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Voorwoord

De werkkgroep WPCI (World Porrts Climate I nitiative) van
n de IAPH (IInternational Association
n of Ports
and Harrbors) heeft drie
d lijsten opgesteld
o
voo
or het bunke
eren van vloeibaar aardggas (LNG) (b
bunkeren
schip-tan
nkwagen, scchip-schip en schip-wal)) door schepen die vloe
eibaar aardggas (LNG) voor
v
hun
aandrijviing gebruike
en. Deze lijsten worde n al in talrrijke zeehav
vens gebruikkt, meer be
epaald in
Rotterda
am en Antw
werpen. Omdat de CCR
R de te vo
olgen werkw
wijzen zoveeel mogelijk wenst
w
te
harmonisseren, heeft zij, in same
enwerking me
et de IAPH, de lijst voor het bunkereen tussen tankwagen
en schip
p aangepast om deze op
p de contextt en de rege
elgeving van
n de Rijnvaaart af te stem
mmen. Er
werd ech
hter niet gera
aakt aan de structuur,
s
de
e idee en het veiligheidsniveau van dee oorspronke
elijke lijst.
Voor sch
hepen die op
p de Rijn varen, gelden de voorschrriften van het Rijnvaartpoolitieregleme
ent (RPR)
en in he
et bijzonder artikel 15.07, vijfde lid,, onderdeel b en zesde
e lid. Daarin staat het volgende:
v
"Alvoren
ns met het bu
unkeren van vloeibaar aa
ardgas (LNG)) te beginnen
n, dient de scchipper van het schip
dat moet bunkeren zich
z
ervan te vergewissen
n dat: [...]
b)

de schipper of
o een doo
or hem/haa
ar met de verantwoorrding belastte persoon, en de
vera
antwoordelijkke medewerrker van hett bunkerstatiion, een con
ntrolelijst vooor het bunk
keren van
vloe
eibaar aardg
gas (LNG) voor
v
schepen
n die het ke
enteken dragen als beddoeld in artiikel 2.06,
ove
ereenkomstig
g de door de
e CCR vastg
gelegde stan
ndaard, hebb
ben ingevuldd en onderte
ekend, en
dat alle vragen van deze lijjst met 'ja' zzijn beantwoo
ord. Niet-rele
evante vrageen kunnen geschrapt
g
worrden. Indien niet alle vra
agen positieff beantwoord
d kunnen wo
orden, mag hhet bunkeren slechts
plaa
atsvinden me
et toestemmiing van de b
bevoegde auttoriteit."

De huidige standaard
d omvat:
een
n controlelijstt voor het bunkeren van
n vloeibaar aardgas
a
(LN
NG) (tankwaggen-schip). Deze
D
lijst
besstaat uit vierr delen (A, B, C, D). H
Het invullen van deel A is facultattief, maar wordt
w
wel
aan
nbevolen; hett invullen van
n de delen B
B, C en D is verplicht.
v
rich
htsnoeren om
m de gebruike
er te helpen bij het invulle
en van de lijs
st.
De geld
dende editie van deze standaard kkan gedown
nload worden op de w
website van de CCR
(www.cccr-zkr.org) en
n is beschikbaar in het Du
uits, Frans, Nederlands
N
en
e Engels.
In de huidige editie van
v de standaard zijn
de vverwijzingen naar het Re
eglement bettreffende hett scheepvaarrtpersoneel oop de Rijn (R
RSP) pas
geld
dig vanaf 1 augustus
a
201
16, en
de verwijzingen
n naar het Reglement
R
O nderzoek Sc
chepen op de
d Rijn (ROS
SR) pas geld
dig vanaf
1 de
ecember 201
16.
Deze sta
andaard is alleen van toe
epassing op het bunkere
en van vloeibaar aardgass (LNG) als brandstof,
b
niet op d
de overslag van
v vloeibaar aardgas (L NG) als ladin
ng.
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Contro
olelijst voo
or het bun
nkeren van
n vloeibaa
ar aardgass (LNG)
tank
kwagen - schip
s
DEEL
L A: Contro
olelijst voo
or de voorb
bereidingsffase voor het bunkereen van vloe
eibaar
aa
ardgas (LNG)
en gebruikt voor
v
het makken van afsp
praken en
Dit deel van de conttrolelijst kan als een richttsnoer worde
nis over veiligheidsaspeccten geduren
nde de voorbereidingsfaase van het bunkeren
b
uitwissellen van kenn
van vloe
eibaar aardg
gas (LNG). Aanbevolen
A
w
wordt dit de
eel van de controlelijst tee behandele
en op het
moment waarop de bestelopdrac
b
cht voor het b
bunkeren wo
ordt gegeven.

de datum en gepland tijds
stip:
Gepland

_____
__________
___________
___________
___________
__________

ezen locatie voor het bun
Aangewe
nkeren van vvloeibaar aarrdgas (LNG):: _________
___________
__________
Schip da
at het vloeiba
are aardgas (LNG) ontva ngt: ______
___________
___________
___________
__________
Bunkerta
ankwagen die het vloeiba
are aardgas (LNG) levertt: _________
___________
___________
__________

Controlepunten

Scchip

Bunkerttankwagen
n die
het vloe
eibare
aardg
gas
(LNG) le
evert

erBunke
locatie

Code

1

Bevoeg
gde autoriteiten
n hebben toes
stemming
voor de handelingen voor het bunk
keren van
vloeibaa
ar aardgas (LN
NG) op de
desbetrreffende locatie en het
desbetrreffende tijdstip gegeven.

P

2

De verte
egenwoordige
er van de bunk
kerlocatie
heeft toestemming vo
oor de handelingen
voor het bunkeren va
an vloeibaar aa
ardgas
(LNG) o
op de desbetre
effende locatie
e en het
desbetrreffende tijdstip gegeven.

P

3

Bevoeg
gde autoriteiten
n zijn over hett begin
van de handelingen voor
v
het bunke
eren van
vloeibaa
ar aardgas (LN
NG) overeenk
komstig
de plaattselijke voorscchriften ingelic
cht.

Opme
erkingen

Indien van toepassing

Dag/tijdstip van
kennisgeving
g:
uurr
Aangekondig
gd(e)
dag/tijdstip:
uurr

4

De verte
egenwoordige
er van de bunk
kerlocatie
is over h
het begin van de handelingen voor
het bunkeren van vloeibaar aardga
as (LNG)
ingelich
ht, overeenkom
mstig de voors
schriften
die op d
de bunkerlocatie van toepas
ssing
zijn.
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Controlepunten

Scchip

Bunkerttankwagen
n die
het vloe
eibare
aardg
gas
(LNG) le
evert

erBunke
locatie

Code

Opme
erkingen

5

Er word
dt rekening gehouden met de
d eisen
van de bevoegde auttoriteiten.

Bijv. havenvo
oorschriften

6

Er word
dt rekening gehouden met de
d lokale
eisen diie op de bunke
erlocatie van
toepasssing zijn.

Indien van toepassing
Bijv. voorschriften die op de
bunkerlocatie
e van
toepassing ziijn

7

Alle bij d
de handelinge
en voor het bunkeren Voo
or
van vloe
eibaar aardga
as (LNG) betro
okken
het
persone
eelsleden hebben de juiste opleiding sch ip:
en zijn o
over de desbe
etreffende app
paratuur
en proccedures voor het
h bunkeren van
v
vloeibaa
ar aardgas (LN
NG) geïnstrue
eerd.

8

De bunkkerlocatie is to
oegankelijk vo
oor de
bunkerttankwagen die
e het vloeibare
e
aardgass (LNG) levertt, en de totale massa
van de ttankwagen be
edraagt niet meer
m
dan
de masssa die ten hoo
ogste op de ka
ade of
steiger is toegestaan.

9

Ingevall het bunkeren plaats vindtt bij
onvoldo
oende daglich
ht zijn er onde
erling
afsprak
ken gemaakt over
o
geëigende
verlichtting van de zo
one waar de
handeliingen voor he
et bunkeren van
v
vloeibaar aardgas (L
LNG) plaatsvinden.

10

Alle app
paratuur voorr het bunkeren van
Voo
or
vloeibaar aardgas (L
LNG) en voorr het
het
detecte
sch ip:
eren van gas is gecertificee
erd, in
goede s
staat en voorr het beoogde
e gebruik
geëigen
nd.

11

Er zijn o
onderling afspraken over de
d
procedu
ures voor hett bunkeren, in
nkoelen
en purg
geren gemaak
kt.

A

Verwijzing na
aar proceduress:

12

Er zijn o
onderling afspraken gema
aakt over
het systeem en de methode
m
van
elektrische isolatie.

A

Methode:

13

Er zijn o
onderling afspraken gema
aakt over
de bunk
kerzone aan wal.

A

Bunkerzone:
m/ft
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Controlepunten

Scchip

Bunkerttankwagen
n die
het vloe
eibare
aardg
gas
(LNG) le
evert

erBunke
locatie

14

De voorschriften me
et betrekking tot
t
ontstek
kingsbronnen kunnen word
den
nagelee
efd.

Voo
or
het
sch ip:

Voor de
tankwag
gen:

e
Voor de
bunker-locatie:

15

Alle voo
orgeschreven
n
brandbe
estrijdingsapp
paratuur is ge
ereed
voor on
nmiddellijk gebruik.

Voo
or
het
sch ip:

Voor de
tankwag
gen:

Voor de
e
bunker-locatie:
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Voor he
et registreren
n van de, in de planning
g, bij deze fase
f
betrokk
ken vertegen
nwoordigers
s:

Schip

Bunkertankkwagen die he
et vloeibare
aard
dgas (LNG) le
evert

B
Bunkerlocatie

Naam

Naam

Naam

Rang

Positie

Positie

Datum

Datum

Datum

Tijdstip

Tijdstip

Tijdstip
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DEEL B: controlelijst ter vo
oorbereidin
ng van de overslag
o
va
an vloeibaaar aardgas
s (LNG)
(Het is verplicht dit deel- voor het sta
arten van de feitelijke ove
erslaghandel ingen in te vullen)
Datum e
en tijdstip: ___________
_
___________
__________
___________
___________
___________
________
Aangewe
ezen locatie voor het bun
nkeren van vvloeibaar aarrdgas (LNG):: _________
___________
________
Schip da
at het vloeiba
are aardgas (LNG) ontva ngt: ______
___________
___________
___________
________
Bunkerta
ankwagen die het vloeiba
are aardgas (LNG) levertt: _________
___________
___________
________

Controlepunten

Scchip

Bunkertankw
wagen
die het
vloeibare
aard
dgas
(LNG) levert
Voor de
e
tankwag
gen:

Bun
nkerloc
catie

Codee

16
1

Deel A is voor en ter voorbereiding
g van de Vo
oor
feitelijke
e bunkerhandelingen gebru
uikt,
he
et
sch
hip:
zoals aa
anbevolen in de inleiding.

Voorr de
bunk
kerlocattie:

17
1

De actuele weersoms
standigheden
n en
golfhoog
gte blijven bin
nnen de
overeen
ngekomen gre
enswaarden.

AR

18
1

Het schiip dat het vloe
eibare aardga
as
(LNG) o
ontvangt, is ve
eilig afgemeerd.
Voorsch
hriften inzake
afmeerv
voorzieningen
n zijn in acht
genome
en. Er zijn vold
doende fende
ers
aangebrracht.

R

19
1

Er is een
n veilige overrstap tussen wal
w en
schip.

R

Opm
merkingen

Indien van
n toepassing

verplicht is er een veilige
Indien v
vluchtwe
eg tussen wa
al en schip.
20
2

Alle voo
orgeschreven brandbestrijd
dingsapparatu
uur is gereed
d voor onmidd
dellijk
gebruik..

21
2

De zone
e waar de han
ndelingen voo
or het
bunkere
en van vloeiba
aar aardgas (LNG)
plaatsvin
nden, is voldo
oende verlich
ht.

22
2

Het schiip en de bunk
kertankwagen
n die het
vloeibarre aardgas (LNG) levert, ku
unnen
op eigen
n kracht in ee
en veilige en
hinderniisvrije richting
g bewegen.
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sch
hip:

Voor de
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gen:

Voorr de
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AR

Vo
oor
he
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hip:

Voor de
e
tankwag
gen:

R
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Controlepunten

23
2

Zowel o
op het schip als bij de
bunkerta
ankwagen die
e het vloeibarre
aardgas
s (LNG) levertt, behoort er voor
v
adequatte supervisie op de handelingen
voor hett bunkeren va
an vloeibaar aardgas
a
(LNG) g
gezorgd te wo
orden en kan er te
allen tijd
de worden ing
gegrepen.

24
2

Een effic
ciënt commun
nicatiemiddel tussen
de schip
pper en de ch
hauffeur van de
d
bunkerta
ankwagen die
e het vloeibarre
aardgas
s (LNG) levertt, is geïnstalle
eerd en
getest. E
Er is onderling afgesproken welke
voertaall wordt gebruikt.

Scchip

Bunkertankw
wagen
die het
vloeibare
aard
dgas
(LNG) levert

Bun
nkerloc
catie

Codee

Opm
merkingen

AR

VHF- /UHF-kanaal:
/
_______
___________
__
Taal:
_______
___________
__
Prima
air systeem:
_______
___________
__
Back-upsysteem
_______
___________
__

25
2

Er zijn o
onderling afsp
praken gemaa
akt over
het nood
dstopsignaal en de
uitschak
kelingsproced
dures, het geheel is
getest e
en aan alle be
etrokken
persone
eelsleden uitg
gelegd.

A

Noodstopsignaal:
_______
___________
__

De vera
antwoordelijke
e personen ke
ennen
zowel de
e noodproced
dures en -pla
annen
als de c
contactnumme
ers.
26
2

De voora
af bepaalde bunkerzone
b
is
s
afgebak
kend. Deze zo
one wordt doo
or
geëigen
nde tekens ge
esignaleerd.

A

27
2

In de bu
unkerzone bev
vinden zich geen
g
onbevoe
egden, verboden voorwerp
pen of
ontstekingsbronnen.

R

28
2

Buitende
euren, patrijspoorten en
ventilatie
eopeningen van
v verblijven
n zijn
overeen
nkomstig de operationele
o
bescheiden gesloten.

R

29
2

De gasd
detectieapparratuur is getes
st op het
functioneren dat goed is bevonden.
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Controlepunten

Scchip

Bunkertankw
wagen
die het
vloeibare
aard
dgas
(LNG) levert

Bun
nkerloc
catie

Codee

Opm
merkingen

30
3

De veilig
gheidsinforma
atiebladen (M
MSDS,
Materiall Safety Data Sheets) betre
effende
het gele
everde vloeiba
are aardgas (LNG)
zijn besc
chikbaar.

A

31
3

Voorsch
hriften met be
etrekking tot
ontstekingsbronnen worden
w
nageleefd.

R

32
3

Geëigen
nde en voldoe
ende geschikte
bescherrmende kledin
ng en apparatuur is
gereed v
voor onmidde
ellijk gebruik.

33
3

Persone
eelsleden die bij het aanslu
uiten en
afkoppe
elen van de bu
unkerslangen
n
betrokke
en zijn en die zich in de dirrecte
nabijheid van deze handelingen
bevinde
en, gebruiken voldoende en
n
geschiktte bescherme
ende kleding en
apparatu
uur.

34
3

Er is een (aangedrev
ven)
snelontk
koppeling (P))ERC (Powered
Emerge
ency Release Coupling)
geïnstallleerd en gere
eed voor onm
middellijk
gebruik..

Indien van
n toepassing

35
3

Het wate
ersproeisyste
eem voor de
tankbev
veiliging is gettest en gereed voor
onmidde
ellijk gebruik.

Indien van
n toepassing

36
3

De voorrzieningen voor het opvang
gen van
lekkage zijn vervaard
digd uit geëige
end
materiaa
al, hebben de
e geëigende
afmeting
gen, bevinden
n zich op de juiste
plaats e
en zijn leeg.

