 A3

1783 A3

1695 A3

1729 A3

1757 A3

1784 A3

1697 A3

1730 A3

1758 A3

1786 A3

1698 A3

1731 A3

1759 A3

1787 A3

1699 A3

1732 A3

1760 A3

1788 A3

1700 A3

1733 A3

1761 A3

1789 A3

1701 A3

1736 A3

1762 A3

1790 A3

1702 A3

1737 A3

1763 A3

1791 A3
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1792 A3

1824 A3

1855 R

1905 A3

1793 A3

1825 A3

1856 A3

1906 A3

1794 A3

1826 A3

1857 A3

1907 A3

1796 A3

1827 A3

1858 A3

1908 A3

1798 A3

1828 A3

1859 BV ZTG

1911 BV ZTG

1799 A3

1829 A3

1860 R

1912 R

1800 A3

1830 A3

1868 A3

1913 A3

1801 A3

1831 A3

1869 A3

1916 A3

1802 A3

1832 A3

1870 A3

1923 A3

1803 A3

1833 A3

1871 A3

1928 ALG (³)

1804 A3

1834 A3

1872 A3

1929 A3

1805 A3

1835 A3

1873 A3

1931 A3

1806 A3

1836 A3

1884 A3

1932 A3

1807 A3

1837 A3

1885 A3

1935 R

1808 A3

1838 A3

1886 A3

1938 A3

1809 A3

1839 A3

1887 A3

1939 A3

1810 A3

1840 A3

1888 A3

1940 A3

1811 A3

1841 A3

1889 A3

1941 A3

1812 A3

1843 A3

1891 A3

1942 BV AMM N

1813 A3

1845 A3

1892 A3

1944 A3

1814 A3

1846 A3

1894 A3

1945 A3

1816 A3

1847 A3

1895 A3

1950 A3

1817 A3

1848 A3

1897 A3

1951 A3

1818 A3

1849 A3

1898 A3

1952 R

1819 A3

1851 A3

1902 A3

1953 R

1823 A3

1854 R

1903 ALG

1954 R
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1955 R

1982 A3

2023 A3

2077 A3

1956 A3

1983 A3

2024 A3

2078 A3

1957 R

1984 A3

2025 A3

2079 A3

1958 A3

1990 A3

2026 A3

2186 (²)

1959 R

1994 R(¹)

2027 A3

2187 A3

1961 R

2000 A3

2028 A3

2188 BV ZTG

1962 R

2001 A3

2029 A3

2189 BV ZTG

1963 A3 (nota 4)

2002 A3

2030 A3

2190 BV ZTG

1964 R

2004 R

2031 A3

2191 BV ZTG

1965 R

2005 R

2032 A3

2192 BV ZTG

1966 (nota 4, 5)

2006 A3

2033 A3

2193 A3

1967 R

2008 A3

2034 R

2194 BV ZTG

1968 ALG

2009 A3

2035 R

2195 BV ZTG

1969 R

2010 A3

2036 A3

2196 BV ZTG

1970 A3

2011 A3

2037 R

2197 R

1971 R

2012 A3

2038 A3

2198 BV ZTG

1972 BV MET/R

2013 A3

2044 R

2199 BV ZTG

1973 A3

2014 A3

2051 A3

2200 R

1974 A3

2015 A3

2054 A3

2201 A3

1975 BV ZTG

2016 R

2059 BV SPR

2202 BV ZTG

1976 A3

2017 R

2067 BV AMM N

2203 R

1977 A3

2018 A3

2071 BV AMM N

2204 BV ZTG

1978 R

2019 A3

2073 R

2205 A3

1979 A3

2020 A3

2074 A3

2206 A3

1980 A3

2021 A3

2075 A3

2208 A3

1981 A3

2022 A3

2076 A3

2209 A3
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2210 A3

2258 A3

2308 A3

2422 A3

2211 A3

2259 A3

2311 A3

2424 A3

2212 A3

2261 A3

2312 A3

2426 (²)

2213 A3

2262 A3

2315 A3

2427 A3

2214 A3

2264 A3

2316 A3

2428 A3

2215 A3

2267 A3

2317 A3

2429 A3

2216 A3

2269 A3

2318 A3

2430 A3

2217 A3

2272 A3

2320 A3

2431 A3

2218 A3

2273 A3

2321 A3

2432 A3

2224 A3

2274 A3

2322 A3

2433 A3

2225 A3

2279 A3

2326 A3

2434 A3

2226 A3

2280 A3

2327 A3

2435 A3

2232 A3

2281 A3

2328 A3

2437 A3

2233 A3

2285 A3

2331 A3

2438 R(¹)

2235 A3

2289 A3

2334 R(¹)

2439 A3

2236 A3

2290 A3

2337 A3

2440 A3

2237 A3

2291 ALG

2357 A3

2441 R

2239 A3

2294 A3

2382 R(¹)

2442 A3

2240 A3

2295 A3

2401 A3

2443 A3

2248 A3

2299 A3

2407 R(¹)

2444 A3

2249 A3

2300 A3

2417 BV ZTG

2445 R

2250 A3

2304 A3

2418 BV ZTG

2446 A3

2253 A3

2305 A3

2419 R

2447 R

2254 A3

2306 A3

2420 BV ZTG

2448 A3

2257 A3

2307 A3

2421 BV ZTG

2451 A3
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2452 R

2501 A3

2547 A3

2587 A3

2453 R

2502 A3

2548 BV ZTG

2588 A3

2454 R

2503 A3

2552 R

2589 A3

2455 (²)

