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Deindata|ikel genoemdenaderedoorhet Hoofdvaade Scheepvaartinspectie gestelded regels zullen de Veorschrlûen van deel B en C
bevatten alsmede de Vxrschriûen van de in die delen genoemde
<lnlernational Bulk Chemical Code: en ëlnternational Gas Carrier Code|.
Beide codes bevatten uitgebreide en tot in detail strekkende eisen voor
de coàstructie, inrichting en uitrusting van c|mioaliën- en gastankers,
alsmede voor het ve-oer van een groot aantal chemioaliës en gassen.
Gezien het feit dat deze Voorschrioen veelvuldlg gewijzigd worden. onder
andere door de snelle ontwikkelingen in de teohnologie en de chemische
industrie. is de bovenomschreven opzet van de nationale regelgeving de
meest prakti|che. Genoemde regels zullen worden opgenomen in een
|eeîal Bekendmakingen aan de Scheepvaaq, na overleg en overeenstemming met het betrokken bedrijfsleven, en worden gepubliceerd in de
Nederlandse Staatscourant.
Het bepaalde in artikel 1 kom: overeen met Voorschrik 1 .1 van het
geamendeerde Hoofdstuk VlI van Solas 74. Opname van de onderdelen
2 en 3 van dat Voorschri| in dit artikel is niet nodig. da|r dit reeds wordt
qeregeld ingevolge het gestelde in onderscheidenlijk artikel 1 30f, 1 30a
en 1 3Qd van het Sçhepenbesluit 1965. De in onderdeel 4. van Voorschri|
1 bedoelde aanvullende bepalingen Zln opgenomen in bet in artlkel 130c
van gertoemd besluit vermelde Handboek Gestorte Ladingen en in het in
artikel :3Qe van bet besluit vermelde Handboek Gevaarliike Stoffen. De
classiscatie van gevaarlijke stoffen. opqenomen in Voorschri| 2 van het
geamendeerde Hoofdstuk Vll van Solas 74.. is vermeld in artikel 1 30 van
het Sehepenbesluit 1 965.
De artikelen 2 tot en met 6 geven uitvoering aan de bepalingen van de
Voorschri|en 3. 4. 5. 6 en 7 van het gewi|zigde Hoofdstuk VII van Solas
74.
Artikel 11. H
De wi|zigingen van artikel 3 van Bijlage XX11 van het Schepenbesluit
1965 Zjrt van redactionele aard en houden verband met de gebruikte
terminologie in billaqe XIA van dat beslult.
Artikel 111
De overgangsbepaliapen vervat in dit artlkel regelen zoals gebruikelijk
de toepassing van de nleuwe bepalingeo uit het onderhavige wilzigingsbesluit, voor zover deze de constructie. inriçhting en uitru|ting van
bestaande echejen betreffen. Dergelijke |palingen zijn noeakelijk
omdat de gaewljzigde bepalin en ten aanzien van çonstru|e en inriçhting
@
op een bestaand |çllip niet altqd praktisch uitvoerb|g Zjn en omdat aan
de gewi|zigde bepalingen ten aanzien van uitrustlng nlet direct uiwoering
kan worden gegeven.
Artikel IV
114 verband met het feit dat de lg83-amendementen op SOLAS .74.
reed: op 1 juli |986 internationaal in werking ziin getreden. Is geregeld
dat de i|erkingtreding zo lpoedlj all mogelijk is pl|azvindt, te wel*n
de |eede d|g nu de datum van ultgifœ van het Staatsblad waarin het is
geplaa|t.
Voor de praktiik behoeft dit geen Jgroblemen op te leveren omdat reeds
eruime tijd aan iœt betrokken |dqfsleven bekend is dat het onde|avige
9
bee|uit zou worden genomen met :1: richtdatum 1 iull 1986.
De Mipister van Verkeer en Waterstaat.
N. Smiblçroes
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