37
3

De sche
eepsromp en het dek zijn tegen
lage tem
mperaturen be
eschermd.

38
3

Bunkerp
pompen en co
ompressoren
function
neren naar be
ehoren.

39
3

Alle afsluiters zijn goed onderhoud
den en
functioneren naar behoren.

40
4

De mete
ers, vulstand-- en overdruka
alarmen
van het bunkersystee
em zijn opera
ationeel,
juist inge
esteld en functioneren naa
ar
behoren
n.
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Controlepunten

41
4

De bunk
kertanks van het schip zijn
n te allen
tijde tegen onopzette
elijke overvulliing
beveiligd
d, de inhoud van de tank wordt
w
voortdurrend bewaaktt en de
alarmsy
ystemen zijn goed
g
ingesteld
d.

42
4

Alle bes
sturings-, bew
wakings- en
veiligheiidsinrichtinge
en van de insttallaties
voor vlo
oeibaar aardgas (LNG) zijn
n
gecontro
oleerd, getestt en het functtioneren
daarvan
n is goed bevo
onden.

43
4

De druk
kregelapparatuur en de app
paratuur
voor hett verdampen of weer vloeibaar
maken is operationee
el en function
neert
naar beh
horen.

44
4

Zowel o
op het schip als in de
bunkerta
ankwagen die
e het vloeibarre
aardgas
s (LNG) levertt, zijn de
noodsto
opinrichtingen
n (ESD's),
automattische afsluite
ers of soortge
elijke
apparatu
uur getest, is het functione
eren
daarvan
n goed bevonden en is dez
ze
apparatu
uur gebruiksg
gereed.

Scchip

Bunkertankw
wagen
die het
vloeibare
aard
dgas
(LNG) levert

Bun
nkerloc
catie

Codee

R

Opm
merkingen

Intervallen
n van ten
hoogste
minuten
m

Indien van
n toepassing

A

ESD v/h sc
chip:
seconden
ESD v/d ta
ankwagen:
seconden

De sluits
snelheden va
an de ESD's zijn
z
onderlin
ng uitgewisselld.
45
4

De aanv
vankelijke ops
stelling voor het
h
bunkere
en van vloeiba
aar aardgas (LNG) is
gecontro
oleerd. Niet gebruikte
g
verbindingen zijn ges
sloten, geleeg
gd en
volledig afgeblind.

46
4

Slangen
n, vaste leidin
ngen en aanslluitingen
voor hett bunkeren va
an vloeibaar aardgas
a
(LNG) z
zijn in goede staat,
s
naar be
ehoren
bevestig
gd, gesteund, goed aanges
sloten,
op lekka
age getest en
n gecertificeerrd voor
de overs
slag van vloeibaar aardgas
s (LNG).

47
4

De verb
binding voor het
h bunkeren van
vloeibaa
ar aardgas (L
LNG) tussen het
h
schip en
n de bunkerta
ankwagen die
e het
vloeibarre aardgas (L
LNG) levert, is
s van
aansluittingen van he
et type
droogko
oppeling voorrzien.
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Controlepunten

Scchip

Bunkertankw
wagen
die het
vloeibare
aard
dgas
(LNG) levert

Bun
nkerloc
catie

Codee

Opm
merkingen

48
4

De verb
binding voor het
h bunkeren van
vloeibaa
ar aardgas (L
LNG) tussen het
h
schip en
n de bunkerta
ankwagen die
e het
vloeibarre aardgas (L
LNG) levert, is
s met
adequatte voorziening
gen voor de
elektrisc
che isolatie uitgerust.

49
4

De verb
bindingen voo
or het bunkere
en van
vloeibaa
ar aardgas (L
LNG) zijn voorzien
van veiligheidsdroog
gkoppelingen (breakaway-drroogkoppeling
gen). Deze zijn
visueel g
gecontroleerd
d op het func
ctioneren
dat goed
d is bevonden.

50
5

De bunk
kertankwagen
n die het vloeibare
aardgas
s (LNG) levertt, is elektrisch
h geaard
en de w
wielen zijn geb
blokkeerd.

51
5

Tijdens het aansluiten of afkoppelen van
de slang
gen voor het bunkeren
b
van
n
vloeibaa
ar aardgas (LNG) is de mo
otor van
de bunk
kertankwagen
n die het vloeibare
aardgas
s levert, uitges
schakeld.

52
5

Tijdens het purgeren of de oversla
ag van
ar aardgas (LNG) is de mo
otor van
vloeibaa
de bunk
kertankwagen
n die het vloeibare
aardgas
s (LNG) levertt, uitgeschake
eld.

Tenzij de motor
m
van de
bunkertankwagen die he
et
vloeibare aardgas
a
(LNG
G)
levert, voo
or het purgeren
n
of de overslag van
vloeibaar aardgas
a
(LNG
G)
is vereist

53
5

Indien v
voorgeschreve
en, bevinden de
brandbe
estrijdingsplan
nnen in noodg
gevallen
zich op een externe plaats.
p

Plaats:

54
5

Er is een
n internationa
ale walaanslu
uiting
voorzien
n.

Indien van
n toepassing

55
5

De bevo
oegde autorite
eiten zijn van de
aanvang
g van de hand
delingen voorr de
overslag
g van vloeibaar aardgas (L
LNG) in
kennis g
gesteld met het verzoek de
e andere
schepen
n in de nabijheid daaromtre
ent te
informerren.

Dag/tijdstip
p van
kennisgev
ving:
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voo
or het bunkere
en van vloeibaar aardgas (LLNG): tankwag
gen - schip

DEEL C: Gegevens voor de ov
verslag van
n vloeibaarr aardgas ((LNG)
(Dit d
deel behoort voor het starten van de ffeitelijke overslaghandelingen ingevuuld te worden
n)
Overeengeko
O
omen startttemperatuurr en -druk
Overeengeko
O
omen fysieke
e hoeveelheid
dseenheid (P
PQU, Physic
cal Quantity Unit)
U
 m3
Schip

 ton

 _____

Bunkertankwageen die het
vloeib
bare aardgas ((LNG) levert

Tank voor vlo
oeibaar aardg
gas (LNG)
starttemperatuur:

__°C/__°F
F

Tank voor vlo
oeibaar aardg
gas (LNG)
startdruk:

bar psi*
(rel)

Tank voor vlo
oeibaar aardg
gas (LNG)
beschikbare (rest)capacite
eit:

PQU

* Doorhalen wa
at niet van toe
epassing is

Overeengeko
O
omen bunke
erhandeling
gen
Overeengeko
O
omen fysieke
e hoeveelheid
dseenheid (P
PQU, Physic
cal Quantity Unit)
U
 m3
Tank 1

 ton

 _____

Tank 2

Overeengekom
O
men
overslaghoeve
eelheid:

PQU

Startdruk
S
bij de
e aansluiting voor het
bunkeren:

bar/psi* (rel.)

Startsnelheid:
S

PQU
per uur

Maximale
M
overrslagsnelheid
d:

PQU
per uur

Bijvulsnelheid:
B
:

PQU
per uur

Maximale
M
druk
k bij de aanslu
uiting voor
het bunkeren:

bar/psi*(rel..)

* Doorhalen wa
at niet van toe
epassing is

Overeengeko
O
omen maxim
ma en minim
ma
M
Maximum

Minimum
m

Druk
D
tijdens h
het bunkeren::

bar/psi*(rel.))

Druk
D
in de bu
unkertanks vo
oor vloeibaar
aardgas
a
(LNG
G):

bar/psi*(rel.))

Temperatuur
T
van het vloeiibare
aardgas
a
(LNG
G):
Vulgrens
V
van de bunkertan
nks voor
vloeibaar
v
aard
dgas (LNG):

__°C/__°F
%

* Doorhalen wa
at niet van toe
epassing is
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Verklaring
g
Wij, ond
dergetekend
den, hebben
n de boveng
genoemde punten
p
in Deel B en C overeenkomstig de
instructie
es gecontro
oleerd en he
ebben ons e
ervan verge
ewist dat de
e door ons iingevulde gegevens
g
juist zijn
n.
Wij heb
bben evenee
ens de voorzieningen getroffen om
m indien no
odig herhaa
alde controles uit te
voeren en zijn overeengekome
en dat de m
met 'R' aang
geduide pun
nten in de ccontrolelijst opnieuw
gecontro
oleerd behoren te worde
en met interrvallen van ten hoogste _________
_ uur.
Ingeval wij kennis hebben
h
van een wijzigin
ng betreffend
de een van de
d punten, sstellen wij de
e andere
partij on
nverwijld daa
arvan op de hoogte.
Schip

Bunkertank
kwagen die het
h vloeibare
aard
dgas (LNG) le
evert

Bu
unkerlocatie

Naam

Naam

Naam

Rang

Positie

Positie

Handtek
kening

Handteken
ning

Handtekeninng

Datum

Datum

Datum

Tijdstip

Tijdstip

Tijdstip

Register van
n terugkerend
de controles
Datum
Tijdstip
Initialen voor het
schip
Initialen voor de
tankwag
gen
Initialen voor de
bunkerlo
ocatie

et invullen va
an deze con
ntrolelijst
Richtsnoer voor he
De verm
melding van de
d letters 'A' of
o 'R' in de kkolom genaam
md 'Code' he
ebben de vollgende betek
kenis:
●
A ('A
Agreement'/o
overeenkomst).
Dit verwijst na
aar een ove
ereenkomst of procedurre die in de
e kolom 'O pmerkingen' van de
con
ntrolelijst gen
noteerd of in een andere
e wederzijds aanvaardba
are vorm meeegedeeld behoort te
worrden.
●
R ('Re-check'/he
erhaalde con
ntrole).
Dit verwijst naarr punten die met door be
eide partijen overeengeko
omen geëigeende, in de verklaring
v
verm
eerd moeten
melde, intervvallen opnieu
uw gecontrole
n worden.
●
P (‘Permission’//toestemming
g)
Dit houdt in dat een autoriteit een toeste
emming moett verlenen.
amenlijke ve
erklaring behoort niet tte worden ondertekend
o
voordat beeide partijen de hun
De geza
toegewe
ezen aanspra
akelijkheden en verantw
woordelijkhed
den gecontro
oleerd en aaanvaard heb
bben. Het
documen
nt moet, nad
dat het naar behoren is ondertekend
d, aan boord
d van het scchip dat het vloeibare
aardgas (LNG) on
ntvangt, wo
orden bewa
aard, overee
enkomstig de
d toepasbbare regelge
eving of
bedrijfsvvereisten.
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DEEL D: Controlelijjst na de ov
verslag van vloeibaar aardgas ((LNG)
(D
Dit deel beho
oort na voltoo
oiing van de overslaghan
ndelingen te worden
w
ingeevuld)

Contrrolepunten

Schip

Bunkertank
wagen
w
die
het
BunkerCodee
vloeibare
v
lo
ocatie
aardgas
(LNG) levert

Opm
merkingen

57

De slan
ngen, vaste le
eidingen en
aansluitingen voor het
h bunkeren zijn
gepurg
geerd en gere
eed voor het afkoppelen.
a

A

58

Op afsttand en hand
dmatig bedien
nde
afsluite
ers zijn geslotten en gereed
d voor het
afkoppelen.

A

59

Na afko
oppeling is de
e bunkerzone
e voor het
bunkerren van vloeib
baar aardgas (LNG)
opgehe
even. De desbetreffende te
ekens zijn
verwijd
derd.

A

60

De bev
voegde autoriteiten zijn in kennis
gesteld
d van de volto
ooiing van de
handelingen voor he
et bunkeren van
v
vloeiba
aar aardgas (L
LNG).

Tijdstip van
n kennisgeving
g:

61

De verttegenwoordig
ger van de bu
unkerlocatie
is in ke
ennis gesteld van de voltoo
oiing van de
handelingen voor he
et bunkeren van
v
vloeiba
aar aardgas (L
LNG).

Tijdstip van
n kennisgeving
g:
_________
________ uu
ur

62

De bev
voegde autoriteiten zijn van de
voltooiiing van de ha
andelingen vo
oor het
bunkerren van vloeib
baar aardgas (LNG) in
kennis gesteld met het verzoek de
d andere
schepe
en in de nabijheid daaromttrent te
informe
eren.

63

Voor zo
over van toep
passing zijn bijnab
ongeva
allen en incide
enten ter kennis van de
bevoeg
gde autoriteite
en gebracht.

Editie 1.0. - 13.10.2015

_________
________ uu
ur

Vers
slag nr.:
________
___________
_

Pag
gina 16 / 45

Standaaard voor een controlelijst
voo
or het bunkere
en van vloeibaar aardgas (LLNG): tankwag
gen - schip

Verklarin
ng
Wij, ond
dergetekende
en, hebben de
d bovengen
noemde pun
nten in Deel D overeenkkomstig de in
nstructies
gecontro
oleerd en heb
bben ons erv
van vergewisst dat de doo
or ons ingevu
ulde gegevenns juist zijn.

Schip

Bunkertank
kwagen die het
h vloeibare
aard
dgas (LNG) le
evert

Bu nkerlocatie

Naam

Naam

Naam

Rang

Positie

Positie

Handtek
kening

Handteken
ning

Handtekeninng

Datum

Datum

Datum

Tijdstip

Tijdstip

Tijdstip
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Richtsnoer voor he
et invullen va
an deze con
ntrolelijst
De verm
melding van de
d letters 'A' of
o 'R' in de kkolom genaam
md 'Code' he
ebben de vollgende betek
kenis:
●
A ('A
Agreement' / overeenkom
mst)
Verrwijst naar ee
en overeenko
omst of proccedure die in de kolom 'O
Opmerkingenn' genoteerd of in een
and
dere wederzijjds aanvaard
dbare vorm m
meegedeeld behoort te worden.
w
●
R ('Re-check' / herhaalde
h
co
ontrole)
men geëige nde, in de verklaring
Verrwijst naar punten die met
m door beid
de partijen overeengeko
o
v
verm
melde, intervvallen opnieu
uw gecontrole
eerd moeten
n worden.
●
P (‘Permission’ / toestemmin
ng)
Hou
udt in dat een
n autoriteit een toestemm
ming moet ve
erlenen.
voordat beeide partijen de hun
amenlijke ve
erklaring behoort niet tte worden ondertekend
o
De geza
toegewe
ezen aanspra
akelijkheden en verantw
woordelijkhed
den gecontro
oleerd en aaanvaard heb
bben. Het
documen
nt moet, nad
dat het naar behoren is ondertekend
d, aan boord
d van het scchip dat het vloeibare
aardgas (LNG) on
ntvangt, wo
orden bewa
aard, overee
enkomstig de
d toepasbbare regelge
eving of
bedrijfsvvereisten.
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RIC
CHTSNOER
REN
A
ALGEMEEN
N
De aanssprakelijkheid
d en verantw
woordelijkheid
d voor de veiilige uitvoerin
ng van de haandelingen tijjdens het
bunkeren van vloeib
baar aardga
as (LNG) na
aar een sch
hip wordt ge
ezamenlijk d oor de schiipper, de
chauffeu
ur van de bunkertankwag
gen die het vvloeibare aarrdgas (LNG) levert en, inndien van toe
epassing,
de vertegenwoordige
er van de bunkerlocatie g
gedragen. Vo
oordat de ha
andelingen vooor het bunk
keren van
vloeibaa
ar aardgas (L
LNG) beginn
nen, behoren
n de schippe
er, de chauffe
eur van de bbunkertankw
wagen die
het vloe
eibare aardg
gas (LNG) levert en, iindien van toepassing, de vertegeenwoordiger van de
bunkerlo
ocatie:
●
schriftelijk de bunkerproced
dures, met in
nbegrip van de maximale
e overslagsnnelheden, ov
vereen te
kom
men;
●
schriftelijk de te nemen maa
atregelen in g
geval van ee
en noodsituattie overeen tee komen, en
n
●
de controlelijst voor het LNG-bunke
eren van ta
ankwagen naar
n
schip in te vullen en te
ond
dertekenen.
In de bin
nnenvaart sta
aat de term 's
schip' voor e
elk binnensch
hip of samenstel en de teerm 'schipperr' voor de
schipperr als bedoeld
d in scheepva
aartreglemen
nten.
Voor de controles die
e niet toepas
sselijk zijn op
p alle schepe
en is 'indien van
v toepassiing' toegevoe
egd in de
laatste kkolom. De co
ontroles mett de vermeld
ding 'indien van
v toepassiing' zijn niet verplicht, ge
ebruikers
kunnen deze contro
oles oversla
aan door N .A. (Niet Aanwezig/niett van toepaassing) in de
d kolom
‘opmerkiingen’ te vermelden.
De belan
ngrijkste geh
hanteerde te
ermen zijn aa
an het einde
e van dit doc
cument, in heet deel "Afk
kortingen
en begripsbepaling
gen", gedefin
nieerd.