2504 A3

2555 BV SPR

2590 A3

2463 A3

2505 A3

2556 BV SPR

2591 A3

2464 A3

2506 A3

2557 BV SPR

2599 A3

2465 A3

2507 A3

2558 A3

2600 R

2466 A3

2508 A3

2564 A3

2601 R

2468 A3

2509 A3

2565 A3

2602 A3

2469 A3

2511 A3

2567 A3

2604 A3

2470 A3

2512 A3

2570 A3

2606 R(¹)

2471 A3

2513 A3

2571 A3

2609 A3

2473 A3

2515 A3

2572 A3

2611 A3

2474 A3

2516 A3

2573 A3

2619 A3

2475 A3

2517 R

2574 A3

2623 R

2477 A3

2518 A3

2576 A3

2624 A3

2480 R(¹)

2521 A3

2577 A3

2626 R

2482 ALG(³)

2522 A3

2578 A3

2627 A3

2484 R(¹)

2525 A3

2579 A3

2628 A3

2485 R(¹)

2531 A3

2580 A3

2629 A3

2487 A3

2533 A3

2581 A3

2630 A3

2488 A3

2534 BV ZTG

2582 A3

2642 A3

2490 A3

2538 A3

2583 A3

2643 A3

2491 A3

2542 A3

2584 A3

2644 A3

2495 A3

2545 A3

2585 A3

2645 A3

2496 A3

2546 A3

2586 A3

2446 A3
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2646 A3

2679 A3

2722 A3

2753 A3

2647 A3

2680 A3

2723 A3

2754 ALG(³)

2648 A3

2681 A3

2724 A3

2757 A3

2649 A3

2682 A3

2725 A3

2759 A3

2650 A3

2683 A3

2726 A3

2761 A3

2651 A3

2685 A3

2727 A3

2763 A3

2653 A3

2686 A3

2728 A3

2771 A3

2655 A3

2687 A3

2729 A3

2775 A3

2656 A3

2688 A3

2730 A3

2777 A3

2657 A3

2689 A3

2732 A3

2779 A3

2659 A3

2690 A3

2734 A3

2781 A3

2660 A3

2691 A3

2735 A3

2783 A3

2661 A3

2692 A3

2738 A3

2785 A3

2662 A3

2693 A3

2739 A3

2786 A3

2664 A3

2698 A3

2740 A3

2788 A3

2667 A3

2699 A3

2741 A3

2789 A3

2668 A3

2705 A3

2742 A3

2790 A3

2669 A3

2713 A3

2743 A3

2793 A3

2670 A3

2714 A3

2744 A3

2794 A3

2671 A3

2715 A3

2745 A3

2795 A3

2672 A3

2716 A3

2746 A3

2796 A3

2673 A3

2717 A3

2747 A3

2797 A3

2674 A3

2719 A3

2748 A3

2798 A3

2676 BV ZTG

2720 A3

2750 A3

2799 A3

2677 A3

2721 A3

2751 A3

2800 A3

2678 A3
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2801 ALG

2839 A3

2876 A3

2941 A3

2802 A3

2844 A3

2878 A3

2942 A3

2803 A3

2845 R

2879 A3

2946 A3

2805 A3

2846 R

2880 A3

2948 A3

2806 A3

2849 A3

2881 R

2949 A3

2807 A3

2851 A3

2900 R

2950 A3

2809 A3

2852 BV SPR

2901 BV ZTG

2956 A3

2810 A3

2853 A3

2902 A3

2965 R

2811 A3

2854 A3

2903 A3

2966 A3

2812 A3

2855 A3

2904 A3

2967 A3

2813 A3

2856 A3

2905 A3

2968 A3

2814 R

2857 A3

2907 BV SPR

2969 A3

2815 A3

2858 A3

2920 ALG(³)

2984 A3

2817 A3

2859 A3

2921 ALG

2986 A3

2818 A3

2861 A3

2922 A3

2987 A3

2819 A3

2862 A3

2923 A3

2988 ALG

2820 A3

2863 A3

2925 A3

2989 A3

2821 A3

2864 A3

2926 ALG

2990 R

2822 A3

2865 A3

2927 A3

2991 A3

2823 A3

2869 A3

2928 A3

2992 A3

2826 A3

2870 R

2929 A3

2993 A3

2829 A3

2871 A3

2930 A3

2994 A3

2830 A3

2872 A3

2931 A3

2995 A3

2831 A3

2873 A3

2936 A3

2996 A3

2834 A3

2874 A3

2937 A3

2997 A3

2835 A3

2875 A3

2940 A3

2998 A3

2837 A3
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3005 A3

3066 A3 (Jan2015)

3100 ALG

3126 A3 (nota 5)

3006 A3

3070 R

3101 A3

3127 ALG (nota 5)

3009 A3

3071 A3

3102 A3

3128 A3 (nota 5)

3010 A3

3072 R

3103 A3

3129 A3 (nota 5)

3011 A3

3073 A3

3104 A3

3130 A3 (nota 5)

3012 A3

3076 R

3105 A3

3131 A3 (nota 5)

3013 A3

3077 A3

3106 A3

3132 A3 (nota 5)

3014 A3

3078 A3

3107 A3

3133 ALG (nota 5)

3015 A3

3080 A3

3108 A3

3134 A3

3016 A3

3082 A3

3109 A3

3135 R(¹)

3017 A3

3083 BV ZTG

3110 A3

3136 A3

3018 A3

3084 A3

3111 R

3137 ALG

3019 A3

3085 A3

3112 R

3138 R

3020 A3

3086 A3

3113 R

3139 A3

3023 A3

3087 A3

3114 R

3140 A3

3025 A3

3088 A3

3115 R

3141 A3

3026 A3

3089 A3

3116 R

3142 A3

3027 A3

3090 A3

3117 R

3143 A3

3028 A3

3091 A3

3118 R

3144 A3

3048 A3

3093 A3

3119 R

3145 A3

3051 R

3094 A3

3120 R

3146 A3

3052 R

3095 A3

3121 ALG

3147 A3

3053 R

3096 A3

3122 A3

3148 A3

3055 A3

3097 ALG

3123 A3

3149 A3

3057 R

3098 A3

3124 A3

3150 R

3064 SPR

3099 A3

3125 A3

3151 A3
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3152 A3

3182 A3

3220 A3

3246 A3

3153 R

3183 ALG(³)

3221 ALG

3247 A3

3154 R

3184 ALG(³)

3222 ALG

3249 A3

3155 A3

3185 ALG(³)

3223 A3

3250 A3

3156 A3

3186 ALG(³)

3224 A3

3251 R

3157 A3

3187 ALG(³)

3225 A3

3252 R

3158 A3

3188 ALG(³)

3226 A3

3253 A3

3159 A3

3189 A3

3227 A3

3254 R

3160 R

3190 A3

3228 A3

3255 R

3161 R

3191 A3

3229 A3

3257 A3

3162 R

3192 A3

3230 A3

3258 A3

3163 A3

3194 R

3231 ALG

3259 A3

3164 A3

3200 R

3232 ALG

3260 A3

3166 A3(⁶) (Jan2015)

3205 A3

3233 R

3261 A3

3167 R

3206 A3

3234 R

3262 A3

3168 R

3208 A3

3235 R

3263 A3

3169 R

3209 A3

3236 R

3264 A3

3170 A3

3210 A3

3237 R

3265 A3

3171 A3(6)

3211 A3

3238 R

3266 A3

3172 A3

3212 A3

3239 R (nota 5)

3267 A3

3174 A3

3213 A3

3240 R (nota 5)

3268 BV SPR

3175 ALG(³)

3214 A3

3241 R

3270 A3

3176 A3

3215 A3

3242 R

3275 A3

3178 A3

3216 A3

3243 A3

3276 A3

3179 A3

3218 A3

3244 A3

3277 A3

3180 A3

3219 A3

3245 A3

3278 A3

3181 A3

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

123

3279 A3

3307 R

3348 A3

3378 A3

3280 A3

3308 R

3349 A3

3379 BVSPR

3281 A3

3309 R

3351 A3

3380 BVSPR

3282 A3

3310 R

3352 A3

3381 R

3283 A3

3311 A3

3354 R

3382 R

3284 A3

3312 R

3355 A3

3383 R

3285 A3

3313 R

3356 A3

3384 R

3287 A3

3314 A3

3357 SPR

3385 R

3288 A3

3315 A3

3358 A3

3386 R

3289 A3

3316 A3

3359 A3

3387 R

3290 A3

3317 BV SPR

3360 A3

3388 R

3291 R

3318 R

3361 ALG

3389 R

3292 A3

3319 BV SPR

3362 ALG

3390 R

3293 A3

3320 A3

3363 A3

3391 R

3294 A3

3334 A3

3364 BV SPR

3392 R

3296 A3

3335 A3

3365 BV SPR

3393 R

3297 A3

3337 A3

3366 BV SPR

3394 R

3298 A3

3338 A3

3367 BV SPR

3395 R

3299 A3

3339 A3

3368 BV SPR

3396 R

3300 R

3340 A3

3369 BV SPR

3397 R

3301 ALG(³)

3341 A3

3370 BV SPR

3398 R

3302 A3

3342 A3

3373 R

3399 R

3303 R

3343 BV SPR

3374 R

3400 A3

3304 R

3344 BV SPR

3375 BV SPR

3401 A3

3305 R

3345 A3

3376 BV SPR

3402 A3

3306 R

3347 A3

3377 A3

3403 A3
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3404 A3

3430 A3

3456 A3

3483 R

3405 A3

3431 A3

3457 A3

3484 R

3406 A3

3432 A3

3458 A3

3485 A3

3407 A3

3433 R

3459 A3

3486 A3

3408 A3

3434 A3

3460 A3

3487 A3

3409 A3

3435 A3

3461 R

3488 R

3410 A3

3436 A3

3462 A3

3489 R

3411 A3

3437 A3

3463 A3

3490 R

3413 A3

3438 A3

3464 A3

3491 R

3412 A3

3439 A3

3465 A3

3492 R

3414 A3

3440 A3

3466 A3

3493 R

3415 A3

3441 A3

3467 A3

3495 A3

3416 A3

3442 A3

3468 R

3496 A3

3417 A3

3443 A3

3469 A3

3497 A3

3418 A3

3444 A3

3470 ALG(³)

3498 A3

3419 A3

3445 A3

3471 A3

3499 A3

3420 A3

3446 A3

3472 A3

3500 A3

3421 A3

3447 A3

3473 R

3501 R

3422 A3

3448 A3

3474 SPR

3502 R

3423 A3

3449 A3

3476 R

3503 R

3424 A3

3450 A3

3477 A3

3504 R

3425 A3

3451 A3

3478 R

3505 R

3426 A3

3452 A3

3479 R

3506 A3

3427 A3

3453 A3

3480 A3

Amdt37/2014

3428 A3

3454 A3

3481 A3

3507 A3

3429 A3

3455 A3

3482 R

3508 A3
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3509 A3

3514 A3

3519 A3

3524 A3

3510 A3

3515 A3

3520 A3

3525 A3

3511 A3

3516 A3

3521 A3

3526 A3

3512 A3

3517 A3

3522 A3

3513 A3

3518 A3

3523 A3

Nota's:
(¹) Gelet op het vlampunt geldt voor deze vloeistof de kwantiteitsbeperking voor ontvlambare
vloeistoffen (zie algemene voorschriften).
(²) Vervoer verboden.
(³) Het vlampunt dient opgegeven te worden; als dit lager of gelijk is aan 23° C geldt de
rechtstreekse behandeling en de kwantiteitsbeperking voor ontvlambare vloeistoffen. Zie Sectie II
2.7.3 voor behandeling.
(4) Geval per geval te beslissen door de Havenkapitein.
(5) Enkel mits toestemming de bevoegde nationale overheid (Hazmat).
Opm: 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 z
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)

(⁶) Voertuigen met verbrandingsmotoren, waterstof, compressed natural gas of batterijen:
De indeling van deze goederen in de IMDG-code isonder andere afhankelijk van de wijze waarop het
zeetransport zal doorgaan. (Zie voor UN3166 Special provisions 312, 356, 961 en 962 voor
UN3171 Special provisions 240, 961 en 962 in de amdt. 35 van de IMDG-code).

n tanks moeten ook voldoen aan de eisen van de
overheid rekening houdend met SOLAS regulation II-2/20-1 en SP 961 en SP 962 van de IMDG Code
(zie ook MSC.1/Circ. 1471 van 29 mei 2014).
Om na te gaan of voertuigen die u wil verschepen worden ingedeeld in de IMDG-code onder
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UN3166 of UN3171 kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale overheid (Hazmat) via
hazmat.mar@mobilit.fgov.be

Aangiften:
Voertuigen die ingedeeld zijn onder UN3166 of UN3171, mogen slechts behandeld worden als er
voldaan is aan de aangifteplicht voor gevaarlijk goed (via Zedis)
Verblijfstermijnen:


Voor nieuwe voertuigen die niet in containers vervoerd worden gelden geen
verblijfstermijnen.



Voor voertuigen die verscheept worden in container geldt de verblijfstermijn van 10 dagen
wanneer ze onder UN3166 of UN3171 ingedeeld werden. Indien nodig kan verlengd vertoef
aangevraagd worden (tot maximaal 30 dagen), zie Bijlage
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9.12 BIJLAGE 12: SEGREGATIETABEL
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TOELICHTING bij segregatietabel
- De tabel schrijft algemene scheidingsvoorschriften voor op basis van de gevaarsetiketten.
Daarnaast kunnen individuele kenmerken van de betreffend producten het veilig bij elkaar plaatsen
ervan beïnvloeden. Hiermee dient uiteraard rekening gehouden te worden.
- De IMDG klasse 1 en 7 werden in het schema niet opgenomen omdat zij volgens de Algemene
Voorwaarden noch op kaai noch op achterterreinen mogen vertoeven.
ordt verstaan vracht- en tankvoertuigen, goederen- en tankwagons,
vrachtcontainers en transporttanks.
- De IMDG klasse 6.2 infectueuze stoffen werden in het schema niet opgenomen, voor deze stoffen
dient men steeds voorafgaand contact op te nemen met de Havenkapiteinsdienst.
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9.13 BIJLAGE 13: DOOR DE HAVENKAPITEIN ERKENDE CONTAINER/ROROTERMINALS


C.RO PORTS Brittaniadok kaaien 608-613



P&O terminal kaaien 106-113

9.14 BIJLAGE 14: DOOR DE HAVENKAPITEIN ERKENDE HAZARDOUS
CARGO TRANSFER ZONES (HCTZ)
P&O NSF Limited
Leopold-II Dam
Kaaien 106

C.RO PORTS Zeebrugge
Terminal Brittanniadok
Kaai 608

PSA-ZIP Kaaien 128 - 129
-

Transitloods (ZIP MP)

-

Dangerous Goods Area (ZIP CT)

PSA-CHZ
-

Dwarskaai kaai 204

-

CFS zone

9.15 BIJLAGE 15: ERKENDE FUMIGATIEZONES
9.15.1 BIJLAGE 15.1. FUMIGATIEREGLEMENT, VOORWAARDEN ERKENDE
FUMIGATIEZONE
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1. Definities
1.1. 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.
1.2. maximaal toegestane fumigatieoppervlakte: een afgebakende zone in open lucht, niet zijnde
de openbare weg of een openbare plaats, uitsluitend bestemd voor het begassen en ontluchten van
containers. Deze zone kan van tijdelijke of permanente aard zijn en omvat het fumigatiezone en de
veiligheidszone.
1.3. fumigatiezone: effectief werkgebied voor begassen en ontluchten van containers.
1.4. veiligheidszone: een zone van minimum 10m rond de fumigatiezone waarin geen enkele
activiteit mag plaatsvinden. In deze zone mogen geen containers geplaatst worden.
1.5. 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.
1.6. speciaal erkend gebruiker: de persoon of het bedrijf erkend door de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
overleg. Zij moeten eveneens beschikken over een toelating afgeleverd door de Havenkapitein.
1.7. veiligheidsmap: map waarin alle relevante informatie te vinden is i.v.m. de
fumigatieactiviteiten die op de terminal kunnen plaatsvinden.
1.8. bericht van begassing: document om een begassing aan te kondigen. In dit document wordt
gemeld dat de begassingsfirma de begassing komt uitvoeren op de fumigatiezone.
1.9. vrijzet document: document waarin opdracht wordt gegeven voor het vrijzetten van de
container voor begassing.
1.10. blokkeringsdocument: opdracht om container te blokkeren en niet te verplaatsen totdat door
de speciaal erkend gebruiker een gasvrijgave certificaat wordt afgeleverd
1.11. gasvrijgave certificaat: document opgemaakt door de speciaal erkend gebruiker waarin
verklaard wordt dat de container gasvrij gemeten werd.
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2. Toelating:
Vooraleer met de exploitatie van een fumigatiezone in het havengebied te beginnen, moet
schriftelijk aan de Havenkapitein of zijn vervanger toelating worden gevraagd. Bij deze aanvraag
moeten volgende gegevens worden toegevoegd:

2.1. 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

2.2. De contactgegevens i.v.m. de fumigatiecoördinator en zijn aangestelde (+ volmacht
ondertekend door de hoogste gezagsdrager binnen de firma)

2.3. Plaats waar de veiligheidsmap beschikbaar is

2.4. Signalisatie die gebruikt worden tijdens de fumigatie
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2.5. De fumigatiecoördinator en zijn aangestelde moeten minimum volgende kennis hebben:
- Kennis van het havenreglement met betrekking tot fumigatie.
- Kennis van het Koninklijk Besluit van 1992 houdende reglementering van begassingen.
- Kennis van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen van
biociden.
-

- Basisopleiding EHBO

De Havenkapitein of zijn vervanger behoudt zich het recht voor bijkomende opleidingen op te
leggen.
De door de Havenkapitein of zijn afgevaardigde permanent erkende fumigatiezones zijn
opgenomen in bijlage 15.2

3. Voorwaarden:
3.1. Uitrusting:
3.1.1. 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:
- voorstel tot afbakening fumigatiezone met veiligheidszone wordt voorgelegd aan HKD ter
goedkeuring
- bij de toegangscontrole moeten alle personen die de terminal betreden schriftelijke
informatie ontvangen met betrekking tot de aanwezige fumigatiezone en de te respecteren
veiligheidsvoorschriften.
B. Overige locaties:
Het fumigatiezone met veiligheidszone moet volledig door een omheining met een
minimale hoogte van 2m, bij voorkeur 2,4m worden afgesloten en mag niet toegankelijk
zijn indien er geen activiteiten plaats grijpen.
3.1.2. De maximaal toegestane fumigatieoppervlakte moet gemarkeerd worden.
3.1.3. Op adequate plaatsen rondom de maximaal toegestane fumigatieoppervlakte moeten
borden geplaatst worden met de coördinaten van de fumigatiecoördinator en zijn aangestelde.

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

133

3.1.4. De zone begrepen tussen de afbakening van de veiligheidszone en de begaste containers
moet steeds minimaal 10m bedragen.
3.1.5. Indien er permanent bewaking aanwezig is, moeten de lokalen voor dit personeel minimaal
20m verwijderd zijn van de fumigatiezone.
3.1.6. Elke 50m moeten aan de buitenzijde van de maximaal toegestane fumigatieoppervlakte
waarschuwingsborden worden aangebracht. Deze borden hebben afmetingen van minimaal 1 bij
1m. Met letters van minstens 6 cm moet volgende tekst vermeld worden in de taal van de streek
verboden toegang
wingsbord draagt een doodshoofd,
met gekruiste scheenbeenderen, van tenminste 20 cm. Deze borden hebben zwarte opschriften
met contrasterende achtergrond. 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. Een fumigatiezone aan de waterzijde moet ook als dusdanig herkenbaar zijn vanaf het
water.
3.1.7. Er moet een windzak geplaatst worden die goed zichtbaar is van op de fumigatiezone.
3.1.8. Vermijden om benedenwinds de fumigatiezone te passeren.

