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Preambule
Deze Technische Code is bedoeld als een weerspiegeling van zowel de technologische
ontwikkelingen als de huidige beste praktijk van de Belgische sector van vervoerders door
middel van leidingen op het vlak van veiligheid en van de Europese en internationale normen
die van toepassing zijn op deze vervoersactiviteit.
De regelgeving in dit document is met name gebaseerd op de ervaring van aangrenzende
landen inzake de goede praktijk alsook op de normen die werden opgesteld door de
Technische Comités van de Europese en internationale normalisatie-instituten. Het gaat in
het bijzonder om de normen NTA 8000 en En 15348
Deze Technische Code maakt deel uit van een reglementair kader waarin ook de Wet van 12
april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, waaronder het Koninklijk Besluit van 19
maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van
installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en
de individuele vervoersvergunningen zijn opgenomen. De exhaustiviteit, precisie en
coherentie van dit kader zullen bijdragen tot een hoog veiligheidsniveau.
Deze Technische Code werd te goeder trouw opgesteld dankzij de bijdrage van de Belgische
sector van vervoerders door middel van leidingen, die zich hebben verenigd in een
commissie die speciaal voor die gelegenheid werd opgericht door de vzw FETRAPI, de
Federatie van Transporteurs per Pipeline. De commissieleden waren:
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Wettelijke basis
Deze Technische Code werd opgesteld op basis van artikel 17 § 2 van de wet van 12 april
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen, alsook op basis van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017.
Deze Technische Code werd door de vzw FETRAPI, de Federatie van Transporteurs per
Pipeline, in naam van verschillende houders van een vervoersvergunning, voorgelegd aan
de federale minister voor Energie, die de Code heeft goedgekeurd na advies van de Bestuur
voor Energie en de Administratie voor Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand, en Energie.
Aangezien deze Technische Code is bedoeld als een weerspiegeling van de staat van de
techniek, kennis, goede praktijk en reglementeringen, zal hij dus worden herzien om in
voorkomend geval ervoor te zorgen dat de technische maatregelen die erin worden
beschreven, stroken met de evolutie van die technieken, kennis, goede praktijk en
reglementeringen. De procedure van toepassing op deze evolutie van de Technische Code
wordt beschreven in artikel 78 van het eerder vernoemde Koninklijk Besluit en komt overeen
met de goedkeuringsprocedure van deze Technische Code. Hierdoor blijft het
reglementeringproces vlot en dynamisch verlopen.
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Toepassingsgebied
Deze Code is van toepassing op volgende producten:
Fluïdum
Natronloog
Pekel
1,1 – dichloorethaan
Aceton
Benzine
Diesel / Gasolie
Fenol
Naphta
Jet A1 / Kerosine
Gascondensaat
Ruwe aardolie
Aardgas

Specifieke karakteristiek

Categorie

Ethaan (gas) /Ethaan (vloeistof)

A
A
B1
B1
B1
B1
B2
B1
B1
B1
B1
D1
D2
D3
E1
E1
C
E2
E2
E1-E2

Etheen (gas)/Etheen(vloeistof)

E1-E2

Butaan
Propaan

E2
E2
E1-E2

Koolstofmonoxide
Waterstof
Zuurstof (gas)
1,2 - butadieen
1,3 - butadieen

propeen(gas)/propeen
(vloeistof)
Ruwe C4
Vinylchloride monomeer
Vloeibaar ammoniak
LNG

MAOP ≤ 16 bar
MAOP > 16 bar
Offshore

E2
E2
E2
E3

De categorieën zijn als volgt gedefinieerd:
Categorie A:
Niet-ontvlambare, watergebaseerde fluïda
Categorie B:
CategorieB1:
Ontvlambare en/of toxische fluïda, die vloeibaar zijn bij een temperatuur van 15 °C en onder
een absolute druk van 1,01325 bar.
CategorieB2:
Ontvlambare en/of toxische fluïda, die bij een temperatuur van 15 °C en onder een absolute druk
van 1,01325 bar vast zijn, en die getransporteerd worden als vloeistof.
Categorie C:
Niet-ontvlambare fluïda, die niet-toxische gassen zijn bij een temperatuur van 15 °C
en onder een
absolute druk van 1,01325 bar.
Categorie D:
Categorie D1:
Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP ≤ 16 bar
Categorie D2:
Niet-toxisch, eenfasig aardgas, onshore vervoersinstallaties MAOP > 16 bar
Categorie D3:
Niet-toxisch, eenfasig aardgas, offshore vervoersinstallaties
Categorie E:
Categorie E1:
Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gassen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch
druk,en die getransporteerd worden als gassen
Categorie E2:
Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gassen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch
druk en die getransporteerd worden als vloeistoffen
Categorie E3:
Ontvlambare en/of toxische fluïda, die gassen zijn bij omgevingstemperatuur en atmosferisch
druk. Aardgas dat niet onder categorie D valt: LNG
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TECHNISCHE CODE SMS

Hoofdstukken

1. Specificatie “Inhoud van een Safety
Management system (SMS)”

p.6-52

2. Management review

p.53-54

3. Externe audit door een assessor
managementsystemen

p.55-58
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1. Technische code SMS - Specificatie “Inhoud van
een Safety Management System (SMS)”
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Opmerkingen:




Daar de Seveso-sites aan de Seveso-wetgeving onderworpen zijn, worden ze in deze
specificatie niet meegenomen.
De eisen voor veiligheid en gezondheid op het werk (OHSAS 18001) vallen buiten de scope
van deze specificatie.
De vereisten in hoofdstuk 7 van deze specificatie hebben enkel betrekking op de
leidingen.
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1 Managementsysteem voor de veiligheid van de vervoersinstallaties
(SMS) - Algemeen
Het SMS dient de volgende domeinen te omvatten:
-

openbare veiligheid,
bescherming van de stedelijke, natuurlijke of industriële omgeving,
levensduur en betrouwbaarheid van de vervoerinstallaties.

