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CHECKLIST BEOORDELING VAN AFMEERGELEGENHEDEN OP 

MILIEU EN VEILIGHEID 

 
Doel  
Doel van de checklist is om te bepalen of een steiger of kade (hierna te noemen: 
afmeergelegenheid) aan de door regelgeving en ‘good practices’ minimum te stellen 
eisen (criteria) voldoet. Dit om morsingen te voorkomen, de veiligheid te bewaken en 
leven en milieu te beschermen. 
 
Wettelijk kader  
• BRZO 
• Wet Milieubeheer (Wm) 
• Havenverordening 
• ADNR 
• IMDG 
 
Uitvoering door  
• Vergunningverleners 
• Toezichthouders Wet Milieubeheer 
• BRZO inspecteurs 
 
Beoordeling:  
De navolgende beoordeling wordt toegepast: 
• Geïdentificeerd 
• Geldig / conform cq observatie 
• Non-conform 
 
Benodigde documentatie (klaar te leggen door het be drijf):  
1. Bouwvergunning waaronder de nautische aspecten en dimensionering. 
2. Bijzondere voorwaarden /restricties behorende bij de bouwvergunning. 
3. Checklist veiligheidsrapport betreffende de afmeergelegenheid. 
4. Equipmenttekeningen. 
5. Systeemtekeningen. 
6. Mogelijke week-, maand- of jaarfunctietesten (bv. brandweerequipment). 
7. Onderhoudsschema’s /-systeem en inspectierapporten van de basisconstructie. 
8. Onderhoudsschema’s /-systeem en inspectierapporten van de laad-/losinstallatie. 
9. Overzicht Veiligheidsmiddelen: 

a. Brandblusmiddelen 
b. Reddingsmiddelen 

10. Bedrijfsnoodplan 
11. Overzichtskaart noodplan: 

a. Vluchtwegen en rijroutes 



 2

b. Verzamelplaatsen 
c. Medische post(en) 
d. Bedrijfsbrandweer 

12. Onderhoudsschema’s / -systemen en inspectierapporten / -certificaten,  
      Veiligheidsmiddelen. 
13. Overzicht gemelde bijna- incidenten en incidenten van de afgelopen 2 jaar. 
14. Private management systemen, certificaten. 
15. Procedures en werkwijzen op het gebied van veiligheid. 
16. Opleidings- en trainingsplannen betrokken personeel. 
17. Overzicht geplande oefeningen. 
18. Overzicht geplande interne audits en inspecties kalender jaar. 
19. Procedure betreffende interactie wal-scheepsbemanning,  
20. Procedure betreffende monitoren veiligheidsprestaties scheepsbemanning,  
21. Procedure betreffende toezicht reparatieploegen. 
22. VR- scenario’s. 
23. QRA’ s met betrekking tot de steiger. 
24. MRA’ s met betrekking tot de steiger. 
25. Andere Veiligheidsstudies. 
26. Risicoanalyses: zijn er uitgevoerd? 
27. ATEX: EVD (Explosie Veiligheidsdocument) 
28. Verantwoordelijkheidsschema 
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CHECKLIST BEOORDELING VAN 

AFMEERGELEGENHEDEN OP MILIEU EN VEILIGHEID 

 
Deel A: Algemene Info  
 
Deel A: ALGEMENE GEGEVENS 
Algemene gegevens 
 
 
Bedrijf 
 
Vestigingsnaam 
 
Locatieadres 
 
Postadres 
 

 

 
Eigenaar Steiger 
 
Bevoegdheden Steiger 
 

 

 
Contactpersonen 
 

 

 
Telefoonnummer 
 

 

 
Fax 
 

 

 
E-mail-adres 
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Inspectie / toetsing 
 
 
Datum Inspectie 
 

 

 
Toetsing op grond 
Van Regelgeving 
 
Anders: 
 
 

 
   

 

 
 

 

Inspecteurs 
 

 

Gegevens afmeergelegenheid 
 
 
Identificatie steiger/kade, naam, 
nummer 
 

 

 
Locatie  
 

 

 
Onderhoudsverantwoordelijkheid 
van afmeerconstructie  
 

 

 
Gebruik /ladingsoorten 
 
steiger/ kade 
 

 

 
Capaciteit per 
ladingsoort: 
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Restricties t.a.v. 
ladingsoort: 
 

 

 

Restricties t.a.v. 
lading op grond van 
afstand / interactie 
 

 

Gegevens maatgevend schip 

 
Type: zee / binnenvaart / bak 
 
Afmetingen: 
 
o.a. * breedte * 
diepgang 

 

Inventarisatie regelgeving van toepassing op de afm eergelegenheid:  

 
Vigerende regelgeving 
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Deel B: Documenten  
 
Na het initiële onderzoek, waarin naar genoegdoening vastgesteld is dat aan de 
gestelde eisen voldaan is, wordt dat in dit document als ‘ geldig, ja of nee’ vastgelegd. 
Indien daarna veranderingen zijn doorgevoerd in gebruik cq aanbouw en/of 
nieuwbouw, of als gevolg van een schade waarbij de integriteit van de constructie 
aangetast is, zal een hernieuwd onderzoek moeten plaatsvinden. Vervolgens na 
constatering van voldoen aan de voorwaarden, wederom te documenteren op ‘geldig 
/aanwezig 
 
Deel B: DOCUMENT GEGEVENS 
Nr Inspectie 

onderwerp 
Toelichting Gedocume

nteerd  
Geschikt Aantekening /  

Bevinding 
Documenten 
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Deel B: DOCUMENT GEGEVENS 
Nr Inspectie 

onderwerp 
Toelichting Gedocumenteerd  Geschikt Aantekening /  Bevinding Documenten 

1 Kade / 
steiger excl. 
opbouw, 
laad – los 
apparatuur  

Constructie: 
Dimensionering 
 
Bouwtekeningen / constructie / 
bouwvergunning 

    

2 Kade / 
steiger excl. 
opbouw, 
laad – los 
apparatuur  

Constructie: 
 
Bouwwijze: 
Open / gesloten 

    

3 Kade / 
steiger excl. 
opbouw, 
laad – los 
apparatuur  

Constructie: 
 
Materialen: 
Hout / metaal / beton / kunststof 
/anders 

    

 
4 

 
Kade / 
steiger excl. 
opbouw, 
laad – los 
apparatuur  

 
Constructie: 
Zijn er bijzondere constructieve 
kenmerken? 