OP
PBOUW VA
AN DE CON
NTROLELIJ
JST
kwagen naarr schip besta
aat uit vier de
elen.
De LNG--bunkercontrrolelijst - tank
In het e
eerste deel: DEEL A: Controlelijst
C
t voor de voorbereidin
v
ngsfase vooor het bunkeren van
vloeibaa
ar aardgas (L
LNG) betreft de punten, d
die gedurend
de de voorbe
ereidingsfasee van de han
ndelingen
voor het bunkeren va
an vloeibaar aardgas (LN
NG) aandach
ht vereisen.
Dit deel van de conttrolelijst kan als een richttsnoer worde
en gebruikt voor
v
het makken van afsp
praken en
uitwissellen van kenn
nis over veiligheidsaspeccten geduren
nde de voorbereidingsfaase van het bunkeren
b
van vloe
eibaar aardg
gas (LNG). Aanbevolen
A
w
wordt dit de
eel van de controlelijst tee behandele
en op het
moment waarop de bestelopdrac
b
cht voor het b
bunkeren wo
ordt gegeven.
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Het twee
ede deel: DE
EEL B: Conttrolelijst terr voorbereid
ding van de overslag vaan vloeibaarr aardgas
(LNG) b
betreft de ve
ereiste mate
eriële contro les en de elementen
e
die
d vlak vooor het begin van het
bunkeren van vloeib
baar aardgas
s (LNG) mo
ondeling gecontroleerd moeten
m
wordden. Ter waa
arborging
van de vveiligheid van
n de handelin
ngen is het n
noodzakelijk dat alle relevante verklaaringen in aanmerking
worden genomen en
e dat aan de
d daaraan gerelateerde aansprake
elijkheid en verantwoord
delijkheid
gezamen
nlijk of afzon
nderlijk is aan
nvaard.
Ingeval wordt bescchouwd dat een speciifiek punt niet
n
van toepassing iss op het schip,
s
de
bunkerta
ankwagen die het vloeibare aardgass (LNG) leve
ert, of de gep
plande handdelingen, beh
hoort een
aanteken
ning daarom
mtrent in de ko
olom 'opmerrkingen' te wo
orden gemaa
akt.
Het derd
de deel: DE
EEL C: Gege
evens voor de oversla
ag van vloe
eibaar aardg
gas (LNG) bevat de
overslag
ggegevens waarover
w
ov
vereenstemm
ming bereikt moet word
den. In dit onderdeel wordt
w
de
informatie over te
emperatuur, dichtheid, volume, overslagsne
elheid, druuk en de fysieke
hoeveelh
heidseenheid
d die voor het
h bunkere n van vloeib
baar aardga
as (LNG) geebruikt moet worden,
onderling
g uitgewisseld en afgesp
proken.
Het vierrde en laatsste gedeelte van de co
ontrolelijst DEEL D: con
ntrolelijst n
na de overs
slag van
vloeibaa
ar aardgas (LNG) beva
at de overwe
egingen die na de hand
delingen vooor het bunke
eren van
vloeibaa
ar aardgas (L
LNG) gemaakt moeten w
worden voor het
h afkoppele
en van de buunkerverbind
dingen en
om alle h
handelingen te beëindige
en.

GEB
BRUIK VAN
N DE LNG-B
BUNKERC ONTROLELIJST - TA
ANKWAGEN
N NAAR SC
CHIP
De volge
ende richtsno
oeren zijn op
pgesteld om het gezame
enlijk gebruik van de LNG
G-bunkercontrolelijst tankwag
gen naar schiip te vereenv
voudigen.
De schip
pper en alle personen onder zijn/haa
ar command
do moeten ziich strikt aann deze eisen
n houden
zolang h
het schip lang
gszij ligt. De chauffeur vvan de bunke
ertankwagen die het vloeeibare aardga
as (LNG)
levert en
n, indien van
n toepassing
g, de vertege
enwoordiger van de bunkerlocatie m
moeten ervoo
or zorgen
dat het ttankwagenpersoneel en, indien van toepassing,, het personeel aan wal , dat ook do
oen. Elke
partij verrbindt zich ertoe
e
samen te werken in
n het wederz
zijds belang van het uitvvoeren van veilige
v
en
efficiënte
e handelinge
en.
De schip
pper, chauffe
eur van de bu
unkertankwa
agen die het vloeibare
v
aardgas (LNG)) levert en, in
ndien van
toepassiing, de verttegenwoordig
ger van de bunkerlocattie, kunnen personen aaanwijzen die belast
worden met de verrantwoordelijkheid voor de bunkerha
andelingen en deze peersonen toes
stemming
verlenen
n om de LNG
G-bunkerconttrolelijst in te vullen en te ondertekene
en.
De aanssprakelijkheid
d en verantw
woordelijkhei d voor de aantekeningen in de LNG
G-bunkerconttrolelijst tankwag
gen naar sch
hip zijn in he
et documentt toegewezen. De aanva
aarding van de aansprakelijkheid
wordt be
evestigd doo
or de desbetreffende rub
briek aan te vinken of te paraferen een door de verklaring
v
aan het eind van co
ontrolelijst te
e onderteken
nen. Eenmaa
al onderteke
end, detailleeert de contro
olelijst de
minimum
mvoorwaarde
en voor een veilig
v
verloop
p van de han
ndelingen die
e na een wedderzijdse uitwisseling
van kritie
eke informatiie zijn afgesp
proken.
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Sommige aanteken
ningen van de contro
olelijst betre
effen aspec
cten die uiitsluitend onder de
aansprakelijkheid en
n verantwoorrdelijkheid va
an de schipp
per vallen. Vo
oor sommigee verklaringe
en van de
controlellijst is uitsluittend de chau
uffeur van de
e bunkertankw
wagen die het vloeibare aardgas (LN
NG) levert
of uitsluitend de ve
ertegenwoord
diger van de
e bunkerloca
atie aanspra
akelijk en veerantwoordelijk. Voor
sommige
e verklaring
gen in de
e controlel ijst geldt een gezamenlijke aaansprakelijkh
heid en
verantwo
oordelijkheid
d. Grijs gearc
ceerde vakjess worden vo
oor het identifficeren van vverklaringen gebruikt,
die overr het algeme
een voor éé
én partij niett van toepas
ssing kunnen
n zijn, alhoeewel de schipper, de
tankwag
genchauffeur of de vertegenwoordige
er van de bu
unkerlocatie dergelijke ruubrieken ook
k kunnen
aanvinke
en of paraferren als zij dat wensen.
Op de p
plaatsen waa
ar in het vak
kje 'voor het schip', voorr de tankwag
gen' of 'voorr de bunkerlocatie' is
vermeld,, controlere
en en ond
dertekenen de betrokk
ken partijen
n uitsluitendd voor hun eigen
verantwo
oordelijkhede
en. Hier worrdt in de ond
derhavige richtsnoeren naar verwezeen met de ve
ermelding
"Voor diit onderdeel controleren en onderte
ekenen de betrokken
b
pa
artijen uitsluittend voor hun eigen
verantwo
oordelijkhede
en."
Voor de
e schepen die
d op de Rijn
R
varen, g
gelden de voorschriften
v
van het RP
PR, in het bijzonder
artikel 15
5.07, vijfde lid, onderdeel b, en zesde
e lid, waarin het volgende
e is vastgeleggd:
ar aardgas (LNG)
"5. Alvo
orens met he
et bunkeren van vloeibaa
(
te beg
ginnen, dientt de schipper van het
sch
hip dat moet bunkeren
b
zic
ch ervan te vvergewissen dat:
[...]
er of een door hem/h
haar met de
e verantwoo
ording belasste persoon
n, en de
b) de schippe
verantwoorrdelijke med
dewerker van
n het bunke
erstation, een
n controlelijsst voor het bunkeren
b
van vloeiba
aar aardgas (LNG) voorr schepen diie het kentek
ken dragen aals bedoeld in artikel
2.06 (van het
h RPR), overeenkomsstig de door de CCR vas
stgelegde staandaard (me
et andere
woorden, deze
d
lijst), he
ebben ingevu
uld en onderrtekend, en dat
d alle vraggen van deze
e lijst met
'ja' zijn bea
antwoord. Nie
et-relevante vragen kunn
nen geschrap
pt worden. Inndien niet allle vragen
positief be
eantwoord kunnen wo
orden, mag het bunke
eren slechtss plaatsvind
den met
toestemmin
ng van de be
evoegde auto
oriteit."
[...]
6.

a bedoeld in
i het vijfde llid, onderdee
el b moet:
De controlelijst als
ud worden ing
gevuld,
a) in tweevou
ar zijn in ten minste één ttaal die begri
rijpelijk is voo
or de personeen bedoeld in het
b) beschikbaa
voornoemd
de vijfde lid, onderdeel
o
b en
den aan boorrd van het scchip worden bewaard."
c) drie maand
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De toew
wijzing van aansprakelijk
a
heid en vera
antwoordelijk
kheid beteke
ent niet dat de andere partij
p
van
controle op naleving
g is uitgeslote
en. Daarmee
e wordt beoo
ogd de partijj, die voor d e initiële en continue
naleving
g gedurende het verblijf van het sch
hip op de bunkerlocatie
b
e verantwoorrdelijk is, du
uidelijk te
identifice
eren.
De schip
pper behoorrt alle aspec
cten die tot d
de verantwo
oordelijkheid van het dooor vloeibaar aardgas
(LNG) a
aangedreven schip behoren, te conttroleren. Op dezelfde wijjze zouden de chauffeu
ur van de
dgas (LNG
bunkerta
ankwagen die
d
het vlo
oeibare aard
G) levert en
n, indien vvan toepass
sing, de
vertegen
nwoordiger van de bu
unkerlocatie, alle aspec
cten die to
ot de veranntwoordelijkh
heid van
respectie
evelijk de bu
unkertankwag
gen die het vvloeibare aarrdgas (LNG) levert en, inndien van toe
epassing,
de bunkkerlocatie be
ehoren, moe
eten controle
eren. Bij hett vervullen van
v
deze veerantwoorde
elijkheden
behoren de vertegen
nwoordigers zich ervan te
e vergewisse
en dat de ve
eiligheidsnorm
men aan beide zijden
waar de handelingen
n plaatsvinde
en volledig aa
anvaardbaarr zijn.
Dit kan w
worden geda
aan door bijvo
oorbeeld:
●
te b
bevestigen da
at een bevoe
egd persoon de controlelijst naar behoren heeft inngevuld;
●
de d
desbetreffende bescheiden door te n emen;
●
gezzamenlijk te inspecteren waar
w
zulks n uttig wordt geacht.
g
Vóór hett begin van de
d handeling
gen en daarn
na van tijd to
ot tijd kunnen
n, om de wedderzijdse veiligheid te
garanderen, de chau
uffeur van de
e bunkertankkwagen die het
h vloeibare
e aardgas (LLNG) levert en,
e indien
van toep
passing, een
n vertegenwo
oordiger van
n de bunkerlo
ocatie en, in
n voorkomennd geval, de schipper
het schip
p en de tankkwagen inspecteren om zich ervan te verzekeren
n dat het schhip en de ta
ankwagen
inderdaa
ad aan de ve
erplichtingen
n voldoen, zo
oals aanvaarrd in de LNG
G-bunkerconntrolelijst - ta
ankwagen
naar sch
hip. Ingeval wordt
w
gecons
stateerd dat aan elementtaire veilighe
eidseisen nieet is voldaan,, dan kan
een van
n de partijen vereisen da
at de hande
elingen voor het bunkere
en van vloeiibaar aardga
as (LNG)
worden o
onderbroken
n totdat corrig
gerende maa
atregelen naa
ar behoren zijn
z uitgevoerrd.

CODEREN VAN VERM
MELDINGEN
De verm
melding van de
d letters 'A', ‘P’ of 'R' in d
de kolom gen
naamd 'Code
e' hebben dee volgende betekenis:
A ‘Agrreement’ / ovvereenkomstt
Houdt in dat het betrokken punt door eeen afspraak
k of een
proced
dure geregelld behoort te
e worden enn dat deze procedure
p
in de kkolom 'opme
erkingen' van
n de controllelijst genote
eerd of in
een a
andere wed
derzijds aanvaardbare vorm mee
egedeeld
behoo rt te worden.
Houdt in dat in geval van een negatieef antwoord bij een
P ‘Perrmission’ / to
oestemming
aantekkening met vermelding
v
van
v de codee 'P', de han
ndelingen
niet m
mogen worden uitgev
voerd zondder de sc
chriftelijke
toeste mming van de
d bevoegde
e autoriteit.
R ‘Re-check’ / herrhaalde contrrole Verwijsst naar de punten
p
die met geëigendee intervallen opnieuw
geconttroleerd moe
eten worden, zoals beidee partijen afge
esproken
en in d
de verklaring vermeld heb
bben.
amenlijke verklaring be
ehoort niet te worden ondertekend
d voordat aalle partijen de hun
De geza
toegewe
ezen aanspra
akelijkheden en verantwo
oordelijkhede
en gecontrole
eerd en aanvvaard hebben.
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TO
OELICHTIN
NG BIJ DE CONTROL
C
ES
DEEL
L A: Contro
olelijst voo
or de voorb
bereidingsffase voor het bunkereen van vloe
eibaar
aa
ardgas (LNG)
1.

oestemming voor de ha
andelingen voor het bunkeren
b
De bevoegde autoriteiten hebben to
n vloeibaar aardgas (LN
NG) op de desbetreffende locatie en het dessbetreffende
e tijdstip
van
geg
geven.
De bevoegde autoriteit
a
kan
n geraadplee
egd worden over welke andere autooriteiten toes
stemming
voo
or de bunkerrhandelingen op de desb
betreffende locatie, het desbetreffend
d
de tijdstip en met de
dessbetreffende betrokken pa
artijen moete
en geven.

2.

oordiger van
n de bunkerrlocatie hee
eft toestemm
ming voor d
de handeling
gen voor
De vertegenwo
gas (LNG) op de de
esbetreffend
de locatie en het
het bunkeren van vloeiibaar aardg
des
sbetreffende
e tijdstip geg
geven.
Bij twijfel betrefffende de juiste contactp
persoon bij de bunkerlocatie kan dee bevoegde autoriteit
worrden geraadp
pleegd.

3.

voegde auto
oriteiten zijn over het begin van de handellingen voorr het bunke
eren van
Bev
vloe
eibaar aardg
gas (LNG) overeenkom
o
mstig de plaa
atselijke voo
orschriften iingelicht.
Bij twijfel betre
effende de juiste conttactpersoon volgens pla
aatselijke vooorschriften kan de
bevvoegde autorriteit worden geraadpleeg
gd.