Het SMS beantwoordt aan de vereisten uit hoofdstuk 4 en 51 en volgt de kwaliteitscirkel van
Deming (Plan – Do – Check – Act of PDCA).
Het SMS behandelt elke fase uit de levenscyclus van de vervoerinstallaties voor gas of een
ander product2, namelijk:
-

het ontwerp,
de bouw en indienststelling,
de exploitatie (m.i.v. het beheer van noodsituaties),
het onderhoud,
de definitieve buitendienststelling,

en behandelt de risico's in verband met:
-

de voornoemde hoofdprocessen,
de processen ter ondersteuning van de hoofdprocessen:
o opleiding,
o aankoop,
o communicatie,
o documentatie,
o opvolging van de wetgeving en innovaties.

1

Specifieke vereisten voor leidingen
In het vervolg van de tekst gebruiken wij de verkorte term "vervoersinstallatie" om hetzelfde concept
te dekken
2
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2 Betrokkenheid van de directie en veiligheidsbeleid
Het topmanagement dient een actieve en zichtbare verbintenis aan te gaan door een
cultuur te creëren en in stand te houden die het beheer van de veiligheid ondersteunt.
Het topmanagement zal een veiligheidsbeleid opstellen met de volgende kenmerken:
-

-

het is afgestemd op de aard, het belang en de risico’s van zijn activiteiten.
het bevat verbintenissen met het oog op:
o het voorkomen van ongevallen,
o een veilig en betrouwbaar vervoer,
o de beheersing van de gevolgen voor het publiek, het milieu en het vervoer,
o de naleving van de geldende wet- en regelgeving evenals de eisen en
verplichtingen van de onderneming,
het wordt gedocumenteerd, uitgevoerd, in stand gehouden en bekendgemaakt aan
alle medewerkers,
het wordt ter beschikking gesteld van alle stakeholders,
het behandelt de toekenning van middelen (personeel, technologisch, financieel)
voor de implementatie van het SMS,
het voorziet in een kader voor doelstellingen,
het legt duidelijk de algemene doelstellingen vast, alsook een verbintenis tot
instandhouding of verbetering van de veiligheidsprestaties.
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3 Planning
3.1 Risico's
De vervoerder3 zorgt voor de opstelling en implementatie van een procedure die de risico's
identificeert. De vervoerder documenteert de risico's en houdt deze documentatie up-todate. Deze procedure beschrijft:
-

hoe deze aspecten door het SMS worden beheerd aan de hand van passende
controles,
welke criteria bepalen of een procedure, een dienst of een uitrusting kritisch is voor
de veiligheid,

met verwijzing naar een lijst met procedures/diensten/uitrusting die als kritisch worden
beschouwd voor het risicobeheer. Deze lijst wordt opgesteld vanuit de risicoanalyse
volgend op de implementatie van deze procedure.

3

Vervoerder : word gedefinieerd als de houder van de vervoervergunning
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3.2 Wettelijke en andere eisen
De vervoerder zorgt voor de opstelling en implementatie van een procedure die de
wettelijke en andere eisen identificeert4 die door de vervoerder worden onderschreven en
die van toepassing zijn op de risico's in verband met zijn activiteiten.
Al deze eisen moeten in aanmerking worden genomen bij de opstelling, implementatie en
instandhouding van het SMS.

4

Mogelijke andere eisen: branche- of sectorakkoorden, erkende goede praktijken, sectorale
technische codes vermeld in de wet, verplichtingen opgelegd door de toezichthouder of de
aandeelhouder …
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3.3 Doelstellingen en programma's
Het topmanagement van de vervoerder bepaalt en documenteert doelstellingen
-

-

die rekening houden met:
o wettelijke en andere eisen,
o technologische ontwikkelingen,
o operationele en businessvereisten,
die in overeenstemming zijn met het veiligheidsbeleid (punt 2).

De doelstellingen zijn meetbaar.
Om de doelstellingen te halen, stelt het topmanagement van de vervoerder een programma
op met minstens de volgende elementen:
-

toewijzing van de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om deze doelstellingen
te bereiken,
de middelen en het tijdschema.

Het programma wordt geregeld en op geplande tijdstippen herzien en indien nodig
bijgesteld.
Het programma bepaalt prioritair de doelstellingen voor de significante risico's (punt 3.1).
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4 Implementatie en werking van het SMS
4.1 Structuur, verantwoordelijkheid en middelen
-

-

Het topmanagement van de vervoerder stelt een of meer
managementvertegenwoordigers aan, die de verantwoordelijkheid, bevoegdheid en
rol toegekend krijgen om
o ervoor te zorgen dat het SMS opgesteld, geïmplementeerd en in stand
gehouden wordt,
o een verslag van de prestaties van het SMS over te maken aan het
topmanagement met het oog op eventuele verbeteringen.
De volgende verantwoordelijkheden dienen te worden toegekend en
gedocumenteerd:
a) zorgen voor de conformiteit met het safety-beleid,
b) corrigerende of verbeterende acties identificeren, registreren en opvolgen,
c) abnormale situaties beheersen, met inbegrip van noodsituaties,
d) opleidingsbehoeften in kaart brengen, de opleidingen organiseren en de
doeltreffendheid ervan evalueren,
e) het SMS aan een audit onderwerpen.
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4.2 Sensibilisatie, opleiding en bekwaamheid
De vervoerder zorgt ervoor dat zijn medewerkers zich bewust zijn van:
-

de risico's;
het belang van de naleving van het safety-beleid, en de eisen van het SMS;
hun rol en verantwoordelijkheid om conformiteit met het safety-beleid, de
procedures en de eisen van het SMS te bereiken;
het belang om indien nodig bijscholing te volgen.