3.2. Exploitatie:
3.2.1. De concessionaris verbindt er zich toe de verplichtingen na te leven zoals vermeld in de
fumigatieprocedure.
3.2.2. De fumigatiecoördinator (of zijn aangestelde) moeten steeds een veiligheidsmap ter
beschikking hebben.
Deze map bevat minimaal volgende gegevens:
Karakteristieken i.v.m. de gebruikte gassen (veiligheidsinformatieblad of MSDS)
Voorgeschreven startconcentraties
Relevante wetgeving
Afspraken rond noodprocedures, begassen, vrijgave en blokkeren (fumigatieprocedure)
Contactgegevens van de verantwoordelijken (tel+E-mail)
Erkenning van de Havenkapiteinsdienst
3.2.3. Op eenvoudig verzoek moet de fumigatiecoördinator een geactualiseerde lijst kunnen
voorleggen van de op de fumigatiezone begaste containers.
3.2.4. De fumigatiecoördinator draagt er zorg voor dat de personeelsleden die betrokken zijn bij de
fumigatieactiviteiten hieromtrent een opleiding krijgen.
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3.2.5. Begassingen mogen enkel uitgevoerd worden door een speciaal erkende gebruiker die over
een erkenning beschikt van zowel de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en
Leefmilieu als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Zij moeten tevens beschikken
over een toelating van de Havenkapitein of zijn afgevaardigde.
3.2.6. Stapeling van containers in de fumigatiezone is verboden.
3.2.7. Elke wijziging met betrekking tot de uitbating van de fumigatiezone wordt schriftelijk
gemeld aan de Havenkapiteinsdienst
3.2.8. De fumigatiezone is enkel toegankelijk voor bevoegde personen.

3.3. Fumigatieprocedure:
3.3.1. Verplichtingen speciaal erkende gebruikers:
A. Volgende instanties minstens één werkdag vooraf verwittigen door middel van een bericht van
begassing (zie meldingsformulier in bijlage nrs 15.3, 15.4 en 15.5):
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 Havenkapiteinsdienst;
e) de terminal met opgave van:
1) te gebruiken gas,
2) volledig adres fumigatiezone en tijdstip fumigatie,
3) containernummer.
B. Te fumigeren container vooraf gasdicht maken en toegang container vergrendelen.
C. Nagaan dat personen aanwezig in de fumigatiezone geen gevaar lopen.
D. Container fumigeren.
E. Voorlopige seal aanbrengen.
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F. Container aan de vier zijden voorzien van (goed zichtbare) wettelijke waarschuwingsborden
(volgens Koninklijk Besluit 14-01-1992) waarop:
a) doodshoofd,
b) naam fumigatiefirma,
c) naam + telefoonnummer van de speciaal erkend gebruiker.
G. Gefumigeerde container blokkeren (corner fitting).
H. Blokkeringsdocument (met naam speciaal erkend gebruiker en nummer van het seal) afgeven
+ laten tegen tekenen door fumigatiecoördinator of zijn aangestelde en containernummer aan
terminal bevestigen.
I. Afmelden na fumigatie-activiteiten.
J. 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) waarschuwingsborden op de container verwijderen en passende labels volgens de
betreffende transportwetgeving aanbrengen,
e) aan de fumigatiecoördinator gasvrijgave certificaat afleveren,
f) kopie gasvrij certificaat doorsturen aan HKD voor vrijgave fumigatiezone.
K. Onregelmatigheden, overtredingen en incidenten melden aan de fumigatiecoördinator en de
Havenkapiteinsdienst.

3.3.2. Verplichtingen fumigatiecoördinator (of zijn aangestelde)
A. Te fumigeren containers enkel plaatsen in de erkende fumigatiezone,
B. Te fumigeren containers minstens 10m van gebouwen en terminalafscheiding plaatsen,
C. Te fumigeren containers minstens 20m van plaatsen waar werknemers permanent aanwezig
zijn plaatsen,
D. Toezicht houden op een veilige werkomgeving en in acht nemen van bovenvermelde procedure.
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E. Veiligheidsmap:
a. steeds beschikbaar op een vaste plaats,
b. ter inzage voor alle betrokken werknemers,
c. noodprocedure gekend door alle betrokken werknemers.
F. Een container onder gas mag niet verplaatst of vervoerd worden.
G. In computerbestand aanbrengen welke containers onder gas staan (met welk gas en welke
speciaal erkend gebruiker deze behandeld heeft).
H. De richtlijnen van de speciaal erkend gebruiker doen naleven.
I. Te allen tijde waarborgen dat de speciaal erkend gebruiker op een veilige manier kan werken.
J. Onregelmatigheden, overtredingen en incidenten melden aan de Havenkapiteinsdienst.

Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links
9.15.2 BIJLAGE 15.2 DOOR DE HAVENKAPITEIN ERKENDE FUMIGATIEZONES


APMT kaai 120-121

9.15.3 BIJLAGE 15.3 AANVRAAG BEGASSING
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.16 BIJLAGE 16: NOODPLAN
1.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:
-

interventiebeleid en een
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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 Havenkapiteinsdienst en andere overheidsdiensten, zoals bvb.:
Coördinatiecentrum Provinciaal Gouvernement Brugge,
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (vroeger AMINAL),
Stedelijke Milieudienst,
Brandweer,
enz.
- Wij bevelen aan om 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,
fax, internetaansluiting, enz..
- De vorm en uitzicht van het intern noodplan kan variëren naargelang de activiteiten van het
bedrijf.
- Bij het opstellen van het intern noodplan dient te allen tijde rekening te worden gehouden met de
conflicten die kunnen optreden door 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.
(Okt 2016) Verslag van deze oefeningen moet jaarlijks binnen gebracht worden bij de HKD.

2. Inhoud van het intern noodplan:
De hieronder voorgestelde inhoudsvereisten zijn een indicatie en kunnen aangevuld worden met
bedrijfsspecifieke gegevens.

2.
 kenmerken van gebouwen met aanduiding vluchtwegen en nooduitgangen,
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 kenmerken van de omgeving: toegangswegen, waterwinning,etc.,
 toegangspoorten voor hulpdiensten (aanduiden sleutelkastjes brandweer indien aanwezig),

afdammingsystemen,...),
 elektriciteitskasten, hoogspanning, stoomketels, gasleidingen, opslag gasflessen, etc.,
 hoofdkraan water, hoofdschakelaar gas en elektriciteit,
 bediening afsluitbare spindels riolering,
 Verzamelplaatsen,
 evt. EHBO lokaal,
 Nooddouches,
 Crisiscentrum,
 alle nuttige informatie in geval van een calamiteit.
Een rasterplan wordt opgemaakt en voorafgaand aan de verschillende hulpdiensten bezorgd, om
de locatie van mogelijke incidenten correct te kunnen doorgeven.

2.2. 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), etc.,


directie,



Veiligheidsadviseur,



Preventieadviseur,



Milieucoördinator,



beschikbaarheid bovenvermelde personen 24h/24h, vervanging.

2.3. Opsomming en contactgegevens van te verwittigen externen:
 Brandweer,
 Politie,
 medische hulpverlening,
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 Havenkapiteinsdienst,
 eventueel gemeerde zee- en binnenschepen (waarschuwen bij een noodsituatie),


naburige bedrijven,

 Verzekeringen.

2.4 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.

2.5 Beschrijving van ongevalvastleggen 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, etc.,).

Zie hoofdstuk 1.4 IMDG-code.

2.6 Diverse:


voorhanden zijnde communicatiemiddelen (ook in het crisiscentrum),



noodnummer van het bedrijf,



communicatie met bezoekers, vrachtwagenchauffeurs, contractors, bemanningsleden en
andere.
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2.7 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.

2.8 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.

9.17 BIJLAGE 17: FLOWCHART “INCIDENT GEVAARLIJKE GOEDEREN”
9.17.1 BIJLAGE 17.1: FLOWCHART
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9.17.2 BIJLAGE 17.2: MELDING INCIDENT/ONREGELMATIGHEID MET GEVAARLIJKE
STOFFEN
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links
9.17.3 BIJLAGE 17.3: CHECKLIST VGM-PLAN

Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links
9.17.4 BIJLAGE 17.4: BEVESTIGING VAN HERSTELLING TANKCONTAINER/TRAILER
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.17.5 BIJLAGE 17.5: MOGELIJKE DIENSTEN TE R ONDERSTEUNING BIJ INCIDENT MET
CHEMISCHE PRODUCTEN

EWACS (SGS)

Noorderlaan 87

2030 Antwerpen

03/545.44.00

ESI

Sint-Pietersstraat 6

8906 Ieper

051/249.250

WILCHEM

Burgemeester Keijzerweg 12A 3352 AR Papendrecht (nl) +31/78 6.413.988

BASF

Alarmcentrale

03/569.92.32

Voor bepaalde interventies kan, mits toestemming van de veiligheidsadviseur, beroep gedaan
worden op
TACK

Koggenstraat 19

8380 Zeebrugge
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050/54.75.75

9.18 BIJLAGE 18: HET UITVOEREN VAN BRANDWACHTEN MET
BETREKKING TOT BEHANDELINGEN VAN AMMONIUMNITRAAT EN
GELIJKGESTELDE MENGSELS (SECTIE III): VOORWAARDEN, ERKENDE
BEDRIJVEN.

Bedrijven die bovengenoemde erkenning wensen te verkrijgen dienen te voldoen aan het advies en
de normen opgelegd door de bevoegde brandweerdienst.
De bevestiging van de bevoegde brandweerdienst dient aan de Havenkapitein of zijn afgevaardigde
te worden overgemaakt.

Erkende bedrijven:
Momenteel zijn er geen erkende bedrijven.
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9.19 BIJLAGE 19: VERGELIJKENDE TABEL CLASSIFICATIE IMDG-CODE EN
BELGISCHE REGLEMENTERING OP DE SPRINGSTOFFEN
1. De hieronder vermelde stoffen mogen in gans de haven aan boord gehouden worden en
slechts behandeld worden op kaaien van de voorhaven, mits zij in beide gevallen de maximum
hoeveelheid per schip niet overschrijden. Indien ze onderstaande gewichten overschrijden kan
er hiervan afgeweken worden, zie hiervoor sectie VI artikel 1 Bis.

UN-NR Benaming en beschrijving

IMDGcode

Belgische
reglementering

Maximum
hoeveelheid per
schip

0004

AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd met
minder dan 10 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0005

PATRONEN voor wapens, met springlading

1.1 F

B2

400 kg NEC

0006

PATRONEN voor wapens, met springlading

1.1 E

B3

400 kg NEC

0007

PATRONEN voor wapens, met springlading

1.2 F

B2

400 kg NEC

0009

BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-,
uitstoot- of voortdrijvende lading

1.2 G

B3

400 kg NEC

0010

BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-,
uitstoot- of voortdrijvende lading

1.3 G

B3

400 kg NEC

0012

PATRONEN voor wapens met inert projectiel of
patronen voor kleinkaliberwapens

1.4 S

B 6 (tot kal. 13,2 mm)
onbeperkt
B3 (boven kal. 13,2 mm) 400 kg NEC

0014

LOSSE PATRONEN voor wapens of LOSSE
PATRONEN voor kleinkaliberwapens

1.4 S

B 6 (tot kal. 13,2 mm)
onbeperkt
B3 (boven kal. 13,2 mm) 400 kg NEC

0015

ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-,
uitstoot-, of voortdrijvende lading

1.2 G

B3

400 kg NEC

0016

ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-,
uitstoot-, of voortdrijvende lading

1.3 G

B3

400 kg NEC

0018

TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met
1.2 G
verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

B3

400 kg NEC
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0019

TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met
1.3 G
verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

B3

0020

MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstootof voortdrijvende lading

1.2 K

VERBODEN

0021

MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstootof voortdrijvende lading

