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NOGEPA - Nederlandse Olie en 
Gas Exploratie en Productie Associatie 

NOGEPA vertegenwoordigt de olie- en gasproducerende 
maatschappijen in Nederland, zowel op het land als op het 
Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel van NOGEPA 
is om zo efficiënt, veilig en milieubewust mogelijk olie- en 
gasvoorraden te winnen.

De vereniging behartigt de belangen van haar leden en geas-
socieerde leden. NOGEPA hecht groot belang aan de maat-
schappelijke context en volgt ontwikkelingen op het gebied 
van veiligheid, duurzaamheid en klimaat nauwlettend.

De eerste editie van dit document is ontstaan naar aanleiding 
van de NOGEPA Industriedag 2009. Deze had als doel om die 
gebieden te identificeren waar aanvullende begeleiding kan 
bijdragen aan verbeterde veiligheid. 

Deze derde editie is ontwikkeld in overeenstemming met een 
driejarige herzieningsstrategie en houdt rekening met veran-
deringen in wetgeving, effectieve praktijken op de werkvloer 
en verworveninzichten naar aanleiding van incidenten.

Het veilig vervoeren van goederen is afhankelijk van het volgen 
van procedures voor de verpakking, stuwage, labelling en behan-
deling. Dit document met richtlijnen en adviezen is ontwikkeld 
door operators, logistieke dienstverleners en toeleveranciers. 
Kort gezegd komt het voor de gebruiker hierop neer: ‘Ga op 
zeker’.

Deze herziening van 2015 vervangt de versie uit 2013.
De laatste versie van dit document vindt u ook op 
www.nogepa.nl

Reacties en praktijkervaringen zijn welkom op 
voorwaardenzeetransport@nogepa.nl.

Inleiding / Inhoud

Dit document is voor:
- partijen die goederen aanleveren voor verscheping van  

en naar offshore locaties van de maatschappijen op de 
Noordzee;

- partijen die samenwerken in de SNS-pool;
- partijen die hun logistiek uitbesteden aan Asco Holland 

Logistics.

Verschepingslocaties:
Verschepingen via de SNS-pool gaan via:

Peterson Den Helder B.V. 
Paleiskade 41
1781 AN Den Helder

Peterson Den Helder B.V.  &  
GDF SUEZ E&P Nederland B.V.
locatie HUB 
Industrieweg 31-35 
1785 AG Den Helder

Total E&P Nederland B.V. 
Locatie: Warehouse Den Helder 
Handelskade 10 
1785 AC Den Helder

Verschepingen via Asco gaan via: 

Asco Holland logistics
Monnickendamkade 30
1976 EC IJmuiden

Voor het aanleveren van goederen aan deze locaties gelden de 
richtlijnen van NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie 
en Productie Associatie).

Naast de NOGEPA-regels en -voorschriften kunnen er ook 
specifieke regels en voorschriften gelden voor de verschillende 
locaties en per operator. 

In dit document vindt u ook aanvullende informatie over het 
aanleveren van goederen aan een van deze locaties.
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1.2. Controleren op dropped objects

Tijdens elke fase van de levering moeten de volgende 
controles uitgevoerd worden om het risico op mogelijke 
dropped objects te verkleinen:
i. Controle van alle openingen (“pockets”) voor de  

fork-lifttruck (in de langs- en de dwarsrichting)  
op losse voorwerpen of afval.

ii. Controle van de bovenzijde van elke lift (container, 
frame etc). 

iii. Controle van alle horizontale en verticale oppervlakten 
inclusief roosters zoals bij gasflesrekken.

iv. Controle van in en rondom het frame van open hijsmid-
delen.

v. Controle van de bevestiging van afsluiters op tanks;
vi. Controle van bundels pijpen en buizen aan binnen- en 

buitenzijde;
vii. Controle van schroefdraadbeschermers en –doppen. 

Deze moeten stevig vastzitten;
viii. Controle van de zekering van goederen. Deze mogen 

niet losraken. 

Alle dropped objects moeten verwijderd worden vóór het 
transport plaatsvindt.

1.3. Verificatie van controle

Het is verplicht om vóór aanvang van het laden en lossen 
de betreffende checklist in te vullen. Dit is de General Cargo 
Checklist of de Tankcontainer Cargo Checklist. De checklsit 
dient ter meerdere zekerheid van de volledige controle van 
de CCU op droppped objects.

1.4. Dropped Objects Prevention  
  Scheme (DROPS)

Uitgebreide informatie en richtlijnen over dropped objects 
staan op www.dropsonline.org.

1.1.  Dropped objects

Dropped objects blijven een grote bedreiging voor de veilig-
heid bij zeetransport. Een dropped object is een object op 
een lading dat niet goed is vastgemaakt en dat daardoor 
kan verschuiven of vallen tijdens het transport, verlading of 
het hijsen.

Bekende voorbeelden van mogelijke dropped objects zijn 
gereedschappen onderdelen, hijsmaterialen, afval, stenen 
en zelfs ijs.

Als gevolg van de zwaartekracht  kan zelfs het kleinste 
moertje een vernietigend effect hebben als het 30 meter 
naar beneden valt bovenop iemand die materialen ver-
plaatst op het dek van een goederenschip.

Zo kan een los voorwerp dat van een rijdende vrachtwagen 
afvalt ook rampzalige gevolgen hebben voor andere weg-
gebruikers.

figuur 1: Metrische Versie van de DROPS Calculator (www.
dropsonline.org), om de gevolgen van een dropped obeject 
te bepalen.
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1.5. Voorbeelden van potentiële 
  ‘dropped objects’
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VERPAKKEN
2
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bestaat uit theorie en toepassing in de praktijk van de delen 
van dit document die relevant zijn voor het dagelijks werk.

Richtlijnen voor het laden van een CCU:   
 - Alle verpakkingen moeten geschikt zijn voor de betref-

fende goederen, correct gelabeld zijn en in goede staat 
verkeren;

 - Goederen moeten veilig gestuwd en stevig vastgezet zijn 
in de CCU. Het gewicht van de pakketten moet worden 
gecontroleerd om te zorgen voor een veilige verdeling 
van de goederen en om te voorkomen dat de maximale 
belading van de CCU wordt overschreden;

 - Hangend moet de lift waterpas zijn langs beide assen, 
<3% van de lengte/breedte (gelijk aan 30 cm over 10 
meter);

 - Correcte bevestiging van het bestemmingslabel op de 
CCU;

 - Correcte bevestiging van de juiste waarschuwingsetiket-
ten bij vervoer van gevaarlijke stoffen;

 - Niet toegestaan is het overschrijden van de limieten 
voor manuele verplaatsing volgens de voorwaarden van 
de Operator, zoals de Shipping Matrix. Plaatsing van de 
zwaardere lading altijd onderin de container bij gebruik 
van een minicontainer met planken. Verscheping van 
zeer zware voorwerpen in het algemeen in open CCU’s;

 - Gebruik van speciale stopmaterialen tussen voorwerpen 
in een CCU;

 - Bevestiging van de inhoud van de CCU ter voorkoming 
van beweging tijdens het transport; 

 - Toepassing van 2 bevestigingen voor het vastzetten van 
gasflessen in flessenrekken. Deze kunnen bestaan uit 1 
stalen balk en 1 sjorband of 2 sjorbanden, afhankelijk van 
het type rek;