De vervoerder zorgt ervoor dat medewerkers die taken uitvoeren die een mogelijke invloed
hebben op de risico's, vakbekwaam zijn op basis van een initiële opleiding, beroepsopleiding
of praktijkervaring.
De vervoerder controleert dat zijn medewerkers opleidingen en bijscholing volgen en
bewaart hiervan registraties.
De contractanten die taken uitvoeren voor de vervoerder, of in zijn naam, die een invloed
op de risico's kunnen hebben, tonen hun bekwaamheid aan en zullen de betrokken
registraties bewaren.
Informatievergaderingen die relevant zijn voor het SMS worden gedocumenteerd.
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4.3 Communication van het SMS
De vervoerder stelt een procedure op en voorziet de nodige middelen voor:
-

de interne communicatie over alle bijzonderheden van het SMS, tussen de
verschillende niveaus en functies binnen de organisatie,
de externe communicatie met externe betrokken partijen over de relevante
aspecten, en dit gedurende de gehele levenscyclus van de vervoersinstallaties.
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4.4 Documentatie van het SMS
De vervoerder beschrijft de belangrijkste elementen van het SMS (op papier of digitaal).
De belangrijkste elementen van het SMS zijn:
1)
2)
3)
4)

het safety-beleid,
de beschrijving van de scope van het SMS,
de beschrijving van de risico's,
de procedures voor de hoofdprocessen van het SMS met verwijzing naar de
betreffende documenten,
5) de nodige documenten voor de planning, implementatie en controle van de
processen betreffende de risico's.
De vervoerder werkt een procedure uit voor het documentbeheer, zodat
a) de geldende versie van de betreffende documenten steeds beschikbaar is op alle
locaties waar de activiteiten van de vervoersinstallaties plaatsvinden (gas of een
ander product),
b) deze documenten worden vóór publicatie indien nodig herzien en gevalideerd door
bevoegd personeel,
c) verouderde documenten worden uit het SMS verwijderd,
d) alle verouderde versies die worden bewaard voor wettelijke doeleinden of ter
kennisbehoud dienen als dusdanig te worden geïdentificeerd,
e) elk document is leesbaar, duidelijk, gedateerd (met inbegrip van herzieningsdata) en
gemakkelijk identificeerbaar en wordt op ordelijke wijze gedurende een bepaalde
periode (te bepalen) bewaard,
De procedures en verantwoordelijkheden worden vastgelegd en in stand gehouden voor
het aanmaken en het wijzigen van de verschillende soorten documenten.
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4.5 Operationele beheersing
4.5.1 Algemeen
-

De vervoerder dient te beschikken over een procedure die de middelen en activiteiten
bepaalt die nodig zijn voor de operationele controle van de hoofdprocessen, met name:
o het ontwerp,
o de bouw en de indienststelling,
o de exploitatie (m.i.v. het beheer van noodsituaties),
o het onderhoud.
Het doel van deze procedure is dat de vervoerder basistaken kan uitvoeren inzake
safety en betrouwbaarheid van het vervoer (van gas of een ander product).

-

De vervoerder stelt voor elk van de hoofdprocessen een procedure op, zoals bepaald in
de volgende hoofdstukken.
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4.5.2 Ontwerp van de vervoersinstallaties
De procedure inzake het ontwerp van nieuwe vervoersinstallaties of wijzigingen daaraan
bepaalt de te beheersen elementen met inachtneming van de volgende vereisten:
o het safety-beleid,
o de safety-doelstellingen,
o de wettelijke vereisten.
Ze houdt rekening met de volgende elementen:
a) de technische code "ontwerp en constructie" zoals vermeld in het koninklijk
besluit van XXXXXXX5,
b) de technische normen: er wordt verwezen naar alle geldende internationale,
nationale of Europese gebruikte normen
c) de selectie van de ontwerper: het ontwerp wordt gerealiseerd door een
gekwalificeerde interne of externe ontwerper
d) de identificatie van de risico's per specifiek project en de bepaling van de
maatregelen om deze te beheren
e) het toezicht op het ontwerp: de reikwijdte en het detailniveau van het ontwerp
volstaan om aan te tonen dat de veiligheid en de beschikbaarheid kunnen
worden gehandhaafd gedurende de gehele levensduur van de
vervoersinstallatie.
f) de toetsing van het ontwerp: het ontwerp wordt beoordeeld en goedgekeurd
door de vervoerder of een of meer onafhankelijke organismen
g) de documentatie: er wordt een volledige set documenten bewaard, met hierin:
 een beschrijving van de vervoersinstallatie,
 de plannen,
 de gegevens over de componenten en structuren,
 indien vereist: elke andere informatie over de bouw.
Er wordt een document opgesteld met de documenten die nodig zijn voor de
indienststelling van de vervoersinstallatie.
De vervoerder kan hierop een uitzondering toestaan indien van de hierboven
vermelde lijst moet worden afgeweken.

5

KB betreffende de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van
vervoersinstallaties
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4.5.3 Bouw en indienststelling van de vervoersinstallaties
De vervoerder stelt een of meerdere procedures op met minstens de volgende elementen:
-

-

-

-

-

-

de geldende wettelijke vereisten,
de technische code “ontwerp en constructie” die verwijst naar de gevolgde regels,
de specificaties ter regeling van:
o burgerlijke bouwkunde,
o mechanische werken,
o elektriciteitswerken,
o tests,
indien de bouw wordt toevertrouwd aan externe aannemers, dan is de vervoerder
belast met de selectie van bekwame aannemers en moet hij erop toezien dat zij over de
vereiste kwalificaties beschikken,
de methoden, instrumenten en uitrusting die dienen te worden gebruikt om ervoor te
zorgen dat aan de ontwerpeisen is voldaan na de indienststelling,
de wijze waarop de openbare veiligheid zal worden gewaarborgd tijdens de werken
de safety-voorschriften om werken voor de bouw en indienststelling uit te voeren die
een nadelige invloed kunnen hebben op:
o bestaande vervoersinstallaties,
o onderhoudswerken,
o operationele werkzaamheden,
de wijze waarop de vervoerder de specifieke risico's, zoals bepaald tijdens de
ontwerpfase bij de bouw- en indienststellingsfase, beheert,
de wijze waarop, indien tijdens de bouwfase niet kan worden voldaan aan bepaalde
ontwerpspecificaties, het ontwerp wordt herzien om de risico's opnieuw in overweging
te nemen alvorens de bouwwerken worden hervat,
de wijze waarop de vervoerder een volledige set documenten bijhoudt met:
o as-built-plannen,
o gegevens van de componenten,
o belangrijke informatie over de bouw,
de wijze waarop de officiële operationele overdracht gebeurt bij de indienststelling.
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4.5.4 Exploitatie van de vervoersinstallaties
De vervoerder stelt een procedure op voor de operationele activiteiten, de onderhouds- en
indienststellingswerken en noodsituaties op elk moment, zodat
o de openbare veiligheid en het netevenwicht verzekerd blijven
o het vervoerde product conform de contractuele afspraken op een veilige en
betrouwbare manier wordt vervoerd
In deze procedure bepaalt de vervoerder:
-