1.3 K

VERBODEN

0027

ZWART BUSKRUIT, korrels of poeder

1.1 D

A1

400 kg NEC

0028

ZWART BUSKRUIT, geperst of in pellets

1.1 D

A1

400 kg NEC

0029

SLAGPIJPJES, niet elektrisch

1.1 B

B1

40 kg NEC

0030

SLAGPIJPJES, elektrisch

1.1 B

B1

40 kg NEC

0033

BOMMEN, met springlading

1.1 F

B2

400 kg NEC

0034

BOMMEN, met springlading

1.1 D

B3

400 kg NEC

0035

BOMMEN, met springlading

1.2 D

B3

400 kg NEC

0037

FLITSLICHTBOMMEN

1.1 F

B2

400 kg NEC

0038

FLITSLICHTBOMMEN

1.1 D

B3

400 kg NEC

0039

FLITSLICHTBOMMEN

1.2 G

B3

400 kg NEC

0042

OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje

1.1 D

B 3 of A 2

400 kg NEC

0043

VERSPREIDINGSLADINGEN, ontplofbaar

1.1 D

B3

400 kg NEC
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400 kg NEC

0044

SLAGHOEDJES

1.4 S

B6

onbeperkt

0048

SPRINGLADINGEN

1.1 D

A2

400 kg NEC

0049

FLITSLICHTPATRONEN

1.1 G

B3

400 kg NEC

0050

FLITSLICHTPATRONEN

1.3 G

B3

400 kg NEC

0054

SEINPATRONEN

1.3 G

B3

400 kg NEC

0055

PATROONHULZEN, leeg, met ontsteker

1.4 S

B6

onbeperkt

0056

DIEPTEBOMMEN

1.1 D

B3

400 kg NEC

0059

HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje

1.1 D

B3

400 kg NEC

0060

AANVULLINGSSPRINGLADINGEN

1.1 D

A2

400 kg NEC

0065

SLAGSNOER, buigzaam

1.1 D

B5

1000 kg NEC

0066

SNELKOORD

1.4 G

C

onbeperkt

0070

KABELSNIJDERS, ontplofbaar

1.4 S

B6

onbeperkt

0072

CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE
(CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), bevochtigd
met ten minste 15 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0073

SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE

1.1 B

B1

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
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0075

DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT,
gedesensibiliseerd met ten minste 25 massa-%
niet vluchtig, niet in water oplosbaar
flegmatiseermiddel

0076

1.1 D

vergunning vereist

400 kg NEC

DINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder
1.1 D
dan 15 massa-% water

A2

400 kg NEC

0077

DINITROFENOLATEN van alkalimetalen, droog of
1.3 C
bevochtigd met minder dan 15 massa-% water

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 (DIPCRYLAMINE),
(HEXYL)

1.1 D

A2

400 kg NEC

0081

SPRINGSTOF, TYPE A

1.1 D

A2

400 kg NEC

0082

SPRINGSTOF, TYPE B

1.1 D

A4

1000 kg NEC

0083

SPRINGSTOF, TYPE C

1.1 D

A2

400 kg NEC

0084

SPRINGSTOF, TYPE D

1.1 D

A2

400 kg NEC

0092

GRONDFAKKELS

1.3 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC

0093

FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN

1.3 G

B3

400 kg NEC

0094

FLITSLICHTPOEDER

1.1 G

vergunning vereist

400 kg NEC

0099

SCHEURVORMENDE MIDDELEN, ONTPLOFBAAR,
1.1 D
voor olieboringen, zonder slagpijpje

B3

400 kg NEC

0101

GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND

1.3 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC

0102

SLAGSNOER, met metalen bekleding

1.2 D

B5

1000 kg NEC
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0103

VUURKOORD, kokervormig, met metalen
bekleding

1.4 G

C

onbeperkt

0104

SLAGSNOER MET GERING EFFECT, met metalen
bekleding

1.4 D

B5

1000 kg NEC

0105

VEILIGHEIDSVUURKOORD

1.4 S

B6

onbeperkt

0106

BUIZEN, DETONEREND

1.1 B

B1

40 kg NEC

0107

BUIZEN, DETONEREND

1.2 B

B1

40 kg NEC

0110

OEFENGRANATEN, hand- of geweer-

1.4 S

B3

400 kg NEC

0113

GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEENHYDRAZIN
E, 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

A2

400 kg NEC

0121

ONTSTEKERS

1.1 G

vergunning vereist

400 kg NEC

0124

OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder
slagpijpje

1.1 D

B3

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 tenminste 20 massa-% water of 1.1 A
een mengsel van alcohol en water

vergunning vereist

40 kg NEC

0131

ONTSTEKERS VOOR VUURKOORD

1.4 S

B6

onbeperkt

0132

DEFLAGRERENDE METAALZOUTEN VAN
AROMATISCHE NITROVERBINDINGEN, N.E.G.

1.3 C

vergunning vereist

1000 kg NEC
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0133

MANNITOLHEXANITRAAT (NITROMANNIET),
bevochtigd met ten minste 40 massa-% water of 1.1 D
een mengsel van alcohol en water

A5

1000 kg NEC

0135

KWIKFULMINAAT, bevochtigd met ten minste 20
massa-% water of een mengsel van alcohol en
1.1 A
water

vergunning vereist

40 kg NEC

0136

MIJNEN, met springlading

1.1 F

B2

400 kg NEC

0137

MIJNEN, met springlading

1.1 D

B3

400 kg NEC

0138

MIJNEN, met springlading

1.2 D

B3

400 kg NEC

0143

NITROGLYCERINE, GEDESENSIBILISEERD met ten
minste 40 massa-% niet vluchtig, niet in water
1.1 D
oplosbaar flegmatiseermiddel

vergunning vereist

400 kg NEC

0144

NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL, met
meer dan 1% maar niet meer dan 10%
1.1 D
nitroglycerine

vergunning vereist

400 kg NEC

0146

ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met
minder dan 20 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0147

NITRO-UREUM

1.1 D

A2

400 kg NEC

0150

PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT bevochtigd
met ten minste 25 massa-% water of
gedensibiliseerd met ten minste 15 massa-%
flegmatiseermiddel

1.1 D

A2

400 kg NEC

0151

PENTOLIET, droog of bevochtigd met minder
dan 15 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0153

TRINITROANTINE (PICRAMIDE)

1.1 D

A4

1000 kg NEC

0154

TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), droog of
bevochtigd met minder dan 30 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0155

TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE)

1.1 D

A4

1000 kg NEC

0159

GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT,
bevochtigd met ten minste 25 massa-% water

1.3 C

A3

1000 kg NEC
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0160

ROOKZWAK BUSKRUIT

1.1 C

A3

1000 kg NEC

0161

ROOKZWAK BUSKRUIT

1.3 C

A3

1000 kg NEC

0167

PROJECTIELEN, met springlading

1.1 F

B2

400 kg NEC

0168

PROJECTIELEN, met springlading

1.1 D

B3

400 kg NEC

0169

PROJECTIELEN, met springlading

1.2 D

B3

400 kg NEC

0171

LICHTMUNITIE, met of zonder
verspreidingsuitstoot- of voortdrijvende lading

1.2 G

B3

400 kg NEC

0173

ONTSPANNINGSONTSTEKERS, ONTPLOFBAAR

1.4 S

B6

onbeperkt

0174

KLINKNAGELPATRONEN

1.4 S

B6

onbeperkt

0180

RAKETTEN, met springlading

1.1 F

B2

400 kg NEC

0181

RAKETTEN, met springlading

1.1 E

B3

400 kg NEC

0182

RAKETTEN, met springlading

1.2 E

B3

400 kg NEC

0183

RAKETTEN, met springlading

1.3 C

B3

400 kg NEC

0186

RAKETAANDRIJVINGEN

1.3 C

B3

400 kg NEC

0190

ONTPLOFBARE STOF, MONSTER, die geen
inleispringstof is

0191

HANDSEINMIDDELEN

vergunning vereist

1.4 G

C
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onbeperkt

0192

KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN

1.1 G

B3

400 kg NEC

0193

KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN

1.4 S

B6

onbeperkt

0194

SCHEEPSNOODSIGNALEN

1.1 G

B3

400 kg NEC

0195

SCHEEPSNOODSIGNALEN

1.3 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC

0196

ROOKSIGNALEN

1.1 G

B3

400 kg NEC

0197

ROOKSIGNALEN

1.4 G

C

onbeperkt

0204

DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR

1.2 F

B2

400 kg NEC

0207

TETRANITROANILINE

1.1 D

A2

400 kg NEC

0208

TRINITROFENYLMETHYLNITRAMINE (TETRYL)

1.1 D

A2

400 kg NEC

0209

TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd
met ten minste 30 massa-% water

1.1 D

A4

1000 kg NEC

0212

LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE

1.3 G

B3

400 kg NEC

0213

TRINITROANISOL

1.1 D

A4

1000 kg NEC

0214

TRINITROBENZEEN, droog of bevochtigd met
minder dan 30 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0215

TRINITROBENZOËZUUR, droog of bevochtigd
met ten minste 30 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0216

TRINITRO-m-CRESOL

1.1 D

A2

400 kg NEC
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0217

TRINITRONAFTALEEN

1.1 D

A4

1000 kg NEC

0218

TRINITROFENETOL

1.1 D

A4

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

A4

1000 kg NEC

0220

UREUMNITRAAT, droog of bevochtigd met ten
minste 20 massa-% water

1.1 D

A4

1000 kg NEC

0221

TORPEDOKOPPEN, met springlading

1.1 D

B3

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

A4

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

B1

40 kg NEC

0226

CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(OCTOGEEN, HMX) bevochtigd met ten minste
15 massa-% water

1.1 D

A2

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

B3

400 kg NEC

0238

LIJNWERPRAKETTEN

1.2 G

B3

400 kg NEC

0240

LIJNWERPRAKETTEN

1.3 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC
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0241

SPRINGSTOF, TYPE E

1.1 D

A4

1000 kg NEC

0242

VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT

1.3 C

B3

400 kg NEC

0243

BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met
1.2 H
verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

B4

400 kg NEC

0244

BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met
1.3 H
verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

B4

400 kg NEC

0245

ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met
verspreidings-, uitstoot-, of voortdrijvende
lading

1.2 H

B4

400 kg NEC

0246

ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met
verspreidings-, uitstoot-, of voortdrijvende
lading

1.3 H

B4

400 kg NEC

0247

BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met
1.3 J
verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

vergunning vereist

400 kg NEC

0248

INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN,
met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading

1.2 L

vergunning vereist

400 kg NEC

0249

INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN,
met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
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 lading

1.3 G

B3

400 kg NEC

0255

SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH

1.4 B

B1

40 kg NEC

0257

BUIZEN, DETONEREND

1.4 B

B1

40 kg NEC

0266

OCTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan
15 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0267

SLAGPIJPJES, niet elektrisch

1.4 B

B1

40 kg NEC
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0268

OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE

1.2 B

B1

40 kg NEC

0271

VOORTDRIJVENDE LADINGEN

1.1 C

A3

1000 kg NEC

0272

VOORTDRIJVENDE LADINGEN

1.3 C

B3

400 kg NEC

0275

PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN

1.3 C

B3

400 kg NEC

0276

PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN

1.4 C

B3

400 kg NEC

0277

PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN

1.3 C

B3

400 kg NEC

0278

PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN

1.4 C

B3

400 kg NEC

0279

VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT

1.1 C

B3

400 kg NEC

0280

RAKETAANDRIJVINGEN

1.1 C

B3

400 kg NEC

0281

RAKETAANDRIJVINGEN

1.2 C

B3

400 kg NEC

0282

NITROGUANIDINE (PIKRIET), droog of
bevochtigd met minder dan 20 massa-% water

1.1 D

A2

400 kg NEC

0283

OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje

1.2 D

B3

400 kg NEC

0284

GRANATEN, hand- of geweer, met springlading

1.1 D

B3

400 kg NEC

0285

GRANATEN, hand- of geweer, met springlading

1.2 D

B3

400 kg NEC

0286

RAKETKOPPEN, met springlading

1.1 D

B3

400 kg NEC
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0287

RAKETKOPPEN, met springlading

1.2 D

B3

400 kg NEC

0288

HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT

1.1 D

B5

1000 kg NEC

0289

SLAGSNOER, buigzaam

1.4 D

B5

1000 kg NEC

0290

SLAGSNOER, met metalen bekleding

1.1 D

B5

1000 kg NEC

0291

BOMMEN, met springlading

1.2 F

B2

400 kg NEC

0292

GRANATEN, hand- of geweer, met springlading

1.1 F

B2

400 kg NEC

0293

GRANATEN, hand- of geweer, met springlading

1.2 F

B2

400 kg NEC

0294

MIJNEN, met springlading

1.2 F

B2

400 kg NEC

0295

RAKETTEN, met springlading

1.2 F

B2

400 kg NEC

0296

DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR

1.1 F

B2

400 kg NEC

0297

LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-,
uitstoot- of voortdrijvende lading

1.4 G

B3

400 kg NEC

0299

FLITSLICHTBOMMEN

1.3 G

B3

400 kg NEC

0300

BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-,
uitstoot- of voortdrijvende lading

