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Onderzoeken
De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid heeft binnen de sector 
scheepvaart de wettelijke plicht 
tot het onderzoeken van ernstige 
en zeer ernstige voorvallen met 
betrokkenheid van Nederlandse 
zeeschepen. Daarnaast geldt de 
verplichting tot het onderzoeken 
van ernstige en zeer ernstige 
voorvallen met of aan boord van 
zeeschepen in de Nederlandse 
territoriale wateren. De Onder-
zoeksraad voert deze onderzoeken 
uit in overeenstemming met de 
Rijkswet Onderzoeksraad voor 
veiligheid en EU verordening 
2009/18/EC van het Europees 
Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 23 april 2009, 
inzake onderzoek en het voorko-
men van maritieme ongevallen. 
Wanneer de Onderzoeksraad 
besluit dat bij ernstige incidenten 
geen sprake is van structurele 
veiligheidstekorten, volstaat een 
beschrijving van het voorval. 
Het voornaamste doel van de 
Onderzoeksraad is het voorkomen 
van ongevallen of de gevolgen 
daarvan te beperken door lessen 
te trekken en aanbevelingen 
te formuleren. Onderzoek naar 
schuld of aansprakelijkheid maakt 
nadrukkelijk geen onderdeel 
uit van het onderzoek door de 
Onderzoeksraad.

Rapportage Ongevallen 
Scheepvaart

Werken aan boord van schepen is niet zonder gevaar. De werkzaamheden 
die gekoppeld zijn aan het laden en lossen van schepen behoren tot de 
meest risicovolle activiteiten in de scheepvaart. Bemanningsleden die 
zich hiermee bezig houden bevinden zich continu in een veranderende 
werkomgeving waarbij zware objecten en materieel voortdurend in 
beweging zijn. 

In deze ROS wordt nader ingegaan op het thema “Veiligheid bij 
ladingoperaties”. Er wordt inzicht gegeven in risico verhogende factoren 
en de noodzaak van permanent fysiek toezicht op de werkomgeving en het 
veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Er wordt daarbij in grote lijnen geschetst hoe de formele 
verantwoordelijkheid is geregeld en welke knelpunten daarbij voor kunnen 
komen. Daarnaast wordt er ingegaan op het belang van samenwerking 
tussen alle partijen die bij ladingoperaties betrokken zijn, met als doel het 
vergroten van de veiligheid. Dat belang is er, ook wanneer er geen wetten 
en regels bestaan die dat eisen. 

Jeroen Dijsselbloem
Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

november 2018 - mei 2019
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Veiligheid bij 
ladingoperaties 

Op 30 december 2016 vond aan boord van een 
Nederlands zeeschip tijdens het lossen van containers 
een dodelijk ongeval plaats. Een bemanningslid was bezig 
met het losmaken van containers zodat die gelost konden 
worden. Tijdens deze werkzaamheden is hij overboord 
gevallen. De Onderzoeksraad onderzocht dit ongeval en 
publiceerde in januari 2019 het rapport ‘Dodelijk ongeval 
tijdens lossen in Moerdijk – Lessen uit het ongeval aan 
boord van de A2B Future’. 

Dit ongeval is, samen met eerder door de 
Onderzoeksraad onderzochte ongevallen, aanleiding om 
in deze Rapportage Ongevallen Scheepvaart (ROS) 
aandacht te vragen voor arbeidsongevallen tijdens het 
laden en lossen aan boord van zeeschepen. Daaronder 
vallen ook werkzaamheden aan of met lading en 
werkzaamheden gerelateerd aan het laden en lossen, 
zoals het werken met kranen, het zeevast zetten en 
losmaken van lading, het openen en sluiten van luiken, het 
schoonmaken van ruim en dennen (coamings) en het 
verplaatsen van schotten (bulkheads).

Een analyse van de ongevallen die vanaf 1 januari 2016 bij 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn gemeld, laat zien 
dat er bij laden en lossen in totaal 35 ongevallen zijn 
geweest (zie figuur 1). Bij zestien van deze ongevallen 
raakten bemanningsleden ernstig gewond. Ook waren er 
bij zes verschillende ongevallen zes dodelijke slachtoffers 
te betreuren. Alle voorvallen met dodelijke slachtoffers 
zijn door de Onderzoeksraad onderzocht. 

Wanneer de cijfers van de categorie “laden en lossen” 
worden vergeleken met het totaal aantal arbeids-
ongevallen in dezelfde periode, dan blijkt dat 1 op de 7 
ongevallen gerelateerd zijn aan laden en lossen. Kijkend 
naar ongevallen met een fatale afloop, dan blijkt zelfs dat 
van alle dodelijke ongevallen bijna 40% verband hield met 
het aan of van boord nemen van lading voor en na de reis. 