    

5 Kade / 
steiger excl. 
opbouw, 
laad – los 
apparatuur  

Constructie: 
Kenmerken t.a.v. de 
untrusting? 
• Fenderingsysteem 
• Quick release hooks 
• Docking / monitoring 
• systeem 
• Dek verlichting 
• Hekwerken / poorten 
• anders 

    

6 Kade / Nautische aspecten     
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Deel B: DOCUMENT GEGEVENS 
Nr Inspectie 

onderwerp 
Toelichting Gedocumenteerd  Geschikt Aantekening /  Bevinding Documenten 

steiger excl. 
opbouw, 
laad – los 
apparatuur  

Bouwaanvraag is op nautische 
aspecten beoordeeld door de 
Haven Autoriteit 

7 Laad/los 
apparatuur  

Constructie. 
 
Kenmerken t.a.v. de uitrusting: 

    

8 Laad/los 
apparatuur  

Constructie. 
 
Kenmerken t.a.v. de uitrusting: 

    

9 Vergunning  Identificatie en geldigheid van 
de vergunningen welke vereist 
zijn onder de bij deel A 
vermelde 
vergunningen 

    

10 Private 
Management 
systemen  

ISO 9001:2000 kwaliteit 
 
ISO 14001 – milieuzorg 
 
EMAS - Eco Management and 
Audit Scheme 
 
OHSAS 18001: ARBO en 
veiligheid 
 
ISO/PAS 20858:2004, Ships 
and 
marine technology – Maritime 
port facility security 
assessments and security plan 
development 
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Deel B: DOCUMENT GEGEVENS 
Nr Inspectie 

onderwerp 
Toelichting Gedocumenteerd  Geschikt Aantekening /  Bevinding Documenten 

11 Kade/ 
steiger excl. 
opbouw, 
laad – los 
apparatuur  

Nautische aspecten 
 
Afmeerplan is aanwezig? 
 
Eventuele restricties zijn 
gedocumenteerd en in 
procedures gevat? 

    

12 Kade/ 
steiger excl. 
opbouw, 
laad – los 
apparatuur  

Onderhoud constructie 
Onderhoud en inspectie 
schema’s zijn aanwezig en 
gevolgd 
• Onderwatergedeelte 
• Opbouw en dek 
•  Anti corrosiesystemen 
• stalen dragende 

constructies 

    

13 Kade / 
steiger  

Onderhoud constructie 
uitrusting: 
Onderhoud en inspectie 
schema’s zijn aanwezig en 
gevolgd: 
• fendering 
• afmeersystemen 
• waterdiepte 
• navigatie kenmerken 
• dekverlichting 
• anders 

    

14 Fendering 
constructie 

Berekend op de voorkomende 
scheepstonnages, typen en 
toenaderingshoek? 

    

15 Steiger 
Verandering 

Zijn de sterkte berekeningen 
van het 
steiger aangepast nadat er 
aanpassingen aan het steiger 
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Deel B: DOCUMENT GEGEVENS 
Nr Inspectie 

onderwerp 
Toelichting Gedocumenteerd  Geschikt Aantekening /  Bevinding Documenten 

of de 
laad-/losfaciliteiten gedaan zijn? 

16 Steiger 
verandering 

Is er in de loop van tijd 
opschaling geweest van 
voorkomende 
scheepstonnages en is de 
steiger daarop getoetst en evt. 
aangepast 
(documentatie)? 

    

17 Steiger 
fireproofing 

Is er een inspectie schema voor 
het 
meten van corrosie onder de 
fireproofing van kritische 
bouwsels? 

    

18 Laad-verbinding 
Arm/slang 
 
Elektrische 
scheiding 

Wanneer is, bij gebruik van 
isolatie flenzen, de isolatie 
waarde getest? 

    

19 Interactie wal – 
scheeps- 
bemanning 

Is er een procedure die de 
interactie tussen wal- en 
scheepsbemanning bepaalt? 

   
 
 

 

20 Monitoren 
veiligheids- 
prestaties 
scheeps-
bemanning 

Is er een systeem om de 
veiligheidsprestaties van de 
scheepsbemanning te meten? 

    

21 Toezicht 
reparatieploege
n 

Is er een systeem voor toezicht 
van reparatieploegen? 

    

  
 



 11

Deel C: On site inspectie  
 
Identificatie  
Identificatie is het constateren dat een object, gedocumenteerd op tekening of plan, 
op de locatie zoals op tekening of plan daadwerkelijk aanwezig is. 
 
Visuele inspectie  
Visuele inspectie is de controle op ‘status’, d.w.z. of het object voor het oog intact is 
en verwacht mag worden dat het object functioneert. Tevens of alle vereiste 
notificaties zoals inspectie of instructie of elk andere informatie nodig voor een goede 
werking aanwezig is. Na identificatie en vaststellen van de status conform de 
documentatie als volgt de checklist in te vullen: 
 

Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie 
onderwerp 

Geïdentific
eerd 

Gesc
hikt  

Gedocumen
teerd 

Aantekening /  
Bevinding 

 
 
 

 
Indien er enige twijfel is over het functioneren, kan een gericht vervolg onderzoek 
plaatsvinden. Hiermede in de kolom ‘conform’ nee in te vullen en bij ‘bijzonderheden’ 
een ‘non-conformity- in te vullen betreffende het object / onderdeel, functie en reden. 
Indien een mogelijk minder functioneren in de toekomst verwacht wordt dient een 
‘observatie’ aangegeven te worden. Indien er geen reden is tot twijfel omtrent de 
goede werking maar een afwijking geconstateerd wordt – ontbreken van inspectie 
verleden (waar dit vereist is) of anderszins, is dit een non-conformity. De Inspecteur 
kan, gelet op het gewicht van de non -conformity, besluiten het laad –losproces te 
stoppen totdat tot zijn genoegdoening de aard van de non -conformity verholpen is. 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

1 Procedures Werkzaamheden door 
derden onder (VCA) en - 
of (VCU) 

    

2 Procedures De afspraken met derden 
over veiligheidszaken 
(aanvullend) 

    

3 Procedures Werkzaamheden 
gespecificeerd onder de 
verschillende security 
niveaus 

    

4 Procedures Security verplichtingen 
van derden 

    

5 Procedures Laad- / losprocedures zijn 
gedocumenteerd. 
Reviews zijn  
gespecificeerd op interval 
en methodiek 

    

6 Procedures Het aanbrengen van 
wijzigingen in het laad/los-
proces 

    

7 Procedures Het aanbrengen van 
wijzigingen in de 
constructie van steiger, 
laad- /los - installatie, 
utilities1. 

    

8 Procedures Het bijwerken van het 
Piping and Instrument 

    

                                    
1Wat gebeurd er als ik wijzingen maak in een bestaand systeem, impact, stress levels, utilities, etc? 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

Diagram (PID), de 
laad/los procedures, de 
laad/los handboeken en 
andere documentatie 

9 Procedures Het vooraf inspecteren 
van het te beladen / te 
lossen schip op 
geschiktheid tot de 
ontvangst en vervoer van 
de gespecificeerde lading 
(vetting) 

    

10 Procedures Het vastleggen van 
instructies welke 
voortvloeien uit de 
procedures van safety en 
/of security 

    

11 Procedures Het verrichten van 
reparaties 

    

12 Procedures De training en begeleiding 
van werknemers 

    

13 Procedures De introductie/instructie 
van nieuw personeel 

    

14 Procedures Het toezicht op naleving 
van gedocumenteerde 
geboden en verboden 

    

15 Procedures Het toezicht op naleving 
van gedocumenteerde 
geboden en verboden 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

16 Procedures Interactie Schip / wal 

• Instructie boek en  anker 
checklist zeevaart 

• Tanker checklist ADNR 

• Aanvullende specifieke 
installatie/stof gebonden 
checklists (statische 
elektriciteit, benzeen, etc.) 