 - Gebruik van veiligheidsnetten van de juiste maat en het 
juiste type in gesloten CCU’s. Netten en bevestigingspun-
ten moeten in goede staat verkeren; 

 - Controle van de containerdeur[en]. Deze moeten gesloten 
zijn met geheel uitgeschoven sluitingsbalken boven en 
onder en met en het sluitingsmechanisme moet geborgd 
zijn;

 - Niet toegestaan is het gebruik van tape voor het vastzet-
ten van losse voorwerpen. Deze moeten worden ingepakt 
en bevestigd met gecertificeerde producten volgens 
fabrieksinstructies van deze producten;

 - Extra voorzichtigheid is geboden bij het inpakken van 
goederen in CCU’s met interne sjorogen ter voorkoming 
van ongewenste beweging van goederen, met mogelijke 
schade aan mensen, materialen en milieu;

 - Raadpleging en hanteren van de juiste transportvoor-

De stelregel is dat alle materialen die in een geschikte CCU 
passen, in een passende CCU verpakt moeten worden. Als 
dit niet mogelijk is, moet dit vantevoren besproken worden 
met de Materialencoördinator / Logistiek Coördinator van 
de betreffende operator.

Uitzonderingen zijn boorpijpen, casings, big bags en derge-
lijke. Zie hoofdstuk 6 voor de handlingsinstructies voor de 
SNS-pool operaties. Neem voor verschepingen via Asco 
Holland contact op met de Materialencoördinator.

2.1. Ladingen verpakken in  
  CCU’s - Algemeen

Goederen op zeetransport en de stuwagemiddelen daarvan 
hebben tijdens offshore operaties te maken met krachten 
langs de drie assen [voor-achter, links-rechts, omhoog-
omlaag]. Deze krachten ontstaan door schokken tijdens 
het laden of lossen of de bewegingen van het vaartuig in 
zeegang.

Goederen die op andere manieren vervoerd worden, krijgen 
ook met aanzienlijke  krachten te maken door de [normale 
of abnormale] beweging van het voertuig of door ruwe 
behandeling tijdens het transport. 

Deze spanningen kunnen leiden tot hevige en onverwachte 
bewegingen van de goederen, zowel tijdens een incident of 
daarna bij het openen van het pakket of de CCU. Goederen 
moeten daarom afdoende vastgezet zijn tegen mogelijke 
beweging binnen hun afzonderlijke verpakkingen. Bij het 
laden van de verpakte goederen in een CCU moeten deze 
individueel geborgen en bevestigd worden.

Het negeren van deze voorwaarden kan leiden tot verwon-
ding van personen en schade aan materialen.

Alle verpakkingen moeten geschikt zijn voor de betreffende 
goederen. De verpakking  moet voorkomen dat de inhoud 
kan bewegen of uit de verpakking kan vallen, ook bij slecht 
weer en onoordeelkundige behandeling. Bij het verpakken 
moet waar mogelijk contact van metaal op metaal worden 
vermeden om beweging en beschadiging tijdens transport 
te voorkomen. Indien dit niet vermeden kan worden, is het 
noodzakelijk een risicoanalyse uit te voeren.

Het management van de organisatie moet ervoor zorgen dat 
het betrokken personeel goed getraind is. De juiste training 
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2.3. Voorbeelden van incorrecte 
  verpakking

   
   
2.4. Blijven haken

Degene die verantwoordelijk is voor het verpakken van 
CCU’s is verplicht vóór verscheping de juiste risicoanalyses 
uit te voeren. Hij moet maatregelen nemen om te voorko-
men dat hijsmiddelen achter de lading kunnen blijven haken 
tijdens laden en lossen.

Voorbeelden van zulke maatregelen zijn:
i. Het gebruik van de correcte CCU. Bijvoorbeeld een geslo-

ten CCU in plaats van een basket of een lage container;
ii. Het gebruik van het juiste materiaal om de lading te 

bedekken als er een risico bestaat  dat het hijsmateriaal 
achter de lading blijft haken. Hieronder vallen netten, 
afdekzeilen, houten latten, dakbalken, sjorbanden en krat-
ten;

waarden. Deze kunnen verschillen per operator. Het is 
verplicht om alle goederen in CCU’s zeewaardig vast te 
zetten vóór verscheping.

2.2. Ladingen verpakken in 
  CCU’s - open offshore baskets en 
  open top containers

De volgende richtlijnen zijn additioneel aan die van para-
graaf 2.1 en gelden voor ladingen in open baskets:
 - Elke lading met ruimte eromheen moet vastgezet worden 

om beweging te voorkomen.
-  Ladingen die boven de bovenrand van de basket uit-

steken wanneer zij op de bodem van de basket staan, 
moeten met minimaal 2 sjorbanden of sjorkettingen vast-
gezet worden. Als de lading uit losse onderdelen bestaat 
(bijvoorbeeld afzonderlijke planken / plaatmateriaal), dan 
moeten deze onderdelen aan elkaar worden vastgezet, 
met bijvoorbeeld kunststof of metalen banden (bandit).

 - Als een lading boven een open CCU uitsteekt is een 
Risicoanalyse noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat iets 
blijft haken, dat de inhoud beschadigt en dat er dropped 
objects ontstaan. Het gebruik van een net, afdekzeil, hou-
ten latten of dakbalken wordt aangeraden om het risico te 
verkleinen dat iets blijft haken;

 - Hijsmateriaal mag tijdens het hijsen nooit in contact 
komen met de lading;

 - Hijsmateriaal mag nooit achter de lading blijven haken. 
Wanneer het risico bestaat dat hijsmateriaal blijft haken, 
dient vóór verscheping de Materiaal Coördinator / Logis-
tiek Coördinator te worden ingelicht;

 - De lading mag niet buiten de CCU uitsteken;
 - De lading moet gelijk verdeeld worden over de bodem van 

de container;
 - Het is niet toegestaan lading te vervoeren wanneer meer 

dan 50% van de totale hoogte en/of het zwaartepunt zich 
boven de rand van de basket bevindt;

 - Het is verplicht het IMO-reglement na te leven.

Als de zending niet voldoet aan voorgaande regels, dient de 
leverancier de Materiaal Coördinator/ Logistiek Coördinator 
in te lichten vóór het transport naar de kade. 
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i. Zowel op het land als op zee bestaat het risico dat iets 
blijft haken. Op het land kunnen CCU’s blijven haken 
terwijl ze met een hijskraan worden gehesen, of met een 
fork-lift truck van een vrachtwagen getild worden;

ii. Op zee wordt het probleem verergerd door de zeegang. 
Vooral wanneer het bevoorradingsschip naast de instal-
latie stijgt en daalt en de lading gehesen wordt;

iii. Het stijgen van het schip verlaagt de spanning van het 
hijsgerei. Hierdoor kan het hijsgerei naar beneden gaan 
hangen, in de CCU, en blijven haken aan de lading;

iv. Het dalen van het schip verhoogt de spanning van het 
hijsgerei. Als het hijsgerei daardoor onder of om de 
lading in de CCU blijft haken, komen zowel de lading als 
het hijsgerei onder onverantwoord hoge spanning te 
staan.;

v. Bij Open Top containers zijn scheepsbemanning en de 
kraanbediener zich vaak niet bewust dat iets is blijven 
haken totdat er gehesen wordt. Dan is het veelal te laat 
om het nog te herstellen;

vi. De dynamische krachten van het hijsen terwijl er iets is 
blijven haken, kunnen ernstige schade veroorzaken aan 
mensen, lading en hijsgerei;

vii. Bij onvoldoende voorzorg kan het voorkomen dat [een 
deel van] de lading afbreekt en als projectiel gelanceerd 
wordt of dat het vastzittende deel van de sling breekt en 
de resterende drie delen onder onverantwoorde druk zet. 
De kraanmachinist ziet zich dan gedwongen de – inmid-
dels draaiende – CCU terug te zetten op het schip of op 
de installatie, waar meestal geen ruimte is voor een 
zwenkende CCU.

iii. Het verwijderen van delen van de lading die buiten de 
CCU uitsteken, alvorens deze op de juiste manier vast te 
zetten.