Laad- en losoperaties kenmerken zich, met uitzondering 
van het beladen van tankers, door het werken met zware 
objecten en zwaar materieel dat in beweging is. Dit vraagt 
om extra alertheid van de bemanning aan boord van het 
schip en havenarbeiders aan de wal. Factoren tijdens deze 
operaties die de risico’s op ongevallen verhogen, zijn 
onder andere:

• Laad- en losactiviteiten in meerdere ruimen tegelijk;
• Werkzaamheden in zones waar wordt geladen of 

gelost, bijvoorbeeld binnen het bereik van de kranen 
en luikenwagens;

• Deklading en andere obstakels die het zicht vanaf de 
kade, kraancabines, de brug en andere plaatsen op 
het dek bemoeilijken of zelfs blokkeren;

• Bewegingen die het schip maakt door het aan boord 
zetten of van boord tillen van lading;

• Tijdsdruk;
• Samenwerking met andere partijen zoals terminals 

en sjorbedrijven, waarbij die samenwerking (deels) 
aan boord plaatsvindt en invloed heeft op het veilig 
werken.

Gevolgen van arbeidsongevallen bij laden/lossen en werkzaamheden aan/met lading, periode 2016 tot mei 2019. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Ladingoperaties aan dek. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Hoe meer van deze factoren van toepassing zijn, hoe 
groter de risico’s en hoe alerter er aan dek, in het ruim en 
aan de wal geopereerd moet worden. Opvallend is dat bij 
vijf van deze zes door de Onderzoeksraad onderzochte 
fatale ongevallen de slachtoffers zich buiten het zicht van 
anderen bevonden.

De noodzaak van goed en permanent fysiek toezicht op 
personen die te midden van de ladingoperaties aan het 
werk zijn, is evident. Het draagt bij aan het veilig uitvoeren 
van werkzaamheden, zeker wanneer de werkomgeving 
voortdurend verandert en in beweging is. Het organiseren 
van en de verantwoordelijkheid voor dat toezicht is 
daarom in het algemeen ook een belangrijk onderdeel 
van wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsveiligheid. 

In de zeevaart dekt die wet- en regelgeving de arbeids-
veiligheid en het daaraan verbonden toezicht niet altijd af. 
Dat wordt vooral duidelijk tijdens laad- en losactiviteiten 
waarbij er interactie is tussen wal en schip. Waar bij het 
ongeval aan boord van de A2B Future zowel de 
bemanning van het Nederlandse zeeschip als de 
medewerkers van de terminal onder dezelfde Nederlandse 
Arbeidsomstandighedenwet vielen, zal dat in buitenlandse 
havens anders zijn. De lokale wet- en regelgeving zal op 
haventerreinen in het buitenland niet gelden aan boord 
van de daar aangemeerde Nederlandse schepen. 
Andersom is de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet 
wel van toepassing op het schip, maar niet op de terminal. 
Een ander voorbeeld is de situatie dat op grond van lokale 
(vakbonds)eisen schepen soms verplicht zijn om 
bijvoorbeeld de scheepskranen te laten bedienen door 

lokaal personeel, zonder dat er duidelijkheid is over de 
achtergrond van dat personeel. 

Toezicht aan boord 
Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het houden van 
toezicht op de arbeid bij de werkgever(s). Aan boord is 
dat in de meeste gevallen de scheepsbeheerder 
(ISM-Manager). Vanzelfsprekend zijn daarom taken die 
betrekking hebben op dit toezicht opgenomen in 
veiligheidsmanagementsystemen en Risico Inventarisaties 
en Evaluaties en de bijbehorende Plannen van Aanpak.  
 
De praktijk wijst uit dat het niet altijd mogelijk is om 
permanent fysiek toezicht te houden. Bemanningsleden 
aan wie dat toezicht als taak wordt toebedeeld, blijken 
daarnaast gelijktijdig andere uitvoerende taken te hebben 
zoals het bijwerken of opmaken van stuwplannen, 
reisvoorbereiding, behandeling van gevaarlijke stoffen, 
monitoren van stabiliteit en diepgangen en aansturing 
van bemanningsleden. Om het op papier georganiseerde 
toezicht goed uit te kunnen voeren zijn meer 
bemanningsleden nodig, zeker als de ligtijd door 
dwingende externe factoren wordt beperkt en er sprake 
is van tijdsdruk. Die capaciteit is er vaak niet aan boord, 
terwijl dit bij het risicovolle laden en lossen juist van 
belang is. 

Capaciteit aan boord 
De capaciteit aan boord is een belangrijke factor bij het 
organiseren en uitvoeren van voldoende toezicht op het 
veilig werken aan boord. De minimale samenstelling van de 
bemanning is vastgelegd in het door de overheid 
afgegeven verplichte Bemanningscertificaat (Minimum Safe 
Manning Document). Als basis voor deze samenstelling 
wordt een door de Scheepsbeheerder opgesteld 
Bemanningsplan ingediend, dat door de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) wordt beoordeeld. Als 
toezicht aan boord, net als andere voor de veiligheid 
kritische werkzaamheden, niet voldoende tot uitdrukking 
komt in de Bemanningsplannen en dus niet in het aantal 
bemanningsleden aan boord, dan zou ILT via het 
Bemanningscertificaat meer bemanning kunnen eisen. 