4.

oordiger van
n de bunkerrlocatie is ov
ver het begin van de haandelingen voor het
De vertegenwo
nkeren van vloeibaar aardgas (LNG
G) ingelichtt, overeenko
omstig de vvoorschriften die op
bun
de b
bunkerlocattie van toep
passing zijn..
Bij twijfel betre
effende de voorschriften
v
n die op de bunkerlocatie van toeppassing zijn, kan de
verttegenwoordig
ger van de bunkerlocatie
b
e worden gerraadpleegd.

5.

wordt reken
ning gehoud
den met de e
eisen van de
e bevoegde autoriteiten
n.
Er w
Havvens hebben specifieke
e havenvoo
orschriften en
e -reglemen
nten. Bij tw
wijfel betrefffende de
plaa
atselijke voo
orschriften kan de have
enautoriteit worden
w
gera
aadpleegd. I n de staten
n die het
SOL
LAS-Verdrag
g onderteken
nd hebben, vereist de ISPS-code dat
d de veranntwoordelijke
e voor de
veiligheid van een
e zeeschip
p en de vera
antwoordelijke voor de ve
eiligheid vann de havenfa
aciliteit de
imp
plementatie van
v de respectieve veiligh
heidsplannen
n met elkaar afstemmen..
Voo
or de schepe
en die op de Rijn varen, gelden de vo
oorschriften van het Rijnnvaartpolitiere
eglement
(RP
PR).

6.

Er w
wordt reken
ning gehoud
den met loka
ale eisen die
e op de bunkerlocatie vvan toepassing zijn.
Bij twijfel betre
effende de voorschriften
v
n die op de bunkerlocatie van toeppassing zijn, kan de
verttegenwoordig
ger van de bunkerlocatie
b
e worden gerraadpleegd.
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7.

Alle
e bij de ha
andelingen voor het bunkeren van
v
vloeiba
aar aardgass (LNG) be
etrokken
perrsoneelslede
en hebben de
d juiste op
pleiding en zijn
z
over de
e desbetreffe
fende apparratuur en
pro
ocedures voor het bunk
keren van vlo
oeibaar aard
dgas (LNG) geïnstrueerrd.
Voo
or dit onderdeel controlerren en onde rtekenen de betrokken partijen
p
uitsluuitend voor hun
h eigen
vera
antwoordelijkkheden.
Alho
oewel alle bij
b de hande
elingen voorr het bunkerren van vloe
eibaar aardggas (LNG) betrokken
b
perssoneelsleden
n aan de eisen met betre
ekking tot de verplichte opleiding zou den moeten voldoen,
beh
horen zij ookk met de spe
ecifieke appa
aratuur en handelingen
h
voor het bunnkeren van vloeibaar
aard
dgas (LNG) vertrouwd te
e zijn. Voor dit onderdee
el controleren en onderteekenen de betrokken
b
parttijen uitsluitend voor hun eigen veran
ntwoordelijkheden.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen,, gelden de voorschriften
n van het Reeglement be
etreffende
SP), in het bijzonder
het scheepvaarttpersoneel op de Rijn (RS
b
artik
kel 4a.01, eeerste en twee
ede lid.

8.

De bunkerloca
atie is toeg
gankelijk vo
oor de bunkertankwag
gen die hett vloeibare aardgas
(LN
NG) levert, en
e de totale massa van
n de tankwagen bedraagt niet meeer dan de massa die
ten hoogste op
p de kade off steiger is ttoegestaan.
Bij ttwijfel de verrtegenwoordiger van de b
bunkerlocatie
e raadplegen
n over de tenn hoogste toe
egestane
masssa op de de
esbetreffende
e plaats.

9.

eval het bu
unkeren plaats vindt b ij onvoldoe
ende daglich
ht, zijn er o
onderling affspraken
Inge
gem
maakt over geëigende verlichting
v
v
van de zone
e waar de handelingen
h
n voor het bunkeren
b
van
n vloeibaar aardgas
a
(LN
NG) plaatsvin
nden.
In h
het donker zouden
z
de zo
ones waar zzich zowel aan boord als
s aan wal aaansluitingen voor het
bun
nkeren bevinden veilig en naar beho
oren verlicht moeten zijn
n. Indien niett aan deze eis
e wordt
vold
daan, moet extra
e
verlichting worden vvoorzien.

e apparatuur voor het bunkeren
b
va
an vloeibaarr aardgas (LNG) en voorr het detecte
eren van
10. Alle
gas
s is gecertifiiceerd, in go
oede staat e
en voor het beoogde
b
ge
ebruik geëig
gend.
Voo
or dit onderdeel controlerren en onde rtekenen de betrokken partijen
p
uitsluuitend voor hun
h eigen
vera
antwoordelijkkheden.
Voo
or de gebruikkte bunkerap
pparatuur be
ehoort er een
n lijst met ce
ertificeringsdaata, vervalda
ata en de
eersstvolgende tussentijdse
t
certificeringssdata besch
hikbaar en onderling uitggewisseld te
e zijn. De
certtificaten moe
eten vóór het begin va
an het bunk
keren van vlloeibaar aarrdgas (LNG)) worden
gevvalideerd. Vo
oor dit onderdeel contro
oleren en ondertekenen de betrokkeen partijen uitsluitend
u
voo
or hun eigen verantwoord
delijkheden.
Voo
or schepen die
d over een certificaat va
an onderzoek
k beschikken
n, gelden de voorschriften van het
Reg
glement Ond
derzoek Sche
epen op de R
Rijn (ROSR),, in het bijzon
nder bijlage T
T, onderdeell 2.8.
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11. Er zzijn onderlin
ng afsprake
en over de p
procedures voor het bunkeren, in koelen en purgeren
p
gem
maakt.
De procedures voor de bed
doelde hand elingen voorr het bunkerren van vloeeibaar aardga
as (LNG)
beh
horen van tevvoren geplan
nd te zijn. D eze behoren
n vóór het be
egin van de handelingen
n door de
schipper, de cha
auffeur van de
d bunkertan
nkwagen die het vloeibare aardgas (LLNG) levert, en indien
van
n toepassing de vertegen
nwoordiger vvan de bunk
kerlocatie be
esproken en afgesproken te zijn.
Gem
maakte afsp
praken behorren formeel vastgelegd te zijn. Een wijziging vaan de proced
dure met
eve
entuele gevo
olgen voor de
d handeling
gen behoortt door de betrokken
b
paartijen besprroken en
afge
esproken te zijn. Nadat de betrokke
en partijen de afspraken gemaakt hebben, beh
horen de
bela
angrijke wijziigingen zo sp
poedig moge
elijk schrifteliijk en tijdig vóór het ingaaan van de ge
ewijzigde
proccedure vastg
gelegd te worden.
ken gemaak
kt over het systeem en
n de metho
ode van ele
ektrische
12. Er zijn onderliing afsprak
isollatie.
Hett systeem en
n de method
de van elekktrische isola
atie in de ve
erbinding vooor het bunkeren van
vloe
eibaar aardgas (LNG) be
ehoren van te
evoren gepla
and te zijn. Deze
D
behoreen vóór het begin
b
van
de handelingen
n door de schipper,
s
de chauffeur van
v
de bunkertankwageen die het vloeibare
aard
dgas (LNG) levert en, indien
i
van ttoepassing, de vertegen
nwoordiger vvan de bunk
kerlocatie
bessproken en affgesproken te
t zijn.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
evende lid, onderdeel
artikkel 15.07, vijfde lid, onde
erdeel a en ze
o
d.
ng afspraken gemaakt o
over de bun
nkerzone aan
n wal.
13. Er zzijn onderlin
Voo
or de schepen die op de Rijn
R varen, gelden de voo
orschriften va
an het RPR, iin het bijzond
der artikel
1.01
1, onderdeel ae, artikel 8..11, derde lid
d, en artikel 15.07,
1
vierde lid. In het R
RPR wordt bu
unkerzone
ged
definieerd als "de zone die in een omtre
ek van 20 m van
v de aanslu
uiting voor heet bunkeren liigt".
Indiien van toep
passing beho
oren eisen aa
an de veiligh
heidszone va
an de zijde vvan de chauffeur van
de b
bunkertankw
wagen die het vloeibare a
aardgas (LNG
G) levert, de operator vann de bunkerlocatie en
de b
bevoegde au
utoriteiten in aanmerking genomen en
n overgenom
men te zijn.
De bij het bunke
eren van vloe
eibaar aardga
as (LNG) betrokken partije
en behoren oonderling de vereisten
inza
ake de bunkkerzone in de
e omgeving van de loca
atie voor het bunkeren vaan vloeibaarr aardgas
(LNG) aan boord
d van het sch
hip en aan wa
al uit te wisse
elen, af te sp
preken en te iidentificeren.
Voo
or zeeschepe
en is de aanb
bevolen miniimumafstand
d: 25 m / 82 ft.
f
14. De voorschrifte
en met betre
ekking tot o
ontstekingsb
bronnen kun
nnen wordeen nageleefd
d.
Voo
or dit onderdeel controlerren en onde rtekenen de betrokken partijen
p
uitsluuitend voor hun
h eigen
vera
antwoordelijkkheden.
Dezze vervatten - maar zijn niet beperktt tot - rookbe
eperkingen en
e voorschriftften betreffen
nde open
vuu
ur, mobiele te
elefoons, piepers ('pagerss'), VHF- en UHF-appara
atuur en radaarapparatuurr.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 8.11, derde lid, waarin het volge
ende is vastgelegd: "Tijd
dens het bunnkeren van vloeibaar
aard
rdgas (LNG) dient de sch
hipper zich err voortdurend van te verg
gewissen daat het rookve
erbod aan
boo
ord en in de
e bunkerzone
e wordt nag
geleefd. Het rookverbod is eveneenss van toepa
assing op
elekktronische siigaretten en andere soorrtgelijke apparaten. Dit ro
ookverbod iss niet van to
oepassing
in d
de accommo
odatieruimten
n en het stuu
urhuis, indien
n daarvan de
e ramen, deuuren, schijnliichten en
luikken gesloten zijn."
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Ond
der een ope
en licht of open
o
vuur w
wordt het vo
olgende vers
staan: vlam,, vonkvormin
ng, open
elekktrisch licht of elk oppe
ervlak dat ee
en gelijke of
o hogere tem
mperatuur hheeft dan de
e laagste
ontb
brandingstem
mperatuur va
an de bij het werk gehantteerde produ
ucten.
In d
de bunkerzon
ne is het gebruik van op
pen licht of open
o
vuur ve
erboden, ten zij aan alle geldende
g
voo
orschriften is voldaan en de bevoegd
de autoriteit,, chauffeur van
v de bunkkertankwagen die het
vloe
eibare aardg
gas (LNG) le
evert, schipp
per en verteg
genwoordige
er van de buunkerlocatie daarmee
insttemmen.
In d
de bunkerzon
ne:
behoren telefoons aan de eisen aan
n een explos
sieveilige uitv
voering te vooldoen;
behoren mobiele
m
telefoons en pie
epers (pagers) niet te worden
w
gebrruikt, tenzij daarvoor
toestemmin
ng is verleen
nd door een b
bevoegde au
utoriteit;
behoren be
eschadigde eenheden
e
nie
et te worden gebruikt, zelfs indien deeze nog werk
ken;
is het geb
bruik van draagbare el ektrische ap
pparatuur en
n van lossee kabels tijd
dens het
bunkeren van
v vloeibaar aardgas (L
LNG) niet toe
egestaan en behoort derrgelijke apparatuur uit
de zone ve
erwijderd te worden;
w
behoren in gebruik
k zijnde ttelefoonkabe
els ten behoeve
b
vaan het schip/wals
communica
atiesysteem buiten de bu
unkerzone geleid te zijn. Waar mogeelijk behoort de kabel
zo geleid en
e bescherm
md te zijn da
at het gebruik ervan niet tot een geevaarlijke situ
uatie kan
leiden;
behoort va
aste VHF/UH
HF-apparatuu
ur en AIS uitgeschakeld
d te zijn of oop stand-by te staan
(1 watt of minder), en het hoofdradiostation van
n het schhip, behalv
ve voor
ontvangstd
doeleinden, niet
n te worde
en gebruikt te
erwijl het sch
hip op de bu nkerlocatie ligt, tenzij
de schippe
er in overle
eg met de tankwagenc
chauffeur en de vertegeenwoordigerr van de
bunkerloca
atie heeft vastgesteld on
nder welke omstandighe
o
eden de insttallatie veilig gebruikt
kan worden
n. De hoofdz
zenderantenn
nes behoren ontkoppeld en geaard tee worden;
behoren draagbare VH
HF/UHF-setss van een veilig
v
type te
t zijn, dat door een bevoegde
b
autoriteit iss goedgekeurrd;
mogen
VHF-radiotelefoonsets
uitsluitend
d
op
internationaal
overeeng
gekomen
frequentieb
banden worden gebruikt;
mag sate
ellietcommun
nicatieappara
atuur normaal worden
n gebruikt, tenzij an
nderszins
aangeraden;
behoort de
e radarinstalllatie van he
et schip nie
et te worden
n gebruikt, ttenzij de schipper in
overleg me
et de tankw
wagenchauffe
eur en de vertegenwoo
v
ordiger van de bunkerlo
ocatie de
voorwaarde
en heeft bep
paald waaron
nder dit wel veilig
v
kan geb
beuren;
behoort in ramen aanw
wezige aircon
nditioning van
n de voeding
g te worden loosgekoppeld
d.
Voo
or wat de binnenvaart betreft
b
zijn in
n de bunkerz
zone de kra
achtens 9.3.11.52.3, 9.3.2
2.52.3 en
9.3..3.52.3 van het
h ADN (verrsie 2015) va
astgelegde voorschriften
v
mutatis muta
tandis van to
oepassing
op b
binnenschep
pen die vloeib
baar aardgass als brandsttof gebruiken
n.
Ene
erzijds moet de tijdens de
e bunkerhan
ndelingen ge
ebruikte elekttrische apparratuur die zic
ch buiten
het bunkerstatio
on bevindt, te
en minste va
an een type zijn
z met een 'beperkt expllosierisico';
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And
derzijds is ditt vereiste nie
et van toepasssing op:
a) radiotelefon
nie-installatie
es die zich in
n de woonverblijven en in
n het stuurhuuis bevinden;
b) op draagba
llaties in de woonverblijv
are telefoons
s en vast ge
emonteerde telefooninsta
t
ven en in
het stuurhu
uis;
c) Inland AIS--apparaten (AIS,
(
automa
atic identifica
ation system
m) die in wooonverblijven of in een
stuurhuis geïnstalleerd
g
zijn, indien geen enkel deel van ee
en antenne vvoor een elektronisch
apparaat zich
z
boven het bunkerrstation bev
vindt en ind
dien geen eenkel deel van een
VHF-antenne voor een
n AIS-appara
aat zich binn
nen een straa
al van 2 m vvan het bunk
kerstation
bevindt.