Tijdens het plannen van de lading en voorafgaand aan het 
laden van een schip moeten de logistieke dienstverlener en 
de scheepsbemanning rekening houden met het risico dat 
de CCU’s blijven haken aan delen van het schip, met name 
de safe havens.

2.4.1.  Manieren waarop iets kan blijven haken
Er zijn twee manieren waarop  iets kan blijven haken:
1e. Door de hijslading zelf. Een CCU of deklading met uitste-

kende onderdelen zoals stackers en padeye protectors 
die blijven haken achter andere lading of onderdelen van 
het schip (met name de safe havens).

2e. Door de apparatuur/materialen die in de CCU geladen 
zijn, zodanig dat de sling erachter kan blijven haken.
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v. Omdat het risico dat iets blijft haken niet altijd zichtbaar 
is, wordt aangeraden alle open CCU’s te bedekken. 
Standaard afdekzeilen zijn moeilijk te spannen en hebben 
het nadeel dat ze water vasthouden. De beste oplossing 
is om netten te gebruiken die ontwikkeld zijn voor de 
specifieke afmetingen van de CCU.

2.4.3. Verantwoordelijkheden 
De Inpakker/stuwadoor is verantwoordelijk voor het 
herkennen van risico’s en voor het nemen van effectieve 
veiligheidsmaatregelen. De verscheper is verantwoordelijk 
voor de laatste inspectie van de lading. Hij keurt het goed 
voor verscheping.

2.4.4. Vernieuwingen
Het gevaar dat zaken blijven haken is een probleem van de 
bedrijfstak. Daarom worden veel vernieuwende oplossingen 
ontwikkeld (zie hieronder).

2.4.2. Blijven haken - Best Practice 
Om het risico goed in te schatten en de juiste maatregelen 
te nemen om het risico van blijven haken te verkleinen, 
dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd.

CCU/DECK CARGO
i. Zorgvuldige bepaling van het type CCU/Deck Cargo om 

te lading te verschepen naar een locatie op zee;
ii. Inspectie van CCU’s/Deck Cargo op het risico dat uit-

stekende delen ergens achter blijven haken. Hieronder 
vallen stackers en padeye protectors die groter zijn dan 
gebruikelijk, sjorogen, deurklinken en alle onderdelen die 
aan de buitenkant van de unit zijn bevestigd;

iii.  Als het niet mogelijk is de CCU/Deck Cargo aan te pas-
sen en er geen geschikt alternatief is, dan moet de CCU/
Deck Cargo op het dek worden geladen en geborgd op af-
stand van andere ladingen en van safe havens of andere 
onderdelen waaraan het zou kunnen blijven haken;

iv. Er moet een sling worden gekozen met de juiste lengte 
voor de vereiste hijshoek met de CCU. Vermijd slings met 
extra lengte om te voorkomen dat deze ergens achter 
blijven haken. In het algemeen worden slings met een 
vijfde arm of een voorloper aangeraden.

APPARATUUR/MATERIALEN BINNENIN DE CCU
i. Apparatuur/materialen mogen niet uitsteken boven de 

bovenrand van een open CCU/Deck Cargo zonder speci-
fieke risicoanalyse. Vermeden moet worden dat de sling 
van de CCU/Deck Cargo blijft haken aan lading die lager 
ligt in een open CCU/Deck Cargo;

ii. Voor elke open CCU moet een risicoanalyse uitgevoerd 
worden om te bepalen of er een risico is dat het hijsgerei 
blijft haken aan de inhoud tijdens het hijsen. Als dat risico 
bestaat, moeten veiligheidsmaatregelen worden geno-
men om te voorkomen dat het hijsgerei blijft haken aan 
uitstekende delen of in de CCU valt en blijft haken aan de 
inhoud;

iii. Voorbeelden van geschikte veiligheidsmaatregelen 
om de bovenkant van een open CCU te bedekken zijn 
afdekzeilen en netten. Het is van groot belang dat het zeil 
of net, dat gebruikt wordt om de open CCU af te dekken, 
strak genoeg is gespannen om te voorkomen dat het 
gewicht van de sling in de CCU kan vallen. Ook spanten 
en dergelijke kunnen gebruikt worden om te voorkomen 
dat de sling erin kan vallen;

iv. Het plaatsen van zeilen of netten is niet alleen bedoeld 
opdat er niets kan blijven haken, maar ook om te voorko-
men dat de sling kan terugvallen in de open CCU.
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maximum van 2 haakogen ingepikt worden;
 - De inpikhoogte van dit hijsmateriaal is maximaal 1,30 

meter vanaf de grond;
 - Het gebruik van inkortklauwen en handtakels is niet toe-

gestaan voor het hijsen van het schip naar het platform;
 - Hijsmaterialen moeten voldoen aan EN-13414 voor 

kabels en aan EN-818 voor ketting-hijsgerei;
 - Hijsmateriaal moet zodanig zijn bevestigd dat het ner-

gens achter kan blijven haken;
 - Materialen moeten zeewaardig verpakt zijn en be-

schermd zijn tegen beschadigingen.

Wanneer het niet mogelijk is de lading te vervoeren in het 
reguliere logistieke proces moet vooraf contact worden op-
genomen met de betreffende Operator. Deze is vervolgens 
verantwoordelijk voor de risicoanalyse en de voorwaarden 
voor het buitengewone transport.

2.5.2. Voorwaarden / richtlijnen voor specifieke 
  buitengewone ladingen 
Gebruik Cornerblock Adapters: In uitzonderlijke en in-
cidentele gevallen (zoals opgenomen in NOGEPA-richtlijn 
no.2: 2006) is het toelaatbaar om gebruik te maken van 
Cornerblock adapters (b.v. TLQ’s, noodstroomgeneratoren, 
noodkeuken units, noodsanitair units).
Storage tanks: Deze mogen geen residu van gevaarlijke 
stoffen conform IMDG-code bevatten tenzij de tank volledig 
voldoet aan de verpakkingsvoorschriften zoals aangegeven 
in de  IMDG-code.
Gebruik spreaderbars: Bij hoge uitzondering en uit-
sluitend na toestemming van betrokken partijen worden 
containerjukken/spreaderbars geaccepteerd voor gebruik 
bij transport van containers over zee. Het gebruik van 
spreaderbars moet zoveel mogelijk worden vermeden om 
mogelijke stootschade van de spreaderbar aan de appara-
tuur te voorkomen.
Tankcontainers: Tankcontainers die alleen gebruikt 
worden voor opslag en niet voor transport van vloeistof-
fen, moeten zijn voorzien van onderstaande aanvullende 
tekst, welke aan vier zijden duidelijk op ooghoogte is 
aangebracht:

Lekbakken: Bij aanlevering van materialen die zijn uitge-
rust met een lekbak dienen deze voor afvaart leeg te zijn.