1.4 G

B 6 (tot kal. 13,2 mm)
onbeperkt
B3 (boven kal. 13,2 mm) 400 kg NEC

0301

TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met
1.4 G
verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading

B3

400 kg NEC

0303

ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-,
uitstoot-, of voortdrijvende lading

B3

400 kg NEC

1.4 G
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0305

FLITSLICHTPOEDER

1.3 G

B3

400 kg NEC

0306

LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE

1.4 G

B3

400 kg NEC

0312

SEINPATRONEN

1.4 G

B3

400 kg NEC

0313

ROOKSIGNALEN

1.2 G

B3

400 kg NEC

0314

ONTSTEKERS

1.2 G

vergunning vereist

400 kg NEC

0315

ONTSTEKERS

1.3 G

B3

400 kg NEC

0316

BUIZEN, NIET DETONEREND

1.3 G

B3

400 kg NEC

0317

BUIZEN, NIET DETONEREND

1.4 G

B6

onbeperkt

0318

OEFENGRANATEN, hand- of geweer-

1.3 G

B3

400 kg NEC

0319

ONTSTEKINGSDOPPEN

1.3 G

B3

400 kg NEC

0320

ONTSTEKINGSDOPPEN

1.4 G

B6

onbeperkt

0321

PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading

1.2 E

B3

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

B6

onbeperkt

0324

PROJECTIELEN, met springlading

1.2 F

B2

400 kg NEC
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0325

ONTSTEKERS

1.4 G

B6

onbeperkt

0326

LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS

1.1 C

B3

400 kg NEC

0327

LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE
PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS

1.3 C

B3

400 kg NEC

0328

PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT
PROJECTIEL

1.2 C

B3

400 kg NEC

0329

TORPEDO'S, MET SPRINGLADING

1.1 E

B3

400 kg NEC

0330

TORPEDO'S, MET SPRINGLADING

1.1 F

B2

400 kg NEC

0331

SPRINGSTOF, TYPE B

1.5 D

A4

1000 kg NEC

0332

SPRINGSTOF, TYPE E

1.5 D

A4

1000 kg NEC

0333

VUURWERK

1.1 G

C -a (vergunning vereist) 400 kg NEC

0334

VUURWERK

1.2 G

C-a (overig) (!!!)
(vergunning vereist)

400 kg NEC

0335

VUURWERK

1.3 G

C - a (overig) (!!!)
(vergunning vereist)

400 kg NEC

C - a spektakel vuurwerk: vergunning
vereist
C - b feestvuurwerk
C - a spektakel vuurwerk: vergunning
vereist
C - b feestvuurwerk

400 kg NEC
onbeperkt

0336

VUURWERK

1.4 G

0337

VUURWERK

1.4 S

0338

LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE
PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS

1.4 C

B 6 (tot kal. 13,2 mm)
onbeperkt
B3 (boven kal. 13,2 mm) 400 kg NEC

0339

PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT
PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEIN
KALIBERWAPENS

1.4 C

B 6 (tot kal. 13,2 mm)
onbeperkt
B3 (boven kal. 13,2 mm) 400 kg NEC
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400 kg NEC
onbeperkt

0340

NITROCELLULOSE, droog of bevochtigd met
minder dan 25 massa-% water (of alcohol)

1.1 D

A2

400 kg NEC

0341

NITROCELLULOSE, onbehandeld of
geplastificeerd met minder dan 18 massa-%
plastificeermiddel

1.1 D

A3

1000 kg NEC

0342

NITROCELLULOSE, bevochtigd met ten minste 25
1.3 C
massa-% alcohol

A5

1000 kg NEC

0343

NITROCELLULOSE, geplastificeerd met ten
minste 18 massa-% plastificeermiddel

1.3 C

A3

1000 kg NEC

0344

PROJECTIELEN, met springlading

1.4 D

B3

400 kg NEC

0345

PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement

1.4 S

B 6 (tot kal. 13,2 mm)
onbeperkt
B3 (boven kal. 13,2 mm) 400 kg NEC

0346

PROJECTIELEN, met verspreidings- of
uitstootlading

1.2 D

B3

400 kg NEC

0347

PROJECTIELEN, met verspreidings- of
uitstootlading

1.4 D

B3

400 kg NEC

0348

PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading

1.4 F

B2

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
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0355

ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.

1.2 L

vergunning vereist

400 kg NEC

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

B1

40 kg NEC

0361

SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH

1.4 B

B1

40 kg NEC

0362

OEFENMUNITIE

1.4 G

B3

400 kg NEC

0363

MUNITIE VOOR BEPROEVINGEN

1.4 G

B3

400 kg NEC

0364

SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE

1.2 B

B1

40 kg NEC

0365

SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE

1.4 B

B1

40 kg NEC

0366

SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE

1.4 S

B1

40 kg NEC

0367

BUIZEN, DETONEREND

1.4 S

B1

40 kg NEC

0368

BUIZEN, NIET DETONEREND

1.4 S

B6

onbeperkt

0369

RAKETKOPPEN, met springlading

1.1 F

B2

400 kg NEC
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0370

RAKETKOPPEN, met verspreidings- of
uitstootlading

1.4 D

B3

400 kg NEC

0371

RAKETKOPPEN, met verspreidings- of
uitstootlading

1.4 F

B2

400 kg NEC

0372

OEFENGRANATEN, hand- of geweer

1.2 G

B3

400 kg NEC

0373

HANDSEINMIDDELEN

1.4 S

C

onbeperkt

0374

DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR

1.1 D

B3

400 kg NEC

0375

DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR

1.2 D

B3

400 kg NEC

0376

ONTSTEKINGSDOPPEN

1.4 S

B6

onbeperkt

0377

SLAGHOEDJES

1.1 B

B1

40 kg NEC

0378

SLAGHOEDJES

1.4 B

B6

onbeperkt

0379

PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER

1.4 C

B6

onbeperkt

0380

PYROFORE VOORWERPEN

1.2 L

vergunning vereist

400 kg NEC

0381

PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN

1.2 C

B3

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
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0385

5-NITROBENZOTRIAZOL

1.1 D

vergunning vereist

400 kg NEC

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 OF HEXANITROSTILBEEN

1.1 D

vergunning vereist

400 kg NEC

0390

TRITONAL

1.1 D

A4

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), GEDENSIBILISEERD met ten
minste 10 massa-% flegmatiseermiddel

1.1 D

A2

400 kg NEC

0392

HEXANITROSTILBEEN

1.1 D

A2

400 kg NEC

0393

HEXOTONAL

1.1 D

A2

400 kg NEC

0394

TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR),
BEVOCTHTIGD met ten minste 20 massa-%water 1.1 D
of een mengsel van alchohol en water

A4

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
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0399

BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND,
1.1 J
met springlading

vergunning vereist

400 kg NEC

0400

BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND,
1.2 J
met springlading

vergunning vereist

400 kg NEC

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

B3

400 kg NEC

0404

FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN

1.4 S

B3

400 kg NEC

0405

SEINPATRONEN

1.4 S

B 6 (tot kal. 13,2 mm)
onbeperkt
B3 (boven kal. 13,2 mm) 400 kg NEC

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

B1

40 kg NEC

0409

BUIZEN, DETONEREND, met
veiligheidsvoorzieningen

1.2 D

B1

40 kg NEC

0410

BUIZEN, DETONEREND, met
veiligheidsvoorzieningen

1.4 D

B1

40 kg NEC

0411

PENTAERYTHRIETTERANITRAAT
(PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT) (PETN) met
ten minste 7 massa-% was

1.1 D

A2

400 kg NEC

0412

PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading

1.4 E

B3

400 kg NEC

0413

LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS

1.2 C

B3

400 kg NEC
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0414

VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT

1.2 C

B3

400 kg NEC

0415

VOORTDRIJVENDE LADINGEN

1.2 C

B3

400 kg NEC

0417

PATRONEN VOOR WAPENS, MET INTERT
PROJECTIEL of PATRONEN VOOR
KLEINKALIBERWAPENS

1.3 C

B3

400 kg NEC

0418

GRONDFAKKELS

1.1 G

B3

400 kg NEC

0419

GRONDFAKKELS

1.2 G

B3

400 kg NEC

0420

FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN

1.1 G

B3

400 kg NEC

0421

FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN

1.2 G

B3

400 kg NEC

0424

PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement

1.3 G

B3

400 kg NEC

0425

PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement

1.4 G

B 6 (tot kal. 13,2 mm)
onbeperkt
B3 (boven kal. 13,2 mm) 400 kg NEC

0426

PROJECTIELEN, met verspreidings- of
uitstootlading

1.2 F

B2

400 kg NEC

0427

PROJECTIELEN, met verspreidings- of
uitstootlading

1.4 F

B2

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
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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

B3

400 kg NEC

0435

PROJECTIELEN, met verspreidings- of
uitstootlading

1.4 G

B3

400 kg NEC

0436

RAKETTEN, met uitstootlading

1.2 C

B3

400 kg NEC

0437

RAKETTEN, met uitstootlading

1.3 C

B3

400 kg NEC

0438

RAKETTEN, met uitstootlading

1.4 C

B3

400 kg NEC

0439

HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje

1.2 D

B3

400 kg NEC

0440

HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje

1.4 D

B3

400 kg NEC

0441

HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje

1.4 S

B3

400 kg NEC

0442

SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE
DOELEINDEN, zonder slagpijpje

1.1 D

B3

400 kg NEC

0443

SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE
DOELEINDEN, zonder slagpijpje

1.2 D

B3

400 kg NEC

0444

SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE
DOELEINDEN, zonder slagpijpje

1.4 D

B3

400 kg NEC

0445

SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIELE
DOELEINDEN, zonder slagpijpje

1.4 S

vergunning vereist

1000 kg NEC

0446

PATROONHULZEN, MEERBRANDEND, LEEG,
ZONDER ONSTEKER

1.4 C

A3

1000 kg NEC
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0447

PATROONHULZEN, MEERBRANDEND, LEEG,
ZONDER ONSTEKER

1.3 C

A3

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

B3

400 kg NEC

0452

OEFENGRANATEN, hand- of geweer-

1.4 G

B3

400 kg NEC

0453

LIJNWERPRAKETTEN

1.4 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC

0454

ONTSTEKERS

1.4 S

B6

onbeperkt

0455

SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH

1.4 S

B1

40 kg NEC

0456

SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH

1.4 S

B1

40 kg NEC

0457

SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN

1.1 D

B3

400 kg NEC

0458

SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN

1.2 D

B3

400 kg NEC

0459

SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN

1.4 D

B3

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
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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

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

40 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
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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

A2

400 kg NEC

0484

CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(OCTOGEEN), (HMX), GEDESENSIBILISEERD

1.1 D

A2

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

B3

400 kg NEC

0487

ROOKSIGNALEN

1.3 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC

0488

OEFENMUNITIE

1.3 G

B3

400 kg NEC

0489

DINITROGLYCOLURIL (DINGU)

1.1 D

A2

400 kg NEC

0490

OXYNITROTRIAZOL (ONTA)

1.1 D

A2

400 kg NEC

0491

VOORTDRIJVENDE LADINGEN

1.4 C

A3

1000 kg NEC
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0492

KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN

1.3 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC

0493

KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN

1.4 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC

0494

OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder
slagpijpje

1.4 D

B3

400 kg NEC

0495

VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR

1.3 C

vergunning vereist

400 kg NEC

0496

OCTONAL

1.1 D

A2

400 kg NEC

0497

VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR

1.1 C

vergunning vereist

400 kg NEC

0498

VOORTDRIJVENDE STOF, VAST

1.1 C

A3

1000 kg NEC

0499

VOORTDRIJVENDE STOF, VAST

1.3 C

A3

1000 kg NEC

0500

SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH

1.4 S

B1

40 kg NEC

0501

VOORTDRIJVENDE STOF, VAST

1.4 C

A3

1000 kg NEC

0502

RAKETTEN, met inerte kop

1.2 C

B3

400 kg NEC

0503

GASGENERATOREN (VOOR AIRBAGS) of
AIRBAGMODULES of AANSPANINRICHTINGEN
VOOR VEILIGHEIDSGORDELS

1.4 G

C (overig)/vergunning
vereist

400 kg NEC

0504

1H-TETRAZOL

1.1 D

A2

400 kg NEC

0505

SCHEEPSNOODSIGNALEN

1.4 G

C

onbeperkt

0506

SCHEEPSNOODSIGNALEN

1.4 S

C

onbeperkt
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0507

ROOKSIGNALEN

1.4 S

C

onbeperkt

0508

1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, WATERVRIJ, droog
of bevochtigd met minder dan 20 massa-%
water

1.3 C

A3

1000 kg NEC

0509

ROOKZWAK BUSKRUIT

1.4 C

A3

1000 kg NEC

* Geen vergunning vereist voor airbag modules
Opmerkingen:


Voor de gevallen waar in voorgaande tabel de vermelding " VERGUNNING VEREIST" staat,
moet de Centrale Dienst Springstoffen gecontacteerd worden (tel. 02/277 62 09 fax
02/277.54.14).