    

17 Procedures Het maken van 
onderhoud inspectie 
rondes; interval, 
methodiek: 
Afmeergelegenheid 

• Onderwatergedeelte 

• Dek en opbouw 

• Bolders / quick release 
hooks 

• dolphins 

• fendering 

• Afmeer / 
naderingssystemen 

    

18 Nood/ 

calamiteiten 

procedures 

 

Noodprocedures 
laad/losproces zijn 
gedocumenteerd en 
Geïmplementeerd: 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

 

 

 

Laad / los 

proces 

•. Uitschakeling lospomp 
schip door 
walinstallatie(bij 
directionele beveiliging) 

• Noodstop 

• Breuk 

• Stroom uitval 

• Communicatie uitval 

• 2de vluchtweg 

 

19 Nood/ 

calamiteiten 

procedures 

 

 

Afmeergelegenheid 

Nood procedures zijn 

gedocumenteerd en 

geïmplementeerd: 

 

• Brand schip 

• Brand 
afmeergelegenheid 

• Security alarm 

• Man te water 

• Etc. 

    

20 Procedures 

calamiteiten 

Communicatie en 

Waarschuwingsprocedu
res: 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

Geeft informatie over 
zowel de interne als de 
externe afspraken, b.v. 
met externe brandweer 
e.d. 

21 Procedures 

operational 

envelope 

Operationeel proces 

beschreven bij de 
verschillende externe 
invloeden van weer, 
stroming en passerende 

scheepvaart: 

• Normaal werkniveau 

• Stand by niveau, geen 
werkzaamheden, 
gekoppeld 

• Stand by niveau, 
Ontkoppeld abort Level 

    

22 Procedures 

operational 

envelope 

waarschuwingssysteem 
intern / extern voor 
vaststelling bereiken van 
de verschillende kritische 
grenswaarden? 

    

23 Procedure Hiërarchische 
verantwoordelijkheden in 
geval van een calamiteit 
of anderszins? 

    

24 Procedure Zijn tankcleaning 
activiteiten aan de steiger 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

geoorloofd. Indien ja, wat 
zijn de 
beheersprocedures en 
controles (SHE, Safety)? 

25 Procedure Is er een systeem om de 
prestaties van de 
scheepsbemanning te 
monitoren? 

    

26 Procedure Moc- procedure voor 
nieuwe ladingstromen en 
schepen? 

    

27 Procedure Planning van de 
binnenkomst van de 
schepen aan de steiger? 

    

28 Procedure  Juiste eisen m.b.t. 
schepen in de contracten 
met de rederijen? 

    

1.
1 

 

SHE 

Netheid 

Is het pierdek opgeruimd, 
dwz geen onnodige zaken 
op pierdek, geen los vuil, 
evt. laad - losmiddelen 
opgeruimd? 

    

1.
2 

SHE 

Blootstelling 

Heerst er op het steiger 
een chemische geur. 
Identificeer i.s.m. met 
walinstallatie bron en stof. 
Laat indien noodzakelijk 
meting door walinstallatie 
verrichten. Hoe wordt met 
een dergelijke  
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

blootstelling omgegaan 
door de wal (PBM's, 
elimineren bron, ed.)? 
Hoe is de regeling 
omtrent de 
beschikbaarheid van 
PBM’s? 

1.
3 

 

SHE 

verlichting 

• Is er goede verlichting 
(AI bladen) op het pierdek 
en alle 'werkgebieden' om 
veilig arbeid te kunnen 
verrichten? 

• Is er goede verlichting 
bij bolders op de wal 
(denk aan piereiland) of 
bolders geplaatst op 
aparte piereilanden? 

• Is de verlichting niet 
verblindend voor de 
overige scheepvaart 
(nonglaring)? 

• Is er voldoende 
verlichting om veilig aan 
boord van een schip te 
komen? 

• Is de verlichting 
voldoende om (evt. met 
camera's) een morsing te 
ontdekken? 

    

1. SHE • Zijn de voor normaal      
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

4 
Ergonomie 

afsluiters 

bedrijf benodigde 
afsluiters goed bereikbaar 
(niet op leidingen 
klimmen). 

• Zijn noodafsluiters 
(EBV's, brandwater 
blokafsluiters,ed.) goed 
bereikbaar? 

• Zijn er middelen 
voorzien voor het tillen 
van tillen slangen, 
afsluiters wanneer dit heel 
moeilijk is? 

 

1.
5 

SHE 

Oogdouches 

• Is aanwezig en zodanig 
uitgevoerd dat de werking 
gegarandeerd is? 

• Wordt op regelmatige 
basis getest (bij vaste 
installatie)? 

• Is van een goedgekeurd 
type en houdbaarheid in 
orde (fles)? 

    

1.
6 

SHE 

Nooddouches 

• Indien de te verladen 
producten dat vereisen, 
dient een nooddouche te 
zijn geïnstalleerd? 

• Op regelmatige basis 
getest? 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

• Op regelmatige basis 
getoetst op bacteriële 
groei? 

• Zodanig geïnstalleerd 
dat de werking 
gegarandeerd is, ook bij 
vorst? 

2.
1 

Steiger 

Schade 

Visuele staat van 
steigerfundering boven de 
waterlijn? 

    

2.
2 

Steiger 

Fendering 

Visuele staat, 
aangetast/beschadigd? 

    

2.
3 

Steiger 

pierdek 

Vloeistofdicht (of snel 
dicht te maken m.b.v. 
pluggen)? 

    

2.
4 

Steiger 

Morsingen 

Is er een mogelijkheid om 
morsingen op het pierdek 
(onder/bij de laad-
/losfaciliteiten) op te 
vangen en weg te 
pompen (inclusief 
hemelwater)? 

    

2.
5 

Steiger 

Rioolput 

• Is er een aansluiting op 
het  rioolsysteem van de 
walinstallatie voor afvoer 
van hemelwater en evt. 
morsingen? 

• Is deze voorzien van 
een hoog niveau 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

alarmering? 

• Uitleesbaar in een 
controlekamer? 

• Indien geen aansluiting 
op riool hoe is het dan 
geregeld? 