-

de 24/24-monitoring van het net:
o door vakbekwaam personeel,
o voorzien van een registratiesysteem voor onregelmatigheden en incidenten
afkomstig van:
 uitrusting voor druk- en debietmeting,
 lokale operationele eenheden,
 het publiek,
 de overheid,
het permanente toezicht via sleutelpunten in het netwerk in real time,
o van de kwaliteit van het vervoerde product opdat dit zou voldoen aan de eisen
ter bescherming van de veiligheid van het net,
o de druk van het vervoerde product,
o het debiet van het vervoerde product,
o de temperatuur van het vervoerde product.
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4.5.5 Onderhoud van de vervoersinstallaties
De vervoerder stelt een of meerdere onderhoudsprocedures op, rekening houdend met:
-

de risico's,
het type vervoersinstallaties (leidingen, compressiestations, enz.).

De volgende onderwerpen komen eveneens in deze procedure(s) aan bod:
-

de organisatie van het 'onderhoud' binnen de onderneming via interne uitvoerders of
outsourcing,
de vakbekwaamheid van de personen die onderhoudswerken uitvoeren,
de compensatie voor ontwerp- en/of constructiefouten die tijdens de exploitatiefase
van de vervoersinstallatie aan het licht komen,
de afstemming van instrumenten en uitrusting op hun toepassing,
de kalibratie/ijking van meetinstrumenten,
de analyse van de resultaten/onderhoudsregistratie door de vervoerder, ter verbetering
van de vervoersinstallatie of het onderhoudsproces.
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4.5.6 Definitief buitendienststellen van vervoersinstallaties
De vervoerder stelt een of meerdere procedures op voor het definitief buitendienststellen
van vervoersinstallaties. De vervoerder maakt de volgende keuze:
-

de buitendienstgestelde vervoersinstallaties verwijderen,
de residuele risico's van de buitendienstgestelde vervoersinstallaties die nog steeds in
de grond zit te behandelen,

met de bedoeling om ervoor te zorgen dat de vervoersinstallaties in een staat van veiligheid
worden laten blijven.
N.B.: Deze vereiste is ook van toepassing op de bepaling 7 PIMS voor het beheer van de
integriteit van de transportleidingen tijdens hun operationele levensduur.
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4.6 Management van noodsituaties
De vervoerder stelt een plan op voor de voorbereiding van en respons op noodsituaties of
abnormale situaties en ter voorkoming of vermindering van de impact op safety, 'noodplan'
genoemd. In dit noodplan komen tevens de volgende punten aan bod:
-

de vervoerder analyseert noodsituaties en abnormale situaties en herziet en wijzigt het
noodplan, indien nodig.
hij evalueert op regelmatige tijdstippen zijn voorbereiding en respons op noodsituaties,
het meldingssysteem voor noodsituaties of abnormale situaties dat 24/24 beschikbaar
is,
de rollen en verantwoordelijkheden bij noodsituaties,
de nodige middelen en documentatie om een gepaste respons te kunnen bieden bij
noodsituaties,
het contact met lokale overheden en hulpdiensten en
de link met het communicatieplan van de vervoerder bij noodsituaties.
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4.7 Aankoop van uitrusting of diensten
4.7.1 Algemeen
De vervoerder stelt een beleid op voor aankopen die een mogelijke impact hebben op
risico's. Dit beleid bepaalt richtlijnen voor:
-

de keuze en aankoop van veilige en betrouwbare producten en diensten,
aankopen conform de regelgeving, interne procedures en nationale, Europese of
internationale normen.
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4.7.2 Implementatie en werking van aankoopprocedures
De vervoerder stelt een aankoopprocedure op voor de kritieke diensten en uitrusting. Deze
procedure beschrijft:
-

specificatie: de specificatie van elke aankoop dient op passende wijze te worden
geformuleerd,
screening: tijdens deze fase wordt de bekwaamheid van de leveranciers of
dienstverleners nagegaan en/of worden technische kwalificatietesten uitgevoerd,
aankoop en productie: tijdens deze fase worden de productieactiviteiten geïnspecteerd,
periodieke audits uitgevoerd, contractuele prestaties gecontroleerd in het geval van
dienstverleners en wordt de opleveringsprocedure uitgewerkt.

In sommige gevallen kan de procedure worden vereenvoudigd voor zover het safety-beleid
van de vervoerder gewaarborgd blijft.
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4.7.3 Aankoopbeheer – procestoetsing
Om de aankoop van uitrusting en diensten te verbeteren, moeten de volgende elementen
worden getoetst:
-

de herkwalificatie van de leveranciers en dienstverleners en technische
herkwalificatietests
de implementatie van technische en organisatorische verbeteringen bij de leveranciers
en dienstverleners
de contractuitvoering (kwaliteit en termijn)
de evaluatie van het aankoopproces met het oog op een betere aankoopprocedure
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4.8 Innovatie
De vervoerder volgt de technologische ontwikkelingen met betrekking tot
vervoersinstallaties en evalueert de mogelijkheden om de processen of uitrusting te
verbeteren.
Deze opvolging kan gebeuren door:
-

een evaluatie van relevante literatuur,
uitwisseling van informatie door deelname aan industriegroepen of verenigingen,
deelname aan conferenties,
benchmarking met andere vervoerders.

De vervoerder evalueert de impact op de veiligheid van elke nieuwe technologie alvorens
deze te implementeren.
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5 Controle en corrigerende actie van het SMS
5.1 Toezicht en meting
De vervoerder stelt een procedure op voor regelmatige controle en meting van de
prestaties van het SMS met behulp van indicatoren (KPI's).
Voorbeelden van KPI's:
-

aantal incidenten
de potentiële gevolgen of ernst van het incident
exploitatie- en onderhoudsparameters
o drukmonitoring, toezicht, inspecties
andere elementen van het SMS
o opleiding
o behalen van doelstellingen
o opvolging/vordering van de programma's (3.3)
o audits
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5.2 Conformiteitsbeoordeling
De vervoerder stelt een procedure op om de conformiteit met de geldende wettelijke en
andere vereisten die hij onderschrijft inzake risico's van het SMS, te beoordelen.
Dit dient in overeenstemming te zijn met de conformiteitsverbintenis in zijn safety-beleid.
De registraties van deze beoordelingen worden bewaard.
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5.3 Niet-conformiteiten, corrigerende en preventieve maatregelen
Niet-conformiteiten binnen het SMS kunnen aan het licht komen door:
-

interne audits (cf. § 5.5),
management review (cf. § 6),
communicatie/vereisten opgelegd door overheidsinstanties,
interne communicatie,
evaluatie na een incident,
analyse van een ongeval,
externe audits.