(!!!) 0333-0334-0335 Spektakelvuurwerk: Voor dit type vuurwerk is een speciale
vervoersvergunning vereist.



NEC (= net explosive content): hiermee wordt het nettogewicht springstoffen bedoeld zowel
in zuivere springstoffen als vervat in munitie, met inbegrip van rookverwekkende,
lichtgevende of brandstichtende stoffen. De afkortingen NEQ en NEW worden hiervoor ook
gebruikt.



Bij springstoffen (= 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 NECgewicht; de ontplofbare stof zit vervat in een omhulsel dat meestal uit metaal 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 het havengebied 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 50m uit elkaar staan.



Om de maximum hoeveelheid aan boord te bepalen moeten de Belgische klasse B6 en C
>12,6% N, niet meegeteld worden.Goederen van Belgische klasse B6 en C (uitgezonderd



Ministrieel Besluit dd 19/05/2006: producten met UN nr 0431, 0432 en 0503 kunnen in
afwachting van verscheping en indien geladen in containers op door de Havenkapitein
erkende Ro/Ro of containerterminals gedurende max. 10 dagen verblijven. Deze periode is
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niet verlengbaar.

2.Producten die ook onder de Belgische reglementering op de springstoffen vallen,
hoewel ze in de IMDG-code niet in de klasse van de springstoffen (klasse 1)
gerangschikt zijn, maar als ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand.

UN-NR Aard van het product

IMDGcode

Belgische klasse

Max. toegelaten
gewicht conform
afspraken tijdens
vergadering

1204

NITROGLYCERINE, oplossing in alcohol, met niet
meer dan 1% nitroglycerine

3

A6

onbeperkt

1310

AMMONIUMPIKRAAT, bevochtigd met ten
minste 10 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1320

DINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 15
massa-%

4.1

A6

onbeperkt

1321

DINITROFENOLATEN, bevochtigd met ten minste
4.1
15 massa-% water

A6

onbeperkt

1322

DINTRORESORCINOL, bevochtigd met ten minste
4.1
15 massa-% water

A6

onbeperkt

1336

NITROGUANIDINE (PIKRIET), bevochtigd met ten
4.1
minste 20 massa-% water

A6

onbeperkt

1337

ZETMEELNITRAAT, bevochtigd met ten minste
20 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1344

TRINITROFENOL, bevochtigd met ten minste 30
massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1347

ZILVERPIKRAAT, bevochtigd met ten minste 30
massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1348

NATRIUMDINITRO-O-CRESOLAAT, bevochtigd
met ten minste 15 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt
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1349

NATRIUMPIKRAMAAT, bevochtigd met ten
minste 20 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1354

TRINITROBENZEEN, bevochtigd met ten minste
30 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1355

TRINITROBENZOËZUUR, bevochtigd met ten
minste 30 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1356

TRINITROTOLUEEN (TNT), bevochtigd met ten
minste 30 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1357

UREUMNITRAAT, bevochtigd met ten minste 20
massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1517

ZIRCONIUMPIKRAMAAT, bevochtigd met ten
minste 20 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

1571

BARIUMAZIDE, bevochtigd met ten minste 50
massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

A6

onbeperkt

A5
A6

1000 kg
onbeperkt

2059

2555

NITROCELLULOSE, oplossing, brandbaar, die niet
meer dan 12,6% stikstof bevat (berekend op de
3
droge massa) en niet meer dan 55%
nitrocellulose
NITROCELLULOSE met ten minste
25 massa-% water en meer dan 12,6 % stikstof
4.1
25 massa % water en niet meer dan 12,6 %
stikstof

2556

NITROCELLULOSE met ten minste 25 massa %
alcohol en met een stikstofgehalte van niet
meer dan 12,6 % in de droge massa

4.1

A6

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

A6

onbeperkt

2852

DIPICRYLSULFIDE, bevochtigd met ten minste 10
4.1
massa-% water

A6

onbeperkt

2907

ISOSORBIDEDINITRAAT, mengsel met ten minste
60% lactose, mannose, zetmeel of
4.1
calciumwaterstoffosfaat

A6

onbeperkt
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3064

NITROGLYCERINE, oplossing in alcohol, met
meer dan 1% maar niet meer dan 5%
nitroglycerine

3

A6

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

A6

onbeperkt

3319

NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd,
vast, N.E.G., met meer dan 2 massa-%, maar
niet meer dan 10 massa-% nitroglycerine

4.1

A6

onbeperkt

3343

NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd,
vloeibaar, brandbaar, N.E.G., met niet meer dan
30 massa-% nitroglycerine

3

A6

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

A6

onbeperkt

3357

NITROGLYCERINE, mengsel, gedesensibiliseerd,
vloeibaar, N.E.G., met niet meer dan 30 massa-% 3
nitroglycerine

A6

onbeperkt

3364

TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), bevochtigd met
4.1
ten minste 10 massa-% water

A6

onbeperkt

3365

TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE),
bevochtigd met ten minste 10 massa-% water

4.1

A6

onbeperkt

4.1

A6

onbeperkt

4.1

A6

onbeperkt

4.1

A6

onbeperkt

NATRIUMDINITRO-O-RESOLAAT, bevochtigd met
4.1
ten minste 10 massa-% water

A6

onbeperkt

4.1

A6

onbeperkt

5.1

A4

1000 kg

4.1

A6

onbeperkt

3

A6

onbeperkt

4.1

A6

onbeperkt

3366
3367
3368
3369
3370
3375
3376
3379
3380

TRINITROTOLUEEN (TNT), bevochtigd met ten
minste 10 massa-% water
TRINITROBENZEEN, bevochtigd met ten minste
10 massa-% water
TRINITROBENZOËZUUR, bevochtigd met ten
minste 10 massa-% water

UREUMNITRAAT, bevochtigd met ten minste 10
massa-% water
AMMONIUMNITRAAT IN EMULSIE, suspence of
gel
4-NITROFENYLHYDRAZINE met ten minste 30
massa-% water
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFARE STOF,
VLOEIBAAR, N.E.G
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFARE STOF,
VAST, N.E.G
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3474

1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE

4.1

A6

onbeperkt

* Geen vergunning vereist voor airbag modules
Opmerkingen:


De producten vallende onder klasse 4.1 bevatten springstoffen in niet-explosieve toestand;
ze zijn ofwel bevochtigd, ofwel geflegmatiseerd.
Hun indeling in de lijst der erkende springstoffen wordt gelijkgesteld met het product in
droge of niet-geflegmatiseerde toestand.



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.



De overige UN nummers die voor het minsterie van economische zaken eveneens onder de
springstoffen vallen, behalve 2555 (met stikstofgehalte > 12.6%), vallen onder klasse A6,
hebben geen gewichtsbeperkingen en dienen niet mee in rekening gebracht te worden voor
de maximum totale hoeveelheid springstof aan boord.



Ministrieel Besluit dd 19/05/2006: produkten met UN nr 3268 kunnen in afwachting van
verscheping en indien geladen in containers op door de Havenkapitein erkende Ro/Ro of
containerterminals gedurende max. 10 dagen verblijven. Deze periode is niet verlengbaar.

9.20 BIJLAGE 20: ALFABETISCHE INFORMATIEVE LIJST VAN ZEER
TOXISCHE GASSEN
Naam

UN-nummer
Taal

A

acetane, hexafluoro

2420

E

acetone hexafluoride

2420

E

acide bromhydrique, anhydre

1048

F

acide chloroxycarbonique

1076

F

acide hydrobromique, anhydre

1048

F

acide sélénhydrique anhydre

2202

F

acide sulfhydrique

1053

F

acide sulfureux (anhydride ou liquéfié)

1079

F

acidum sulfurosum

1079

D
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anhydride azoteux azotique, liquéfié

1067

F

anhydride nitreux, liquéfié

1067

F

anhydride sulfureux liquéfié

1079

F

anhydrous hydrobromic acid anhydrous

1048

E

antimonhydrid

2676

D

antimonwasserstoff

2676

D

antimony hydride

2676

E

antimonytrihydrid

2676

D

antimony trihydride

2676

E

antimoonhydride

2676

N

antimoonwaterstof

2676

N

arseenwaterstof

2188

N

arsenic hydride

2188

E

arsenic trihydride

2188

E

arséniure d'hydrogène

2188

F

arseniuretted hydrogen

2188

E

arsenous hydride

2188

E

arsénure d'hydrogène

2188

F

arsenwasserstoff

2188

D

arsien

2188

N

arsin

2188

D

arsine

2188

E/F/N

azotyle, liquéfié

1067

F

1017

E

B

bertholite
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bioxyde d'azote, liquefié

1067

F

bioxyde d'azote

1660

F

bioxyde de soufre (anhydre)

1079

F

boortrifluoride

1008

N

borfluorid

1008

D

borhydrid

1911

D

boroethane

1911

E

boroéthane

1911

F

boron fluoride

1008

E

boron trifluoride

1008

E

bortrifluorid

1008

D

bromchlorid

2901

D

bromide of hydrogen, anhydrous

1048

E

bromine chloride

2901

E

bromine monochloride

2901

E

brommonochlorid

2901

D

bromochloride

2901

E

bromure de chlore

2901

F

bromure d'hydrogène, anhydre

1048

F

bromwasserstoff, wasserfrei

1048

D

bromwasserstoffsäure, wasserfrei

1048

D

broomchloride

2901

N

broomwaterstof, watervrij

1048

N

2417

E

C

carbon difluoride oxide
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carbon fluoride oxide

2417

E

carbonic dichloride

1076

E

carbonic difluoride

2417

E

carbon oxide sulfide

2204

E

carbon oxychloride

1076

E

carbon oxyfluoride

2417

E

carbonylchlorid

1076

D

carbonyl chloride

1076

E

carbonyl dichloride

1076

E

carbonyl difluoride

2417

E

carbonylfluorid

2417

D

carbonyl fluoride

2417

E/N

carbonylsulfid

2204

D

carbonyl sulfide

2204

N

carbonylsulfoide

2204

N

carbonyl sulphide

2204

E

chloor

1017

N

chloorbromide

2901

N

chloorcyaan, gestabiliseerd

1589

N

chloorpentafluoride

2548

N

chloorpikrine en methylbromide (mengsel van)

1581

N

chloorpikrine en methylchloride(mengsel van)

1582

N

chloortrifluoride

1749

N

chlor

1017

D

chlorcyan, stabilisiert

1589

D

chlore

1017

F
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chlorgas

1017

D

chlorine

1017

E

chlorine bromide

2901

E

chlorine cyanide, inhibited

1589

E

chlorine fluoride

1749

E

chlorine fluoride oxide

3083

E

chlorine mol

1017

E

chlorine oxyfluoride

3083

E

chlorine pentafluoride

2548

E

chlorine trifluoride

1749

E

chlorkohlenoxid

1076

D

chlor(metyl) silan

2534

D

chloro cyanogen

1589

E

chloroformyl chloride

1076

E

chloro(methyl) silane

2534

E

chloro(méthyl) silane

2534

F

chloropicrin and methyl bromide, mixtures

1581

E

chloropicrin and methylchloride, mixtures

1582

E

chloropicrine et bromure de méthyle en mélange

1581

F

chloropicrine et chlorure de méthyle en mélange

1582

F

chlorotrifluoride

1749

E

chlorpentafluorid

2548

D

chlortrifluorid

1749

D

chlorum

1017

D

chlorure de brome

2901

F

chlorure de carbonyle

1076

F
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chlorure de cyanogène, stabilisé

1589

F

chlorure de nitrosyle

1069

F

chloryl(per)

3083

D

cyaanchloride, gestabiliseerd

1589

N

cyanogeenchloride

1589

N

cyanogenchlorid, stabilisiert

1589

D

cyanogen chloride, inhibited

1589

E

cyanogène, liquéfié

1026

F

cyanure de chlore, stabilisé

1589

F

diboraan

1911

N

diboran

1911

D

diboran (6)

1911

D

diborane

1911

E/F

diborane (6)