ILT kan echter niet (mede)verantwoordelijk worden 
gehouden voor een te kleine bemanning aan boord van 
een schip. De regelgeving waarop de bemannings-
samenstelling is gebaseerd is immers zogenaamde 
doelregelgeving. In dit verband betekent dit dat in 
noodzakelijke gevallen het plaatsen van extra bemanning 

bovenop de minimaal verplichte bemanning, een 
verantwoordelijkheid is van de Scheepsbeheerder. 

Rol kapitein 
Naast de overheid en de Scheepsbeheerder heeft ook de 
kapitein een formele bevoegdheid wanneer het gaat om 
voldoende capaciteit voor onder andere het toezicht op 
laden en lossen. Naast de verantwoordelijkheid om 
vastgelegde processen en werkinstructies adequaat uit te 
(laten) voeren, heeft de kapitein de bevoegdheid om van 
zijn Scheepsbeheerder extra bemanning te eisen wanneer 
dat in zijn ogen noodzakelijk is. 

Voorkomen is beter dan genezen 
Permanent fysiek toezicht kan ernstige ongevallen tijdens 
laad- en losactiviteiten voorkomen. Het is daarom van 
groot belang om samen met andere partijen afspraken te 
maken over uit te voeren werkzaamheden, veiligheids-
barrières, toezicht en training, ook als daar niet direct een 
wettelijke verplichting voor te vinden is. 

Deze afspraken gaan verder dan alleen scheeps-
management, overslagterminals en kraandrijvers. De 
manier waarop het werk tijdens laden en lossen is verdeeld, 
hoe complex en risicovol de interactie is en op welke 
manier het toezicht wordt georganiseerd, wordt vaak 
bepaald in de contracten met charteraars, ladingeigenaren 
en verladers. Hoewel dit niet duidelijk in wet- en 
regelgeving is vastgelegd, dragen ook deze partijen een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Door 
een grotere betrokkenheid zouden deze partijen een 
substantiële bijdrage in de veiligheid kunnen leveren. 

Onveilige werksituatie door valgevaar. (Bron: Onderzoeksraad voor 
Veiligheid)
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Ongevalsclassificatie In deze Rapportage Ongevallen Scheepvaart presenteert 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid de beschrijving van 
gemelde voorvallen aan boord van onder Nederlandse 
vlag varende schepen, voorvallen die plaats hebben 
gevonden binnen de Nederlandse territoriale wateren 
en gepubliceerde rapporten in de periode tussen  
1 november 2018 en 1 mei 2019.

Elk ongeval is geclassificeerd naar ernst. De categorieën 
stemmen overeen met EU verordening 2009/EC/18:

Very serious: ongeval met total-loss van een schip, 
dodelijke slachtoffers, of ernstige milieuschade.

Serious: ongeval met een schip dat niet als ‘very serious’ 
geclassificeerd kan worden en waarbij bijvoorbeeld 
brand, een aanvaring, gronding, enz. voorgekomen is, 
waardoor het schip niet verder kan varen of milieuschade 
veroorzaakt. Het na een technische storing 
onmanoeuvreerbaar raken valt ook onder deze categorie, 
als het schip vervolgens met assistentie naar een haven 
gebracht moet worden. 

Less serious: ongeval dat niet als ‘very serious’ of ‘serious’ 
gekwalificeerd kan worden.

Marine incident: een gebeurtenis, of serie 
gebeurtenissen, anders dan een ongeval, dat heeft 
plaatsgevonden verbonden aan scheepsoperaties, dat de 
veiligheid van het schip, een opvarende of het milieu in 
gevaar bracht, of in gevaar zou hebben gebracht als het 
niet gecorrigeerd zou zijn. 

Serious injury: letsel opgelopen door een persoon, 
waardoor de persoon langer dan 72 uur arbeids-
ongeschikt is, binnen zeven dagen na de datum waarop 
het ongeval plaatsvond.

In deze rapportage staan de voorvallen opgenomen uit 
de categorieën: very serious, serious en serious injury. 
Behalve de gegevens over de rapportageperiode is dit 
keer ook een meerjarig overzicht opgenomen. Daarmee 
ontstaat meer inzicht in trends. 

Arbeidsongevallen nemen in de volgende figuren een 
prominente plaats in. Het voorkomen van 
arbeidsongevallen is in de (internationale) regels 
eveneens een prominente plaats toebedeeld. Het 
Internationale Maritieme Arbeidsverdrag (MLC 2006), 
waarin dit is opgenomen, wordt naast het SOLAS-verdrag, 
het Marpol-verdrag en het STCW-verdrag beschouwd als 
de vierde pijler van de maritieme regelgeving van 
toepassing aan boord van zeeschepen. MLC 2006 is 
opgesteld onder de vlag van de International Labour 
Organisation (ILO).