 

2.
6 

Steiger 

Pierdek vloer 

Voldoende ruw (anti slip) 

• Schoon (slipgevaar) 

• Pekelbakken gevuld (in 
de winter) 

    

2.
7 

Steiger 

Relingwerk 

Is de steiger voorzien van 
relingwerk en is deze in 
een goede staat? 

    

2.
8 

Steiger 

Afmeersystemen 

Systeem 

Type afmeersystemen; 
boldersysteem cq quick 
release hook system 

    

2.
9 

Steiger 

Afmeersystemen 

functie 

Is het meerplan 
ongehinderd intact? 

D.w.z. zijn er geen 
(tijdelijke) voorzieningen 
geplaatst (bijv. stellingen) 
welke de functie van de 
bolders storen. 

    

2.
10 

Steiger 

Winches 

Zijn er faciliteiten om 
trossen op de wal naar 
binnen te hieuwen? 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

2.
11 

Steiger 

Instrumentatie 

Is de instrumentatie 
intrinsiek veilig? 

    

2.
12 

Steiger 

Elektrische 

installatie / 

voorzieningen 

Is de elektrische installatie 
intrinsiek? veilig en heeft 
deze de juiste zonering 

(0,1,2) 

    

3.
1 

Brandblusmiddelen 

Handbediende 

blusmonitors 

• Staan bij belading / 
lossing juist gericht 
(richting scheeps-
manifold). 

• Zijn goed bereikbaar en 
te bedienen. 

• Zijn gekeurd. 

• Zijn voorzien van tracing 
of andere de-icing 
faciliteiten. 

• Zijn voorzien van 
omgevingsverlichting. 

• Worden op regelmatige 
basis getest. 

• Indien geplaatst op een 
(blus)toren, moet deze 
toren voorzien zijn van 
fireproofing. 

    

3.
2 

Brandblusmiddelen • Heeft de bediener goed 
en ongehinderd zicht op 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

Op afstand 

bediende 

blusmonitors 

het te 

laden/lossen schip en het 
pierdek 

direct naast het schip (evt. 
m.b.v. 

camera's)? 

• Zijn de monitors vanaf 
de wal te 

bedienen en vanaf een 

controlekamer? 

• Zijn gekeurd? 

• Zijn voorzien van tracing 
of andere de-icing 
faciliteiten? 

• Zijn voorzien van 
Omgevingsverlichting? 

• Worden op regelmatige 
basis 

Getest? 

• Indien geplaatst op een 
(blus)toren, moet deze 
toren voorzien zijn van 
fireproofing. 

3.
3 

Brandblusmiddelen 

Schuimvormend 

middel 

• Is er een voorraad 
schuimvormend 

middel direct beschikbaar 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

voor gebruik met 
(bepaalde) monitors? 

• Wordt de  
schuimvormend middel 
pompinstallatie regelmatig 
getest 

• Is het schuim adequaat 
voor de te verladen 
stoffen? 

• Is het schuim nog goed 
(houdbaarheid)? 

3.
4 

Brandblusmiddelen 

Handbrandblussers 

• Van het juiste type m.b.t. 
de gebruikte 
piermaterialen en de te 
verladen stoffen. 

• Zijn voldoende in aantal 
en grootte? en zijn 
strategisch geplaatst. 

• Zijn gekeurd? 

    

3.
5 

Brandblusmiddelen 

Internationale 

ship/shore 

connectie 

• Aanwezig en plaats 
duidelijk aangegeven? 

• In goede staat? 

 

    

4.
1 

Reddingsmiddelen 

Bord  

 

Is er bij de toegang tot de 
kade een bord met 
daarop de minimaal te 
dragen PBM's en een 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

plattegrond met 
aanduiding van de 
veiligheids- en 
brandblusmiddelen? 

4.
2 

 

 

 

Reddingsmiddelen 

reddingshaken 

Zijn deze aanwezig, in 
goede staat en van 
voldoende lengte? 

    

4.
3 

 

 

Reddingsmiddelen 

Dreghaak  

Zijn deze aanwezig, in 
goede staat en de lijn van 
voldoende lengte? 

    

4.
4 

 

Reddingsmiddelen 

Reddingsboeien met 
lijn 

Zijn deze aanwezig, in 
goede staat en de lijn van 
voldoende lengte? 

 

    

5.
1 

Laad-/losfaciliteiten 

Laadarm(en)  

 

Indien de laadarm op een 
stalen constructie op het 
pierdek staat, is deze 
beschermd tegen de 
gevolgen van hitte (fire 
proofing, sprinklers, e.d.). 

Zit er een 
inspectieprogramma op 
de laadarm(en) en de 
ondersteunende 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

constructie? 

5.
2 

Laad-/losfaciliteiten 

Laadarm manifold  

Is het laadarm manifold 
bereikbaar 

I.g.v. brand (sprinklers)? 

 

    

5.
3 

Laad-/losfaciliteiten 

laadarmen  

 

• Visuele actuele staat, 
niet 

gebruikte staan geborgd? 

• Inspectie programma? 

    

5.
4 

Laad-/losfaciliteiten 

slangen  

• Certificaten in orde? 

• Visuele actuele staat, 
niet gebruikte liggen 
opgeruimd aan de kant? 

    

5.
5 

Laad-/losfaciliteiten 

Dampretour 

systemen  

• Is aanwezig? 

• Voorzien van een 
detonatiefilter? 

    

5.
6 

Laad-/losfaciliteiten 

Detonatiefilter  

 

• Detonatie- filter voorzien 
van 
signaleringsinstrumentatie
? 

• Voorzien van tracing? 

• Zit in een inspectie 
programma? 

    

5.
7 

Laad-/losfaciliteiten 

LPG arm  

• Voorzien van een nood 
ontkoppelingssysteem? 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

 • Zit dit systeem in een 
test schema? 

• Zit de gehele arm in een 
inspectie programma? 

6.
1 

Toegang 

Gangway  

 

• Is er een gangway 
aanwezig en kan deze bij 
een calamiteit snel in een 
safe positie van boord 
gehaald worden? 

• Geeft deze een goede, 
veilige toegang tot het 
schip (bij voorkeur niet in 
de directe nabijheid van 
scheeps-/walmanifold)? 

    

6.
2 

Toegang 

Gangway  

Indien een hydraulische, 
elektrische of 
pneumatische gangway 
gebruikt wordt: 

• Zit deze in een 
keuringsregime? 

• Is deze bij een calamiteit 
of power outage nog van 
het schip te halen? 

    

6.
3 

Toegang 

klimtrap  

 

• Zijn er aan de zijkanten 
van een piereiland en aan 
de voorkant van een 
piereiland en kade 
klimtrappen geplaatst 
zodat een drenkeling op  
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

eigen kracht uit het water 
kan klimmen? 

• De staat van deze 
trap(pen)? 

