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Stel 
je Zeevraag

WAT IS EEN 
IMO-NUMMER? 

Misschien is het je al opgevallen: alle 
zeeschepen dragen tegenwoordig op 
een goed zichtbare plaats – meestal de 
achtersteven – een nummer van zeven cijfers, 
voorafgegaan door de letters IMO.  
Waar staat “IMO” voor, en wat betekent dat 
“IMO-nummer” precies?

De Internationale Maritieme 
Organisatie

“IMO” is de afkorting van “International 
Maritime Organisation”. Dit is een 
agentschap van de Verenigde Naties 
dat tot doel heeft het internationale 
scheepvaartverkeer op een vlotte en veilige 
manier te laten verlopen en milieuvervuiling 
op zee of in havens tegen te gaan. Het motto 
van de organisatie luidt dan ook: “Safe, 
secure and efficient shipping on clean 
oceans”. De IMO werd opgericht op  
17 maart 1948. Ondertussen zijn niet minder 
dan 170 landen als lid toegetreden. In de 
schoot van de organisatie worden voorstellen 
tot regelgeving uitgewerkt, die op de 
tweejaarlijkse algemene ledenvergadering 
(bestaande uit vertegenwoordigers van 
alle aangesloten landen) ter goedkeuring 
voorgelegd worden. Vervolgens is het aan elk 
individueel land om deze overeenkomsten 
geldig te verklaren (te “ratificeren”) 
en in de eigen wetgeving op te nemen. 
Bedoeling is om zo wereldwijd tot een 
uniforme regelgeving betreffende maritieme 
aangelegenheden te komen.

Het IMO-nummer als unieke 
scheepsidentificatiecode

Een van de hulpmiddelen om tot een 
efficiënte en makkelijk controleerbare 
toepassing van de internationale regels 
te komen, is het toekennen van een uniek 

Met meer dan 1500 zijn ze, de Vlaamse 
onderzoekers en beheerders die van 
de zee en kust hun professioneel 
actieterrein maken. Heb je een 
prangende vraag over het zilte 
nat, de duinen, het strand of onze 
riviermondingen? Stel je zeevraag,  
zij zoeken voor jou het antwoord!

identificatienummer aan elk zeeschip:  
het zogenaamde IMO-nummer. Tot het 
invoeren van zo’n nummering werd 
besloten in 1987. Het systeem is dit jaar 
dus precies een kwarteeuw oud. De 
toepassing werd evenwel pas verplicht 
gesteld vanaf 1 januari 1996. In december 
2002 volgde als bijkomende bepaling dat 
het identificatienummer op een duidelijk 
zichtbare plaats op de romp of de bovenbouw 
van elk schip moest aangebracht worden. 
Bij passagiersschepen dient het nummer 
bovendien ook nog op een horizontaal vlak te 
staan, zodat het vanuit de lucht afleesbaar is.

De toekenning van deze nummers gebeurt 
in opdracht van de International Maritime 
Organisation (vandaar ook de naam “IMO-
nummer”), maar in de praktijk is IHS Fairplay 
in Londen belast met deze taak. IHS Fairplay 
is de grootste maritieme databasebeheerder 
ter wereld, en is een voortzetting van de 
beroemde Lloyd’s Register of Ships.

Een IMO-nummer bestaat uit zeven 
cijfers. Het wordt toegekend bij de bouw 
van een schip. Elk zeeschip met een 
bruto-tonnenmaat van 100 of meer moet 
zo’n nummer hebben. Uitzonderingen die 

  Detail van de achtersteven van het containerschip Umm Salal, met aanduiding van het  
IMO-nummer. Met zijn lengte van 366 meter en laadvermogen van 13.500 containers is de 
in 2010 gebouwde Umm Salal een van de grotere containerschepen. Hij vaart onder Maltese 
vlag, maar is eigendom van de United Arab Shipping Company (Koeweit). Hij doet regelmatig 
Zeebrugge aan (MR)

buiten die verplichting vallen, zijn onder 
meer: houten schepen, lichtschepen, 
oorlogsschepen, draagvleugelboten, 
hovercrafts en baggerschuiten. Grote 
vissersboten, plezierjachten en drijvende 
boorplatforms, die aanvankelijk bij de 
vrijgestelde vaartuigen behoorden, zijn sinds 
kort eveneens verplicht een IMO-nummer  
te voeren.

Elk IMO-nummer is uniek en blijft 
onveranderd gedurende de hele ‘levensloop’ 
van het schip. Het is helemaal niet 
uitzonderlijk dat een schip enkele keren van 
eigenaar wisselt. Hierbij veranderen vaak ook 
de naam en het uitzicht. Die wijziging van 
uitzicht kan zich beperken tot een nieuwe 
verflaag, maar soms kan het om een grondige 
verbouwing gaan die het schip onherkenbaar 
maakt. Dan is het IMO-nummer extra handig 
bij de identificatie.

Meer info:  
http://www.imo.org/OurWork/Safety/
Implementation/Pages/IMO-identification-
number-scheme.aspx
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