De vervoerder stelt een procedure op om niet-conformiteiten in het SMS te behandelen en
corrigerende en preventieve maatregelen te nemen.
De procedure bevat de volgende elementen:
a) de identificatie en verbetering van niet-conformiteiten en de maatregelen om hun
impact op de veiligheid te beperken,
b) het onderzoek over non-conformiteiten, de bepaling van hun oorzaken en de
maatregelen om herhaling te voorkomen,
c) de registratie van de resultaten van de getroffen corrigerende en preventieve
maatregelen,
d) de analyse van de doeltreffendheid van de getroffen corrigerende en preventieve
maatregelen,
e) de controle dat de implementatie van de getroffen corrigerende of preventieve
maatregel niet leidt tot nieuwe niet-conformiteiten.
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5.4 Registratiebeheer
De vervoerder stelt de nodige registraties op om de conformiteit ten opzichte van de SMSvereisten te staven en houdt deze bij.
Deze registraties zijn leesbaar, identificeerbaar en traceerbaar.
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5.5 Interne audit
De vervoerder stelt een interne-auditprocedure op om de doeltreffendheid van het SMS te
beoordelen. De volgende onderwerpen worden hierin opgenomen:
-

definitie van het auditprogramma op basis van de impact op de safety van de betrokken
activiteit en de eerdere vaststellingen tijdens audits
uitvoering van de audits.

De audit bepaalt:
-

of het SMS op een correcte manier wordt geïmplementeerd en in stand gehouden,
of het SMS doeltreffend is om het safety-beleid uit te voeren en de doelstellingen te
bereiken,

en houdt rekening met de resultaten van vorige audits.
De keuze van de auditoren en de uitvoering van audits waarborgen de objectiviteit en
onpartijdigheid van het auditproces.
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6 Management review
De vervoerder controleert op vastgestelde tijdstippen de prestaties van het SMS om zich
ervan te verzekeren dat het geschikt en doeltreffend blijft. De management review zorgt
voor de nodige informatie zodat het topmanagement deze controle kan uitvoeren.
Deze review wordt gedocumenteerd en geregistreerd en omvat:
a)
b)
c)
d)

de prestaties van het SMS volgens de KPI's,
de auditresultaten en conformiteitsbeoordelingen volgens de vereisten van het SMS,
de communicatie met derden, met inbegrip van klachten,
de status van de corrigerende en preventieve maatregelen ter beperking en
voorkoming van niet-conformiteiten,
e) de status van de opvolgingsmaatregelen uit vorige management reviews,
f) de veranderingen, met inbegrip van ontwikkelingen inzake wettelijke en andere
eisen inzake risico's,
g) de definitie van nieuwe verbeterprogramma's, met inbegrip van
verantwoordelijkheden, termijnen en terbeschikkingstelling van middelen (cf. § 3.3).
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7 Managementsysteem voor de integriteit van de leidingen (PIMS –
Pipeline Integrity Management System) - Algemeen
7.1 Algemeen
Het PIMS is opgebouwd uit de respons op de eisen onder § 1 tot 6 van deze specificatie,
aangevuld met voorschriften uit dit punt 7.
Het PIMS gaat van start na de indienststelling van een vervoersleiding.
Doelstellingen van het PIMS:
-

-

de integriteit van de leidingen vrijwaren door het beheer van relevante risico's, in het
bijzonder door het feit dat leidingen zich in een open en openbaar toegankelijke
omgeving kunnen bevinden
gedurende de operationele levensduur van de leidingen, de integriteit ervan aantonen
aan betrokken partijen

De vervoerder zal de volgende activiteiten uitvoeren met betrekking tot het PIMS:
a)
b)
c)
d)
e)

de risico's voor de integriteit van de leidingen identificeren (§ 7.2)
de PIMS-programma's voorbereiden (§ 7.3)
de integriteitsprogramma's toepassen (§ 7.4)
de integriteit beoordelen (§ 7.5)
de mitigatie (§ 7.6)

Deze systematische aanpak houdt het volgende in:
-

gegevens en informatie over de relevante risico's verzamelen zodat de vervoerder de
onderhoudswerken kan prioriteren en plannen,
bepalen welke controlerende, preventieve en/of mitigerende acties worden
ondernomen en wanneer,
leren uit incidenten en ongevallen, en het beleid inzake het behoud van integriteit
hieraan aanpassen,
relevante gegevens documenteren.
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7.2 Identificatie van de risico's voor de integriteit van de leidingen
Dit hoofdstuk geldt als aanvulling op hoofdstuk 3.1 "Risico's"; de belangrijkste risico’s die de
integriteit kunnen beïnvloeden (volgens Europese ervaring) zijn als volgt ingedeeld:
Categorie
Externe interferentie
Beweging van grond

Corrosie

Ontwerpfout
Constructiefout
Materieelfout
Exploitatiefouten

Voorbeelden
Schade toegebracht door derden
Grondverschuiving
Erosie
Overstroming
Mijnverzakking
Modderoverstroming
Extern
Interne wisselstroom
Gelijkstroom
Corrosie onder spanning
Door waterstof geïnduceerde barst
Andere
Overdruk
Temperatuurafwijking

Onderhoudsfout
Hot-tapping per vergissing
De vervoerder beoordeelt de hierboven opgesomde risico's. Hij beoordeelt daarnaast ook
alle andere risico's die mogelijk van toepassing zijn op zijn vervoersinstallaties of hun
omgeving.
In voorkomend geval beroept de vervoerder zich op:
-

zijn ervaring,
gegevens over incidenten met gelijksoortige leidingen,
nationale en internationale databanken over incidenten,
erkende publicaties.

