


SOLAS Convention 

 Minimum standaard voor scheepsconstructie, 
stabiliteit van het schip, brandpreventie, etc.. 

 Veiligheid! 

 

Chapter VI: Carriage of Cargoes and Oil Fuels 

 Bindend voor de partijen betrokken bij het vervoer van 
beladen containers over zee 

 Afwijken mag niet 

 













 The misdeclaration of weights has been responsible for 
many disasters. 

 The change to the SOLAS convention will require that all 
weights are properly verified using an approved method. If 
the gross mass of containers is not verified by the shipper, 
or not stated in the shipping document, the terminal 
operator must not load the containers on board a ship. 

 

 

  The intention is to reduce the number of accidents at sea 
which are caused by wrongly declared container weights. 



Wat zijn de wijzigingen? 
 Chapter VI, Part A, Regulation 2 – Cargo information, nieuwe 

paragrafen 4, 5 en 6 
 
Wegen container 
Bij vervoer van lading in een container dient het bruto gewicht te 
worden geverifieerd door de verlader, door: 
1. de container te wegen met gebruik van geijkt en gecertificeerd 
materieel, of 
2. Alle colli, inclusief het gewicht van pallets, 
verpakkingsmateriaal, stuwagemateriaal te wegen op een wijze, 
die is gecertificeerd door de bevoegde instantie van het land waar 
het beladen van de container is voltooid, en daarbij het tarra 
gewicht van de container op te tellen. 
 



Wat zijn de wijzigingen? 
Vermelden gewicht 

 De verlader is verplicht het geverifieerde bruto gewicht 
te vermelden in een shipping document (B/L) 

 Ondertekend door een persoon die daartoe door de 
verlader is gemachtigd 

 Afgeven aan de kapitein of diens vertegenwoordiger en 
aan de terminal representative 

 

 Tijdige afgifte zodat dit gewicht kan worden gebruikt 
bij het opstellen van het stuwageplan. 



VGM 
Verified 

- Het weegmateriaal moet zijn gecertificeerd (‘certified’) en geijkt 
(‘calibrated’) 

- Conform de vereisten in het land waar het weegmateriaal wordt 
gebruikt 

 

Gross 

- Het gaat om het bruto (‘gross’) gewicht van de geladen container 

 

Mass 

- Het gaat om het bruto gewicht (‘mass’) van de geladen container 

 



Voor welke containers gelden de 
SOLAS wijzigingen? 
 
 Voor alle beladen containers waarop de CSC 

(Convention for Safe Containers) van toepassing is. 

en 

 Die geladen worden op een schip voor internationale 
scheepvaart. 

 



Uitzonderingen 
 De SOLAS wijzigingen zijn niet van toepassing op: 

 Geladen containers op een chassis of trailer die op een roll on/roll 
off schip gaan bij korte internationale reizen  

    - Altijd binnen 200 mijl van veilige haven 

    - Niet meer dan 600 mijl van vertrekhaven en bestemmingshaven 

 

 Offshore containers 

 

 Inbound containers voor transshipment 

     - Terminal en vervoerder gaan uit van VGM in de oorspronkelijke      
laadhaven 

     - Opnieuw wegen hoeft niet 

 



Wat als er geen VGM is? 

Container mag dan niet aan boord van het schip worden 
geladen. 

 



Voor wie relevant? 
Verlader 

 Verlader is de partij genoemd op de Master B/L / sea 
waybill / multimodal transport document 

 Bijvoorbeeld: Exporteur / verkoper CIF 

 

De verlader moet : 

- Gewicht verifiëren en 

- Vermelden in shipping document 

- Ongeacht wie de container geladen heeft 

 

 



Voor wie relevant? 
Zeevervoerder 

- De zeevervoerder is degene die zich er contractueel toe 
verplicht om het zeevervoer te verrichten (al dan niet 
door een ondervervoerder) 

 

- Controleren van opgegeven VGM? Nee! 
 



Voor wie relevant? 
Terminal operator 
- Zonder VGM: niet laden! 
 
Wat dan? 
- Opslag? 
- Kosten? 
- Zelf wegen? 
 
Alsnog wegen mag 
- Contractueel regelen? 
- Controleren van opgegeven VGM? Nee! 
 



Weegmethoden 1 en 2 
Wegen container 
Bij vervoer van lading in een container dient het bruto 
gewicht te worden geverifieerd door de verlader, door: 

1. de container te wegen met gebruik van geijkt en 
gecertificeerd materieel, of 

2. Alle colli, inclusief het gewicht van pallets, 
verpakkingsmateriaal, stuwagemateriaal te wegen op een 
wijze, die is gecertificeerd door de bevoegde instantie van het 
land waar het laden van de container is voltooid, en daarbij 
het tarra gewicht van de container op te tellen. 



Methode 1 



Method 1 



Wanneer wegen? 
Zodra het beladen van de container klaar is en de 
container verzegeld is 

 



Inventarisatie weegbruggen  
 VSH 

 Intergra 

 ? 



Methode 2 



Methode 2 
Gebruikt weegmateriaal moet voldoen aan de eisen die 
daaraan in het land waar het wordt ingezet, worden gesteld 

- Tarra gewicht van de container staat op de container 

- Schatten van het gewicht mag niet 

 

Afgaan op door een ander opgegeven gewicht van de colli 
mag niet 

- Uitzondering: als op een afzonderlijke, gesealde collo het 
precieze gewicht van de pakjes en onderdelen van de lading 
in die collo duidelijk en permanent aan de buitenkant is 
vermeld 



Method 2 



Per 1 juli 2016 wordt de 

VGM geïmplementeerd 



Actie Verantwoordelijke 

1 Vaststelling van het geverifieerde 
bruto gewicht conform een der 
vastgestelde methoden 

Shipper (verlader 
cq. afzender) 

2 Communiceren van het geverifieerde 
bruto gewicht naar de vervoerder. Het 
relevant document moet ondertekend 
zijn door een door de verlader c.q. 
afzender gemachtigde persoon. 

Shipper (verlader 
cq. afzender) 

3 Laden van de container op het schip 
door de rederij indien hij beschikt 
over het document waarin het 
geverifieerde bruto gewicht van de 
container is vastgesteld.  

Rederij 

4 Indien het geverifieerde bruto gewicht 
van de container niet is vastgesteld 
wordt de container niet aan boord van 
het schip geladen.  

Rederij en Kapitein 
van het schip 

PROCEDURES 



Bronnen: 
 http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/Pages/V

erification-of-the-gross-mass.aspx 
 http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/Docum

ents/resolution%20MSC-380-94.pdf 
 http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/Docum

ents/MSC.1%20Circ.1475.pdf 
 http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/Docum

ents/CIRCULAR%20LETTER%20NO.3624%20(E).pdf 
 http://www.worldshipping.org/industry-

issues/safety/WSC_Summarizes_the_Basic_Elements_of_the_SOLAS_
Container_Weight_Verification_Requirement___February_2015.pdf 
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