15. Alle
e voorgesch
hreven brandbestrijding
gsapparatuu
ur is gereed voor onmid
ddellijk gebruik.
Voo
or dit onderdeel controlerren en onde rtekenen de betrokken partijen
p
uitsluuitend voor hun
h eigen
vera
antwoordelijkkheden.
ord behoort zich op de juiste
De brandbestrijdingsappara
atuur aan boo
j
plaats te bevinden
n en voor
onm
middellijk geb
bruik gereed te zijn.
Ade
equate en ge
eschikte eenheden van vvaste of draa
agbare uitrus
sting behore n overeenko
omstig de
ope
erationele bescheiden van het schip o
ondergebracht te zijn.
De brandblusinsstallaties van
n het schip b
behoren onde
er druk te sta
aan of gereeed te zijn om
m op korte
term
mijn onder drruk gezet te worden.
w
Voo
or zeesche
epen behoo
ort ter asssistentie van
v
de brrandweer aaan wal een
e
set
bran
ndbestrijding
gsplannen pe
ermanent in een duidelijjk gemarkeerde waterdicchte behuizin
ng buiten
het stuurhuis be
ewaard te wo
orden. In dezze behuizing behoort ook
k een bemannningslijst aan
nwezig te
zijn.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 8.11, eerrste lid, onde
erdeel a, en d
de voorschrifften van het ROSR, in heet bijzonder bijlage T,
hoo
ofdstuk 3.
Indiien van toep
passing beho
oren zowel h
het schip als de wal ervoor te zorgenn dat hun res
spectieve
bran
ndblusinstallaties op een
n snelle en m
makkelijke manier
m
aan elkaar gekopppeld kunnen
n worden,
zo n
nodig met ge
ebruikmaking
g van de inte rnationale brrandblusaansluiting aan w
wal.
Ond
der de punte
en van deel A van de ccontrolelijst voor
v
de voorbereidingsfaase bevindt zich een
regiistratieformulier voor het registreren vvan de bij de
e planning be
etrokken verttegenwoordig
gers.
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DEEL B: Controllelijst ter vo
oorbereidin
ng van de overslag
o
van vloeibaaar aardgas
s (LNG)
16.

oor en ter voorbereid
ding van de
d feitelijke handeling
gen gebruik
kt, zoals
Deel A is vo
nbevolen in de inleiding
g.
aan
Dit deel van de controlelijst kan als een richtsnoer worden
w
gebruikt voor het m
maken van afspraken
a
en u
uitwisselen van
v kennis over
o
de veilig
gheidsaspectten gedurend
de de voorbeereidingsfase
e van het
bun
nkeren van vloeibaar aardgas (LNG
G). Aanbevolen wordt dit deel vaan de contro
olelijst te
beh
handelen op het moment waarop de b
bestelopdrac
cht voor het bunkeren
b
woordt gegeven.
In d
dit onderdeel controleren
n de betrokke
en partijen uitsluitend
u
off Deel A vooor hun eigen planning
worrdt gebruikt.

ndigheden e
en golfhoo
ogte blijven binnen dee overeeng
gekomen
17. De actuele weersomstan
grenswaarden..
Aan
n de hand van
v
talrijke fa
actoren kan worden bep
paald of han
ndelingen vooor het bunkeren van
vloe
eibaar aardg
gas (LNG) voortgezet
v
b
behoren te worden.
w
De schipper, dde chauffeurr van de
bun
nkertankwage
en die het vloeibare a
aardgas (LN
NG) levert, en indien van toepas
ssing de
verttegenwoordig
ger van de bunkerlocatie
b
e behoren in onderling ov
verleg de beeperkende fa
actoren te
besspreken, zoals:
windsnelhe
eid en -richtin
ng en de gevvolgen daarvan op de bun
nkerverbindinngen,
windsnelhe
eid en -richtin
ng en de gevvolgen daarvan op de sta
abiliteit van d e ligplaats,
windsnelhe
eid en -richtin
ng en de gevvolgen daarvan op de loo
opplanken,
de gevolge
en van de go
olfhoogte op
p daaraan blo
ootgestelde plaatsen, opp de stabilite
eit van de
ligplaats off op de veiligheid van de loopplanken.
Derrgelijke bepe
erkingen zouden door allle partijen du
uidelijk begre
epen moetenn worden. De
D criteria
voo
or het stoppe
en met het bu
unkeren, hett loskoppelen
n van slange
en of armen een het ontruimen van
de lligplaats beh
horen in de ko
olom 'opmerrkingen' van de controlelijjst vermeld tte worden.
Bij o
onweer in aa
ankomst behoren de bun kerhandeling
gen onderbro
oken te wordden.
Bij een aankondiging van sterke
s
windkkracht of vers
slechterende
e weersomsttandigheden behoren
noo
odsleepvoorzzieningen en een goede ccontrole van de afmeerlijnen voorbere
reid te worde
en.
h vloeibarre aardgas (LNG) ontva
angt, is veillig afgemeeerd. Voorsch
hriften
18. Hett schip dat het
inza
ake afmeervoorzieningen zijn iin acht ge
enomen. Er
E zijn volldoende fe
enders
aan
ngebracht.
Bij h
het beantwoorden van de
eze vraag be
ehoort de no
oodzaak van geschikte feendervoorzieningen in
ach
ht genomen te worden. Het schip b
behoort goed
d bevestigd op zijn ligpllaats aangem
meerd te
blijvven. Het scho
ommelen van het schip llangs pieren of kaden be
ehoort voorkoomen te worrden door
alle afmeerlijnen
n strak gespa
annen te hou
uden. Er beh
hoort bijzondere aandachht gegeven te
e worden
aan
n beweginge
en van het schip
s
als ge
evolg van de
e wind, stro
omingen, gettijden of pas
sserende
schepen en aan
n de gang zijnde handelin
ngen.
Van
nwege het verschil
v
in hun elastisch
he eigenscha
appen behoren staaltouw
w en vezelttouw niet
gelijjktijdig in de
ezelfde richting te worde
en gebruikt (bijv.
(
als dw
warstrossen, springlijnen, voor- of
ach
htertrossen).
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Na afmering behoren schep
pen die uitge
erust zijn mett automatisch
he spanning slieren daarv
van geen
geb
bruik te makken in de automatische
a
e stand. On
nafhankelijk van de gebbruikte meth
hode van
afm
meren, behoo
ort er overee
enstemming te zijn over de manierr van vrijlatinng in geval van een
noo
odsituatie, wa
aarbij rekenin
ng wordt geh
houden met de
d eventueel daaraan veerbonden risico's.
Ankkers die niet in gebruik zijjn, behoren d
deugdelijk ge
eborgd te zijn
n.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 15.07, vijfde lid, onderdeel a, en
n de voorsch
hriften van he
et ROSR, inn het bijzond
der artikel
10.0
02, tweede liid, onderdeel a.
ge overstap tussen wall en schip. Indien verplicht is er eeen veilige en
e snelle
19. Er iis een veilig
vluc
chtweg tuss
sen wal en schip.
s
De overstap behoort zich zo
o ver als pra
aktisch moge
elijk van de aansluiting
a
vooor het bunk
keren van
vloe
eibaar aardg
gas (LNG) te
e bevinden. D
De manier van
v overstap
p naar het scchip behoortt veilig te
zijn en kan uit een geëigen
nde loopplan
nk of valreep
p voorzien van
v een goeed daaraan bevestigd
b
van
ngnet bestaan. Voor de schepen die o
op de Rijn va
aren, gelden de voorschrriften van het RPR, in
het bijzonder artikel
a
8.11, eerste lid, o
onderdeel b, en de voorschriften vaan het ROSR, in het
bijzonder artikell 10.02, twee
ede lid, onde rdeel d.
Er b
behoort extra
a aandacht aan
a een veili ge overstap gegeven te worden indieen het nivea
auverschil
tusssen de op- en
e afstappla
aatsen tusse
en schip en steiger of ka
ade groot is of naar verrwachting
groo
ot kan worde
en.
Bij o
ontbreken va
an overstapv
voorzieninge n aan wal en
n wanneer een loopplankk van het schip wordt
geb
bruikt, behoo
ort er een ade
equate afsta
applaats op de
d ligplaats te
t zijn opdat er voor de loopplank
vold
doende ruim
mte is om bij verschillen in getijde en
e veranderingen in vrijbboord een veilige
v
en
makkkelijke overrstap naar he
et schip te bliijven houden
n.
Er b
behoort een reddingsboe
ei aan boord van het sch
hip in de nabijheid van dee loopplank of
o van de
valrreep aanwezzig te zijn. Vo
oor de schep
pen die op de Rijn varen, gelden de voorschriften
n van het
ROSR, in het bijzonder artik
kel 10.05, ee rste lid.
hoort in het donker
d
veilig en goed verrlicht te zijn.
De overstap beh
Perrsonen die ge
een legitieme
e reden heb ben om aan boord te verblijven, of ddie geen toes
stemming
van
n de schipperr hebben, be
ehoort de toe
egang tot het schip ontzeg
gd te wordenn.
De chauffeur van de bunkertankwagen
n die het vlo
oeibare aard
dgas (LNG) levert, of indien van
toep
passing de vertegenwoo
v
ordiger van d
de bunkerloc
catie behoorrt de overstaap naar de steiger
s
of
ligplaats in overrleg met de schipper
s
te ccontroleren. Voor
V
de sche
epen die op dde Rijn varen, gelden
de voorschriften
n van het RPR, in het b
bijzonder artiikel 15.07, vierde
v
lid, waaarin het volgende is
vastgelegd: "In de bunkerzo
one mogen u
uitsluitend aa
anwezig zijn:: bemanninggsleden van het schip
eren, medew
werkers van h
het bunkersttation, of perrsonen die da
daarvoor toes
stemming
dat moet bunke
heb
bben gekrege
en van de be
evoegde auto
oriteit."
Naa
ast het midde
el voor de ov
verstap beho
oort er in gev
val van een noodsituatie
n
een veilige en snelle
vlucchtweg aan boord en aan
a
wal besschikbaar te zijn. Hierbij zou het kuunnen gaan om een
onm
middellijk inzzetbare reddingsboot die
e zich bij voorkeur ter hoogte van dde verblijven
n van het
schip bevindt.
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20. Alle
e voorgesch
hreven brandbestrijding
gsapparatuu
ur is gereed voor onmid
ddellijk gebruik.
Voo
or dit onderdeel controlerren en onde rtekenen de betrokken partijen
p
uitsluuitend voor hun
h eigen
vera
antwoordelijkkheden.
De brandbestrijdingsappara
atuur aan boo
j
plaats te bevinden
n en voor
ord behoort zich op de juiste
onm
middellijk geb
bruik gereed te zijn.
Ade
equate en ge
eschikte eenheden van vvaste of draa
agbare uitrus
sting behore n overeenko
omstig de
ope
erationele be
escheiden va
an het schip
p ondergebra
acht te zijn. De brandbluusinstallaties
s van het
schip behoren onder druk te staan of gereed te zijn
z om op korte termijn onder druk gezet te
worrden.
Voo
or zeesche
epen behoo
ort ter asssistentie van
v
de brrandweer aaan wal een
e
set
bran
ndbestrijding
gsplannen pe
ermanent in een duidelijjk gemarkeerde waterdicchte behuizin
ng buiten
het stuurhuis be
ewaard te wo
orden. In dezze behuizing behoort ook
k een bemannningslijst aan
nwezig te
zijn.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 8.11, eerrste lid, onde
erdeel a, en d
de voorschrifften van het ROSR, in heet bijzonder bijlage T,
hoo
ofdstuk 3.
De verplichte brandbestrijd
b
ingsapparatu
uur van de bunkertankw
wagen die heet vloeibare aardgas
(LN
NG) levert, be
ehoort zich op
o de juiste p
plaats te bev
vinden en vo
oor onmiddel lijk gebruik gereed
g
te
zijn.
Indiien van toep
passing beho
oren zowel h
het schip als de wal ervo
oor te zorgenn dat hun res
spectieve
bran
ndblusinstallaties op een
n snelle en m
makkelijke manier
m
aan elkaar gekopppeld kunnen
n worden,
zo n
nodig met ge
ebruikmaking
g van de inte
ernationale brrandblusaansluiting aan w
wal.
Indiien van toepassing behoort de brand
dbestrijdingsa
apparatuur aan
a wal zich op de juiste plaats te
bevvinden en voo
or onmiddellijk gebruik ge
ereed te zijn.
ar de hand
delingen v
voor het bunkeren
b
van vloeibaaar aardgas
s (LNG)
21. De zone waa
atsvinden is
s voldoende
e verlicht.
plaa
De bunkerlocatie behoort in het donker vveilig en goe
ed verlicht te zijn.
nkwagen die
e het vloeiba
are aardgas
s (LNG) leveert, kunnen op
o eigen
22. Hett schip en de bunkertan
kracht in een veilige
v
en hin
ndernisvrije
e richting be
ewegen.
Voo
or dit onderdeel controlerren en onde rtekenen de betrokken partijen
p
uitsluuitend voor hun
h eigen
vera
antwoordelijkkheden.
Hett schip behoort in staat te
t zijn om biinnen korte tijd
t op eigen
n kracht te vaaren, tenzij het schip
toesstemming he
eeft gekregen
n van de bevvoegde autorriteit om ligplaats te nemeen.
De bunkertankw
wagen die he
et vloeibare aardgas (LN
NG) levert, behoort
b
in staaat te zijn om
m binnen
kortte tijd op eig
gen kracht te
e bewegen. In geval van
n een noods
situatie behooort de wielblokkering
onm
middellijk verw
rwijderd te ku
unnen worde
en.
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wel op het schip als bij
b de bunke
ertankwagen die het vloeibare aaardgas (LNG
G) levert,
23. Zow
beh
hoort er voo
or adequate supervisie op de LNG--bunkerhand
delingen geezorgd te wo
orden en
kan
n er te allen tijde worden ingegrepe
en.
Zow
wel op het scchip als bij de
d bunkertan
nkwagen die het vloeibarre aardgas (LLNG) levert, behoren
de handelingen voor het bu
unkeren van vloeibaar aardgas (LNG
G) voortdureend onder toe
ezicht en
sup
pervisie van de
d schipper en de chaufffeur van de
e bunkertankw
wagen die hhet vloeibare
e aardgas
(LN
NG) levert, te
e staan. Sup
pervisie beho
oort op het voorkomen
v
van
v het ontsstaan van ge
evaarlijke
situaties gerichtt te zijn.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 15.06, tw
weede lid, ond
derdelen c e
en d, en artike
el 15.07, zev
vende lid.
Indiien een derg
gelijke situatie
e zich echterr toch voordo
oet, behoren
n de schipperr en de chau
uffeur van
de bunkertankw
wagen die het vloeiba
are aardgas
s (LNG) lev
vert, evenalss het contrrolerende
perssoneel, overr voldoende kennis
k
en mi ddelen te be
eschikken om
m in te kunneen grijpen.
voor het bunkeren van vloeiba
Alle
e bij de handelingen
h
aar aardgass (LNG) betrokken
b
perssoneelsleden
n behoren be
ekend te zijn
n met de gev
varen van de
e stoffen waaarmee gewerrkt wordt.
Op elk momentt tijdens de periode dat het schip bij de bunkerlocatie ligt, bbehoort er vo
oldoende
perssoneel op he
et schip en bij
b de bunkerrtankwagen die
d het vloeib
bare aardgass (LNG) leve
ert, te zijn
om in geval van
n nood in te kunnen
k
grijpe
en.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RSP, in het bijzonder
artikkel 4a.01, ee
erste en twee
ede lid.
n efficiënt communic
catiemiddel tussen de
d schipper en de chauffeur van de
24. Een
bun
nkertankwag
gen die het vloeibare a
aardgas (LN
NG) levert, is
s geïnstalleeerd en gete
est. Er is
ond
derling afgesproken we
elke voertaa l wordt gebruikt.
unkertankwa
De schipper en
n de chauffeu
ur van de bu
agen die hett vloeibare aaardgas (LNG
G) levert,
beh
horen zo efficciënt mogelijk
k met elkaarr te communiceren.
Voo
or zeeschepe
en geldt datt indien teleffoons worde
en gebruikt, zowel
z
de tellefoon aan boord
b
als
aan
n wal door iemand die onverwijld contact me
et zijn/haar respectieve toezichthou
uder kan
opn
nemen, bem
mand zoude
en moeten worden. Bovendien
B
behoort
b
de toezichthou
uder een
mog
gelijkheid te hebben om voorrang te krijgen bij ellke oproep. Indien marifooonapparatuu
ur (Radio
Tele
ephony - RT
T) / VHT-systemen worde
en gebruikt, is het wens
selijk dat de gebruikte ap
pparatuur
draa
agbaar is en
n dat de toezichter of een
n persoon die
e onverwijld contact met zijn/haar res
spectieve
opzzichter kan op
pnemen deze apparatuu r bij zich hee
eft.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 15.06, tw
weede lid, ond
derdeel b.
Bij g
gebruik van vaste
v
system
men behoren
n de richtsnoe
eren voor telefoons gebru
ruikt te worde
en.
De gekozen ho
oofdcommuniicatiesystem
men en de ba
ack-ups daarvoor behoreen op de co
ontrolelijst
verm
meld te word
den en de benodigde infformatie aan
ngaande tele
efoonnummeers en/of te gebruiken
g
kan
nalen behoorrt onderling uitgewisseld
u
e
en vastgeleg
gd te worden.
De ttelefoon en draagbare
d
RT
T/VHF-system
men behoren van een geëigend explosiieveilig type te
t zijn.
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gemaakt over hett noodsto
opsignaal en de
25. Er zijn onderling affspraken
schakelingsprocedures
s, het gehee
el is getestt en aan alle betrokkeen persone
eelsleden
uits
uitg
gelegd. De verantwoord
v
delijke pers
sonen kenne
en zowel de
e noodproccedures en -plannen
als de contactn
nummers.
Hett afgesproken signaal dat bij een noo
odsituatie aan de wal of aan
a boord geebruikt moett worden,
beh
hoort voor he
et personeel aan de wa
al en op hett schip evenals voor de tankwagenc
chauffeur
duid
delijk te zijn.
Hett schip en de bunkerta
ankwagen d
die het vloe
eibare aardg
gas (LNG) levert, beho
oren een
noo
odstopproced
dure afgesprroken te heb
bben, die forrmeel vastge
elegd en zow
wel door de schipper
als de chauffeu
ur van de bunkertankwag
gen die het vloeibare
v
aa
ardgas (LNG
G) levert, ond
dertekend
beh
hoort te zijn.
De overeenkom
mst behoort te
t vermelden
n welke oms
standigheden
n het onmid dellijk staken van de
han
ndelingen vereisen. Overr het mogelijjkerwijze cre
eëren van ge
evaarlijke situuaties als ge
evolg van
de n
noodstoppro
ocedure beho
oort goed te zzijn nagedac
cht.
or de schepe
en die op de
e Rijn varen, gelden de voorschriften
v
n van het RO
OSR, in het bijzonder
Voo
artikkel 8b.03.
26. De vooraf bep
paalde bunk
kerzone is a
afgebakend. Deze zone
e wordt doo
or geëigende
e tekens
ges
signaleerd.
De risicobeoord
deling voor het
h bunkere n van vloeib
baar aardgas (LNG) naaar het schip
p voorziet
veiligheidsafstanden en een
n bunkerzone
e.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 1.01, ond
derdeel ae, artikel 8.11, derde lid, en
e artikel 15.07, vierde l id. In het RP
PR wordt
bun
nkerzone ged
definieerd als "de zone d
die in een omtrek
o
van 20
2 m van dee aansluiting voor het
bun
nkeren ligt".
Indiien van toep
passing beho
oren eisen a an de bunke
erzone van de
d zijde van de chauffeu
ur van de
bun
nkertankwage
en die het vloeibare a
aardgas (LN
NG) levert, de vertegeenwoordiger van de
bun
nkerlocatie en
n de bevoegde autoriteite
en in aanmerking genom
men en overg enomen te zijn.
z
De vereisten in
nzake de bunkerzone ro
ond de locatiie voor het bunkeren vaan vloeibaar aardgas
(LN
NG) aan boorrd van het sc
chip en aan d
de wal behorren vastgeleg
gd en duidelijjk aangeduid
d te zijn.
27. In de bunke
erzone bev
vinden
onttstekingsbro
onnen.