6.
4 

Toegang 

klimtrap  

 

• Zijn er klimtrappen om 
op bordessen op hoogte 
of torens te komen? 

• Zijn er (bij grote hoogte) 
voldoende' 
rustbordessen'? 

• Zijn de trappen voorzien 
van valbescherming? 

• De staat van deze 
trap(pen)? 

    

6.
6 

Toegang 

Vluchtwegen 

ADNR 

lichters.  

 

Zijn er bij het voor- en 
achterschip (van beide 
zijden tot max. 5 meter in 
de ladingszone) goede 
vluchtwegen voor 
schepelingen om het 
schip i.g.v. nood te 
verlaten. Hierbij mag 
zowel de verticale als de 
horizontale overstap niet 
meer bedragen als 60 cm. 

    

6.
7 

Toegang 

Vluchtwegen  

 

Zijn er vluchtwegen op 
een piereiland aanwezig 
(buiten de hoofdroute, bij 
een steiger uitsluitend 
voor zeeschepen niet van 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

belang)? 

6.
8 

Toegang 

Steiger  

 

Is er een brede, vrij van 
obstakels zijnde toegang 
tot het steiger. Zijn 
eventuele oneffenheden 
in het looppad naar de 
waterkant van het steiger 
geaccentueerd? 

    

6.
9 

Toegang 

Steiger  

 

Bereikbaarheid voor 
nood- en hulpdiensten: 

• ambulances 

• Brandweer 

• Politie / handhavers 

    

7.
1 

Leidingwerk 

Brandblus- 

leidingen  

 

• Getraced (water en 
schuim leidingen) en staat 
deze (in de winter) bij? 

• Op regelmatige basis 
gespoeld indien men 
gebruik maak van 
havenwater? 

    

7.
2 

Leidingwerk 

Productleidingen  

 

• Vrij boven water? 

• Hoe is de integriteit van 
deze leidingen 
gewaarborgd? 

    

7.
3 

Leidingwerk 

Productleidingen 

expansie  

Zijn er maatregelen 
genomen om 
productexpansie in de 
leidingen op te vangen en 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

 
zit hier een inspectie 
programma op? 

7.
4 

Leidingwerk 

Product 

leidingen 

EBV's  

 

Zijn er bij een piereiland 
Emergency Block Valves 
(nood inblok afsluiters) op 
de wal geplaatst? 
Hiermee kan bij een grote 
calamiteit op het 
piereiland 
productleidingen vanaf de 
wal veilig gesteld worden. 
Zijn deze EBV's goed 
bereikbaar en vrij van 
obstructie? 

    

8.
1 

  

Toezicht  

 

Hoe is het toezicht 
geregeld? Heeft men bij 
het laden/lossen een 
duidelijk overzicht over de 
status van de steiger, het 
schip en de laad-
/losfaciliteiten, 
productinformatie, 
communicatie-  middelen. 
(bijv. door het gebruik van 
op afstand te bedienen 
camera's)?  

    

9.
1 

Diversen 

Analysers, explo of 

giftigheid  

 

• Indien de te verladen 
stoffen dit vereisen, 
dienen er strategisch 
geplaatste explometers of 
analysers geplaatst te zijn 
(H2S, LPG,etc.). 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

• Op regelmatige basis 
getest? 

10
.1 

Communicatie 

Telefoon  

 

Is er een telefoon op het 
steiger aanwezig met een 
rechtstreekse verbinding 
naar de betreffende 
controlekamer of is er (bij 
nummer ingave) een bord 
bij de telefoon geplaatst 
met daarop alle 
belangrijke 
telefoonnummers van de 
installatie (controlekamer, 
brand, EHBO)? 

    

10
.2 

Communicatie 

SHIP-SHORE 

Hoe is de communicatie 
met het schip geregeld?  

    

11
.1 

Morsingen 

Rioolput  

 

Indien er lekkage ontstaat 
op het (wal)manifold of de 
laadarmen / slangen, 
wordt deze dan 
opgevangen zodat er 
geen morsing in het water 
komt?  

    

11
.2 

Morsingen 

Oilbooms  

 

Zijn er oilbooms bij de 
steiger: 

• Locatie 

• Eigendom bedrijf, 
anderen 

• Responstijd. 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

• Hoeveelheid / meters. 

• Soort. 

• Is er geoefend met de 
oilbooms? 

12
.1 

Laad/los 

proces  

Is er een dekwacht 
aanwezig? (ISPS)  

    

12
.2 

Laad/los 

proces  

 

Is de laad/ los 
overeenkomst / ISGOTT 
lijst getekend met evt. 
aanvullende checklijsten? 

    

12
.3 

Laad/los 

proces  

 

Zijn de 
communicatiemiddelen 
duidelijk beschreven, 
getest en aanwezig en is 
dit geformaliseerd?  

    

12
.4 

Laad/los 

proces  

Is er een 
scheepsnoodplan 
aanwezig bij de 
gangway? 

    

12
.5 

Laad/los 

proces  

Is er bij laden een 
noodstopsysteem 
uitgegeven? 

    

12
.6 

Laad/los 

proces  

 

Zijn er schepen langszij 
terwijl er geladen/gelost, 
laadarmen 
gekoppeld/ontkoppeld 
worden of scheepsruimen 
open zijn? 
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Deel C: On site inspectie  
Nr Thema 

 

Inspectie onderwerp Geïdentificeerd Geschikt  Gedocumenteerd Aantekening /  Bevinding 

12
.7 

Laad/los 

proces  

 

Kan dit in relatie met het 
langszij afgemeerd schip 
en de lading aan boord? 

    

12
.8 

Laad/los 

proces  

 

Is er een systeem en 
procedure gekoppeld aan 
het laden en lossen voor 
het schoonmaken van het 
schip? (COW) 

    

12
.9 

Laad/los 

proces  

 

Hoe is zeker gesteld dat 
er een correcte oplijning 
naar de juiste opslagtanks 
heeft plaatsgevonden? 
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Deel D: Definities  / Abbreviations:  
 
SIGTTO:  Society of International Gas Tanker and Terminal Operators 
OCIMF: Oil Companies International Marine Forum 

• Safety Guide for Terminals Handling Ships Carrying Liquefied 
Gases in Bulk. 

• Guide on Marine Terminal Fire Protection and Emergency 
Evacuation. 

• Design and Construction Specification for Marine Loading Arms. 
• Mooring Equipment Guidelines. 
• Various Inspection Guidelines such as: 

o Bulk Oil Carriers  
o Gas Carriers 

ICS:   International Chamber of Shipping 
• Tanker Safety Guide (Chemicals), An operating guide for chemical 

tankers produced by the ICS. 
• Tanker Safety Guide (Liquefied Gases), An operating guide with 

background information and descriptions of methods of cargo 
containment produced by ICS. 

