APRIL 2016
Betreft: Solas (Safety of Life at Sea)
Geachte relatie,
In verband met een wijziging in de regelgeving met betrekking tot Solas (Safety of Life at Sea) heeft de IMO
(International Maritime Organisation) met ingang van 1 juli 2016 wereldwijd verplicht gesteld dat het z.g.
VGM (Verified Gross Mass), bruto gewicht van de goederen + het gewicht van de container, voor inlevering
van de container op de Terminal bij de rederij aangeboden zal moeten worden en wel door de partij die
als Shipper op de Bill of Lading komt te staan. De Shipper is dus verantwoordelijk voor aanlevering VGM.

NEWS-FLASH

Er komen 2 mogelijkheden om het VGM aan te leveren:
1. Opgave juiste bruto gewicht van de goederen en het containergewicht middels de BL
instructie aan de rederij voor inlevering van de container op de Terminal (voor de Closing date)
2. Door overlegging van een weegcertificaat afgegeven door een gecertificeerd weegbedrijf, ook het
certificaat zal moeten worden overlegd bij de rederij voor inlevering van de container op de Terminal
(voor de Closing date)
De Terminal Operator zal alleen dan de container(s) aan boord laden, waarvoor tijdig een VGM is
aangeleverd. Shipper blijft verantwoordelijk, voor het niet laden en verschepen van de container(s) door
het niet tijdig aanleveren van het VGM en ook voor de extra kosten die dat met zich mee kan brengen.
(b.v. eventuele demurrage kosten omdat de container(s) doorgeschoven moet worden naar de
eerstvolgende afvaart en/of kosten voor het achteraf wegen van de container(s) na inlevering)
Tevens blijft de Shipper verantwoordelijk voor de gegevens vermeld in het VGM. (Er is op dit moment nog
niet bekend hoe de Nederlandse Autoriteiten omgaan met marginale verschillen. (Een aantal Europese
landen hebben al aangegeven een marge aan te houden m.b.t. verschillen van 5%)
De Rederijen zullen handelen zoals door de overheid aangegeven, echter, zullen het zo makkelijk mogelijk
maken om het VGM aan te kunnen leveren.
Hopend U hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij eventuele vragen kunt U vanzelfsprekend direct contact met ons opnemen.
Zodra wij meer informatie zullen krijgen m.b.t. deze regelgeving zullen wij U hiervan zo spoedig mogelijk
op de hoogte stellen.
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