
ART. 44A SOLAS  

1.De bepaling van de geverifieerde bruto massa van een beladen container door berekening, als 

bedoeld in voorschrift 2, vierde lid, onder 2, deel A, hoofdstuk VI, van het SOLAS-verdrag, geschiedt 

door de som te nemen van de massa’s bepaald volgens de leden twee tot en met vijf. 

2. De massa van de lading van de container wordt bepaald door de som te nemen van de massa van 

de afzonderlijke daarin geladen producten of door derden daarover geleverde informatie of 

bescheiden. Ten aanzien van bulkproducten is het toegestaan de massa van de lading te bepalen aan 

de hand van meetmomenten gedurende het productieproces van die bulkproducten zoals 

debietbepaling door gekalibreerde vulinstallaties of wegen. 

3. De massa van de verpakking van in de container geladen producten wordt bepaald door de som 

van de massa’s van de productverpakkingen zoals vastgesteld door de verscheper of verstrekt door 

de leverancier van die verpakkingen of door derden daarover geleverde informatie of bescheiden. 

4. De massa van pallets of stuwmateriaal in de container wordt bepaald door de som van de massa 

van de pallets of stuwmateriaal in de container zoals vastgesteld door de verscheper of verstrekt 

door de leverancier van de pallets of het stuwmateriaal of door derden daarover geleverde 

informatie of bescheiden. 

5. De massa van de ongeladen container, zoals verstrekt door degene die de container aan de 

verscheper ter beschikking stelt. 

6. De massa van een geverifieerde container wijkt niet meer af van de werkelijke massa dan:  

a) ten hoogste 500 kilogram indien de werkelijke massa van de geverifieerde container minder 

dan 10 ton bedraagt; 

b) ten hoogste 5 massaprocent indien de werkelijk massa van de geverifieerde container 10 ton 

of meer bedraagt. 

 

7. Bij de bepaling van de massa van een beladen container door berekening worden de bij circulaire 

MSC/Circ.1475 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de IMO vastgestelde Guidelines 

regarding the Verified Gross Mass of a container carrying cargo in acht genomen. 
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