ISGOTT:  International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. ICS, OCIMF 
and the IAPH (International Association of Ports and Harbours) are 
responsible for ISGOTT. 
ISGOTT is a guide giving explanations of problems which might affect 
tankers and terminals and it provides recommendations covering 
operational practice. It refers to ships, terminals and the interface. 

IAPH   International Association of Ports and Harbours 
 
GLOSSARY OF TERMS 
The terms are grouped under the two major activities at marine terminals 

• 'Berthing and Mooring'  
• 'Cargo Transfer'.  

The terms included here are the ones in most common use. The list is not complete. 
 
Berthing and Mooring 
Barge A smaller vessel for transportation of bulk liquid. It is usually 

equipped with a means of self-propulsion and is primarily used in 
rivers and inland waterways. Some barges may not be self 
propelling (dumb barges) and these are powered by a towboat. 

Berthing Master Person 'in charge' on the shore side who oversees the docking 
(berthing) and mooring of the vessel. 

Bight A loop formed by doubling back a rope or wire upon itself. Never 
stand in the bight. 

Bitts/Bollards Bollards are steel vertical assemblies mounted on a base plate 
and attached to the berth structure for the purpose of securing 
mooring lines. Bitts are normally found on vessels and are 
essentially two bollards mounted close together. 

Bow (fore)  The forward or front part of a vessel. 
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Vessel 

Positions 
Bow or Head Line A mooring line from the bow of a vessel to a berth mooring point. 
Breadth or Beam The widest portion of a vessel (port to starboard) 
Breasting Dolphin A marine structure which absorbs the impact of a berthing vessel 

and against which the moored vessel breasts. 
Breast Lines  Mooring lines leading from vessel to shore as nearly 
perpendicular as possible.   Breast lines are used to keep the vessel 
against the berth. 
Capstan A motorized device provided on the berth to heave in the 

mooring lines. 
Chafing A term used with mooring ropes. Chafing occurs if ropes rub 

against an object or each other. Severe rubbing can damage 
ropes by fusing or breaking rope strands. 

Cleat A piece of metal with projecting ends on which a rope can be 
wound or secured. These are found on berths and vessel decks 
for securing mooring lines. 

CBT Clean Ballast Tanks 
Deadweight Is the loading capacity or the quantity of cargo bunkers, 

lubricants, stores and spares a vessel can carry. The term is 
usually used with ships and is expressed in tons. Example: 45 
kDWT or 45,000 DWT (45 thousand deadweight tons). 

Draft The depth of water a vessel displaces expressed in metres. 
Example: Loaded draft = 12 metres; Unloaded draft = 9 metres. 

Elasticity  The amount a line stretches per unit of load applied to it. 
Environment The general conditions at a terminal including prevailing winds, 

current and wave speeds/ directions, tide levels, water levels, 
wave action, and the effect of passing ships. 

Fairlead or Chock A guide for a mooring line enabling the line to be passed through 
a vessel's bulwarks or other barrier, or through a congested area 
without snagging or fouling; also permits change of direction. 
Both terms are in common usage in various countries. 

Fender System A separate installation on the berth that absorbs the impact of a 
berthing vessel and thereby protects the berth structure. 
Examples of shock absorbers are springs, hard rubber bumpers. 
and rubber tubes. 

Gangway  A portable walkway between berth and vessel. 
Gypsy Head A drum-shaped piece of equipment fitted to a hoist or winch that is 

used to heave or haul in mooring or other vessel lines. 
Hawser  A large rope used for mooring a vessel. 
Heave To   remove the slack from or to haul in a mooring line. 
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Heaving Line A light rope with a knot (monkey's fist) in the end which can be 
thrown from a vessel across a mooring dolphin so that a heavier 
rope can be pulled in (usually by hand). 

Knot A marine measure of speed. One knot is equal to approximately 
1.2 land miles per hour or 1.852 kilometers per hour) 

Length Overall (LOA) The distance between the bow and stern or a vessel; 
measured above the water line. 

Life Buoy A flotation device (usually in the shape of a ring) used to rescue 
someone from the water. 

Master  The captain of a ship. 
Mate An officer on a vessel who reports to the captain. Mates are 

usually responsible for the deck duties on a vessel including 
mooring, product transfer, oil spills, etc. 

Messenger Line A small rope attached to the end of a mooring line and used to 
assist in hauling the mooring line in to the berth from the vessel. 
It is normally used with a winch or capstan and is normally 
thicker than a heaving line. 

Moor   To secure a vessel against a berth structure. 
Mooring Dolphin A marine structure, independent of the berth loading/ unloading 

platform, used for attaching vessel mooring lines. 

Typical berth structure 
Mooring Winch A machine with one or two winch drums used for storage and 

handling of vessel mooring lines. 
Pilot A professional, licensed individual used to guide a vessel into or 

out of a port or specified waters.  
Port The left side of a vessel looking forward. Lights on the port side 

are red.  
Pre-Tension To apply the pulling load to a mooring line (usually by a winch) in 

order to remove all of the sag or slack from the line. 
PL Protectively Located (empty spaces at side to give a partial 

double hull)  
Pulley A piece of mooring equipment on the berth around which a vessel 

mooring line is wrapped and brought back to the vessel allowing 
the mooring line capacity to be doubled. The pulley supports must 
be adequate for this additional load. 

Quick-Release Hook A hook on the berth to which mooring lines are attached. 
This hook includes a mechanism which enables the line to be 
released quickly without handling, even under tension. The quick-
release facility should only be used in an emergency and not 
during normal use. 

Render  To allow slack in or, to pay out a mooring line. 
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Shackle A U-shaped fastener used to connect mooring wires to rope tails 
by securing them with a bolt or pin through holes in each end of 
the U. 

Spring Lines Mooring lines from the bow and the stern of the vessel which 
prevent fore and aft movement along the berth. 

 
Mooring Line Positions 

Stopper A device used on a vessel to hold a mooring line in place under 
tension while the opposite end of the line is made up on a bitt, 
cleat, or bollard. 

Starboard The right side of a vessel looking forward. Lights on the 
starboard side are green. 

Stern (aft)  The rear section of a vessel. The stern light is white 
Stern Line  A mooring line from the stern of the vessel to a berth mooring 
point. 
Tail A short length of synthetic rope attached to the end of a wire 

mooring line by means of a shackle. The tail is then fastened to a 
mooring point. 

Tanker  A ship specially constructed to carry bulk liquid cargo in tanks. 
Towboat A specially designed powervessel used to transport barges. 

Barges may be towed (pulled) or pushed. This term is more 
common in the USA. 

Trestle Structure connecting breasting island or platform to shore. It 
usually contains pipe bands and roadway. 

Tug A power vessel used to assist ships in berthing at a berth and to 
provide safe passage through port waters. 

