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Lancering van de
International Safety Guide for Inland Navigation

Tank-barges and Terminals -
ISGINTT

ISGINTT is het project voor de opstelling van
veiligheidsrichtlijnen voor het laden en lossen van
tankschepen in de binnenvaart. Dit project bereikt nu een
belangrijke mijlpaal: de publicatie van de eerste editie van de
veiligheidsrichtlijnen.

ISGINTT is een gemeenschappelijk initiatief van de CCR en
de OCIMF. De werkzaamheden begonnen in januari 2006.
Sindsdien hebben alle brancheverenigingen die betrokken
zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de
Europese waterwegen aan het project bijgedragen. ISGINTT
heeft tot doel bij het vervoer van gevaarlijke goederen de
interactie tussen tankschepen en andere schepen of
walvoorzieningen zoals terminals veiliger te maken. Het
veiligheidshandboek is compatibel met de internationale
richtlijnen voor zeeschepen (en met name met de ISGOTT,
de “International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals,
en met de “Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in
Terminals”). Het is niet de bedoeling de bestaande wettelijke
vereisten te vervangen of te wijzigen, maar om aanvullende
aanbevelingen te doen. In de ISGINTT zijn de beste
praktijken die door de deelnemende brancheverenigingen
worden aanbevolen, bijeengebracht.

De CCR en de deelnemende beroepsorganisaties
beschouwen de ISGINTT als een innovatief en waardevol
instrument om de veiligheid in de binnenvaart te verhogen. Zij
raden daarom aan dat tankschepen en terminals deze
richtlijnen gaan toepassen. Om een wijdverspreid gebruik
mogelijk te maken, zal het handboek in het Nederlands,
Frans, Duits en Engels worden gepubliceerd.

Het Belgische voorzitterschap van de CCR heeft het
genoegen, een bijeenkomst te organiseren voor de officiële
lancering van het ISGINTT-handboek. Alle betrokken partijen
zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een discussie over de
verwachtingen van overheden en bedrijfsleven met
betrekking tot de veiligheid van de binnenvaart bij de
wisselwerking tussen schip en wal en kunnen bij deze
gelegenheid uit eerste hand geïnformeerd worden over de
resultaten van het ISGINTT-project.

Programma

16:00

16:10

16:20

16:40

17:00

17:20

18:00

20:00

Veiligheid van de binnenvaart
schip-wal interface

Geert van Keer, Voorzitter, CCR

David Cotterell, Directeur, OCIMF

Peter van Dalen, Plaatsvervangend
Voorzitter van de Commissie-TRAN van het
EP

Martin Shaw, Technisch Plaatsvervangend
Voorzitter, BP Shipping

Dr. Jaegers, Voorzitter, ISGINTT-Stuurcomité

Voor de volgende talen is simultane vertaling voorzien:
Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Welkomstwoord

Verwachtingen van de k

Debat

Receptie op uitnodiging van de Belgische
delegation van de CCR

Einde van de bijeenkomst

ISGOTT de basis van ISGINTT

politie

Verwachtingen van de industrie

ISGINTT - door de industrie aanbevolen
Best Practices