Ernstige en zeer ernstige ongevallen zeevaart, periode november 2018 tot mei 2019. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Meer inzicht in de aard van deze ongevallen kan helpen 
bij het versterken van het veiligheidsbesef onder 
werkgevers, werknemers en andere partijen in de 
maritieme sector. Daarom worden in deze rapportage in 
figuur 6 de arbeidsongevallen weergegeven op basis van 
de oorzaken van letsel.
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Arbeidsongevallen gekoppeld aan oorzaak van letsel, zeevaart, periode 2016 tot mei 2019. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Ernstige en zeer ernstige ongevallen zeevaart, periode 2016 tot mei 2019. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Gepubliceerde  
Rapporten

Dodelijk ongeval tijdens lossen, A2B 
Future, Moerdijk, 30 december 2016

Op 30 december 2016 viel een bemanningslid van het 
Nederlandse containerschip A2B Future overboord. Het 
schip lag op dat moment gemeerd in de centrale 
insteekhaven van Moerdijk. Het bemanningslid was bezig 
met het losmaken van containers zodat die gelost konden 
worden. Tijdens deze werkzaamheden is hij overboord 
gevallen. De tweede stuurman heeft de matroos niet zien 
vallen, maar zag een persoon in het water die moeite had 
met boven water blijven. Kort daarna is de persoon niet 
meer boven water gekomen.

Direct na het ongeval kwam, met assistentie van diverse 
vaartuigen en hulpdiensten, een reddingsoperatie op 
gang. Het slachtoffer is na ongeveer 50 minuten zoeken 
gevonden en uit het water gehaald. Hij is vervoerd naar 
het ziekenhuis, waar hij later is overleden.

Het bemanningslid was aan het werk op één van de 
luiken. Door het ontbreken van vaste voorzieningen om 
het valgevaar te beperken (bijvoorbeeld een reling) en het 
ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(bijvoorbeeld een harnas) om de gevolgen van het vallen 
van hoogte te beperken, is het slachtoffer te water 
geraakt. Ten slotte hebben de lage watertemperatuur op 
de dag van het ongeval en het niet dragen van een 
reddingsvest de kans op redding van het slachtoffer in het 
water verkleind.

Bij de laad- en loswerkzaamheden in de haven van 
Moerdijk was er sprake van samenwerking tussen de 
bemanning en walploeg van de containerterminal. In het 
onderzoek werd vastgesteld dat er geen duidelijke en 
consistente afspraken waren over deze samenwerking. 
Hierdoor ontbrak ook een overkoepelende en unieke 
toezicht- en verantwoordelijkheidsrol. Het onderzoek gaf 
aanleiding te twijfelen aan het veiligheidsbesef op het 
managementniveau. Door het ontbreken van toezicht op 
de uitvoering op de werkvloer, werd effectief aan de 
werkvloer overgelaten om geconstateerde 
veiligheidsrisico’s weg te nemen. Het onderzoek liet zien 
dat dit kon resulteren in een eigen invulling van 
werkzaamheden zonder dat daarbij een gezamenlijk 
veiligheidsperspectief werd nagestreefd.

Classificatie:  Very Serious

Het volledige rapport vindt u op onze website.

A2B Future met indicatie van de valhoogte. (Bron: Onderzoeksraad 
voor Veiligheid)

https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/13415/fatal-accident-during-unloading-in-moerdijk-%E2%80%93-lessons-learned-from
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Aanvaring met windmolen, VOS Stone, 
Baltische Zee, 10 april 2018 

Het Nederlandse gevlagde offshore bevoorradingsschip 
VOS STONE kwam op 10 april 2018 in aanvaring met een 
in aanbouw zijnde windmolen. De aanvaring vond plaats 
in de Baltische Zee in het windmolenpark AOWF, dat zich 
bevond ongeveer halverwege tussen Sassnitz in Duitsland 
en het eiland Bornholm.

Omdat het weer verslechterde werden vlak voor de 
aanvaring een aantal constructiewerkers van de 
windmolen afgehaald. Vlak na het vertrek bij de 
windmolen besloot de kapitein om een noodstuursysteem 
te testen. Dit leidde tot een situatie waarin het schip 
onbestuurbaar werd en waarbij het schip door wind en 
golven terug richting de windmolen verdaagde. De eerste 
stuurman slaagde erin om de controle over het schip te 
herstellen maar het was niet op tijd om de aanvaring  
te voorkomen. 

De windmolen liep weinig schade op, in tegenstelling tot 
de VOS STONE. Het schip moest voor reparaties naar een 
scheepswerf. Aan boord van de VOS STONE raakten drie 
bemanningsleden licht gewond. 

Classificatie:  Serious

Het ongeval werd onderzocht door de Duitse 
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU). Het 
rapport vindt u op de website van BSU. 

Overleden na val van hoogte, Simon 
Stevin, Zeebrugge, 28 januari 2019 

Op maandag 28 januari 2019 was het onder Luxemburg 
vlag varende zeeschip SIMON STEVIN afgemeerd in de 
haven van Zeebrugge. Het schip was een met een valpijp 
uitgeruste stenenstorter (Fall Pipe Rockdumping Vessel) 
en het lag voor onderhoud in de haven. Het valpijp-
systeem werd die dag getest.