zich
h

geen onbevoegden
n,

verbodeen voorwerpen of

Voo
orafgaand aa
an de handelingen behorren alle onbe
evoegden ve
erzocht te woorden de aangeduide
bun
nkerzone te verlaten. Verboden
V
vo
oorwerpen of
o ontsteking
gsbronnen bbehoren uit de zone
verw
wijderd te zijn. Tijdens de
e bunkerhan
ndelingen behoort dit regelmatig opni euw gecontrroleerd te
worrden.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 1.01, ond
derdeel ae, artikel
a
8.11, d
derde lid, en artikel 15.07
7, vierde lid.
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ngen van verrblijven zijn overeenkomstig de
28. Buiitendeuren, patrijspoortten en ventiilatieopenin
ope
erationele be
escheiden gesloten.
g
Buittendeuren, ramen
r
en pa
atrijspoorten in de verblijv
ven behoren
n tijdens de hhandelingen voor het
bun
nkeren van vloeibaar aardgas
a
(LN
NG) gesloten te zijn wanneer
w
dit in de ope
erationele
besscheiden van
n het schip is vereist. O
Op deze deu
uren behoortt duidelijk veermeld te zijjn dat ze
gessloten moeten blijven tijdens dergelijkke handeling
gen, maar ze
e behoren noooit op slot te
e worden
ged
daan.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 8.11, twe
eede lid.
ate van toeg
Dezze verplichtin
ng staat een redelijke ma
gang tot deze ruimten tijddens de han
ndelingen
niett in de weg, maar
m
deuren
n behoren nie
et onbewaak
kt open gelate
en te wordenn.
29. De gasdetectie
eapparatuur is getest op
p het functio
oneren dat goed
g
is bevo
vonden
De beschikbare
e apparatuur behoort in sttaat te zijn aa
ardgas te me
eten.
Er b
behoort gescchikte apparatuur voorha
anden te zijn
n om de app
paratuur voorr de gasdete
ectie en metting te kalibre
eren.
Vóó
ór het begin van
v de hand
delingen beho
oort een func
ctietest (snelle controle oop de goede werking)
of kkalibrering uittgevoerd te zijn.
z
angas besch
hikbaar te zzijn om de gasdetectiea
g
pparatuur tee kunnen ka
alibreren.
Er behoort spa
orafgaande aan
a
de hand
delingen beh
hoort de vastte gasdetecttieapparatuuur gekalibreerd te zijn
Voo
voo
or aardgas. Het
H alarmsys
steem behoo
ort getest te
e zijn en info
ormatie overr de laatst gehouden
g
testts behoort on
nderling uitge
ewisseld te zzijn.
Dra
aagbare gasd
detectieappa
aratuur, gescchikt en geka
alibreerd voor aardgas enn voor het meten
m
van
ontvvlambaarheid
dsniveaus be
ehoort voorh
handen te zijn
n.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen, gelden de voorschriften
v
n van het RO
OSR, in het bijzonder
bijla
age T, onderrdeel 2.8.
30. De veiligheids
sinformatieb
bladen (MS
SDS, Material Safety Data Sheetts) betreffe
ende het
gele
everde vloe
eibare aardgas (LNG) zijjn beschikb
baar.
behoren op verzoek veiiligheidsinforrmatiebladen
n ter beschik
kking gesteldd te worden
n van het
Er b
doo
or vloeibaar aardgas
a
(LNG) aangedre
even schip, de
d bunkerloc
catie en de bbunkertankw
wagen die
het vloeibare aa
ardgas (LNG) levert.
Derrgelijke inform
matiebladen behoren van
n de afzonde
erlijke bestan
nddelen ten m
minste de ch
hemische
naa
am, de geb
bruikelijke naam
n
en he
et UN-numm
mer te vermelden, evvenals de maximale
m
con
ncentratie va
an eventuee
el aanwezige
e giftige be
estanddelen, uitgedrukt, al naargellang van
toep
passing, als volumeperce
entage of in ppm.
orschriften met
m betrekk
king tot onts
stekingsbronnen worde
en nageleefd
d.
31. Voo
Dezze vervatten - maar zijn niet beperktt tot - rookbe
eperkingen en
e voorschriftften betreffen
nde open
vuu
ur, mobiele te
elefoons, pag
gers, VHF- e
en UHF-appa
aratuur en rad
darapparatuuur.
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Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 8.11, derrde lid, waarin het volge
ende is vastgelegd: "Tijd
dens het bunnkeren van vloeibaar
aard
rdgas (LNG) dient de sch
hipper zich err voortdurend van te verg
gewissen daat het rookve
erbod aan
boo
ord en in de
e bunkerzone
e wordt nag
geleefd. Het rookverbod is eveneenss van toepa
assing op
elekktronische siigaretten en andere soorrtgelijke apparaten. Dit ro
ookverbod iss niet van to
oepassing
in d
de accommodatieruimten
n en het stuu
urhuis, indien
n daarvan de
e ramen, deuuren, schijnliichten en
luikken gesloten zijn."
der een ope
en licht of open
o
vuur w
wordt het vo
olgende vers
staan: vlam,, vonkvormin
ng, open
Ond
elekktrisch licht of elk oppe
ervlak dat ee
en gelijke of
o hogere tem
mperatuur hheeft dan de
e laagste
ontb
brandingstem
mperatuur va
an de bij het werk gehantteerde produ
ucten.
In d
de bunkerzon
ne bevindt zic
ch geen ope
en licht of ope
en vuur.
In d
de bunkerzon
ne:
behoren za
aklampen (z
zaklantaarnss) van een veilig type te
t zijn, dat door een bevoegde
b
autoriteit is goedgeke
eurd. Voldo en telefoon
ns aan de eisen aan een explos
sieveilige
uitvoering;
worden mo
obiele telefoo
ons en piepe
ers ('pagers')) niet gebruik
kt, tenzij daaarvoor toestemming is
verleend do
oor een bevo
oegde autoritteit;
worden besschadigde ee
enheden nie
et gebruikt, ze
elfs indien de
eze nog werkken;
is het geb
bruik van draagbare el ektrische ap
pparatuur en
n van lossee kabels tijd
dens het
bunkeren van
v vloeibaar aardgas (L
LNG) niet toe
egestaan en behoort derrgelijke apparatuur uit
de zone ve
erwijderd te worden;
w
zijn in gebruik zijnde telefoonkabe
t
els ten behoe
eve van het schip/wal-ccommunicatie
esysteem
buiten de bunkerzone
e geleid. Wa
aar dat niett mogelijk is
s, wordt de kabel zo geleid
g
en
beschermd
d dat het geb
bruik ervan niiet tot een ge
evaarlijke situ
uatie kan leidden;
behoort va
aste VHF/UH
HF-apparatuu
ur en AIS uitgeschakeld
d te zijn of oop stand-by te staan
(1 watt of minder)
m
en he
et hoofdradio
ostation van het schip, be
ehalve voor oontvangstdoeleinden,
niet te word
den gebruiktt terwijl het sschip in de bunkerlocatie ligt, tenzij dde schipper in
n overleg
met de tankwagenchau
uffeur en de vvertegenwoo
ordiger van de
d bunkerlocaatie heeft vastgesteld
onder we
elke omsta
andigheden de installatie veilig gebruikt kan word
den. De
hoofdzende
erantennes behoren
b
ontkkoppeld en geaard
g
te worden;
zijn draagb
bare VHF/UHF-sets van
n een veilig
g type dat door
d
een beevoegde autoriteit is
goedgekeu
urd;
overeeng
VHF-radiote
worden
elefoonsets
uitsluitend
d
op
in
nternationaal
gekomen
frequentieb
banden gebru
uikt;
kan satelllietcommuniicatieapparattuur norma
aal worden
n gebruikt, tenzij an
nderszins
aangeraden;
wordt de radarinstallat
r
ie van het sschip niet ge
ebruikt, tenzij de schippeer in overleg
g met de
tankwagenchauffeur en
n de vertege
enwoordiger van de bun
nkerlocatie d e voorwaard
den heeft
bepaald wa
aaronder dit wel veilig ka
an gebeuren;
is in ramen
n aanwezige airconditioni ng van de vo
oeding losge
ekoppeld.
Voo
or wat de binnenvaart betreft
b
zijn in
n de bunkerz
zone de kra
achtens 9.3.11.52.3, 9.3.2
2.52.3 en
9.3..3.52.3 van het ADN (versie 20
015) vastge
elegde voorrschriften m
mutatis muta
andis op
binn
nenschepen die vloeibaa
ar aardgas al s brandstof gebruiken,
g
va
an toepassinng.
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Ene
erzijds moet de tijdens de
e bunkerhan
ndelingen ge
ebruikte elekttrische apparratuur die zic
ch buiten
het bunkerstatio
on bevindt, te
en minste va
an een type zijn
z met een 'beperkt expllosierisico';
And
derzijds is ditt vereiste nie
et van toepasssing op:
a) radiotelefon
nie-installatie
es die zich in
n de woonverblijven en in
n het stuurhuuis bevinden;
b) op draagba
llaties in de woonverblijv
are telefoons
s en vast ge
emonteerde telefooninsta
t
ven en in
het stuurhu
uis;
c) Inland AIS--apparaten (AIS,
(
automa
atic identifica
ation system
m) die in wooonverblijven of in een
stuurhuis geïnstalleerd
g
zijn, indien geen enkel deel van ee
en antenne vvoor een elektronisch
apparaat zich
z
boven het bunkerrstation bev
vindt en ind
dien geen eenkel deel van een
VHF-antenne voor een
n AIS-appara
aat zich binn
nen een straa
al van 2 m vvan het bunk
kerstation
bevindt.
32. Geë
ëigende en voldoende geschikte b
beschermen
nde kleding en apparattuur is gere
eed voor
onm
middellijk ge
ebruik.
Zow
wel voor de operationele
o
personeelslleden aan bo
oord als voo
or de tankwaagenchauffeu
ur aan de
wal behoort er voldoende
v
ge
eschikte bescchermende uitrusting,
u
oo
ogbeschermi ng en besch
hermende
kled
ding, geëigen
nd voor de specifieke gevvaren van vlo
oeibaar aard
dgas (LNG), aaanwezig te zijn.
De opslagplaatssen voor deze uitrusting
g behoren te
egen weersin
nvloeden besschermd en duidelijk
aan
ngegeven te zijn.
Perrsoneel datt tijdens handelingen
h
of in noodsituaties
n
s gebruik moet mak
ken van
ade
emhalingsapp
paratuur beh
hoort in hett veilig gebrruik daarvan
n opgeleid tee zijn. Niet opgeleid
perssoneel en personen
p
me
et een beha
aard aangez
zicht waardo
oor het goeede functione
eren van
ade
emhalingsapp
paratuur zou
u kunnen w
worden belem
mmerd, beh
horen niet vvoor werkzaa
amheden
waa
arbij dit soortt apparatuur benodigd is,, gekozen te worden.
Voo
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
het ROSR, in he
et bijzonder bijlage
b
T, ond
derdeel 5.2.7
7.
en die bij he
et aansluiten
n en afkopp
pelen van de
e bunkersla ngen betrok
kken zijn
33. Perrsoneelslede
en die zich in de directe nabijheid
n
va
an deze han
ndelingen bevinden,
b
geebruiken vo
oldoende
en g
geschikte beschermend
b
de kleding e
en apparatu
uur.
Alle
e direct bij de
e handelingen betrokken personeelsle
eden zouden
n geschikte aapparatuur en kleding
moe
eten gebruiken zodra de situatie dat vvereist.
34. Er is een (a
aangedreven
n) snelontk
koppeling (P)ERC
(
((P
Powered) E
Emergency Release
upling) geïn
nstalleerd en
n gereed voo
or onmiddellijk gebruik
k.
Cou
Indiien van toepassing is een snelontkop
ppeling geïns
stalleerd en gereed voorr onmiddellijk
k gebruik.
Dezze (P)ERC kan door een ESD worde n geactiveerrd of wannee
er krachten oop of bewegingen van
de b
bunkerverbin
nding een vastgelegde grrens oversch
hrijden.
De (P)ERC beh
hoort een dro
oogkoppeling
gtype te zijn, bij de snelontkoppeling wordt de leid
ding door
een
n afsluiter aa
an beide zijden van de
e koppeling gesloten. Na
adat een snnelontkoppeling heeft
plaa
atsgevonden
n, moet hett systeem w
worden gec
controleerd en zodra dde oorzaak van de
sne
elontkoppeling is verholpe
en, kan het ssysteem opnieuw worden
n aangekopppeld. Een vrije val van
ehoort te wo
de kkoppeling na
a een snelonttkoppeling be
orden vermed
den.
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v
de tan
nkbeveiligin
ng is getestt en gereed
d voor onm
middellijk
35. Hett watersproeisysteem voor
geb
bruik.
Wattersproeisystemen behoren regelmattig getest te worden. Dettails van de laatste tests
s behoren
te w
worden uitgewisseld. Tijdens de h andelingen behoren de
e systemen gereed te zijn voor
onm
middellijk geb
bruik.
Voo
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
het ROSR, in he
et bijzonder bijlage
b
T, ond
derdeel 3.4.
36. De voorziening
gen voor he
et opvangen
n van lekkag
ge zijn verva
aardigd uit geëigend materiaal,
m
heb
bben de geë
ëigende afmetingen, bev
vinden zich op de juiste
e plaats en zzijn leeg.
De aansluitinge
en voor het bunkeren
b
va
an het schip behoren ide
ealiter voorzzien te zijn van
v
vaste
druiipbakken diie geschikt zijn voor vvloeibaar aardgas (LNG). Bij afw
wezigheid va
an vaste
druiipbakken, be
ehoren gesch
hikte draagba
are druipbak
kken gebruiktt te worden.
Alle
e druipbakken behoren wanneer
w
nodig
g op een juis
ste manier ge
eleegd te woorden.
In ieder geval moet voorko
omen worde
en dat bij in
ncidenteel ve
ermorsen vaan vloeibaar aardgas
(LN
NG) het dek wordt
w
aangetast. Dit kan
n bijvoorbeeld
d worden voorkomen dooor een goot met lage
tem
mperatuurwee
erstand of ge
eschikte lekb
bakken te gebruiken of do
oor water opp het dek te gieten.
g
Bij
het omgaan me
et vloeibaar aardgas (LN
NG) mogen de
d spuigaten
n opengelateen worden mits
m er te
allen tijde een ruime
r
hoeveelheid waterr in de omge
eving van de aansluitingeen voor het bunkeren
b
voo
orhanden is.
Voo
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
het ROSR, in he
et bijzonder bijlage
b
T, ond
derdeel 2.5.1.
mp en het de
ek zijn tegen
n lage temp
peraturen be
eschermd.
37. De scheepsrom
Indiien in de op
perationele bescheiden vvan het schip
p een systee
em voor de bescherming van de
scheepsromp of
o het dek is
s vereist, da
an moet dit overeenkomstig de ope rationele bescheiden
worrden gebruiktt.
38. Bun
nkerpompen
n en compre
essoren fun
nctioneren naar
n
behoren
n.
Er b
behoren sch
hriftelijke afsp
praken gema
aakt te zijn over de ten hoogste toeegestane we
erkdruk in
het leidingsysteem voor het bunkeren va
an vloeibaar aardgas (LN
NG) tijdens dee handelinge
en.
Voo
or een binne
enschip zijn bij het bun
nkeren bunke
erpompen en compresssoren doorga
aans niet
vere
eist.
e afsluiters zijn
z goed on
nderhouden
n en function
neren naar behoren.
b
39. Alle
Alle
e afsluiters van het syste
eem voor de overslag va
an vloeibaar aardgas (LN
NG) van het schip en
bunkertankw
de b
wagen die he
et vloeibare a
aardgas (LN
NG) levert, ev
venals de syystemen die de stand
daa
arvan aangevven, behoren
n regelmatig getest te wo
orden. De de
etails van de laatste tests
s behoren
ond
derling uitgew
wisseld te zijn
n.
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o
armen van het
h bunkers
systeem zijn
n operatione
eel, juist
40. De meters, vullstand- en overdrukala
esteld en fu
unctioneren naar behore
ren.
inge
De meters en alarmen
a
van het systeem
m voor de ov
verslag van vloeibaar
v
aaardgas (LNG) van het
schip en de bunkertankwa
agen die he
et vloeibare aardgas (L
LNG) levert, behoren re
egelmatig
geccontroleerd te
e worden om
m zich ervan tte vergewiss
sen dat zij na
aar behoren ffunctioneren.
Indiien het mog
gelijk is om alarmen op verschillend
de niveaus in te stellenn, behoren zij
z op het
vere
eiste niveau te zijn ingesteld.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 15.07, ze
evende lid, on
nderdelen b en c.
Voo
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
het ROSR, in he
et bijzonder bijlage
b
T, ond
derdeel 5.2
41. De bunkertank
ks van het schip zijn te allen tijde tegen
t
onopz
zettelijke ovvervulling beveiligd,
b
de iinhoud van de tank wordt voortdurrend bewaa
akt en de alarmsystemen zzijn goed in
ngesteld.
Van
nwege het be
elang van de
e betrouwbaa
arheid van meetsysteme
m
n tijdens de handelingen
n voor het
bun
nkeren van vloeibaar aardgas (LNG
G), is het belangrijk dat dergelijkee systemen volledig
p is voorzien
ope
erationeel zijn en dat er een back-up
n in de vorm
m van een oonafhankelijk
k overvulalarrmsysteem. Het alarmsig
gnaal behoo
ort zowel op
ptisch als ak
koestisch geegeven te wo
orden en
zod
danig ingeste
eld te zijn da
at de hande lingen gesta
aakt kunnen worden vooordat de tank
k overvol
raakkt. Onder no
ormale werk
komstandighe
eden, behoo
ort de LNG-b
bunkertank nniet verder gevuld
g
te
worrden dan het niveau waarop het overvvul-alarm is ingesteld.
Vóó
ór het starten van het bunkeren
b
be hoort elk ov
vervul-alarm dat op de ttank is geïnstalleerd,
afzo
onderlijk op het goede functioneren
f
getest te zijjn, tenzij hett systeem vaan een elektronische
zelfftestfunctie, die
d de toesta
and van het alarmcircuit en van de sensor
s
bewaaakt en het in
ngestelde
nive
eau van het instrument
i
bevestigt, is vvoorzien.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 15.07, ze
evende lid, on
nderdelen a,, b en c.
Voo
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
het ROSR, in he
et bijzonder bijlage
b
T, ond
derdeel 5.2.
42. Alle
e besturings
s-, bewakings- en veili gheidsinrichtingen van
n de installaaties voor vloeibaar
v
aardgas (LNG) zijn geconttroleerd, gettest en het functioneren
f
n daarvan iss goed bevo
onden.
De automatiscche uitschak
kelsystemen zijn dusdanig ontworpen dat dde vloeistoffafsluiters
afge
esloten en de bunkerpom
mpen uitgescchakeld word
den zodra he
et vloeistofnivveau of de druk
d
in de
LNG
G-opslagtankk boven de
e ten hoogsste toegesta
ane waarden komt. Deeze niveaus
s moeten
nau
uwkeurig worden ingeste
eld en de w
werking van de
d voorzieniing zou vooor het starten
n van de
bun
nkerhandeling
gen getest moeten
m
word
den. Indien de noodstopsystemen vvan het sch
hip en de
bun
nkertankwage
en die het vloeibare aard
dgas (LNG) levert,
l
met elkaar verbonnden moeten
n worden,
moe
et het functio
oneren daarv
van gecontro
oleerd worde
en voordat de
e overslag va
van vloeibaarr aardgas
(LN
NG) begint.
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
Voo
het ROSR, in he
et bijzonder bijlage
b
T, hoo
ofdstuk 5.
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pparatuur en de appara
atuur voor het
h verdamp
pen of weerr vloeibaar maken
m
is
43. De drukregelap
erationeel en
n functionee
ert naar beh
horen.
ope
Hett regelen va
an de druk is een va n de meest kritische processen
p
ggedurende de
d LNGbun
nkerhandeling
gen. Het is belangrijk
b
da
at dergelijke systemen vo
olledig operaationeel zijn en dat er
n systeemsto
een
n back-up is voorzien
v
in geval
g
van een
oring.
Er zzijn vele dru
ukregelsystemen: sproeiierleidingen boven de ta
ank, dampreetour, weer vloeibaar
king. Het gebruikte
makken, opslag
g van geco
omprimeerd aardgas (CNG)
(
of dampverwerk
d
g
drukkregelsystee
em behoort onderling
o
uitg
gewisseld en
n afgesproke
en te zijn. Vóóór het begin van de
han
ndelingen be
ehoort gecon
ntroleerd te zijn of de bedieningssy
b