De vervoerder bepaalt relevante integriteitsaspecten op basis van voornoemde analyse.
Deze dienen als inputgegevens voor de PIMS-programma's (zie verder 7.3 en 7.4).
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7.3 Voorbereiding van de PIMS-programma’s
De vervoerder beschikt over methodologieën die hem in staat stellen om de vastgelegde
risico's te beheren. Voor deze methodologieën, zie 7.4.2.
Deze zijn gebaseerd op:
-

eisen uit wet-/regelgeving,
interne of met andere vervoerders gedeelde ervaring,
nationale, Europese of internationale normen,
codes voor goede praktijken,
(industriële) sectorrichtlijnen.

Met behulp van deze methodologieën zal de vervoerder programma's en toelatingscriteria
opstellen.
De doelstellingen van deze programma's zijn de volgende:
-

de leidingen in een goede staat van werking behouden,
schade aan leidingen voorkomen,
de parameters opmeten die de integriteit van de leidingen bepalen,
de integriteit van de leidingen evalueren,
een vooraf bepaald aantal interventiemaatregelen treffen bij detectie van een
onregelmatigheid,
gegevens verzamelen voor het SMS en het PIMS.

De vervoerder registreert de vooruitgang van deze programma's.
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7.4 Toepassing van de integriteitsprogramma ‘s
7.4.1 Gegevens verzamelen
De vervoerder verzamelt gegevens en informatie volgens de vastgelegde PIMSprogramma's. De vervoerder specificeert:
- het type,
- het aantal,
- de kwaliteit van de gegevens,
die nodig zijn om de integriteit van de leiding te beoordelen.
De vervoerder kan ook gegevens verzamelen volgens de wettelijke voorschriften en de
decreten, de technische voorschriften en de normen die van toepassing zijn op het
verzamelen en het documenteren van gegevens.
De vervoerder bepaalt de gegevensbronnen (intern of extern). Deze dienen betrekking te
hebben op zowel de ontwerpfase als de bouwfase. De vervoerder definieert de acties die
nodig zijn om de vereiste gegevens te genereren vanuit deze bronnen.
Wanneer de gegevens ontoereikend of van slechte kwaliteit zijn, dienen er bij de beoordeling
van de integriteit conservatieve hypothesen te worden gehanteerd.
Alle gegevens en verslagen die worden gebruikt bij de beoordeling van de integriteit worden
op een correcte manier opgeslagen en toegankelijk (beschikbaar) gemaakt tijdens de
beoordeling van de integriteit.
Gegevens over geografische locaties van de leidingen kunnen via een geografisch informatie
systeem toegankelijk worden gemaakt.
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7.4.2 Methodes voor het veiligstellen van en toezicht op de integriteit van de leiding
7.4.2.1 Typische methodologieën

De typische methodologieën voor het veiligstellen van en toezicht op de integriteit van de
leiding zijn:
Toezicht op en inspectie van het leidingtracé

Toezicht op de operationele parameters

vanuit de lucht
per voertuig
te voet
Druk
Temperatuur
Toezicht op de kwaliteit van gas of ander
product

Toezicht op de prestaties van de kathodische
bescherming
Onderhoud
Inspectie van de leiding

Inwendige inspectie
Rechtstreekse evaluatie
Onrechtstreekse evaluatie

Geologische peiling
Toezicht op (toegestane) werken in de nabijheid
van leidingen
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7.4.2.2 Toezicht op en inspectie van het leidingtracé
De belangrijkste doelstelling van het toezicht op het leidingtracé is om interferentie door
derden te voorkomen.
De belangrijkste doelstelling van de inspectie van het leidingtracé is om de inneming van de
leidingen te controleren.
Daarnaast zijn deze activiteiten ook bedoeld om lekken te detecteren.
De vervoerder dient bijgevolg toezicht te houden op de omgeving van de leiding en deze te
inspecteren om:
a) na te gaan of er zich in de nabijheid van de leiding ongeoorloofde voorwerpen
bevinden of zich ongeoorloofde activiteiten afspelen,
- na te gaan of er aanwijzingen zijn van veranderingen in het grondprofiel,
b) de bakens te controleren.
De vervoerder inspecteert ook specifieke punten (oevers, bovengrondse oversteken,
zandafgravingen, enz.).
De vervoerder beschikt over een doeltreffend communicatieproces tussen de
belanghebbenden over de lokalisatie van zijn leidingen bij activiteiten zoals uitgravingen en
nieuwe ontwikkelingen in de nabijheid van de leiding.
Voorbeelden van belanghebbenden zijn aannemers, eigenaars, gemeenten, buurtbewoners,
enz.
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7.4.2.3 Toezicht op de operationele parameters
Het toezicht op de operationele parameters ziet toe op de primaire parameters die de
exploitatie en de integriteit beïnvloeden. Typische operationele parameters zijn:
- de bedrijfsdruk,
- de kwaliteit van het vervoerd product,
- het debiet van het vervoerd product,
- signalen van detectiesystemen,
- de bedrijfstemperatuur.
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7.4.2.4 Toezicht op de prestaties van de kathodische bescherming
De vervoerder beschermt zijn ondergrondse leidingen tegen externe corrosie door middel
van kathodische bescherming.
De doeltreffendheid van de kathodische bescherming wordt regelmatig gecontroleerd,
De gegevens van het toezicht op de prestaties van de kathodische bescherming worden op
een correcte manier bewaard.
Voorbeelden:
- operationele gegevens over de stroomonttrekking- en ontkoppelingstoestellen,
- metingen on/off-potentiaal,
- gangbare leidingmetingen,
- metingen op de kokers.
Indien nodig, controleert de vervoerder de gegevens van kathodische bescherming en houdt
er rekening mee in het evaluatieproces van de integriteit.
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7.4.2.5 Onderhoud
De vervoerder plant de onderhoudswerkzaamheden en voert deze uit rekening houdend
met de risico's voor de integriteit van de leidingen.
Het resultaat van onderhoudswerken die gevolgen hebben voor de integriteit van de leiding
(zoals reparaties) worden gedocumenteerd en in aanmerking genomen bij het
evaluatieproces van de integriteit.
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7.4.2.6 Inspectie van de pipelines
De vervoerder volgt zijn programma en planning voor de inspectie van de leidingen en voert
inspectiehandelingen uit die kunnen bestaan uit:
- een inwendige inspectie of ILI (in-line inspection)
- een rechtstreekse of onrechtstreekse evaluatie.
Hieronder (§ 7.4.2.6.1 en § 7.4.2.6.2) volgt een opsomming van de verschillende types
technische inspecties/evaluaties.
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7.4.2.6.1 Inwendige inspectie