Het terugzetten van secties van de valpijp in de opslag 
verliep normaal gesproken automatisch maar daarbij 
moest op het dek waar de opslag zich bevond, wel 
handmatig een reling worden open gezet. Deze reling 
was ter bescherming tegen vallen vanaf dat dek naar het 
hoofddek, ongeveer 12 meter lager. 

Tijdens de test faalde het systeem waardoor het 
noodzakelijk was om de in de kraan hangende sectie op 
handbediening van de kraan op de plek te zetten. Om de 
kraan terug te schakelen naar automatisch moest deze 
eerst naar de zogenaamde wachtpositie worden gereden. 
Deze positie bevond zich vlak bij de openstaande reling.

De Nederlandse bemanningslid dat de kraan bediende 
liep, samen met een leerling, achteruit mee met de kraan 
om de kraan tijdens het rijden goed te kunnen 
observeren. Ze hadden niet in de gaten dat ze bij het 
einde van het dek kwamen. Een val van het Nederlandse 
bemanningslid naar het 12 meter lager gelegen dek was 
het gevolg. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van 
de Federale instantie voor Onderzoek van 
Scheepvaartongevallen (FOSO) in België. Daarbij werden 
verschillende veiligheidstekorten geconstateerd. 
Daarnaast werden de maatregelen die door de reder 
werden genomen in het rapport opgenomen.

Classificatie:  Very Serious

Het rapport vindt u op de website van FOD Mobiliteit.

Rectificatie en nadere aanvulling: 
Ongeval in de laadpijp, Scelveringhe, 
Esbjerg (Denemarken), 17 maart 2017

Op 17 maart 2017 verongelukte een bemanningslid aan 
boord van de Nederlandse sleephopperzuiger 
Scelveringhe terwijl het schip vanuit de haven van 
Esbjerg, Denemarken, op weg was naar haar laadgebied 
op de Noordzee. Toen op de brug de waterpomp werd 
gestart om meer zeewater in het ruim te pompen om het 
schip wat rustiger op de golven te laten bewegen, 
spoelde een bemanningslid dat met laswerkzaamheden 
bezig was met het zeewater mee het ruim in. Het 
slachtoffer verdronk uiteindelijk in het ruim. Een tweede 
bemanningslid, dat ook bezig was in de laadpijp, kon zich 
vastgrijpen en overleefde het ongeval.

In de ROS, editie 8, werd op pagina 8 aandacht besteed 
aan het onderzoeksrapport dat naar aanleiding van een 
dodelijk ongeval aan boord van de Scelveringhe door  
de Onderzoeksraad op 14 november 2018 
werd gepubliceerd. 

Om redenen die ook uit het onderzoek niet naar voren 
zijn gekomen heeft het slachtoffer samen met een tweede 
lasser werkzaamheden in de laadpijp van de 
laadinstallatie verricht, terwijl men hier op de brug niet 
van op de hoogte was en daartoe geen opdracht 
gegeven was. Dit laatste is in de vorige ROS en het 
rapport per abuis niet opgenomen.

https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/EN/Investigation_Report/2019/Investigation_Report_118_18.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://mobilit.belgium.be/nl/resource/report_simon_stevin
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Gestarte 
onderzoeken

Dode bij ongeval tijdens tenderen,  
Cook Islands kust, 07 november 2018

Aan boord van een Nederlands passagiersschip is op  
7 november 2018 een passagier overleden nadat deze is 
gevallen bij het uitstappen van de tender. De passagier is 
beklemd geraakt tussen de tender en platform en is in het 
water gevallen. De bemanning kon de passagier heel snel 
weer op het platform trekken en de passagier was op dat 
moment nog bij bewustzijn. Kort daarop is de passagier 
buiten bewustzijn geraakt en is het medisch respons team 
(dat al gealarmeerd was) begonnen met reanimatie. De 
reanimatie mocht niet meer baten en kort daarna is de 
passagier overleden. 

In het onderzoek wordt in overeenstemming met de 
internationale afspraken samengewerkt met de United 
States Coast Guard en de maritieme onderzoeksinstantie 
van de Cook Islands.

Classificatie:  Very Serious

Verliezen van containers, Noordzee ter 
hoogte van Terschelling, 01 januari 2019

In de late avond van 1 januari 2019 en de vroege ochtend 
van 2 januari 2019 verloor een onder Panamese vlag 
varend containerschip ongeveer 340 van zijn containers 
terwijl het onderweg was naar het Duitse Bremerhaven. 
Het schip voer op dat moment in het verkeersscheidings-
stelsel “Terschelling-German Bight” dat ten noorden van 
de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden ligt. 

Het schip heeft zijn reis naar Bremerhaven vervolgd en 
heeft daar een groot gedeelte van de resterende lading 
gelost. In Gdansk (Polen) heeft het schip de laatste 
containers gelost en is voor het herstellen van de schade 
naar een werf in Noordwest Europa gegaan.