stemen vooor het weer vloeibaar
makken en verda
ampen naar behoren funcctioneren.
De drukalarmsiignalen beho
oren zowel optisch als akoestisch gegeven te worden en zodanig
aakt kunnen
inge
esteld te zijn
n dat hande
elingen gesta
n worden vo
oordat de ovverdrukventie
elen zich
ope
enen, opdat emissie van
n aardgas w
wordt voorko
omen. Onde
er normale w
werkomstand
digheden
beh
hoort de druk in de bun
nkertank ben
neden de in
n de operatio
onele beschheiden van het
h schip
verm
melde maxim
male waarden te blijven.
Vóó
ór het starten
n van het bu
unkeren beho
oort elke hoge- en laged
drukalarm bijj de tank afz
zonderlijk
op het goede functionere
en getest te
e worden, tenzij
t
het systeem
s
vann een elektronische
zelfftestfunctie, die
d de toesta
and van het alarmcircuit en van de sensor
s
bewaaakt en het in
ngestelde
nive
eau van het instrument
i
bevestigt, is vvoorzien.
Voo
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
het ROSR, in he
et bijzonder bijlage
b
T, hoo
ofdstuk 5.
44. Zow
wel op het schip
s
als in de bunkerta
ankwagen die
d het vloeiibare aardgaas (LNG) lev
vert, zijn
de noodstopin
nrichtingen (ESD's), a
automatisch
he afsluiterrs of soort
rtgelijke apparatuur
gete
est, is het functioneren
f
n daarvan g
goed bevon
nden en is deze
d
apparaatuur gebruiksklaar.
De sluitsnelhed
den van de ESD's zijn o
onderling uitgewisseld.
Hett schip en de
d systemen van de bu nkertankwag
gen die het vloeibare aaardgas (LNG
G) levert,
kun
nnen met automatische afsluiters
a
uittgerust zijn. De werking van deze aafsluiters kan
n, net als
and
dere parametters, aan boo
ord of aan w
wal automatis
sch in gang gezet
g
wordeen wanneer tijdens de
ove
erslag een be
epaald niveau in de tank wordt bereik
kt.
De afsluitsnelhe
eid van alle automatisch
he afsluiters
s behoort be
ekend te zijnn en deze in
nformatie
hoort onderlin
ng uitgewiss
seld te zijn. B
Bij gebruik van
v vaste au
utomatische afsluiters be
ehoort de
beh
ove
erslagsnelheid zodanig te
e worden aan
ngepast dat een drukgolf als gevolg van de auto
omatische
sluitting van een
n dergelijke afsluiter de veilige werkdruk van beide systemeen voor het bunkeren
b
van
n vloeibaar aa
ardgas (LNG
G) niet te bovven gaat.
Tusssen het schip en de tankwagencchauffeur behoort schrifttelijk afgespproken te ziijn of de
ove
erslagsnelheid aangepa
ast of een
n alternatie
ef systeem gebruikt wordt. De
e veilige
ove
erslagsnelheid behoort in de overeenkkomst genote
eerd te word
den.
Waar mogelijk behoren de
e noodstopssystemen ge
etest te worrden voordaat het bunke
eren van
vloe
eibaar aardgas (LNG) begint.
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keren van vloeibaar aardgas (L
LNG) is
45. De aanvankellijke opstelling voor het bunk
controleerd. Niet gebruiikte verbind
dingen zijn gesloten,
g
ge
eleegd en vo
olledig afgeb
blind.
gec
Voo
orafgaande aan
a het aans
sluiten moete
en de system
men voor hett bunkeren va
van vloeibaarr aardgas
(LN
NG) van het schip
s
en de tankwagen
t
g
geïsoleerd, geledigd en gecontroleerdd worden en moet het
verw
wijderen van
n de blindflen
nzen veilig be
evonden worrden.
De systemen voor het bunk
keren van v loeibaar aarrdgas (LNG) van het schhip en de ta
ankwagen
beh
horen van andere system
men van het sschip en de tankwagen geïsoleerd te zijn.
Niett gebruikte aansluitingen voor he
et bunkeren
n behoren gesloten enn afgeblind te zijn.
Blin
ndflenzen be
ehoren volle
edig met b outen en eventueel
e
andere gebruuikte typen fittingen
deu
ugdelijk geze
ekerd te zijn.
e leidingen en
e aansluiti ngen voor het
h bunkere
en van vloei baar aardga
as (LNG)
46. Slangen, vaste
n in goede staat, naarr behoren b
bevestigd, gesteund,
g
goed
g
aangeesloten, op lekkage
zijn
getest en gece
ertificeerd vo
oor de overs
slag van vlo
oeibaar aard
dgas (LNG).
Slan
ngen behore
en in goede staat en deu
ugdelijk aang
gebracht en bevestigd tee zijn zodat belasting
en sspanning die
e de ontwerpbeperkingen
n te boven ga
aan wordt verhinderd.
Alle
e flensverbindingen beho
oren volledig
g met bouten
n en alle an
ndere typen verbindingen
n op een
deu
ugdelijke man
nier gezekerrd te zijn. Er behoort op te
t worden toegezien dat slangen en leidingen
zijn vervaardigd
d van materiaal dat gescchikt is voorr de gehante
eerde stof enn dat de tem
mperatuur
van
n deze stof en de maxima
ale werkdrukk in aanmerking zijn geno
omen. Slangeen voor het bunkeren
b
van
n vloeibaar aardgas
a
(LNG
G) behoren onuitwisbaa
ar gemarkeerrd te wordenn, zodat de daarvoor
gesschikte produ
ucten, de ges
specificeerde
e maximale werkdruk,
w
de
e testdruk enn de laatste testdatum
bij d
deze druk, en
e indien de
e slangen b
bij andere te
emperaturen dan de om gevingstemp
peraturen
worrden gebruiktt, de maxima
ale en minim ale werktemperaturen, geïdentificeerrd kunnen wo
orden.
Voo
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
het ROSR, in he
et bijzonder bijlage
b
T, ond
derdeel 2.8.5
5.
47. De verbinding voor het bunkeren
b
va
an vloeibaa
ar aardgas (LNG) tusseen het schiip en de
bun
nkertankwag
gen die het vloeibare aa
ardgas (LNG
G) levert, is van aanslu itingen van het type
dro
oogkoppeling voorzien.
De verbinding voor het bu
unkeren van vloeibaar aardgas
a
(LNG) behoort te zijn voorrzien van
mid
ddelen om ontsnappen van
v
vloeibaa
ar aardgas (LNG) of aarrdgas bij hett loskoppele
en na het
bun
nkeren te verrmijden.
Dezze voorzienin
ngen behoren beschermi ng te bieden
n tegen:
vermorsen of emissie als gevolg van onverw
wacht en ongecontrolee
o
erd ontsnap
ppen van
product uit het bunkersysteem tijde ns het loskoppelen ingev
val het bunkeersysteem na
a gebruik
niet goed iss geleegd;
letsel van personeel als gevolg va
an druk in he
et systeem die
d bij het looskoppelen plotseling
p
ongecontro
oleerd vrij komt.
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b
va
an vloeibaa
ar aardgas (LNG) tusseen het schiip en de
48. De verbinding voor het bunkeren
nkertankwag
gen die het vloeibare a
aardgas (LN
NG) levert, is met adeq
quate voorzieningen
bun
voo
or de elektris
sche isolatie uitgerust.
Ten
nzij er maatregelen zijn genomen o
om de perm
manente elek
ktrische verbbinding te verbreken
v
tusssen leidinge
en van het schip en d
de tankwage
en, die door de slangeen van het schip/de
tankkwagen wordt geleverd
d, kunnen zwerfstrome
en elektrisch
he vonken op de flen
nsvlakken
gen
nereren wann
neer een slan
ng wordt aan
ngesloten en
n losgekoppe
eld.
Dezze zwerfstrom
men worden gewoonlijk vvoorkomen door
d
een isolerende flenss in de leiding
g van het
schip naar de aansluiting vo
oor het bunke
eren en/of in de leiding van de tankw
wagen te plaa
atsen. Als
alte
ernatief kan de onderbre
eking van ele
ektriciteit tott stand word
den gebrachtt door één elektrisch
e
niett-geleidend slangstuk
s
in elke
e
aaneensschakeling van
v slangen op
o te nemen .
Er b
behoort te worden
w
vastg
gesteld of de
e elektriciteitt-onderbrekende middeleen aangebracht en in
goe
ede staat zijn
n en niet word
den overbrug
gd door een contact met elektrisch geeleidend matteriaal.
49. De verbindingen voor he
et bunkeren
n van vloeib
baar aardga
as (LNG) zijijn voorzien
n van
veiligheidsdro
oogkoppelin
ngen (brea
ak-away-drroogkoppelingen). De
eze zijn visueel
gec
controleerd op het func
ctioneren da
at goed is be
evonden.
Om
m de kans te
e verkleinen dat de ontw
werp-operatio
onele grensw
waarden vann de pakking
g van de
bun
nkerverbindin
ng worden bereikt, beho
oren voorzien
ningen aanw
wezig te zijn,, waarmee verzekerd
v
worrdt dat de me
echanische integriteit van
n de verbind
ding voor hett bunkeren va
van vloeibaarr aardgas
(LN
NG) niet in ge
evaar komt.
Dezze middelen behoren bes
scherming te
e bieden tege
en:
vermorsing
g of emissie
e als gevolg
g van onverrwacht en ongecontrolee
o
erd ontsnap
ppen van
product uit het bunkersysteem doorr een overbe
elasting van de
d bunkerverrbinding;
letsel van personeel
p
als gevolg van
n druk in het systeem, die
d plotselingg ongecontro
oleerd vrij
komt.
De droge noo
odontkoppelin
ng zal loskkoppelen zo
odra krachte
en op of bbewegingen van de
bun
nkerverbindin
ng een va
astgelegde grens ove
erschrijden. De koppeeling beho
oort een
droo
ogkoppelingttype te zijn, bij de snelon
ntkoppeling wordt de leid
ding door eeen afsluiter aan
a beide
zijden van de koppeling gesloten.
g
Na
adat een snelontkoppeling heeft plaaatsgevonde
en en de
oorzzaak van de snelontko
oppeling is vverholpen, behoren
b
de defecte onnderdelen te
e worden
vervvangen. Een
n vrije val van
n de koppelin
ng na een sn
nelontkoppeliing behoort tte worden ve
ermeden.
kwagen die het vloeiba
are aardgas
s (LNG) leve
ert, is elekttrisch geaarrd en de
50. De bunkertank
wie
elen zijn geb
blokkeerd.
Vóó
ór het aanslu
uiten van de
e leiding voo
or het bunke
eren van vlo
oeibaar aarddgas (LNG), moet de
bun
nkertankwage
en die het vloeibare aa
ardgas (LNG
G) levert, met
m een aarrdingskabel aan een
gesschikt aanslu
uitpunt elektrisch geaard worden. Ter voorkoming
g van onopzzettelijk bewe
egen van
de ttankwagen behoren
b
de wielen
w
geblokkkeerd te wo
orden.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 15.07, ze
evende lid, on
nderdeel d.
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dens het aa
ansluiten off afkoppelen
n van de slangen
s
voo
or het bunkkeren van vloeibaar
v
51. Tijd
aardgas (LNG)) is de mottor van de bunkertank
kwagen die
e het vloeib
bare aardga
as (LNG)
leve
ert, uitgesch
hakeld.
In ieder geval behoort de
e motor tijd
dens het aa
ansluiten, purgeren
p
of afkoppelen van de
bun
nkerleiding te
e zijn uitgeschakeld.
dens het pu
urgeren of de overslag
g van vloeiibaar aardgas (LNG) iss de motorr van de
52. Tijd
bun
nkertankwag
gen die het vloeibare aa
ardgas (LNG
G) levert, uittgeschakeld
d.
Tijd
dens het bu
unkeren van
n vloeibaar aardgas (L
LNG) of purrgeren moett de motor van de
bun
nkertankwage
en die het vloeibare
v
aarrdgas (LNG)) levert, uitge
eschakeld zijijn, tenzij het draaien
van
n de motor vo
oor het draaie
en van de bu
unkerpomp of
o compresso
or is vereist.
schreven bevinden de
e brandbesttrijdingsplan
nnen in noo
odgevallen zich op
53. Indien voorges
n externe pla
aats.
een
Voo
or zeesche
epen behoo
ort ter asssistentie van
v
de brrandweer aaan wal een
e
set
bran
ndbestrijding
gsplannen pe
ermanent in een duidelijjk gemarkeerde waterdicchte behuizin
ng buiten
het stuurhuis be
ewaard te wo
orden. In dezze behuizing behoort ook
k een bemannningslijst aan
nwezig te
zijn.
Voo
or de schepe
en die over een
e certificaa
at van onderz
zoek beschik
kken, geldenn de voorschrriften van
het ROSR, in he
et bijzonder artikel
a
8b.03 .
nationale wa
alaansluiting
g voorzien.
54. Er iis een intern
Indiien van toep
passing beho
oren zowel h
het schip als de wal ervo
oor te zorgenn dat hun res
spectieve
bran
ndblusinstallaties op een
n snelle en m
makkelijke manier
m
aan elkaar gekopppeld kunnen
n worden,
zo n
nodig met ge
ebruikmaking
g van de inte
ernationale brrandblusaansluiting aan w
wal.
Binn
nenschepen hoeven niett aan deze eiis te voldoen
n.
55. De bevoegde autoriteiten
a
zijn van de
e aanvang van de handelingen voo
or het bunke
eren van
vloe
eibaar aard
dgas (LNG) in kennis gesteld me
et het verzo
oek de and
dere schepe
en in de
nab
bijheid daaro
omtrent te informeren.
Wanneer lokale
e voorschrifte
en of havenvverordeninge
en verplichten
n tot het infoormeren van schepen
in d
de naaste om
mgeving, dan
n moeten dezze schepen in kennis wo
orden gesteldd van de han
ndelingen
voo
or het bunkerren van vloeibaar aardga
as (LNG). Wa
anneer de be
etrokken parttijen niet verplicht zijn
tot het informeren van de schepen in
n de omgev
ving, dan kunnen zij dee bevoegde autoriteit
aan
nraden de scchepen in de omgeving te
e informeren over het sta
arten van de handelingen
n voor het
bun
nkeren van vlloeibaar aard
dgas (LNG).
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DEEL C:
C Gegeven
ns voor de overslag van
v vloeiba
aar aardgass (LNG)
Om overeenstemmin
ng te bereik
ken over de hoeveelheid
d vloeibaar aardgas
a
(LN
NG) die overgeslagen
moet wo
orden, behorren de partije
en een fysiekke hoeveelhe
eidseenheid (Physical Q
Quantity Unit, PQU) af
te spreke
en; bijvoorbe
eeld kubieke meters of to
onnen.
Overeen
ngekomen starttempera
s
atuur en -dru
uk
De partijjen behoren afspraken te maken ovver de gegev
vens voor de
e overslag vaan vloeibaarr aardgas
(LNG) e
en de toesta
and van het vloeibare a
aardgas (LNG
G) en van de
d atmosfeeer in de tank
k van de
bunkerta
ankwagen die
e het vloeiba
are aardgas ((LNG) levert en van de bunkertanks
b
vvan het schip
p.
ngekomen bunkerhand
b
elingen
Overeen
LNG-bun
nkerprocedure te maken.
ngekomen maxima
m
en minima
m
Overeen
De partijjen behoren alle maxima
ale en minima
et vloeibare aaardgas (LNG) en de
ale drukwaarden voor he
beperkin
ngen van de brandstofbev
voorrading a
af te spreken.
Voor de schepen die
e over een certificaat
c
van
n onderzoek
k beschikken, gelden de vvoorschriften
n van het
ROSR, in het bijzond
der bijlage T,, onderdeel 2
2.9.
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DEEL D:
D Controle
elijst na de overslag van
v vloeiba
aar aardgass (LNG)
aste leidinge
en en aanslu
uitingen voo
or het bunke
eren zijn geepurgeerd en
n gereed
57. De slangen, va
or het afkoppelen.
voo
Vóó
ór het loskop
ppelen van de
e bunkerverb
binding moet erop worde
en toegezien dat er geen
n vloeistof
mee
er in de slang
gen is.
Op schepen die
e de Rijn be
evaren, zijn de voorschrriften van he
et RPR van ttoepassing en
e in het
bijzonder artikell 15.07, nege
ende lid, ond
derdeel a, da
at een volledige lediging vvan de leidin
ngen voor
het bunkeren va
an vloeibaarr aardgas (LN
NG) (van de
e bunkeraans
sluiting tot aaan de brand
dstoftank)
voo
orschrijft. Het leeg make
en van de le
eidingen mo
oet geschied
den zoals vooorgeschreven in de
ope
erationele bescheiden van het schip.]
De druk in de bunkerverbin
b
nding behoorrt vrij te kom
men in de op
pslagtank vooor vloeibaarr aardgas
(LN
NG) van het schip of in de tank van
n de bunkerttankwagen die
d het vloeiibare aardga
as (LNG)
leve
ert, overeenkkomstig de operationele b
bescheiden van
v het schip
p.
n gesloten en
e gereed vo
oor het afko
oppelen.
58. Op afstand en handmatig bediende affsluiters zijn
Vóó
ór het loskop
ppelen van de
d bunkerve
erbinding mo
oet erop worrden toegeziien dat alle afsluiters
van
n de aansluiting voor he
et bunkeren zijn afgeslo
oten of bediiend wordenn overeenkomstig de
ope
erationele bescheiden van het schip.
ng is de bunkerzone voor het bunkeren van
v
vloeibaaar aardgas (LNG)
59. Na afkoppelin
geheven. De
e desbetreffe
ende tekens
s zijn verwijderd.
opg
Na afkoppeling en zekering
g van de verrbinding voor het bunkerren van vloeeibaar aardga
as (LNG)
kan
n de bunkerzone worden opgeheven en kunnen de
d tekens wo
orden verwijdderd. De staa
at van de
bun
nkerzone ka
an weer wo
orden terugg
gebracht in de staat als
a bedoeld in de ope
erationele
besscheiden van
n het schip.
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
Voo
artikkel 15.07, acchtste lid.
a
zijn van de voltooiing van
v de hand
delingen voo
or het bunke
eren van
60. De bevoegde autoriteiten
eibaar aardg
gas (LNG) in
n kennis ges
steld
vloe
Indiien noodzake
elijk behoren
n de bevoegd
de autoriteite
en over de vo
oltooiing vann de handelin
ngen voor
het bunkeren va
an vloeibaar aardgas (LN
NG) geïnform
meerd te word
den.
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 15.07, ne
egende lid.
61. De vertegenwo
oordiger van
n de bunkerrlocatie is van
v de volto
ooiing van d
de handeling
gen voor
het bunkeren van
v vloeibaa
ar aardgas ((LNG) in ken
nnis gesteld
d
Indiien noodzake
elijk behoort de vertegen
nwoordiger va
an de bunke
erlocatie overr de voltooiin
ng van de
han
ndelingen voo
or het bunke
eren van vloe
eibaar aardga
as (LNG) geïïnformeerd tee worden.
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62. De bevoegde autoriteiten
a
zijn van de voltooiing van
v de hand
delingen voo
or het bunke
eren van
vloe
eibaar aard
dgas (LNG) in kennis gesteld me
et het verzo
oek de and
dere schepe
en in de
nab
bijheid daaro
omtrent te informeren.
Indiien noodzakkelijk behore
en de autori teiten over de voltooiing van de hhandelingen voor het
bun
nkeren van vlloeibaar aard
dgas (LNG) g
geïnformeerd
d te worden.
Wanneer lokale
e voorschrifte
en of havenvverordeninge
en verplichten
n tot het infoormeren van schepen
in d
de naaste om
mgeving, dan moeten de
eze schepen
n in kennis worden
w
gesteeld van de voltooiing
v
van
n de handelingen voor het
h bunkeren
n van vloeib
baar aardgas
s (LNG). Waanneer de betrokken
b
parttijen niet verrplicht zijn to
ot het informe
eren van de schepen in de omgevinng, dan kunn
nen zij de
havvenautoriteit aanraden de
e schepen i n de omgev
ving te inform
meren over de voltooiing
g van de
han
ndelingen voo
or het bunke
eren van vloe
eibaar aardga
as (LNG).
Voo
or de schepe
en die op de
e Rijn varen
n, gelden de voorschrifte
en van het R
RPR, in het bijzonder
artikkel 15.07, ne
egende lid.
or zover van
n toepassing
g zijn bijna--ongevallen en incidentten ter kenn
nis van de bevoegde
63. Voo
autoriteiten gebracht.
Bevvoegde auto
oriteiten mo
oeten ingevval van ee
en bijna-ong
geval of inncident daa
aromtrent
geïn
nformeerd worden.
w
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Afkortin
ngen en beg
gripsbepalingen
ESD (em
mergency shu
utdown devic
ce):