Open Top Extensie Frame Op maat gemaakt zeil met 
  afwatering

Zeil met bungeetouwen     Zeil met versterkte kabels

2.5. Afwijkingen / 
  Buitengewone transporten

2.5.1. Algemeen 
Buitengewone ladingen die eenmalig of incidenteel ver-
scheept moeten worden naar of van een offshore locatie 
(zoals constructie-onderdelen, gascompressoren, gaskoelers, 
e.d.) en die niet in een offshore container passen, kunnen wel 
verscheept worden. Voor een dergelijke verscheping is een 
specifieke voorbereiding nodig. Zo’n verscheping valt onder de 
verantwoordelijkheid van de operator van het platform.
De operator kan vragen om een specifiek hijsplan voor de zen-
ding. Een voorbeeld van zo’n hijsplan is bijgevoegd in Appendix 
E. De Materialen Coördinator / Logistiek Coördinator van de 
operator kan informatie leveren over specifieke voorwaarden.
Opmerking: Als materialen herhaaldelijk naar een locatie 
offshore worden verscheept, moet een daarvoor geschikte 
offshore-container worden ontwikkeld.

Voor materialen die in het normale logistieke proces los 
verscheept worden (combinatieladingen met standaard 
offshore containers) gelden de volgende voorwaarden:
 -  Kennisgeving aan de Materialen Coördinator / Logistiek 

Coördinator van de betreffende operator;
 - Indien nodig boeking van extra ruimte door de Materialen 

Coördinator / Logistiek Coördinator om beschadiging te 
voorkomen;

-  Aanleveren van hijsklare materialen, inclusief hijsmateri-
alen die geschikt zijn om met een enkele haak gehesen te 
kunnen worden. Voor het hijsen van elke lading mag een 
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plaatsvinden volgens het schema zoals weergegeven in 
de keuringstabellen van de NOGEPA Industrie Richtlijn 
nr. 2 voor containers en bijbehorende hijsmaterialen. Zie 
appendix C & D.

3.2.1. Keuring-interval  van IMO-tankcontainers 
  (zie IMDG-Code)
 - Iedere 2½ jaar een keuring waarbij onderscheid gemaakt 

wordt tussen een 2½- en een 5-jaarlijkse keuring.
 - Bij een 2½-jaarlijkse keuring kan de tankcontainer tot 3 

maanden na de geplande keuringsdatum worden aange-
boden voor verscheping.

 - Bij een 5-jaarlijkse keuring (afpersen met water op testdruk) 
is overschrijding van de geplande testdatum niet toegestaan.

3.2.2. Certificatenbeheer 
De leverancier dient in het bezit te zijn van geldige certifica-
ten. Tevens dient hiervan een administratie te worden bij-
gehouden. Certificaten moeten op verzoek van de Operator 
kunnen worden getoond.

3.2.3. Kleurcodering conform IMO/EKH
De hijsmiddelen aan offshore containers worden na inspec-
tie en onderzoek voorzien van een kleurcode. De kleurcode 
moet worden aangebracht op een duidelijke waarneembare 
plaats, met als doel, directe herkenning van het jaar van 
inspectie.
 
HET KLEURSCHEMA CONFORM IMO/EKH:
2012 =  Geel (RAL 1016) 
2013 =  Oranje* (RAL 2003) (dit geldt alleen voor 
 NOGEPA / IMO code is ROOD)
2014 =  Zwart (RAL9005) 
2015 =  Groen (RAL 6018) 
2016 =  Bruin (RAL 8011)
2017 =  Blauw (RAL 5005) 
2018 =  Geel (RAL 1016)  

3.2.4. Niet voldoen aan certificatie
Als niet wordt voldaan aan de certificatie-eisen moet dit 
onmiddellijk worden doorgegeven aan de operator hetgeen 
kan leiden tot een weigering van de zending voor  
verscheping. 

3.1. Offshore(tank)containers & 
  bijbehorende hijsmiddelen voor 
  het NL Continentaal Plat
“Verplaatsbare units voor herhaaldelijk gebruik voor trans-
port van goederen, vloeistoffen of apparatuur, gebruikt op 
open zee, naar, van en tussen vaste en/of drijvende instal-
laties en schepen”.

3.1.1. Voorwaarden/Richtlijnen
 - NOGEPA Industriële Richtlijn No.2: Deze richtlijn 

geldt voor containers met een bruto massa van maxi-
mum 25.000 kg, die worden ingezet voor transport en 
gebruik naar, van en op olie- en gasinstallaties („mijnbou-
winstallaties”) gelegen op het Nederlandse deel van het 
Continentaal Plat, alsmede op de Nederlandse territoriale 
zee en in de binnenwateren. (Bron: http://www.nogepa.nl/) 

 - Europese Norm – NEN EN 12079: Container norm 
voor gebruik door offshore industrie, ontwerp, constructie, 
beproeving, inspectie en markering. 

 (Bron: http://www.nen.nl/) 
 - DNV 2,7-1: Container standaard voor gebruik door 

offshore industrie, ontwerp, constructie, beproeving, 
inspectie en markering. (Bron: http://www.dnv.com/)

 - LOLER: Lifting operations and lifting equipment regulati-
ons 1998. Engelse Arbowetgeving.

  Hijsmiddelen aan offshore containers vallen hier onder 
(Bron: http://www.hse.gov.uk/) 

3.1.2. Nieuwe en bestaande offshore containers
Alle containers die op het Nederlands Continentaal plat 
worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorwaarden in de 
NOGEPA Richtlijn No 2. voor Offshore Containers.

Uit deze richtlijn blijkt 
 - dat alle offshore containers die zijn gebouwd na april 

2000 moeten worden ontworpen en geproduceerd 
volgens Europese norm EN12079. 

 - Containers die vóór die tijd zijn gebouwd behoeven alleen 
aan de voorwaarden uit de NOGEPA Richtlijn No 2. voor 
Offshore Containers te voldoen. 

DNV 2,7-1 is gelijkwaardig aan de Europese norm 
EN12079.

3.2. Testen  en Keuren

Testen en keuren van offshore containers en bijbehorend 
hijsmateriaal voor het Nederlands Continentaal Plat zal 

27



TRANSPORTVOORWAARDEN  ZEETRANSPORT

HIJSMATERIALEN BEHORENDE BIJ OFFSHORE CON-
TAINERS
Hijsmaterialen behorend bij offshore containers moeten 
worden geïnspecteerd volgens de LOLER wetgeving. Deze 
geeft aan dat er een 6 maandelijkse keuring van toepassing 
is. Er is geen verplichting tot het gebruik van slingplaatjes 
en kleurcodes.