ULCC Ultra large crude carrier; has capacity of over 320,000 dwt. 
Vessel Surge The unsteady movement of a vessel (forward and backward 

along a dock). This is caused by waves produced by passing 
vessels or weathering conditions. 

VLCC Very large crude carrier; has capacity for 200,000 to 320,000 dwt. 
 
Cargo Transfer 
All-Level Sample A product sample taken with a stoppered sample device which is 

lowered to the bottom of a tank, unstoppered, and allowed to fill 
while slowly being pulled up through the product. 

Ballast    Sea water carried in a vessel's tanks to give stability to the vessel. 
Ballast loaded into cargo tanks may be: 

• Clean: taken into tanks that are waterwashed after discharge 
of cargo  
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• Dirty: taken into tanks that are not waterwashed after 
discharge. 

Segregated ballast tanks are tanks used only for ballast. 
Barrel (Bbl) A bulk unit of measurement used for trading of crude oil. One 

barrel = 42 US Gallons or 159 liters.  6.3 barrels = 1 cubic meter.  
Blank Flange A flat steel plate attached to a piping system for the purpose of 

closing off (blanking) a line. 
Bill of Lading A bill of lading (B/L) is a document issued by a carrier, e.g. a 

ship's master or by a company's shipping department, 
acknowledging that specified goods have been received on 
board as cargo for conveyance to a named place for delivery to 
the consignee who is usually identified. 

Bonding Connecting metal parts in such a way that electrical charges are 
not interrupted. 

Bulkhead Vertical steel 
plates separating 
storage tanks and 
other 
compartments on 
a vessel. 

 
Vessel cargo tank 

detail 
 
Bunkering  Loading of fuel on board a vessel. 
Cavitation A low pressure area in the loading/unloading arm or pump which 

is caused by an excessive flow velocity and normally creates 
noise and vibration. 

Cargo Handling The loading, unloading and transferring of cargo (products). 
Cargo Tank Any one of the divided spaces below the vessel's deck used for 

carrying bulk cargo. 
Certificated A vessel covered by a Certificate of Inspection issued by the 

appropriate authority or flag state. Also an individual employed 
on a vessel or a berth operator who has been certified as 
qualified to carry out cargo transfer duties. 

Clean Products Refined petroleum products that look clear; gasolines, distillates, 
solvents, etc. Also known as white oils. 

Clingage Oil remaining on surfaces of the tank interior after the tank has 
been pumped dry. 

Closed Loading Loading with closed ullage, sounding and sighting ports. This 
means restrictions on gauging and that venting must be done 
through vent stacks or through high velocity vents or constant 
velocity vents. 

Closing Gauge The measurement of liquid in a tank after a delivery or receipt. 
Cofferdam Air space extending from side to side of a vessel, separating 

cargo tanks from other spaces of the vessel. 
Combustible Gas An instrument used to detect hydrocarbon gas/air mixtures. 
Indicator  
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Coupler A mechanical device used to connect a loading/ unloading 
assembly to the vessel or to the berth manifold without using 
bolts. 

Crude Oil Washing The process whereby part of the crude oil cargo is circulated 
COW through fixed tank cleaning equipment to clean cargo tanks of 

residues and waxy deposits. 
Density Density is the weight in kilograms of a liquid or gas per m3 of 

volume. Specific gravity gives a liquid's density relative to the 
density of water. For example, a petroleum oil with a density of 
850 kg / m3 has a specific gravity of 0.85. The density of gases is 
referred to air rather than water. 
Petroleum liquids are normally less dense than water. Petroleum 
gases are normally heavier than air and will seek a low level in a 
dead calm condition. Exceptions are LNG (liquefied natural gas) 
and ethylene. 

Dirty Products Petroleum products that are not clear and are dark in color such 
as crude oils, heavy fuel oils. asphalt. Also known as black oils. 

Electrical Classification A division of the terminal area into hazardous and non-
hazardous areas depending on the possible presence of 
flammable gas mixtures. The classification determines the type 
of equipment that may be installed in each area. 

Explosion-Proof Electrical equipment enclosed in a case which can (also called 
Flameproof) withstand an internal explosion of a petroleum gas/ 
air mixture. Any ignition or explosion is contained within the 
equipment's enclosure until it is cool enough not to ignite a 
flammable mixture outside the case. 

Fire or Flame Screen A fitted woven wire screen of very small mesh used for 
preventing sparks from entering a tank or vent opening, or for a 
short time, preventing the passage of flame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fire Screen in a hatch 
Flammable  Capable of being ignited and burning in air. 
Free Oil Refers to any product that remains in a cargo tank after 

discharge has been declared complete. 
Gas   Term used to include petroleum vapours. 
Gas Freeing The process of removing any flammable or toxic gases from a 

tank making it safe for entry or maintenance. 
Grounding Making an electrical connection with the earth. Vessels are 

grounded through the water (a conductor); therefore, a 
connection to the vessel main structure acts as a ground. 
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Hatch An opening on the deck of a vessel through which you can either 
inspect or gauge a cargo tank. 

HCWM  High Capacity Washing Machines 
IGS   Inert Gas System 
Inert Gas A gas which will neither support combustion nor react with the 

cargo. Examples: nitrogen, carbon dioxide and scrubbed flue 
gases. 

Inerting The introduction of inert gas into a tank to reduce the oxygen 
content to a level at which combustion cannot be supported. 

Innage Gauge The measurement of the depth of liquid in a tank. 
Insulating Flange A flange joint that has an insulating gasket to prevent the flow of 

electrical charges between different sections of pipelines, hoses 
or loading arms. It is used on cargo transfer connections between 
ship and shore to ensure there is no electrical continuity. 

Intrinsically Safe Electrical equipment which will not produce a spark of sufficient 
energy to ignite a flammable gas mixture. 

IOPPC  International Oil Pollution Prevention Certificate 
Loading/Unloading Arm Metal piping with movable joints used to connect a vessel's 

manifold to the berth manifold. 
Manifold Connection  A set of measurements a vessel manifold must meet in 
order 
Criteria  to use the berth hard piped arms. 
Metric Ton A standard measurement: averages 7.33 barrels of crude oil. 
Naked Lights Open flames or fires, unprotected light bulbs, material which is lit 

or emitting smoke, exposed electrical wiring, or any other source 
of ignition. 

NOR Notice of readiness 
Opening Gauge The measurement of the liquid level in atank before delivery or 

receipt. 
Operating Envelope The distances a berth loading/unloading system can move in 

different directions when connected to the vessel manifold. 
These are: 
• above and below the berth  
• along the berth 
• away from the berth. 

Out-turn Quantity of oil unloaded from vessel at discharge point. 
Oxygen Analyzer An instrument for determining the percentage of oxygen in the 

atmosphere. This is used to check the atmosphere drawn from a 
tank, pipe or compartment. 