1911

E/F

diboranhexahydrid

1911

D

diboran hexahydride

1911

E

diboran hexahydrure

1911

F

diboran hexahydride

1911

E

dichloorsilaan

2189

N

dicyaan

1026

N

difluorine monoxide

2190

E

difluoroformaldehyde

2417

E

difluorure de sulfuryle

2191

F

difluorure d'oxygène

2190

F

dinitrogen tetroxide, liquified

1067

E

fluorid

D
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dinitrogen trioxide

2421

E

dioxide of sulphur (anhydrous)

1079

E

dioxide d'azote, liquéfié

1067

F

diphosgene

1076

E

distickstofftetroxid, verflüssigt

1067

D

distickstofftrioxid

2421

D

distikstoftetroxide

1067

N

ditetroxid, verflüssigt

1067

D

fluophosgene

2417

E

fluophosgène

2417

F

fluor

1045

N

fluor (comprimé)

1045

F

fluor (verdichtet)

1045

D

fluorine (compressed)

1045

E

fluorine monoxide

2190

E

fluorine oxide

2190

E

fluoroformyl fluoride

2417

E

fluorophosgene

2417

E

fluorophosgène

2417

F

fluorure de bore

1008

F

fluorure de carbonyle

2417

F

fluorure de perchloryle

3083

F

fluorure de sulfuryle

2191

F

fluorure d'oxygène

2190

F

E
F
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fosfine

2199

N

fosforpentafluoride

2198

N

fosforwaterstof

2199

N

fosgeen

1076

N

gaz sulfhydrique

1053

F

gemische von methylbromid und chlorpicrin (verflüssigtes Gas)

1581

D

gemische von methylchlorid und chlorpicrin (verflüssigtes Gas)

1582

D

germaan

2192

N

germaanwaterstof

2192

N

german

2192

D

germane

2192

E/F

germaniumtetrahydrid

2192

D

germanium tetrahydride

2192

E

germaniumtetrahydride

2192

N

germaniumwasserstoff

2192

D

germanomethan

2192

D

germanomethane

2192

E

germanométhane

2192

F

hexaethyltetraphosphaat en samengeperst gas (mengsel van)

1612

N

hexafluoraceton

2420

D/N

hexafluoracétone

2420

F

hexafluoracetone

2420

E

hexafluor-2-propanon

2420

N

2420

F

G

H

hexafluoropropanone

2

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

185

hexafluoro - 2

propanone

2420

E

hexafluorpropanon

2420

D

hexafluorure de sélénium

2194

F

hexafluorure de tellure

2195

F

hexafluorure de tungstène

2196

F

hexahydrure de bore

1911

F

hydrobromid acid, anhydrous

1048

E

hydrobromsäure, wasserfrei

1048

D

hydrogen antimonide

2676

E

hydrogen arsenide

2188

E

hydrogen bromide, anhydrous

1048

E

hydrogène arsénié

2188

F

hydrogène germanié

2192

F

hydrogène phosphoré

2199

F

hydrogène sélénié, anhydre

2202

F

hydrogène sulfuré

1053

F

hydrogen phosphide

2199

E

hydrogen selenide, anhydrous

2202

E

hydrogen sulphide

1053

E

hydrogen sulphide, liquefied

1053

E

hydroselenic acid, anhydrous

2202

E

hydrothionsäure

1053

D

hydrure d'antimoine

2676

F

hydrure d'arsenic

2188

F

hydrure de phosphore

2199

F

hypoazotide, liquéfié

1067

F
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I
J
K

kohlenoxichlorid

1076

D

kohlenoxidchlorid

1076

D

kohlenoxidsulfid

2204

D

kohlenstoffoxifluorid

2417

D

kolenstoffoxisulfid

2204

D

koolstofoxifluoride

2417

N

1067

E

mélanges de bromure de méthyle et de choropicrines (gaz liquéfié) 1581

F

mélanges de chlorure de méthyle et de chloropicrine (gaz liquéfié)

1582

F

mengsel van chloorpikrine en methylbromide

1581

N

mengsel van chloorpikrine en methylchloride

1582

N

mengsel van hexaethyltetraphoshaat en samengeperst gas

1612

N

mengsel van stikstofmonoxide en distikstof-tetroxide

1975

N

mengsel van stikstofmonoxide en stikstof-dioxide

1975

N

methylbromid und chlorpicrin, gemische

1581

D

methylbromide and chloropicrin, mixtures

1581

E

methylchlorid und chlorpikrin, gemische

1582

D

methyl chloride and chloropicrin, mixtures

1582

E

methylchloorsilaan

2534

N

methylchlorosilane

2534

E

méthylchlorosilane

2534

F

L

liquid dioxide, liquefied
M

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

187

methylchlorosilan

2534

D

mixtures of methyl bromide and chloropicrin (liquefied gas)

1581

E

mixtures of methyl chloride and chloropicrin (liquefied gas)

1582

E

molecular chlorine

1017

E

monogerman

2192

D

monogermane

2192

E

mononitrogen monoxide

1660

E

monoxyde de fluor

2190

F

nitrogendioxid, verflüssigt

1067

D

nitrogen dioxide, liquefied

1067

E

nitrogen monoxide

1660

E

nitrogen oxide

1067

E

nitrogen (IV) oxide, liquefied

1067

E

nitrogen oxychloride

1069

E

nitrogenperoxid, verflüssigt

1067

D

nitrogen peroxide, liquefied

1067

E

nitrogen sesquioxide

2421

E

nitrogen tetroxide, liquefied

1067

E

nitrogen trioxide

2421

E

nitrose gase, verflüssigt

1067

D

nitrosylchlorid

1069

D

nitrosylchloride

1069

N

nitrosyl chloride

1069

E

nitrous anhydride

2421

E

N-oxide

1067

E

N
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N-oxide, verflüssigt

1067

D

oxycarbon sulfide

2204

E

oxychlorure d'azote

1069

F

oxychlorure de carbone

1076

F

oxyde azoteux, liquéfié

1067

F

oxyde azotique, liquéfié

1067

F

oxyde d'azote

1660

F

oxyde nitrique, liquéfié

1067

F

oxyde nitrique

1660

F

oxyfluorure de carbone

2417

F

oxyfluorure de chlore

3083

F

oxyfluorure de soufre

2191

F

oxygenfluorid

2190

D

oxygen fluoride

2190

E

oxysulfure de carbone

2204

F

pentafluorphosphoran

2198

D

pentafluorophosphorane

2198

F

pentafluorure de chlore

2548

F

pentafluorure de phosphore

2198

F

perchlorylfluorid

3083

D

perchlorylfluoride

3083

N

perchloryl fluoride

3083

E

perfluoraceton

2420

D/N

perfluoroacetone

2420

E

O

P
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perfluoroacétone

2420

F

peroxyde d'azote, liquéfié

1067

F

phosgen

1076

D

phosgene

1076

E

phosgène

1076

F

phosphin

2199

D

phosphine

2199

E/F

phoshoretted hydrogen

2199

E

phosphorpentafluorid

2198

D

phosphorus pentafluoride

2198

E

phosphorwasserstoff

2199

D

phosphure d'hydrogène

2199

F

2420

E

sauerstoffdifluorid

2190

D

schwefeldioxid, verflüssigt

1079

D

schwefelgeist

1079

D

schwefeltetrafluorid

2418

D

schwefelwasserstoff

1053

D

schwefelwasserstoff, verflüssigt

1053

D

schwefelwasserstoffsäure

1053

D

schweflige säure (wasserfrei)

1079

D

schwefligsäureanhydrid(wasserfrei)

1079

D

seleenhexafluoride

2194

N

2 - propanone,1,1,1,3,3,3

hexafluoro

Q
R
S

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

190

seleenwaterstof

2202

N

selenhexafluorid

2194

D

selenhydrid, wasserfrei

2202

D

selenium fluoride

2194

E

selenium hexafluoride

2194

E

selenium hydride

2202

E

séléniure d'hydrogène, anhydre

2202

F

selenwasserstoffsäure, wasserfrei

2202

D

selenwasserstoff, wasserfrei

2202

D

sesquioxyde d'azote

2421

F

siliciumfluorid

1859

D

siliciumtetrafluorid

1859

D

siliciumtetrafluoride

1859

N

silicon fluoride

1859

E

silicontetrafluoride

1859

E

silyldichlorid

2189

D

stiban

2676

D

stibin

2676

D

stibine

2676

E/F/N

stickmonoxid

1660

D

stickoxid

1660

D

stickstoffmonoxid

1660

D

stickstoffoxid

1660

D

1660

D

stickstoff (IV) - oxid, verflüssigt

1067

D

stickstoffperoxid, verflüssigt

1067

D

stickstoff (II)

oxid
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stickstofftetroxid, verflüssigt

1067

D

stickstofftrioxid

2421

D

stikstofdioxide

1076

N

stikstofmonoxide

1660

N

stikstofmonoxide en distikstoftetroxide (mengsel van)

1975

N

stikstofmonoxide en stikstofdioxide (mengsel van)

1975

N

stikstofoxide

1660

N

stikstoftetroxide

1067

N

stikstoftrioxide

2421

N

sulfur dioxide

1079

E

sulfur tetrafluoride

2418

E

sulfure de carbonyle

2204

F

sulfure d'hydrogène liquéfié

1053

F

sulfuric oxyfluoride

2191

E

sulfurous anhydride

1079

E

sulfurous oxide

1079

E

sulfur oxide

1079

E

sulfuroxylfluorid

2191

D

sulfuryldifluorid

2191

D

sulfurylfluorid

2191

D

sulfurylfluoride

2191

N

sulfuryl fluoride

2191

E

sulphur dioxide

1079

E

sulphuretted hydrogen

1053

E

sulphurous acid (anhydre or anhydrous)

1079

E

sulphur tetrafluoride

2418

E
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sulphuryl difluoride

2191

E

sulphuryl fluoride

2191

E

tellurhexafluorid

2195

D

telluriumhexafluoride

2195

N

tellurium hexafluoride

2195

E

telluurhexafluoride

2195

N

tetrafluormonosilan

1859

D

tetrafluoromonosilane

1859

E

tétrafluoromonosilane

1859

F

tétrafluorosilane

1859

F

tetrafluoro silane

1859

E

tetrafluorosulfurane

2418

E

tétrafluorosulfurane

2418

F

tetrafluorsilan

1859

D

tétrafluorure de silicium

1859

F

tétrafluorure de soufre

2418

F

tétrahydrure de germanium

2192

F

tétroxyde d'azote, liquéfié

1067

F

tétroxyde de diazote, liquéfié

1067

F

trifluorboran

1008

D

trifluoride of boron

1008

E

trifluoro-borane

1008

E

trifluorure de bore

1008

F

trifluorure de chlore

1749

F

trihydrure d'antimoine

2676

F

T
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trioxyde d'azote

2421

F

trioxyde de diazote

2421

F

tungstenhexafluoride

2196

E

1067

D

vapeurs rutilantes

1067

F

vikane

2191

E

vikane fumigant

2191

E

wasserstoffselenid, wasserfrei

2202

D

wasserstoffsulfid

1053

D

waterstofbromide, watervrij

1048

N

waterstofselenide, watervrij

2202

N

waterstofsulfide

1053

N

wolfraamhexafluoride

2196

N

wolframhexafluorid

2196

D

zuurstofdifluoride

2190

N

Zuurstoffluoride

2190

N

Zwaveldioxide

1079

N

Zwaveltetrafluoride

2418

N

Zwavelwaterstof

1053

N

U

untersalpetersäure, verflüssigt
V

W

X
Y
Z

C.G.G.Z. Versie 6.0 Oktober 2016

194

9.21 BIJLAGE 21: MINIMUM INHOUD LIJSTEN AANWEZIGE GEVAARLIJKE
STOFFEN AAN HKD


Proper Shipping Name, voor NOS. entries aanvullen met technische benaming



UN-nummer



IMDG-klasse



Vlampunt (indien van toepassing)



Container- of unitnummer



Aantal en type verpakking



Bruto gewicht van de transporteenheid



Netto gewicht goederen



Datum aankomst goederen in de HCTZ en erkende terminal



Naam zeeschip aankomst/vertrek indien gekend



Verantwoordelijke expediteur of scheepsagent



Totalen per IMDG-klasse



Stackpositie (containerterminals)/Locatie op terminal



Export of import



Vermoedelijk datum vertrek

9.22 BIJLAGE 22: SOORTEN NITROCELLULOSE
Nitrocellulose - verschillende soorten:
In de "Algemene reglementering op de springstoffen" komt nitrocellulose voor in de klassen A2, A3,
A5 en A6.