3.4. Keuringseisen voor afwijkende 
  materialen

Buitengewone ladingen die eenmalig of incidenteel ver-
scheept moeten worden naar en van een offshore locatie 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de operator van 
de platform. De volgende voorwaarden gelden:
 - De afzonderlijke units die zijn voorzien van hijsogen heb-

ben een initiële proefbelasting gehad van 200% van het 
maximaal toelaatbare gewicht (MGW). 

-  Certificaten en gewichten van alle afzonderlijke items 
moeten beschikbaar worden gesteld aan de operator.

-  De operator is verantwoordelijk voor het voorbereiden 
van de risicoanalyse en de voorwaarden voor het buiten-
gewoon transport. De operator kan specifieke eisen stel-
len anders dan degene die hierboven worden genoemd.

3.5. Inspectie van offshore containers 
  vóór verscheping

Naast de jaarlijkse keuringen, moet de CCU ook voor elke 
offshore reis worden gecontroleerd. De resultaten worden 
genoteerd op de General Cargo Checklist, met uitzondering 
van de tankcontainers waarvoor de Tankcontainer Cargo 
Checklist gebruikt wordt. Deze Cargo Checklist moet alle 
aangeboden ladingen begeleiden en moet samen met de 
bijbehorende transportdocumenten aangeboden worden op 
de kade. Zie Appendix A & B.

Als niet wordt voldaan aan de keuringseisen moet dit 
onmiddellijk worden doorgegeven aan de operator. Dit  kan 
leiden tot een weigering van de zending voor verscheping 
offshore. 

3.3. Uitzonderingen bij offshore (tank) 
  containers & hijsmaterialen van en  
  naar het Engels Continentaal Plat

3.3.1. Richtlijnen voor offshore containers
Voor het Engels Continentaal Plat gelden er vele richtlijnen 
en voorwaarden. Informatie vindt u in “Best Practice for the 
Safe Packing and Handling of Cargo to and from Offshore 
Locations”, ISSUE 5 NOVEMBER 2011 by  Oil & Gas UK. 

Afgezien van EN12079 en DNV 2,7-1 mogen containers 
ook voldoen aan de norm BS7072.

Opmerking: BS7072 is op 15 oktober 1999 ingetrok-
ken. CCU’s die alleen voldoen aan BS7072 voldoen wel-
licht niet volledig aan de MSC/Circ.860 voorwaarden. 
CCU’s die gebouwd zijn naar BS7072 en niet volledig 
voldoen aan MSC/Circ.860 mogen nog tot 1 januari 
2015 gebruikt worden, mits zij onderhouden en onder-
zocht worden in overeenstemming met een erkende 
norm. - MGN282 (M).

3.3.2. Testen en keuren
Keuringstermijnen en eisen voor offshore containers en bijbeho-
rend hijsmateriaal verschillen voor het Engels Continentaal Plat.

CCU
Offshore containers moeten periodiek gekeurd worden 
volgens de verschillende productienormen:

Bron: “Best Practice for the Safe Packing and Handling of 
Cargo to and from Offshore Locations”,  
UITGAVE 5 NOVEMBER 2011 door Oil & Gas UK. 
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GESLOTEN CONTAINER – 
HOOFDPUNTEN VAN CHECKLIST
Controleer dat het veiligheidsnet en de bevestigingsmidde-
len daarvan in goede staat zijn.

 

3.5.1. Algemene controles van open en gesloten CCU’s
De volgende controles moeten uitgevoerd worden:
i. Controleer de CCU, inclusief de werking van de deuren, 

deurscharnieren, zegels en sloten, sjorogen, en verge-
wis u er van  dat er geen tekenen zijn van buitensporige 
corrosie of vervorming.

ii. Zorg dat alle certificaten geldig zijn op het moment van 
gebruik en dat er nog een voldoende lange periode van 
geldigheid over is (minimaal 30 dagen voor uitgaande 
ladingen) om te voorkomen dat de CCU certificatie 
offshore verloopt. Containers waarvan de certificatie 
nog minder dan 30 dagen geldig is, zullen niet naar een 
installatie offshore verscheept worden, tenzij er schrif-
telijke toestemming is van de Materialen Coördinator / 
Logistiek Coördinator.

iii. Verwijder oude waarschuwingslabels en etiketten als 
de CCU geen gevaarlijke goederen bevat.

iv. Zorg dat de afwateringsgaten van open CCU’s schoon 
zijn en vrij van afval. Indien verstopt kunnen de grotere 
open top containers 18 ton water bevatten.

v. Zorg vóór het laden dat de units schoon zijn en vrij van 
afval.

vi. Gebruik netten bij alle gesloten CCU’s. Zorg dat de net-
ten de juiste maat hebben en van gelijke soort zijn voor 
de CCU en dat de sjor-ogen en netten in goede staat 
zijn.

vii. Controleer het dak van de CCU, de heftruckgaten en alle 
randen op potentiële dropped objects zoals gereed-
schappen, stuwmateriaal, stenen, enz.

viii. Voer altijd een visuele controle uit van het hijsmateriaal 
en hijsogen.

ix. Controleer dat de containerdeur(en) gesloten zijn, dat de 
sluitingsbalk boven en onder volledig uitgeschoven is en 
dan het sluitingsmechanisme vastzit met een tweede 
sluiting zoals tie rep of karabiners zodat de deur niet per 
ongeluk open kan gaan tijdens het transport. Een vol-
ledige integriteitscontrole moet uitgevoerd worden als 
onderdeel van de inspectie voor de reis.
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3.5.2. Algemene controles van 
  specialistisch apparatuur
Voorbeelden van specialistische apparatuur zijn compres-
soren, ROV-kabels, wireline cabines, skid mounted pumps, 
en andere skid mounted units.
Naast de controles die hierboven worden genoemd, zijn de 
volgende controles ook van belang:
i. Verwijderbare onderdelen worden voor verscheping 

vastgezet of verwijderd en in een CCU geplaatst.
ii. Sluitingsmechanismen die voor het laden zijn geopend, 

worden opnieuw vastgezet, conform de fabrieksinstruc-
ties voor transport.

iii. Neem met dit soort apparatuur extra veiligheidsmaatre-
gelen om te voorkomen dat iets kan blijven haken.

iv. Het transport van apparatuur met gevaarlijke stoffen (bv. 
brandstof) moet gebeuren conform de IMDG Code.

 

OPEN CONTAINER – HOOFDPUNTEN VAN CHECKLIST 

TANK CONTAINER – CHECKLIST
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4.2. Authorised Economic Operator

Sinds 2008 is het mogelijk om een vertrouwde partner 
van de Europese Douane te worden, ook wel bekend als 
een Authorized Economic Operator (AEO).Om een AEO-
certificaat te krijgen moet een bedrijf de AEO Richtlijnen 
volgen, waarin bedrijven laten zien dat zij zelfregulerend zijn 
in douanezaken. Bovendien moet het bedrijf melding doen 
van (mogelijke) overtreding van douanewetgeving, zoals 
smokkelen, fraude en andere misdrijven.

De voordelen van een AEO-certificaat zijn een behoorlijke 
afname in de hoeveelheid fysieke controles, voorrang bij 
fysieke controles, versimpeling van de vereisten voor speci-
fieke douaneprocedures en een wederzijdse erkenning van 
equivalente internationale normen zoals die van de USA, 
Japan, Zwitzerland en Noorwegen.