Het verlies van de containers heeft grote impact gehad 
op de Waddeneilanden. Heel veel lading uit de containers 
kwam op de eilanden of in de netten van vissers terecht. 

In het onderzoek wordt in overeenstemming met de 
internationale afspraken samengewerkt met de maritieme 
onderzoeksinstanties van Panama en Duitsland.

Classificatie:  Very Serious

Overboord hangende containers. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Omgevallen containers aan boord. (Bron: Onderzoeksraad voor 
Veiligheid)

Inhoud containers op het strand. (Bron: ANP REMCO DE WAAL)

Man overboord Oostzee. (Bron: Betrokken rederij)

Man overboord in Oostzee, Liepaja,  
01 februari 2019

Op 1 februari 2019 in de middag is er vlak na het vertrek 
uit de haven van Liepaja (Letland) een bemanningslid van 
een Nederlands vrachtschip overboord geraakt. 

Het Nederlandse vrachtschip had lading gelost in de 
haven van Liepaja en was vertrokken voor een korte reis 
naar Klaipeda, Litouwen. Kort na het van boord gaan van 
de loods en het passeren van de havenhoofden werd er 
een schreeuw gehoord en een persoon in het water 
waargenomen. Nadat er alarm geslagen was, is er direct 
een draai ingezet om het bemanningslid terug te vinden 
en met hulp van een loodsboot en twee andere schepen 
werd een SAR-operatie gestart. De zoektocht had geen 
resultaat en met het ondergaan van de zon is de 
zoektocht gestaakt. Mede door de zeer lage 
watertemperatuur van rond de 3 graden Celsius, was de 
overlevingskans gering. Het schip is vervolgens 
teruggekeerd naar de haven van Liepaja.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek 
gestart.

Classificatie:  Very Serious
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Aanvaring Westerschelde, ter hoogte van 
Terneuzen, 01 april 2019

Op 1 april 2019, kort na middernacht, is op de 
Westerschelde ter hoogte van de Put van Terneuzen, een 
Zwitsers riviercruiseschip in aanvaring gekomen met een 
Maltese chemicaliëntanker. Aan boord van het 
passagiersschip bevonden zich 137 passagiers en  
43 bemanningsleden. De chemicaliëntanker was beladen 
met onder meer benzeen, heptaan en methanol. Een 
aantal passagiers raakte lichtgewond en de schade aan 
beide schepen was aanzienlijk. Beide schepen konden na 
de aanvaring zelfstandig afmeren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek 
gestart.

Classificatie:  Serious

Schade Riviercruiseschip. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Gestarte 
onderzoeken

Schade Chemicaliëntanker. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Onderzoek gestart 
door buitenlandse 
autoriteit met 
Nederland als staat 
met een aanmerkelijk 
belang

Aanvaring op het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen, Sluiskil, 30 april 2019

Op 30 april 2019 omstreeks 00.15 uur vond op het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen een zware aanvaring plaatst 
tussen een onder de vlag van Malta varend vrachtschip en 
een onder Singapore vlag varende bulkcarrier. Hierbij was 
ook een sleepboot betrokken De aanvaring vond plaats 
op Nederlands grondgebied. 

De bulkcarrier voer richting Terneuzen en stond op het 
punt de brug tussen Sluiskil en Terneuzen te passeren. 
Het vrachtschip was onderweg naar Gent en was de 
openstaande brug net gepasseerd. 

De bulkcarrier ramde het vrachtschip midscheeps nadat 
het vrachtschip dwars in het vaarwater was gevallen. De 
bulbsteven van de bulkcarrier veroorzaakte zware schade 
waarbij onder andere een gat in het ruim van het 
vrachtschip ontstond. Het ruim liep daarbij vol met water 
en een deel van de lading lijnzaad spoelde het kanaal in. 
Het vrachtschip kon, nadat de schepen los van elkaar 
waren, op eigen kracht afmeren in Sluiskil, waarna met 
behulp van een berger het schip kon worden 
gestabiliseerd. 

Ook de bulkcarrier bleek aan beide zijden van het schip 
scheurtjes opgelopen te hebben, maar kon zonder 
problemen in Terneuzen voor anker worden gebracht. 

De bulkcarrier had ten tijde van het ongeval aan de 
voorzijde assistentie van een onder Belgische vlag 
varende sleepboot. Deze kon op tijd tussen het 
vrachtschip en de bulkcarrier uitkomen, maar verdaagde 
daarbij in de oever en raakte beschadigd. Daarbij kwam 
een minimale hoeveelheid hydrauliekolie vrij. 

Het ongeval wordt onderzocht door de Marine Safety 
Investigation Unit van Malta. De maritieme 
onderzoeksinstanties van Singapore, België en Nederland 
zijn als “staten met een aanmerkelijk belang” betrokken 
bij het onderzoek. 

