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Introductie



Vergroeningsuitdaging (NRMM eisen) 



 3 configuraties:

• Dual fueled schip  (85% LNG en 15% diesel) 

o Relatief grote LNG motor met een kleinere diesel motor. 

• Dual fuel / pilot diesel motor (99% LNG en 1% diesel)

• LNG-elektrisch motor (100% LNG) 

Stand van de LNG techniek



 Voor een deel van de vloot is LNG een oplossing om 
te voldoen aan NRMM Stage V met een positieve 
business case

 Omvang van de investering hangt af van een aantal 
factoren, waaronder:

o Type schip

o Nieuwbouw of ombouw

o Type aandrijving (Dual Fuel of LNG-elektrisch) 

o Grootte tank en locatie van de tank (bovendeks of onderdeks)

 Gemiddeld genomen is de investering ≥ €1,2mln

De investering



 De LNG-prijs in 4 scenario’s

• Scenario 'Low Oil Price‘:  € 0,05 voordeel per liter

• Scenario '450‘: € 0,17 voordeel per liter

• Scenario 'current policies‘: € 0,27 voordeel per liter

• Scenario 'new policies‘: € 0,35 voordeel per liter

Het terugverdienpotentieel



 Met een jaarlijks verbruik van 500m3 levert dit voor 
ieder scenario de volgende besparing op:

• Scenario 'Low Oil Price‘:  € 25.000

• Scenario '450‘: € 85.000

• Scenario 'current policies‘: € 135.000

• Scenario 'new policies‘: € 175.000

Het terugverdienpotentieel



Financieringsmogelijkheden

Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport



 Projectpartners zijn bekende gezichten in de 
binnenvaart:

Breakthrough LNG deployment in 

Inland Waterway Transport



 EU project

• Doelstelling: 4 bunkerstations, 6 LNG aangedreven 
schepen en studies 

 50% subsidie 

Breakthrough LNG deployment in Inland

Waterway Transport



 Wat is de grootste Driver?

 Wat is de grootste Barrière? 

 Wat is het omslagpunt, wanneer zouden jullie 
wel over willen gaan op LNG?

Drivers & Barrières voor LNG?