4.3. Afval (van locaties Offshore)

Afvalmaterialen moeten duidelijk gemarkeerd zijn met het 
woord WASTE.

4.4. Gevaarlijke Goederen

De VLG/ADR regels gelden voor het transport van gevaar-
lijke en milieuschadelijke stoffen, evenals de IMDG Code 
met betrekking tot de verpakking (incl. tankcontainers), 
etikettering en documentatie, eventueel aangevuld met 
bedrijfsinstructies.

De wetgeving van de IMDG Code moet nageleefd worden 
bij het transporteren van gevaarlijke goederen; Hoofdstuk 
1.1.4.2.1 van de ADR kan gebruikt worden voor transport 
over de weg.
 

4.1. Douane in het algemeen

Het Nederlands Continentaal Plat is verdeeld in twee doua-
nezones. Alle platforms binnen de twaalfmijlszone worden 
beschouwd als Nederlands gebied. Alle platforms buiten de 
twaalfmijlszone worden beschouwd als een derde land, en 
liggen dus douanetechnisch buiten de Europese Unie.
Vanwege de gestelde douane-eisen moeten alle goederen 
geleverd worden volgens de voorwaarden uit hoofdstuk 6.

4.1.1. Manifesten
Een manifest is een officieel document en moet altijd 
duidelijk opgesteld zijn. Een verschil tussen het manifest en 
de daadwerkelijke lading wordt door de douane beschouwd 
als een economische overtreding en/of ‘smokkelen’ en kan 
leiden tot behoorlijke boetes bovenop het innen van accijns, 
invoerrechten en BTW.

De wettelijke vereisten voor een manifest zijn:
1. Naam en volledig adres van de vervoerder;
2. Identiteit van het schip: binnen de SNS Pool wordt de 

term “Pool-schip” aangeraden als de naam nog niet 
bekend is;

3. Plaats en datum van laden;
4. Plaats van lossen;

en voor de goederen:
1. Verwijzing naar de bijbehorende vrachtbrief of andere 

commerciële documenten;
2. Aantallen, omschrijving (+serienummer), merken en 

verwijsnummers van de pakketten;
3. De gebruikelijke commerciële omschrijving van de goede-

ren, die nauwkeurig is zodat de goederen geïdentificeerd 
kunnen worden;

4. Bruto massa;
5. Identificatienummer van de container (waar van toepas-

sing);
6. Douane status (IPR / FCG).

Naast de wettelijke vereisten moet ook de waarde van de 
lading bekend zijn om de nodige douaneformaliteiten af te 
ronden, zowel voor invoer als voor uitvoer.

Een manifest wordt beschouwd als officieel transportdo-
cument voor platformbevoorradingsschepen en moet de 
lading begeleiden. Het is niet toegestaan het manifest na 
het laden te veranderen zonder een verzoek van de  
douaneagent van de operator.
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5.2. Levering HUB – aanvullende 
  voorwaarden en informatie

Wanneer u de HUB bezoekt of betreedt, neem dan altijd het 
volgende in acht: 
 - Neem de regels in acht die u worden uitgereikt bij 
 uw eerste bezoek. 
 - Lees de bezoekersinstructies zorgvuldig. 
 - Waarschuw in geval van letsel de BHV-er

De meest recente bezoekers instructie kunt u vinden op 
www.snspool.com 

ADRES:
 Peterson Den Helder B.V. &  
 GDF SUEZ E&P Nederland B.V.
 Locatie HUB 
 Industrieweg 31-35 
 1785 AG Den Helder 

MELDPUNTEN 
Incidenten, waaronder schades, gebreken aan installaties, 
ongevallen en overige incidenten dienen op de HUB/GDF-
Suez locatie te worden gemeld aan de volgende mensen of 
afdelingen in volgorde van opsomming:
 Beveiliging 0223-639600
 Algemeen 0223-685307
Bij niet naleven van deze voorschriften kan de toegang tot 
het terrein worden ontzegd.

5.1. Levering Paleiskade – aanvullende  
  voorwaarden en informatie

Wanneer u de Paleiskade bezoekt of betreedt, neem dan 
altijd het volgende in acht: 
 - De regels die u worden uitgereikt.
 - Lees de bezoekersinstructies zorgvuldig. 
 - Waarschuw in geval van letsel de BHV-er

De meest recente bezoekersinstructie kunt u vinden op 
www.snspool.com 

ADRES:
 Peterson Den Helder B.V. 
 Paleiskade 41
 1781 AN Den Helder

TOEGANG TOT HET TERREIN 
Toegang tot het terrein valt onder de regels van de ISPS 
code voor beveiliging van haventerreinen. Informatie hier-
omtrent kan worden verkregen bij de PFSO (Port Facility 
Security Officer). 

Chauffeurs moeten zich altijd melden met de naam van de 
Operator, het platform of booreiland van bestemming en het 
nummer van de unit.

MELDPUNTEN 
Incidenten, waaronder schades, gebreken aan installaties, 
ongevallen en overige incidenten dienen op de locatie te 
worden gemeld aan de volgende afdelingen in volgorde van 
opsomming:
Beveiliging 0223-685232
Base Operations:   
 Management 0223-685100
 PFSO   0223-685149

BEZOEKERS 
Kinderen tot 16 jaar mogen onder geen beding het terrein 
betreden zonder begeleiding van een volwassene. 
Bij niet naleven van deze voorschriften kan de toegang tot 
het terrein worden ontzegd.
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5.4. Levering GDF-SUEZ – aanvullende 
  voorwaarden en informatie

ADRES:
 GDF SUEZ EP Netherlands 
 Industrieweg 31-35 
 1785 AG Den Helder 

MELDPUNTEN 
Incidenten, waaronder schades, gebreken aan installaties, 
ongevallen en overige incidenten dienen op de GDF-SUEZ 
locatie te worden gemeld aan de volgende mensen of afde-
lingen in volgorde van opsomming:
 Beveiliging 0223-639600
 Algemeen 0223-639639

Bij niet naleven van deze voorschriften kan de toegang tot 
het terrein worden ontzegd.
 

5.3. Levering Total E&P  – aanvullende 
  voorwaarden en informatie

ADRES:
 Total E&P Nederland B.V. 
 Locatie: Warehouse Den Helder 
 Handelskade 10 
 1785 AC Den Helder 

MELDPUNTEN 
Incidenten, waaronder schades, gebreken aan installaties, 
ongevallen en overige incidenten dienen op de Total E&P 
locatie te worden gemeld aan de volgende mensen of afde-
lingen in volgorde van opsomming:
 Supply Base Supervisor 070-5129951
 Store Supervisor 070-5129957
 Ass. Store Supervisor 070-5129332
 Na sluitingstijd kan het volgende nummer worden 
 gebruikt: 
 Total E&P Nederland B.V. duty Logistics 
   06 - 54786304
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Beschikbaarheid van lading na bovenstaande deadline kan 
alleen toegestaan na overleg met de betreffende Materialen 
Coördinator / Logistiek Coördinator.

Lading kan enkel direct op de kade worden aangeleverd in 
samenspraak en op aanwijzing van de Materialen Coördina-
tor/Logistiek Coördinator. 

De volgende materialen kunnen alleen op afspraak aangele-
verd worden op de kade:
 - Explosieven;
 - Materialen zwaarder dan 25t;
 - Pijpen en casings.