Classificatie:  Serious
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Incidenten die  
niet uitgebreid  
zijn onderzocht

Aanvaringen

Aanvaring gevolgd door gronding, 
Westerschelde ter hoogte van Nauw van 
Bath, 20 september 2017

Op woensdag 20 september 2017 waren de zeeschepen 
Seatrout (Duits, olietanker) en Usolie (Liberiaans, 
bulkcarrier) uitvarend van de haven van Antwerpen (B) via 
de Schelde / Westerschelde naar de Noordzee. Op de 
Seatrout zat een Nederlandse loods en op de Usolie een 
Vlaamse loods. 

De Seatrout was onbeladen en had een veel hogere 
snelheid dan de Usolie. De Duitse kapitein maakte 
daarom direct kenbaar aan de loods dat hij de Usolie zo 
spoedig mogelijk wilde voorbijlopen. De loods verzond 
hierover in het Nederlands een bericht aan de loods van 
de Usolie via de marifoon, welke bevestigend reageerde. 
De loods schatte in dat de passage zou plaatsvinden nabij 
het Nauw van Bath en hij voorzag hierbij geen problemen 
met aanwezige opvarende zeevaart. 

Vervolgens voer de Seatrout omstreeks 5.40 LT de Usolie 
voorbij, waarbij de Usolie aan stuurboordzijde lag van de 
Seatrout. Op moment van passeren draaide de Usolie 
naar bakboord en raakte de Seatrout in de zij. De Seatrout 
week uit, maar kon de aanvaring niet voorkomen. Als 
gevolg van de aanvaring en de manoeuvre kwam de 
Seatrout buiten de vaargeul terecht waarna het schip in 
het Nauw van Bath aan de grond liep. Er was geen sprake 
van letsel of uitstroom. De schade aan beide schepen was 
beperkt.

Een gezamenlijk feitenonderzoek werd uitgevoerd door 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid samen met de 
maritieme onderzoeksinstanties van Duitsland en de 
België. Nadat de bevindingen uit het vooronderzoek zijn 
besproken door de betrokken onderzoeksinstanties werd 
besloten om geen uitgebreid onderzoek te doen, in 
tegenstelling tot de oorspronkelijke intentie.

Classificatie:  Serious

Aanvaring met Oosterscheldekering, 
Oosterschelde, 05 november 2018

In de vroege ochtend van maandag 5 november 2018 is 
het Nederlandse zeeschip Eemshorn op de 
Oosterschelde in aanvaring gekomen met een pijler van 
de Oosterscheldekering. 

Het betrof een sleephopperzuiger, onderweg van de 
thuishaven Yerseke naar zee via de Roompotsluizen op 
Neeltje Jans. Het schip was leeg en in ballast. 

Het schip is ter hoogte van boei R12-AV in de 
Oosterschelde door de ballenlijn heen gevaren en tegen 
de pijler aangevaren. Daarbij raakte haar voormast 
verstrikt in een hoogspanningskabel en maakte het schip 
een beetje slagzij naar bakboord. Tijdens en voorafgaand 
aan de aanvaring was de stuurman alleen op de brug.

Het wegverkeer werd tijdelijk gestremd en de bemanning 
werd geëvacueerd, met uitzondering van de kapitein. 
Uiteindelijk is het schip zelf losgekomen en naar de haven 
van Neeltje Jans gevaren. Het schip raakte zwaar 
beschadigd. Niemand raakte gewond en er was geen 
sprake van milieuvervuiling. Het ongeval werd door de 
politie onderzocht. 

Classificatie:  Serious

Schade tijdens het afmeren, Szczecin 
(Polen), 09 november 2018

Tijdens het afmeren in de haven van Szczecin (Polen) heeft 
het Nederlandse vrachtschip Lady Alexandra in de 
ochtend van 9 november 2018 schade gevaren. De Lady 
Alexandra was onder loodsbegeleiding en het schip was 
onderweg naar de ligplaats. De weersomstandigheden 
waren rustig bij een variabele wind van 2 Beaufort. In de 
aanloop naar het afmeren werd de snelheid 
teruggebracht naar 4 knopen en werd overgeschakeld van 
de autopilot op handsturen. Na de overschakeling op 
handsturen merkte men dat het schip niet reageerde op 
roerorders. De kapitein nam het roer over van de loods en 
probeerde met behulp van de boegschroef het schip vrij 
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te houden van de kade aan bakboord. Het schip bleef 
echter naar bakboord draaien terwijl men hard stuurboord 
stuurde. Het lukte niet om het schip vrij te houden van de 
kade waardoor het schip uiteindelijk meerder keren met 
de kade in aanvaring kwam en ook een afgemeerd schip 
schampte. 

Na het incident is het schip naar de werf gegaan om de 
schade te laten herstellen en de oorzaak van de 
stuurproblemen te vinden. Uit het technische onderzoek 
bleek dat alle systemen naar behoren functioneerden en 
kon de oorzaak van het incident niet worden vastgesteld.