De vervoerder bepaalt:
- welke leidingen door middel van een inwendige inspectie worden geïnspecteerd,
- het type meettechniek en de vereiste resolutie,
- de inspectie-intervallen.
De keuze van een bepaalde meettechniek wordt gestaafd met betrekking tot de
geïdentificeerde risico's voor de integriteit van de leiding.
Met het oog op doeltreffende en veilige inwendige inspectie houdt de vervoerder rekening
onder anderen met de volgende parameters:
a) limieten van het debiet van het product,
b) maximaal toegelaten afwijking van de buisdiameter,
c) toegestane ovaalvormigheid,
d) minimale buigstraal,
e) afsluiters,
f) T-stukken en andere componenten.
De volgende technieken zijn toepasbaar voor inwendige inspecties:
-

magnetic flux leakage (MFL),

-

ultrasonic testing (UT),

-

electromagnetic acoustic transducer (EMAT),

-

geometrische tools (bv. calliper pigs).
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7.4.2.6.2 Rechtstreekse of onrechtstreekse evaluatie

De vervoerder inspecteert de leidingen die niet inwendig kunnen worden geïnspecteerd,
ofwel via rechtstreekse ofwel via onrechtstreekse evaluatie.
De types van rechtstreekse of onrechtstreekse evaluatie zijn de volgende:
-

external corrosion direct assessment (ECDA ),

-

internal corrosion direct assessment (ICDA ),

-

stress corrosion cracking direct assessment (SCCDA ),

-

metingen van de kathodische bescherming (onrechtstreekse evaluatie op basis van
campagnes met elektrische metingen)
o direct current voltage gradient (DCVG),
o

Pearson,

o

close interval potential survey (CIPS),

-

hydraulische test,

-

pneumatische test.
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7.4.2.7 Geologische peilingen
In specifieke zones waar grondbewegingen kunnen voorkomen, overweegt de vervoerder
de volgende acties:
- geologische peilingen,
- toezicht op de 'spanning' en verplaatsing van de leidingen,
- toezicht op grondverplaatsingen.
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7.4.2.8 Toezicht op (toegestane) activiteiten in de nabijheid van leidingen
De vervoerder overweegt toezicht op de leidingen bij graafwerken, bouwwerken of andere
gebeurtenissen in de buurt van de leidingen om schade aan de leidingen te verkomen.
Vooral de communicatie met derden, de markering van de leiding en de periode van
aanwezigheid van de vervoerder tijdens de werken worden overwogen.
De graad van toezicht, de informatieverschaffing en de wijze waarop de leiding wordt
gemarkeerd, houden rekening met de waargenomen risico's evenals de wettelijke
verplichtingen van derden.
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7.5 Assessment van de integriteit
Deze fase omvat de beoordeling van de resultaten uit de in 7.3 bepaalde programma's en de
vergelijking van deze resultaten met de doelstellingen en toelatingscriteria om de
doeltreffendheid van het PIMS te verifiëren.
Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de volgende elementen:
-

de procedures,
de technische voorschriften,
de technische tools.

De evaluatie behandelt de volgende elementen:
-

de voortgang van de activiteiten voor het veiligstellen van en het toezicht op de
integriteit van de leidingen, zoals bepaald in de PIMS-programma's,
de evaluatie van de verzamelde gegevens om de kwaliteit en consistentie ervan te
verifiëren,
de incidenten op de leidingen,
de registratie van de resultaten van alle voornoemde activiteiten,
de evaluatiemodellen en indien nodig de toelatingscriteria voor de analyse van de
resultaten van deze activiteiten.
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7.6 Mitigatie
7.6.1 Algemeen
De mitigatiefase heeft tot doel een interventieprogramma op te stellen. Dit omvat in
voorkomend geval:
-

herstellingen of wijzigingen aan de leiding,
aanpassingen aan de omgeving rond de leiding,
verbeteringen aan het PIMS identificeren en implementeren.
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7.6.2 Herstellingen en wijzigingen
De vervoerder beschikt over herstellingsprocedures. Deze schrijven hersteltechnieken voor
volgens de ernst van het defect of de schade. Ook de veilige uitvoering van herstellings- of
wijzigingswerken dient aan bod te komen.
De herstellingen dienen de verwachte integriteit van de leiding te herstellen op de plaats
waar het defect of de schade is opgetreden.
Defecten of schade worden als volgt onderverdeeld:

Categorie defect
Leidingwand
Leidingbekleding
Verlies van steun
Beweging

Voorbeelden
Corrosie, barsten, deuken, groeven,
verdunningen, lasfouten
Onthechting bekleding, open gebreken
Uitbreiding van de leiding
Plastische vervorming

Een wijziging aan de leiding of aan de omgeving kan nodig zijn:
-

-

wanneer de beschikbare inspectiemethodes voor het betreffende risico niet toepasbaar
zijn op de betrokken leiding
o Voorbeeld: detectie van barsten in een niet-schraapbare leiding.
wanneer bepaalde risico's niet doeltreffend kunnen worden behandeld via
onderhoudswerken
o Voorbeeld: een verandering in de omgeving na de ontwerpfase, bv.
grondverzakking of andere geologische activiteiten
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7.6.3 Aanpassing van de bedrijfsomstandigheden
7.6.3.1 Algemeen
De vervoerder overweegt een aanpassing van de bedrijfsomstandigheden indien dit nodig
blijkt voor de handhaving van de integriteit van de leiding.
-

Voorbeeld van bedrijfsomstandigheden: bedrijfsdruk, temperatuur, enz.