Aangezien de goederen en CCU’s geïnspecteerd moeten 
worden volgens het veiligheidsprotocol en de AEO-procedu-
res, kunnen ladingen aangeleverd worden tot uiterlijk 2 uur 
voor aanvang van de lading van het schip. Leveren van lading 
na bovenstaande deadline kan alleen na overleg met de be-
treffende Materialen Coördinator / Logistiek Coördinator. Dit 
kan mogelijk resulteren in een vertraging van het schip.

Materialen die aan de kade worden aangeleverd, dienen 
zeewaardig in containers te zijn verpakt volgens de voor-
waarden uit hoofdstuk 2 en moeten worden vergezeld van 
de volgende gegevens / documenten: 
-  Checklist (Zie appendix A & B). 
 - Wettelijk vereiste IMO documenten conform de IMDG 
 code ten behoeve van zeetransport (indien van 
 toepassing). 
 - Vrachtbrief met minimaal: naam operator, offshore 
 locatie en identificatienummer van de (tank) container. 
 - Uitvoerdocumenten (indien van toepassing). 

Aangeleverde materialen dienen zo te zijn geladen dat 
ze ten allen tijde veilig gelost kunnen worden. Containers 
dienen aangeleverd te worden op open trailers. 

Bij aanlevering of transport van lege mix- en transporttanks 
(geen paddle tanks ten behoeve van cement-jobs) dient, 
indien door betreffende operator/leverancier vereist, een 
schoon-/gasvrij verklaring te worden afgegeven.

6.1.4. Bulkverlading
Goederen die aangeleverd worden voor transport in tanks aan 
boord van schepen dienen te worden begeleid door een juiste 
MSDS (material safety data sheet). Bulkverlading van afval 
moet bovendien begeleid worden door de correcte UKOAA.

De Southern North Sea (SNS)-pool is een volledig geïn-
tegreerd logistiek concept (4-PL) waarin 10 operators 
gezamenlijk alle toeleveringen en logistiek ten bate van 
booreilanden en productieplatformen uitbesteden aan 
Peterson als logistiek dienstverlener.

6.1. SNS-pool – Algemene  
  Transportvoorwaarden

6.1.1. Aanmelden van materialen / lading 
Aan te leveren materialen dienen de dag voor afvaart, voor 
10.00 uur aangemeld te zijn door middel van een e-mail aan de 
Materialen Coördinator / Logistiek Coördinator van de Operator. 
Deze e-mail dient de volgende gegevens te bevatten: 
 - Bestemming offshore 
 - Aantal colli 
 - Omschrijving inhoud 
 - Afmetingen (lengte, breedte, hoogte) 
 - UN-nummer, stofnaam en gevarenklasse (indien 
 van toepassing) 
-  Gewicht 
 - Serienummer (indien van toepassing) 
 - Pro-forma (douane) waarde 
 - ID-nummer van offshore (tank) container (indien 
 van toepassing) 
 - Douane status / douane documentatie (indien 
 van toepassing) 
 - Bulk specificaties / soortelijk gewicht / hoeveelheid

Aanmelding van zware lading (vanaf 25 ton) dient te 
worden gedaan bij de Materialen Coördinator / Logistiek 
Coördinator van de Operator in verband met tijdig mogelijk 
maken van een afgifte van een eventuele werkvergunning. 

6.1.2. Aanleveren van lading / materialen voor verpakking
Materialen die bij de HUB moeten worden verpakt, dienen 
minimaal 2 werkdagen voor afvaart afgeleverd worden; 
uitzonderingen hierop zijn alleen toegestaan na overleg met 
de Materialen Coördinator / Logistiek Coördinator. De materi-
alen moeten duidelijk aan de buitenkant gemarkeerd zijn met: 
-  de naam van de operator 
 - de offshore locatie
 - het PO-nummer.

6.1.3. Aanleveren van lading / materialen aan de kade
Alle ladingen die door de SNS Pool naar de kade getrans-
porteerd wordt, dient de dag voor de afvaart vóór 16.00 uur 
beschikbaar te zijn voor transport naar de kade. 
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6.1.7. Transport van casing en boorpijpen
STUWEN VAN LOSSE CASING EN BOORPIJPEN
 - Het hout van de tussenscheiding moet minimaal 80 

mm dik zijn.
 - Pijpen mogen nooit in de tier geladen worden. Hierbij 

geldt een uitzondering voor casing mits deze is gestropt 
en direct geschikt voor handling (inpikken stroppen).

 - De trailer moet aan elke kant minimaal 4 rongen hebben.
 - De pijpen mogen nooit boven de rongen en het kopschot 

uitsteken.
 - De kortste pijpen dienen altijd binnen deze 4 rongen te 

vallen..
 - Het kopschot van de trailer dient gesloten te zijn en 

dient te voldoen aan Norm EN 12642 code XL (2007). 
Het gebruik van zogenaamde ‘valse’ kopschotten is niet 
toegestaan.

 - Pijpen moeten per laag vastgestuwd liggen tussen de 
rongen. Het gebruik van keggen heeft de voorkeur. 

 - Pijpen moeten gesjord zijn met gecertificeerde sjorban-
den of sjorkettingen die tenminste 150% van het totale 
gewicht van de lading aankunnen.

 - Pijpen dienen geladen te zijn met alle boxen naar één 
zelfde kant.

STUWEN VAN CRADDLES
 - Cradles mogen gestapeld worden.
-  De trailer moet aan elke kant minimaal 4 rongen hebben.
 - De bovenste laag moet qua hoogte onder deze rongen ge-

laden zijn en mag ook niet boven het kopschot uitsteken
 - Het kopschot van de trailer moet voldoen aan de norm 

EN 12642 code XL (2007).
 - Cradles moeten gesjord zijn met gecertificeerde sjorban-

den of sjorkettingen conform wettelijke normen.

6.1.5. Aanmelden retourlading
Retour te laden materialen dienen de dag voor afvaart, voor 
10.00 uur aangemeld te zijn door middel van een e-mail 
aan de betreffende Materialen Coördinator / Logistiek Coör-
dinator van de Operator. 

Deze aanmelding dient de volgende gegevens te bevatten: 
 - ID-nummer van offshore (tank) container (indien 
 van toepassing) 
 - Aantal colli 
 - Omschrijving van de inhoud 
 - Afmetingen (lengte, breedte, hoogte) 
 - UN-nummer, stofnaam en gevarenklasse (indien 
 van toepassing) 
 - Gewicht 
 - Pro-forma (douane) waarde 
 - Serienummer (indien van toepassing) 
 - Staat waarin de verpakking zich bevindt (vol met, 
 vuil van, schoon/vuil) 
 - Bulk specificaties / soortelijk gewicht / hoeveelheid

Aanmelding van zware lading (vanaf 25 ton) dient te 
worden gedaan bij de Materialen Coördinator / Logistiek 
Coördinator in verband met afgifte van een eventuele 
werkvergunning.