Klasse A2
a) randnummer A2-3 van de lijst: Droge collodiumwol (behalve schietkatoendraad).
b) randnummer A2-4 van de lijst:

Sterk genitreerde samengeperste nitrocellulose (bv.
schietkatoen), met ten minste 15% water, of tenminste 12%
paraffine of andere soortgelijke stoffen.
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Klasse A3 (randnummer A3-3 van de lijst)
Geplastificeerde nitrocellulose met ten minst 12%, doch minder dan 18% plastificerende stoffen en
waarvan de nitrocellulose een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6% heeft (gelijkgesteld met
rookzwak kruit).
Opmerking: geplastificeerde nitrocellulose met tenminste 18% butylphtalaat of een hiermee
tenminste gelijkwaardige plastificerende stof, is een ontvlambare stof en geen springstof.

Klasse A5 (randnummer A5-1 van de lijst)
Niet samengeperste bevochtigde nitrocellulose met een stikstofgehalte van meer dan 12,6% en
tenminste 25% water of alcohol (methyl-, ethyl-, propyl- of isopropyl-, butyl-, amylalcohol of
mengsels hiervan) ook gedenatureerd, of mengsels van water en alcohol bevattende.

Klasse A6 (randnummer A6-1 van de lijst)
Bevochtigde nitrocellulose met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6% en tenminste 25%
water of alcohol, (methyl-, ethyl-, n-propyl-, isopropyl-, butyl-, amylalcohol of mengsels daarvan)
ook gedenatureerde, of solventnaphta, benzol, toluol, xylol, mengsels van water en alcohol of
kamferhoudende alcohol bevattende.
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9.23 BIJLAGE 23: VOORBEELD VERVOERSVERGUNNING DIENST
SPRINGSTOFFEN
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9.24 BIJLAGE 24: CHECKLIST/ALGEMENE VOORWAARDEN I.V.M. DE
GELIJKTIJDIGE AANWEZIGHEID LNG-SCHEPEN EN LPG-SCHEPEN DIE
ZEEBRUGGE AANLOPEN OM ER TE SPOELEN EN/OF COOLANT IN TE
NEMEN
Dit document is te downloaden op www.poz.be via Downloads en links

9.25 BIJLAGE 25: BEVOEGDE OVERHEID IN BELGIË
1.

Bevoegde overheid in België (behalve klassen 1 en 7)

ADR/(ADN):


MOBILITEIT VLAANDEREN:
www.mobielvlaanderen.be/contactpunt-optie.ADR
Directoriaat Wegvervoer en verkeersveiligheid (DGWVVV)
Dienstverantwoordelijke: Roel Noé
Collega: Danny Cool

02/553 78 45

roel.noe@mow.vlaanderen.be
danny.cool@mow.vlaanderen.be

Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20 bus 2
1000 Brussel



Waals gewest:
Adr.adn@spw.wallonie.be
Tel.:
Fax:
Spw.wallonie.be

081/33 66 60
081/33 65 44

SPW Wallonie DRIGN-ADR/ADN


Brussels Hoofdstedelijk gewest:
brusselsmobiliteit@gob.iris.be
tel.: 0800/94 001
www.brusselmobiliteit.irisnet.be
Brussel Mobiliteit, CCN
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
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RID:
DVIS-FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Caroline Bailleux
Tel.:
E-mail: caroline.bailleux@mobilit.fgov.be

02/277 39 16

Gevaarlijke goederen (federaal-overkoepellend voor weg

spoor

maritime transport):

FOD Mobiliteit en vervoer
DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Multimodaliteit Gevaarlijke Goederen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Sabine Vercruysse
Attaché-Industrieel Ingeieur
Tel.:
Sabine.vercruysse@mobilit.fgov.be
gevaarlijkegoederen@mobilit.fgov.be

02/277 39 04

Inspectiediensten wegtransporten:
Algemene directie kwaliteit en veiligheid
Tel.:
E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be

afdeling controle
02/277 83 90

Centrale dienst der springstoffen:
Koning Albert-II-laan 16
1000 Brussel
E-mail: explo@economie.fgov.be
Christophe Vanderote
Tel.:

02/277 62 09

Annelies Demulder
Tel.:

02/277 93 86

Maarten Van Imschoot
Tel.:

02/277 90 32

FANC:
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Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Beveiliging en Vervoer
Dienst Invoer en Vervoer
Ravenstein 36
1000 Brussel
Tel.:
E-mail.: transport@fanc.fgov.be

02/289 21 11

Guy Lourtie
Tel.:

02/28920 18

Martine Liebens
Tel.:

02/289 21 86

Eric Herman
Tel.:

02/289 21 86

9.26 BIJLAGE 26: ONGEVALLENRAPPORT
Een voorval vereist een rapport wanneer gevaarlijke goederen zijn vrijgekomen, wanneer er een
dreigend risico bestaat op productverlies, lichamelijke letsels, materiële schade of bezoedeling van
het milieu of wanneer de overheid ingegrepen heeft, en indien aan één of meerdere van de volgende
criteria wordt voldaan:
een voorval met lichamelijke letsels is een voorval gedurende hetwelk een overlijden of kwetsuren
optreden die rechtstreeks in verband staan met de vervoerde gevaarlijke goederen en waarbij de
kwetsuren:
ii.

een intensieve medische behandeling vereisen;

iii.

een ziekenhuisopname van minstens één dag vereisen ; of

iv.

een arbeidsongeschiktheid van minstens drie opeenvolgende dagen met
zich meebrengen
vrijgekomen zijn:
a) van vervoerscategorie 0 of 1, in hoeveelheden van ten minste 50 kg of 50 liter;
b) van vervoerscategorie 2, in hoeveelheden van ten minste 333 kg of 333 liter;
c) van vervoerscategorie 3 of 4, in hoeveelheden van ten minste 1000 kg of 1000 liter.

productverlies in de bovenvermelde hoeveelheden. Over het algemeen wordt aangenomen dat aan
deze voorwaarde voldaan is wanneer omwille van structurele beschadigingen de omsluiting niet
meer geschikt is om het transport verder te zetten, of indien voor om het even welke andere reden
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geen voldoende veiligheidsniveau meer gegarandeerd is (bv. o.w.v. de vervorming van de tank of
container, van het omkantelen van een tank of van de aanwezigheid van een brand in de
onmiddellijke nabijheid).
Indien gevaarlijke goederen van klasse 6.2 bij het voorval betrokken zijn, staat de verplichting tot
het opmaken van een rapport los van hun hoeveelheid.
Wanneer bij een voorval stoffen van klasse 7 betrokken zijn, gelden de volgende criteria voor
productverlies:
a) elk vrijkomen van radioactieve stoffen buiten de colli;
b) blootstelling die leidt tot een overschrijding van de limieten, vastgelegd in de reglementen
met betrekking tot de bescherming van de arbeiders en van het publiek tegen ioniserende
internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources
de rayo
c) als er redenen zijn om aan te nemen dat er een waarneembare achteruitgang is van om het
even welke door een collo verzekerde veiligheidsfunctie (vasthouden, bescherming,
thermische bescherming of criticaliteit) die de verpakking ongeschikt gemaakt heeft om
het vervoer verder te zetten zonder bijkomende veiligheidsmaatregelen.

Opmerking: Zie de voorschriften van CV 33 (6) in 7.5.11 van het ADR/RID voor de zendingen
die niet kunnen afgeleverd worden.

even welke hoeveelheid vrijgekomen zi
wordt geen rekening gehouden met de schade aan de rechtstreeks betrokken transportmiddelen
die gevaarlijke goederen bevatten of aan de verkeersinfrastructuur.

in het kader van een voorval waarbij gevaarlijke
goederen betrokken zijn de overheid of de urgentiediensten rechtstreeks ingegrepen hebben en
men overgegaan is tot de evacuatie van personen of tot het afsluiten van wegen die bestemd zijn
voor het verkeer (wegen/spoorwegen) gedurende ten minste drie uur omwille van het gevaar dat
uitgaat van de gevaarlijke goederen. Indien nodig mag de bevoegde overheid bijkomende
inlichtingen vragen.
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Model van rapport
Vervoerder / Beheerder van de spoorweginfrastructuur:

Adres:

Fax:

1

Vervoerswijze

Spoor

Weg

Nummer van de wagen (facultatief)

2

Inschrijvingsnummer van het voertuig (facultatief)

Datum en plaats van het voorval

Spoor

Weg

Station

Bebouwde kom

Rangeerstation/vorminsstation

Plaats van laden / lossen / overslag
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Plaats van laden / lossen / overslag

Onderweg

of

Onderweg:

3

4

Plaatsbeschrijving

Helling

Brug / onderdoorgang

Tunnel

Kruispunt

Speciale weersomstandigheden

Regen

Nevel

Sneeuw

Onweer

Ijzel

Storm
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Beschrijving van het voorval

Ontsporing / van de weg geraakt

Botsing

Omkanteling / omkering

Brand

Ontploffing

Verlies

Technisch defect

Andere details van het voorval:
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5

Betrokken gevaarlijke goederen

UNnr.
(1)

Klasse

Verpakkingsgroep

Geschatte hoev.
vrijgekomen
product (l of kg)

Omsluiting (3)

Materiaal
omsluiting

Soort
tekortkoming van
de omsluiting (4)

(2)

(1) Wanneer het gevaarlijke goederen betreft die ingedeeld
zijn bij een collectieve rubriek waarop bijzondere bepaling
274 van toepassing is moet bovendien de technische
benaming vermeld worden.

(2) Vermeld de waarden overeenkomstig de in 1.8.5.3 vermelde
criteria voor klasse 7.
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(3) Vermeld het gepast nummer

6

(4) Vermeld het gepast nummer

1

Verpakking

1.

Verlies

2

IBC

2.

Brand

3

Grote verpakking

3.

Ontploffing

4

Kleine container

4.

Gebrek aan structuur

5

Wagen

6

Voertuig

7

Tankwagen

8

Tankvoertuig

9

Batterijwagen

10

Batterijvoertuig

11

Wagen met afneembare tanks

12

Grote container

13

Tankcontainer

14

MEGC

15

Mobiele tank

Oorzaak van het voorval (indien hierover geen twijfel bestaat)

Technisch defect

Slechte vastzetting van de lading

Exploitatieoorzaak (spoorwegen)
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Andere:

7

Gevolgen van het voorval

Lichamelijke letsels die verband houden met de gevaarlijke goederen:

..

Gekwetsten (aantal:..

Productverlies:

Ja

Nee

Dreigend risico op productverlies

Materiële schade of bezoedeling van het milieu:
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Geschat bedrag van de schade > 50 000 euro

Ingrijpen van de overheid:

Ja

Evacuatie van personen gedurende ten minste drie uur omwille van de
aanwezigheid van de gevaarlijke goederen

Afsluiten van wegen die bestemd zijn voor het verkeer gedurende ten minste
drie uur omwille van de aanwezigheid van de gevaarlijke goederen

Nee

Indien nodig mag de bevoegde overheid bijkomende inlichtingen vragen.
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9.27 BIJLAGE 27: OPLEIDING IMDG CODE
Vooraleer de opleiding havenreglementering, vermeld in 2.3.1.3 van de
voor Gevaarlijke
Goederen te kunnen volgen, moet een getuigschrift voorgelegd worden waaruit blijkt dat de
Deze opleiding van minimaal 7 à 8 lesuren moet alle elementen bevatten die een goed begrip van
de
voor Gevaarlijke Goederen mogelijk maakt.
Ze dient voorafgaandelijk erkend te worden door de Havenkapiteinsdienst gevaarlijke goederen.
Ten minste volgende onderwerpen en begrippen moeten aan bod komen:


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



gevaarseigenschappen, fysische begrippen:
-

vlampunt

-

dampspanning

-

toxiciteit LD50(oraal, dermaal, inademing)

-

SADT, Control Temperature, Emergency Temperature

-

straling en dosis (becquerel, sievert)



classificatie van gevaarlijke goederen



placards, labels, marks en signs



documenten: DGD, CPC, Dangerous Cargo Manifest, Transport Document, MSDS



segregatie en stuwage: Container schepen, general cargo, ro-ro's, lash, bulk/verpakte
goederen aan boord van bulkcarriers



verpakkingsgroepen en -codes

Bijkomend praktisch gebruik van volgende codes en conventies:
International Bulk Chemicals Code (IBC-code)


welke schepen vallen onder deze code?



chapter 17 : productenlijst



safety en pollution hazards



categorien : X,Y,Z en OS
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International Gas Carrier Code (IGC-code)


welke schepen vallen onder deze code?



chapter 19: lijst met gassen

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-code)


welke schepen vallen onder deze code?



annex A, B en C met voorbeelden van bulkladingen
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