
7.1.3 Algemene bedrijfsvoorschriften 
 
7.1.3.0 gereserveerd 
 
7.1.3.1 Toegang tot laadruimen, zijtanks en dubbele bodems; Controle 
 
7.1.3.1.1 Het betreden van de laadruimen is slechts toegestaan voor het laden en lossen, voor  

het uitvoeren van controles en voor schoonmaakwerkzaamheden. 
 
7.1.3.1.2 Zijtanks en dubbele bodems mogen tijdens de vaart niet worden betreden. 
 
7.1.3.1.3 Indien voor het betreden van laadruimen, zijtanks of dubbele bodems de  

gasconcentratie of het zuurstofgehalte gemeten moet worden, moeten deze 
meetresultaten schriftelijk worden vastgelegd. 
De meting mag slechts door personen worden uitgevoerd, die een voor de te vervoeren 
stof geschikt adembeschermingsapparaat dragen. 
De te onderzoeken ruimten mogen ten behoeve van de meting niet worden betreden. 

 
7.1.3.1.4 Voordat personen laadruimen betreden, moet, bij het vervoer van goederen van de  

Klasse 2, 3,5.2, 6.1 en 8, waarvoor EX en/of TOX in 3.2, Tabel A, Kolom 9 is ingevuld, bij 
het vermoeden van beschadiging van colli de gasconcentratie in deze laadruimen 
worden gemeten. 

 
7.1.3.1.5 Voordat personen laadruimen betreden, moet, bij het losgestort of onverpakt vervoer  

van goederen, waarvoor EX en/of TOX in 3.2, Tabel A, Kolom 9 is ingevuld, de 
gasconcentratie in deze laadruimen en in de aangrenzende laadruimen worden gemeten. 

 
7.1.3.1.6 Bij het vervoer van goederen van de Klasse 2, 3, 5.2, 6.1 en 8 is het betreden van  

laadruimen bij een vermoeden van beschadiging evenals het betreden van zijtanks en 
dubbele bodems slechts toegestaan, indien: 
- er geen gebrek aan zuurstof bestaat en er geen meetbare schadelijke stoffen in 
gevaarlijke concentraties aanwezig zijn, of 
- de persoon, die de ruimte betreedt, een van de buitenlucht onafhankelijk     
adembeschermingsapparaat en andere vereiste veiligheids- en reddingsuitrusting draagt 
en eveneens door middel van een veiligheidslijn is beveiligd. Het betreden van deze 
ruimten mag slechts geschieden onder toezicht van een tweede persoon, voor wie 
eenzelfde uitrusting gereed is gelegd. Twee extra personen, die in geval van nood hulp 
kunnen bieden, moeten zich op roepafstand aan boord van het schip bevinden. 

 
7.1.3.1.7 Bij het losgestort of onverpakt vervoer van goederen is het betreden van laadruimen  

evenals het betreden van zijtanks en dubbele bodems slechts toegestaan, indien: 
- er geen gebrek aan zuurstof bestaat en er geen meetbare schadelijke stoffen in 
gevaarlijke concentraties aanwezig zijn, of 
- de persoon, die de ruimte betreedt, een van de buitenlucht onafhankelijk  
adembeschermingsapparaat en andere vereiste veiligheids- en reddingsuitrusting draagt 
en eveneens door middel van een veiligheidslijn is beveiligd. Het betreden van deze 
ruimten mag slechts geschieden onder toezicht van een tweede persoon, voor wie 
eenzelfde uitrusting gereed is gelegd. Twee extra personen, die in geval van nood hulp 
kunnen bieden, moeten zich op roepafstand aan boord van het schip bevinden. 

 
 



 
7.2.3 Algemene bedrijfsvoorschriften 
 
7.2.3.1 Toegang tot ladingtanks, restladingtanks, pompkamers onder dek, kofferdammen,  

zijtanks, dubbele bodems en ladingtankruimten; Controle 
 
7.2.3.1.1 Kofferdammen moeten leeg zijn. Dagelijks moet worden gecontroleerd of de lege  

kofferdammen droog zijn. (condenswater uitgesloten) 
 
7.2.3.1.2 Het betreden van ladingtanks, restladingtanks, kofferdammen, zijtanks, dubbele  

bodems en ladingtankruimten is slechts toegestaan voor het uitvoeren van controles en 
voor schoonmaakwerkzaamheden. 

 
 
7.2.3.1.3 Zijtanks en dubbele bodems mogen tijdens de vaart niet worden betreden. 
 
7.2.3.1.4 Indien voor het betreden van ladingtanks, restladingtanks, pompkamers onder dek,  

kofferdammen, zijtanks, dubbele bodems of ladingtankruimten de gasconcentratie of het 
zuurstofgehalte gemeten moet worden, moeten deze meetresultaten schriftelijk worden 
vastgelegd. 
De meting mag slechts door personen worden uitgevoerd, die een voor de te vervoeren 
stof geschikt adembeschermingsapparaat dragen. 
De te onderzoeken ruimten mogen ten behoeve van de meting niet worden betreden. 

 
7.2.3.1.5 Voordat personen ladingtanks, pompkamers onder dek, kofferdammen, zijtanks,  

dubbele   bodems en ladingtankruimten betreden, moet: 
a) indien het schip gevaarlijke stoffen van de Klasse 2, 3, 4.1, 6.1, 8 of 9 vervoert, 
waarvoor in 3.2, Tabel C, Kolom 18 een gasdetectiemeter wordt vereist, met behulp van 
dit apparaat zijn vastgesteld dat de gasconcentratie in deze ladingtanks, pompkamers 
onder dek, kofferdammen, zijtanks, dubbele bodems of ladingtankruimten niet hoger is 
dan de helft van de gasconcentratie van de onderste explosiegrens van de betreffende 
lading. In pompkamers onder dek mag dit met behulp van de vast ingebouwde 
gasdetectie-installatie worden vastgesteld; 
b) indien het schip gevaarlijke stoffen van de Klasse 2, 3, 4.1, 6.1, 8 of 9 vervoert, 
waarvoor in 3.2, Tabel C, Kolom 18 een giftigheidsmeter wordt vereist, met behulp van 
dit apparaat zijn vastgesteld, dat deze ladingtanks, pompkamers onder dek, 
kofferdammen, zijtanks, dubbele bodems of ladingtankruimten geen van belang zijnde 
concentratie van giftige gassen bevatten. 

 
7.2.3.1.6 Het betreden van lege ladingtanks, pompkamers onder dek, kofferdammen, zijtanks,  

dubbele bodems en ladingtankruimten is slechts toegestaan, indien: 
- er geen gebrek aan zuurstof bestaat en er geen meetbare schadelijke stoffen in 
gevaarlijke concentraties aanwezig zijn, of 
- de persoon, die de ruimte betreedt, een van de buitenlucht onafhankelijk 
adembeschermingsapparaat en andere vereiste veiligheids- en reddingsuitrusting draagt 
en eveneens door middel van een veiligheidslijn is beveiligd. Het betreden van deze 
ruimten mag slechts geschieden onder toezicht van een tweede persoon, voor wie 
eenzelfde uitrusting gereed is gelegd. Twee extra personen, die in geval van nood hulp 
kunnen bieden, moeten zich op roepafstand aan boord van het schip bevinden. Indien er 
een bergingsapparaat gereed staat is één extra persoon reeds voldoende. 

 


