
BIJLAGE I 

 

CONTROLE VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN 

 
Gevaarlijk materiaal Definities Controlemaatregelen 

 
Asbest 

 
Asbesthoudende materialen 

 
Het nieuw installeren van asbesthoudende 
materialen wordt voor alle schepen ver 
boden. 

 
Ozonafbrekende stoffen 

 
Gereguleerde stoffen als gedefinieerd in 
artikel 1, lid 4, van het Protocol van 
Montreal betreffende stoffen die de 
ozonlaag afbreken (1987), die zijn opge 
nomen in de bijlagen A, B, C of E bij dat 
protocol die van kracht zijn op het 
ogenblik van de toepassing of de inter 
pretatie van deze bijlage. 

Ozonafbrekende stoffen die zich aan 
boord van een schip kunnen bevinden, 
omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

Halon 1211 broomchloordifluormethaan 

Halon 1301 broomtrifluormethaan 

Halon 2402 1,2-dibroom-1,1,2,2-tetra 
fluorethaan (ook bekend als halon 114B2) 

CFC-11 trichloorfluormethaan 

CFC-12 dichloorfluormethaan 

CFC-113 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluore 
thaan 

CFC-114 1,2-dichloor-1,1,2,2-tetrafluore 
thaan 

CFC-115 chloorpentafluorethaan 

HCFC-22 

chloordifluormethaan 

 
Nieuwe installaties die ozonafbrekende 
stoffen bevatten, worden voor alle schepen 
verboden. 

 
Gepolychloreerde bifenylen 
(PCB) 

 
„Gepolychloreerde bifenylen” zijn aroma 
tische verbindingen, gevormd op een 
manier waarbij de waterstofatomen op de 
bifenylmolecule (twee benzeenringen met 
elkaar verbonden door een enkele kool 
stof-koolstofverbinding) vervangen kun 
nen worden door maximaal tien chloor 
atomen. 

 
Het nieuw installeren van materialen die 
gepolychloreerde bifenylen bevatten, wordt 
voor alle schepen verboden. 

 
Perfluoroctaan sulfonzuur 
(PFOS) (1) 

 
„Perfluoroctaan sulfonzuur” (PFOS) bete 
kent perfluoroctaan sulfonzuur en afge 
leiden ervan. 

 
Nieuwe installaties die perfluoroctaan sul 
fonzuur (PFOS) en afgeleiden ervan bevat 
ten, worden verboden overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad (2). 

 
Aangroeiwerende verbindin 
gen en verfsystemen 

 
Aangroeiwerende verbindingen en syste 
men die gereguleerd zijn in het kader van 
bijlage I bij het Internationaal Verdrag 
inzake de beperking van schadelijke aan 
groeiwerende verfsystemen op schepen, 
2001 (AFS-Verdrag), van kracht op het 
moment van de toepassing of interpretatie 
van deze bijlage. 

 
1. Geen enkel schip mag aangroeiwerende 

verfsystemen gebruiken die organische 
tinverbindingen als biocide bevatten, of 
enig ander aangroeiwerend systeem 
waarvan de toepassing of het gebruik 
door het AFS-Verdrag verboden is. 
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2. Geen enkel nieuw schip of nieuwe in 

stallatie op een schip past aangroeiwe 
rende verfsystemen toe of gebruikt ze 
op een manier die niet strookt met het 
AFS-Verdrag. 

(1) Niet van toepassing op schepen die de vlag van een derde land voeren. 

(2) Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische 

verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7). 

 

 

BIJLAGE II 

 

LIJST VAN ITEMS VOOR DE INVENTARIS VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN 

 
1. Alle in bijlage I opgesomde gevaarlijke materialen 

2. Cadmium en cadmiumverbindingen 

3. Zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen 

4. Lood en loodverbindingen 

5. Kwik en kwikverbindingen 

6. Polybroombifenyl (PBB’s) 

7. Polybroomdifenylethers (PBDE’s) 

8. Polychloornaftalenen (meer dan 3 chlooratomen) 

9. Radioactieve stoffen 

10. Bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (alkanen, C10-C13, chloor) 

11. Broomhoudende brandvertrager (HBCDD) 

 

 
 