7.6.3.2 Preventieve handelingen en systemen
Bepaalde incidenten, defecten of soorten schade kunnen worden voorkomen door verdere
verbeteringen aan de procedures en technische systemen.
De vervoerder beschikt daarom over een onderzoeksproces om verbeteringen aan de PIMSprocedures te identificeren en te implementeren. Deze verbeteringen hebben betrekking
op:
a) de 'interne normen' voor ontwerp en bouw,
b) de operationele procedures en procedures voor onderhoud en inspectie,
c) de preventieactiviteiten en -systemen in het kader van de mitigatiefase.
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2. Technische Code SMS –
Management review
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De normeis "Management review"

-

-

-

Door wie: de directie van elke vervoerder
Hoe: evaluatie van de uitgevoerde activiteiten in het kader van de
integriteit van de vervoersinstallaties, samengevat in een jaarlijkse
balans
Frequentie: 1 keer per jaar
Resultaat: verslag managementreview en actieplan

Ter herinnering
De vervoerder controleert op vastgestelde tijdstippen de prestaties van het SMS om zich
ervan te verzekeren dat het geschikt en doeltreffend blijft. De management review zorgt
voor de nodige informatie zodat het topmanagement deze controle kan uitvoeren.
Deze review wordt gedocumenteerd en geregistreerd, en omvat:
a)
b)
c)
d)

de prestaties van het SMS volgens de KPI's,
de auditresultaten en conformiteitsbeoordelingen volgens de vereisten van het SMS,
de communicatie met derden, met inbegrip van klachten,
de status van de corrigerende en preventieve maatregelen ter beperking en
voorkoming van niet-conformiteiten,
e) de status van de opvolgingsmaatregelen uit vorige management reviews,
f) de veranderingen, met inbegrip van ontwikkelingen inzake wettelijke en andere
eisen inzake integriteitsaspecten,
g) de definitie van nieuwe verbeterprogramma's, met inbegrip van
verantwoordelijkheden, termijnen en terbeschikkingstelling van middelen (punt 3.3).
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3. Technische code SMS
Externe audit
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1. Schema van de externe audits
1.1 Algemeen geval voor de nieuwe installaties
De vervoerder moet een SMS invoeren conform deze technische code uiterlijk bij de
start van de exploitatie van zijn eerste vervoersinstallatie. Hij onderwerpt dit aan een
externe audit binnen het jaar dat volgt op de start van de exploitatie van zijn eerste
vervoersinstallatie en vervolgens om de vijf (5) jaar.
1.2 Overgangsperiode voor de bestaande installaties
Voor de bestaande installaties bepaalt het KB van XXXXXX6 een overgangsperiode van
vijf jaar vanaf de inwerkingtreding ervan waarin de vervoerder een SMS conform deze
technische code moet invoeren.
Tijdens die periode brengt de vervoerder jaarlijks verslag uit aan de Administratie voor
Kwaliteit en Veiligheid evenals de Administratie voor Energie over de vorderingsstaat
van het SMS inzake de bestaande installaties, uiterlijk op elke verjaardag van de
inwerkingtreding van het KB van XXXXXX.
Voor de vijfde verjaardag van de inwerkingtreding van het KB van XXXXXX onderwerpt
de vervoerder het SMS op eigen kosten aan een eerste externe audit om na te gaan of
het voldoet aan de vereisten van deze technische code, en vervolgens minstens om de
vijf (5) jaar.
De auditresultaten worden ter beschikking gehouden van de aangestelde ambtenaren
van de Administratie voor Energie en de Administratie voor Kwaliteit en Veiligheid. Deze
ambtenaren mogen de houder van de vervoersvergunning te allen tijde een bijkomende
audit opleggen.

2. Initiële audit
De initiële audit duurt maximaal 3 dagen en wordt ter plaatse bij de vervoerder
uitgevoerd. De duur van de audit houdt verband met grootte van de vervoerder
Inhoud audit:
De externe auditor evalueert de conformiteit van het SMS van de vervoerder met deze
technische code.
Hij bekijkt de activiteiten op de werkvloer.

6

KB betreffende de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van
vervoersinstallaties
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Hij onderzoekt ook het verslag van het management review van het vorige jaar.
Hij stelt het verslag van de audit op, inclusief de gebreken die hij tijdens zijn verificaties
vastgesteld heeft. Deze gebreken worden door de vervoerder in acties vertaald in een
actieplan.
Deze acties zullen door de externe auditor geverifieerd worden bij al zijn bezoeken.

3. Opvolgingsaudits
Een opvolgingsaudit verloopt analoog aan de initiële audit en vindt om de vijf jaar plaats.

Iedere opvolgingsaudit duurt maximaal 3 dagen en wordt ter plaatse bij de vervoerder
uitgevoerd. De duur van de audit houdt verband met groote van de vervoerder

De externe auditor evalueert de conformiteit van het SMS van de vervoerder met deze
technische code
Hij bekijkt de activiteiten op de werkvloer.
De externe auditeur bekijkt eveneens het verslag van de management review van het
vorige jaar.
Hij controleert de naleving van het actieplan dat de vervoerder voor de afgelopen
periode heeft opgesteld.
Hij stelt een opvolgingsverslag op. De vastgestelde gebreken worden door de vervoerder
in acties binnen het actieplan vertaald.
Deze acties worden door de externe auditor geverifieerd bij al zijn bezoeken.
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4. Certificatie-instelling en kwalificaties van de
externe auditor
a) De certificatie-instelling die de externe auditor aanstelt, moet erkend zijn volgens de
norm NBN EN ISO/IEC 17021 door het Belgische accreditatiesysteem ingevoerd door
de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor certificatie
en controle, evenals de testlaboratoria of door een gelijkwaardige accreditatieinstelling binnen de Europese economische ruimte voor de referentiekaders ISO
9001, ISO 14001 of OHSAS 18001.
b) De externe auditor moet als third party assessor managementsystems erkend zijn.
Hij moet ten minste aan 5 externe audits actief deelgenomen hebben, in verband
met infrastructuursbeheer.
c) Controleorganismen actief in het proces van de vervoerder kunnen niet worden

geselecteerd als externe auditor.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juin 2017 tot goedkeuring
van de Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het
vervoer door middel van leidingen.

De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

Marie Christine MARGHEM.
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