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Voorschriften voor het vervoer van VN klasse 3 producten door 
Venezolaanse/Colombiaanse barkjes en vissersboten in havens onder 

beheer van APA NV met ingang van 15 augustus 2011

Eisen aan de vaartuigen:
• Uit documentatie moet blijken dat deze vaartuigen 

toestemming hebben van de vlaggestaat om VN klasse 3 
producten te vervoeren. 

• Voldoende geschikte brandblusmiddelen om brand aan 
boord te kunnen blussen.

Eisen aan de verpakking:
• de verpakking moet beproefd zijn volgens een door de 

IMO erkende instantieen voorzien zijn van het VN-
symbool als keurmerk  

• de verpakking moet zo sterk zijn dat de inoud niet lekt en 
verontreinigd raakt bij het vervoer over zee onder normale 
omstandigheden 

• de verpakking moet schoon zijn en voorzien van gevare-
netiketten conform IMDG-code

• de stof mag de verpakking niet aantasten 
• de verpakking moet voorzien zijn van een 4-cijferig VN-

nummer 

Vereiste documenten:
Een vervoersdocument waarop het volgende moet staan: 
• de naam van schip die de goederen vervoert
• de plaats of land van herkomst der goederen 
• de specifieke naam der goederen
• het aantal colli en merken en nummers 
• de gevarenklasse 
• het VN-nummer
• het brutogewicht in kilogrammen of metrieke tonnen 
• naam en adres afzender 
• naam en adres geadresseerde 

Lossen/Laden:
De goederen moeten op een veilige manier gelost en 
geladen worden en vervoerd in een daarvoor gekeurde 
vervoermiddel gekeurd door de Dienst Technische Inspec-
tie. De goederen moeten na lossing/laden onmiddelijk 
vervoerd worden buiten  het haventerrein.  