6.1.6. Materialen afhalen bij de Paleiskade
Als de materialen, afkomstig van offshore locaties, door 
de douaneagent zijn ingeklaard, informeert de Materialen 
Coördinator / Logistiek Coördinator de eigenaar zodat 
het transport geregeld kan worden. Opdrachtgevers die 
goederen laten ophalen moeten hun vervoerder DUIDELIJK 
informeren over de af te halen goederen door middel van 
een vrachtbrief met hierop vermeld: 
 - Opdrachtgever 
 - Aantal colli 
 - Serienummers 
 - Afmetingen en gewichten 
 - Eventuele gevarenklasse 
 - Wettelijk vereiste Gevaarlijke Stoffen documentatie 
 (indien van toepassing) 

Zonder vrachtbrief en Gevaarlijke Stoffen documentatie (indien 
van toepassing) worden geen goederen getransporteerd. 

Bij het afhalen van afvalstoffen dient een LMA formulier 
beschikbaar te zijn.
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LABELING
 - Label met duidelijke werkinstructies en technische 
 specificaties (zie voorbeeld).
 - Label per unit met een verwijzing naar de offshore 
 locatie.
-  Elke zending moet begeleid zijn door een MSDS en  
 een NOGEPA Checklist.

 

DOCUMENTATIE
 - In het geval van chromen tubing en andere bijzondere 

pijpen typen moeten duidelijke werkinstructies de lading 
vergezellen.

 

6.1.8. Aanlevering van Big Bags
STUWEN OP DE TRAILER
 - Los op trailers, niet gestapeld. Levering op pallets is 
 toegestaan.
-  Gesjord met materialen conform wettelijk normen.
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ASCO 
HOLLAND 
- AANVULLENDE 
  VOORWAARDEN EN 
  INFORMATIE

7
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zijn van de volgende gegevens/documenten: 
 - Checklist (zie appendix A & B)
 - Paklijst 
 - Pro forma factuur / verschepingsfactuur 
 - Vrachtbrief met minimaal: naam van de operator,  offshore 
 locatie en identificatienummer van de (tank)container 
 - Uitvoerdocumenten (indien van toepassing)
In het geval van gevaarlijke stoffen (IMO-classificatie) zijn de 
wettelijk vereiste documenten conform de IMDG Code vereist.
Materialen moeten zo aangeleverd worden dat veilig laden 
en lossen mogelijk is. Containers dienen aangeleverd te 
worden op open trailers.

Bij aanlevering of transport van lege mix- en transporttanks 
(geen paddle tanks ten behoeve van cement-jobs) dient, 
indien door betreffende operator / leveranciers vereist, een 
schoon-/gasvrij verklaring te worden afgegeven.

7.3. Afwijkende regeling

Voor gevaarlijke stoffen ingedeeld onder Klasse 1 (Explosie-
ven) en Klasse 7 (Radioactieve stoffen) geldt dat er voor het 
transport naar de kade overleg dient te zijn met de Materia-
len Coördinator / Logistiek Coördinator om na te gaan of het 
uitgaande schip in de haven ligt. 

7.4. Aanleveradres ASCO Holland

 ASCO Holland (Logistics) B.V.
 Monnickendamkade 30, 1976 EC IJmuiden

TOEGANG TOT DE KADE
Toegang tot de kade geldt volgens de regels van de ISPS code 
voor de beveiliging van haventerreinen. Informatie hieromtrent 
kan worden verkregen bij de PFSO (Port Facility Security Officer). 

MELDPUNTEN / NOODNUMMERS
Incidenten / Beveiliging 0255 – 533250
PFSO  0255 – 547042 (tijdens kantooruren)
PFSO  0255 – 547025 (buiten kantooruren)
Algemeen 0255 – 533250

BEZOEKERS:
Kinderen tot 16 jaar mogen onder geen beding het terrein 
betreden zonder begeleiding van een volwassene. 
Bij het niet naleven van deze voorschriften kan de toegang 
tot het terrein worden ontzegd. 

7.1. Uitgaande lading

Alle materialen en apparatuur die bestemd zijn voor een 
offshore locatie dienen de dag voor afvaart, voor 12:00 uur 
aangemeld te zijn door middel van een fax of E-mail aan de 
betreffende Materialen Coördinator / Logistiek Coördinator.

Deze fax of E-mail dient de volgende gegevens te bevatten: 
-  Leverancier 
 - Bestemming offshore 
 - Aantal en soort verpakking 
 - Omschrijving inhoud 
 - Bruto gewicht 
 - Afmetingen (lengte, breedte, hoogte) in centimeters 
 - Gevarenklasse, UN-nummer, stofnaam (indien van 
 toepassing) 
 - ID nummer of serienummer / containernummer 
 - Douanestatus 

Een juiste opgave van het aantal containers, tanks, baskets, 
rekken, gewichten en/of (afwijkende) afmetingen is nood-
zakelijk. In het geval van materialen die het gewicht van 
25.000 kilo te boven gaan dient een separate vooraan-
melding te worden gedaan in verband met afgifte van een 
eventuele werkvergunning.

7.2. Aanleveren van losse materialen

Materialen die nog moeten worden ingepakt in containers die-
nen minimaal 1 werkdag voor afvaart te worden aangeleverd. 

Deze materialen dienen aan de buitenkant duidelijk te zijn 
gemerkt met de volgende informatie: 
 - leverancier, offshore bestemming en PO-nummer van 
 de operator. 

Lading bestemd voor de eerstvolgende afvaart dienen de 
dag voor afvaart voor 12:00 uur te worden aangeleverd. 
In bepaalde gevallen (booroperaties, speciale projecten) 
is een latere aflevering mogelijk tot uiterlijk 4 uur voor er 
begonnen wordt met het laden van het schip. 

Deze zogenoemde spoedaanlevering kan alleen in overleg 
met en na toestemming van de betreffende Materialen 
Coördinator / Logistiek Coördinator. 

Materialen die aan de kade worden aangeleverd dienen zee-
waardig in containers te zijn verpakt en moeten vergezeld 
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Appendix - A:   
General Cargo Checklist
 

Afkortingen

ADR Accord Dangereux Routiers (European Standard 
on Dangerous Goods Transportation)

AEO Authorised Economic Operator
CCU Cargo Carrying Unit (Offshore container)
DNV Det Norske Veritas
DROPS Dropped Objects Prevention Scheme
EKH Erkende bedrijven Keuring Hijs- en hefmiddelen
IMDG International Maritime Dangerous Goods code
IMO International Maritime Organisation
IPR / FCG 
ISPS International Ship and Port facility Security Code
JSA Job Safety Analysis
LOLER Lifting Operations and Lifting Equipment Regula-

tions
LMA Landelijk Meldpunt Afval
MSDS Material Safety Data Sheet
NOGEPA Netherlands Oil and Gas Exploration and Pro-

duction Association
PFSO Port Facility Security Officer
ROV Remote Operated (underwater) Vehicle
TLQ Temporary Living Quarter
UKOOA United Kingdom Offshore Operators Association
VLG Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen
WLL Working Load Limits
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Appendix - C:  
Inspection interval offshore containers

 U kunt de meest recente versie van de NOGEPA Richtlijn 
No.2 vinden op www.nogepa.nl

Appendix - B: 
Tank container cargo checklist 
 

You will find the most recent version of the Cargo checklist 
for tank containers at www.nogepa.nl
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Appendix - E:  
Example JSA

Appendix - D: 
Inspection interval lifting sets 
connected to offshore containers

 
U kunt de meest recente versie van de NOGEPA Richtlijn 
No.2 vinden op www.nogepa.nl
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