Pressure Surge A sudden increase in the pressure of a liquid in a pipeline or 
loading system usually caused by rapid shutdown of a valve 
against an operating pump, at start-up, or when there is an 
abrupt change in velocity. 

P/C Part-cargo 
Pressure/Vacuum (P/V) A relief device that automatically allows for the flow of 
vapor 
Vents   out of a tank and flow of air into a tank. 
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P/V Vent 

 
Remaining on Board All measurable product in cargo tanks either before (ROB)
    loading or after unloading has been declared complete. 
Reference Point A fixed mark on the gauge standpipe or hatch from which 

measurements are made of the cargo tanks. 
SBT Segregated Ballast Tanks 
 
Scupper An opening on the vessel hull plating at deck level or an opening 

on the berth surface which is used to allow drainage overboard. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rail and deck scuppers 

Sea Suction Valves Valves below the water line on the sides of a vessel that are 
used to obtain sea water. 

Sheaves  Pulleys usually found on loading arms. 
Slops Oil residue segregated in a slop tank or designated cargo tank. 

Slop may be an oil and water mixture or just waste oil. 
Spark or Flame Arrester Heat resistant material which can cool a spark or a flame 

to a temperature below which any flammable material on the 
other side of the screen will not ignite. 

Static Electricity A stationary electrical charge developed by friction. The flow of 
clean products through a pipeline will create static electricity. 

Static Accumulator Product which is expected to accumulate electrostatic charges 
during cargo transfer operations. 

Stripping  Removing the last few liters of product from the bottom of a tank. 
Sump A collection device for oil drainings, such as a small tank, on the 

berth or vessel. 
Swivels Swing joints in loading/unloading assemblies which permit the 

arms to freely follow the motion of the vessel. 
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Typical arm swivel arrangement 
Topping Off Completing the loading of a tank to a required capacity (required 

ullage). 
Torch A battery operated lamp or flashlight. A torch for use in 

hazardous areas should be approved by a competent authority. 
Toxicity  The degree to which a product is poisonous to the human body. 
Uncontrolled  The air space in a cargo tank which can change in flammability. 
Atmosphere It can vary so that it may be too lean, too rich, or within the 

flammable range. 
Ullage Gauge The measurement of the distance from a reference point to the 

surface of the liquid in a tank. 
Venting The flow of air and/or product vapors from cargo tanks during 

loading and unloading. 
Volatile Liquid A petroleum product which vaporizes readily at surrounding 
temperatures. 
Volatility  The tendency for a liquid to vaporize. 
Wing Tanks  Tanks at the sides of a vessel rather than at the centre. 
 
Cargoes 
AGO Atmospheric gasoil 
Alkylate A gasoline blending component composed of isobutane and 

propylene or butylene.  
Aromatics Group of petrochemicals characterized by a ring structure, they 

are produced in refinery reformers and petrochemical plants. 
 The most commonly traded are benzene, toluene and xylenes. 
They are used for chemical production or as high-octane 
components for gasoline blending. 

ASPH Asphaltene 
Asphalt A mixture of bitumen and mineral aggregate as prepared for the 

construction of roads or in other paving uses. 
Avgas High octane aviation gasoline used in piston type aircraft engines. 
Blendstock A component combined with other materials to produce a finished 
refined product. 
BTX Benzene, toluene and xylene. 
Bunker C A residual fuel used as ship's fuel, usually has a high sulfur 

content and high viscosity. 
Catfeed Feedstock to a catalytic cracker, usually vacuum gasoil. 
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Cat gasoline (cat naphtha) A gasoline blending component made in a cat 
cracker. 
Cetane A paraffinic hydrocarbon used hydrocarbon used as an additive in 

diesel fuel. 
E-4 C.I.S. high sulfur straight-run feedstock. Formerly called F-10. 
Feedstock Material used in a processing plant. 
FOD Fuel Oil Domestique 
Gasoil An intermediate distillate product used for diesel fuel, heating fuel 

and sometimes as feedstock. Term is often used interchangeably 
with No. 2 heating oil. 

Isomerate A gasoline blendstock made in an isomerization unit 
Kero Kerosene 
KT one thousand metric tons. 
Light crude oil Has an API gravity higher than 33 degrees. The higher the API 

gravity, the lighter the crude oil. 
Light products, light ends The group of petroleum products with lower boiling 

temperatures including gasolines and distillate fuels. 
LLS Light Louisiana Sweet 
LNG Liquefied natural gas 
LPG Liquefied petroleum gases such as propane and butane produced 

at refineries or natural gas processing plants, including plants that 
fractionate raw natural gas plant liquids. 

LS Low sulfur 
LVN Light virgin naphtha 
MTBE Methyl tertiary butyl ether -- an octane booster and oxygenate 

used for gasoline blending. 
Naphtha Straight-run gasoline fractions. Used as a feedstock for reforming 

and as a petrochemical feedstock. 
N+A Naphthenes and aromatics 
Naphthenic naphtha Usually favored as reformer feedstock. 
NGL  Natural gas liquids. Includes ethane, propane, butane and 

condensate. 
NOR Notice of readiness 
NPH Naphtha 
Olefins A group of petrochemicals characterized by their straight or 

branched structure. Includes ethylene, the largest volume 
petrochemical, and propylene and butadiene.   
   

Paraffinic A high paraffins content 
Paraffinic naphtha Usually favored quality of naphtha for ethylene plant feedstock. 
Petrochemicals Chemicals derived from petroleum; feedstocks for the manufacture 

of plastics and synthetic rubber. Petrochemicals include benzene, 
toluene, xylene, styrene, and methanol. 

  
Polymers Made from monomers. The most common include widely traded 
  plastics like polyethylene, polypropylene and polystyrene. 
PONA Paraffins, olefins, naphthenes and aromatics content. 
Pygas Pyrolysis gasoline. A naphtha-range product with a high aromatics 

content used either for gasoline blending or as a feedstock for a 



 44

BTX extraction unit. Pygas is produced in an ethylene plant that 
processes butane, naphtha or gasoil. 

Reformate A high-aromatics, high-octane product made in a reformer and 
used to blend motor gasoline or aviation gasoline. 

Reg Regular gasoline. Usually contains lead. 
Reg Unl Regular unleaded gasoline. 
Resids Residual fuel oils 
RSFO Regular sulfur fuel oil 
Sour/Sweet Crude Definitions which describes the degree of a given crude's sulfur 

content. Sour refers to high sulfur and sweet to low-sulfur. 
Straight-Run Material which has come straight from an atmospheric distillation 

unit and has not been cracked or reformed, and which is usually 
used as a feedstock or as a utility fuel. 

UNL Unleaded. 
Vanadium Metal present in certain types of fuel 
VGO Vacuum gasoil, also known as cat feed. Feedstock for fluid 

catalytic cracker used to make gasoline, No.2 oil and other 
byproducts. 

 
 