noodsttopinrichting (emergency
y shutdown ddevice).

Op lekka
age getest

proced
dure voor het
h
controle
eren van dee integriteit van de
opstellling voor de overslag van
n vloeibaar aaardgas (LNG
G).

Opstellin
ng

het ssysteem van alle leid
dingen, slanngen, bunk
kerarmen,
dingen en afsluiters
verbind
a
die
e geplaatst en gebruiktt worden
voor e en bunkerov
verslag van vloeibaar
v
aarrdgas (LNG)..

(P)ERC ((Powered) Emergency
E
Release Coupling)

snelon
ntkoppeling (aangedreven
n)

Physicall Quantity Un
nit (PQU)

eenhe id voor de te bunkeren
n hoeveelheeid, die van tevoren,
voorda
at met het bunkeren
b
wo
ordt begonneen, overeeng
gekomen
dient te
e worden.

Bunkerta
ankwagen die het
vloeibare
e aardgas (L
LNG) levert

"bunke
erstation" als
s bedoeld in de
d artikelen
15.06 en 15.07 van
n het RPR.

Purgeren
n (to purge)

Met sttikstof in een
n opstelling blazen of h et onder dru
uk zetten
daarm
mee om op lekkage te te
esten, het ddrogen en in
nertiseren
van de
e opstelling voor het bu
unkeren of het legen en
e gasvrij
maken
n van de opstelling voor de
d afkoppelinng.

Rel.

relatieff, in dit doc
cument geb
bruikt om aaan te geven
n dat de
verme lde druk rela
atief (overdruk) is en niet absoluut.

Systeem
m voor het bu
unkeren
van vloe
eibaar aardga
as (LNG)

de insttallatie voor het bunkeren
n van vloeibaaar aardgas (LNG)
aan bo
oord (bunkerrstation en bu
unkerleidingeen)

Bunkerzone

de zon
ne die in een
n omtrek van 20 m van dee aansluiting
g voor het
bunkerren ligt (artik
kel 1.01, onde
erdeel ae, vaan het RPR).

Bunkerlo
ocatie

elke pllaats waar bu
unkerhandelingen plaatssvinden.

Bijvullen
n

de laa
atste fase van het bunkerren van vloeeibaar aardga
as (LNG)
wanne
eer het maximale vu
ulpercentagee bijna is bereikt.
Gedurrende deze fa
ase is de ove
erslagsnelheeid verminderd.
***
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