Classificatie:  Serious

Schade na aanvaring met kade. (Bron: betrokken rederij) 

Aanvaring op zee, Duitse Bocht,  
15 november 2018

In de avond van donderdag 15 november 2018 vond een 
aanvaring plaats tussen het geladen Nederlandse 
zeeschip Eems Cobalt en het lege Turkse zeeschip  
Paksoy 1. Het ongeval vond plaats tijdens de donkere 
uren en net iets minder dan 12 NM Noordwest van 
Borkum, in Duitse wateren.

De Eems Cobalt, die middag vertrokken uit Delfszijl, voer 
noordwaarts en wilde de oostgaande verkeersbaan van 
het Verkeersscheidingsstelsel haaks oversteken om 
vervolgens in de westgaande verkeersbaan richting 
Spanje te varen. De Paksoy 1 voer in de oostgaande baan 
en liep voor de Eems Cobalt over maar maakte plotseling 
een scherpe bocht van 180 graden over stuurboord, waar-
bij ze de Eems Cobalt vol stuurboord midscheeps ramde. 
De bulbsteven van de Paksoy 1 kwam hierbij vast te zitten 
in de Eems Cobalt. 

Niemand raakte gewond en er was geen uitstroom van 
milieuverontreinigende stoffen. 

Beide schepen raakten ernstig beschadigd, maar konden 
uiteindelijk veilig een haven bereiken.

Samen met de Duitse maritieme onderzoeksinstantie 
werd besloten geen onderzoek te starten.

Classificatie:  Serious

Schade Bulbsteven Paksoy 1. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Schade in het ruim Eems Cobalt. (Bron: Onderzoeksraad voor 
Veiligheid)
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Incidenten die 
niet uitgebreid 
zijn onderzocht

Aanvaring in konvooi, Botnische Golf,  
22 januari 2019

Het Nederlandse vrachtschip FWN Solide heeft op 
22 januari 2019 rond 10.00 LT een aanvaring gehad in 
de Botnische golf met de Finse ijsbreker Kontio. Het 
Nederlandse schip voer kort achter de Finse ijsbreker. 
Door miscommunicatie maakte de ijsbreker een andere 
manoeuvre dan verwacht, en lukte het niet meer om een 
aanvaring te voorkomen. Het Nederlandse schip liep 
hierbij een gat in de bulbsteven op, waarbij ballastwater 
wegliep. De FWN Solide is vervolgens aangemeerd in 
Oulo voor reparaties. De Finse ijsbreker liep geen schade 
op en kon verder varen.

Classificatie:  Serious

Aanvaring met kade, Alesund 
(Noorwegen), 23 februari 2019

Het Nederlands gevlagde zeeschip Egbert Wagenborg 
kwam op 23 februari 2019 hard in aanvaring met de kade 
in het Noorse Alesund. Het schip had de dag voor het 
ongeval in de haven plaats moeten maken voor een ander 
schip maar kon door storm en zeegang niet naar zee 
vertrekken. Het ging daarom voor anker buiten de haven. 
Het weer werd zo slecht dat de volgende dag het anker 
begon te krabben. Nadat een nieuwe poging om goed 
voor anker te komen niet was gelukt, werd in overleg met 
de havenautoriteiten besloten het schip weer een 
ligplaats in de haven te geven. De wind in de haven was 
minder hard dan erbuiten, maar op een kritiek moment 
tijdens de afmeerprocedure zorgden windvlagen ervoor 
dat de kapitein controle over het schip verloor. Hij kon 
nog net aanvaring met een ander gemeerd schip 
voorkomen, maar raakte daarna hard de kade. Gevolg was 
substantiële schade 2 meter boven de waterlijn.

Classificatie:  Serious

Aanvaring met vissersscheepje,  
Noordzee nabij IJmuiden, 22 maart 2019

Op 22 maart 2019 in de namiddag had het in Antigua & 
Barbuda gevlagde vrachtschip Celina een aanvaring met 
het Nederlands sportvissersscheepje Jyden. Aan boord 
van het vissersscheepje bevonden zich vijftien personen. 
De aanvaring vond plaats in dichte mist 10-15 NM uit de 
kust van IJmuiden op de Noordzee. De Celina was 
onderweg naar IJmuiden om vanaf daar door te varen 
naar Amsterdam Westhaven. Het vissersscheepje was 
voor de kust aan het vissen, toen vrij plotseling dichte 
mist optrad. De schade aan het vissersscheepje was 
aanzienlijk. Met hulp van een loodsboot heeft het 
scheepje veilig de haven van IJmuiden weten te bereiken. 
Geen van de bemanningsleden en passagiers is gewond 
geraakt. 

Classificatie:  Serious
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Arbeidsongevallen (Occupational Accidents)

Verwonding door wegschieten 
doorsteekpen, Engelse kust,  
30 oktober 2018

Op 30 oktober 2018 heeft aan boord van het vissersvaar-
tuig SCH6-Alida, varende in het kanaal onder de Engelse 
kust, een ongeval plaatsgevonden. Drie bemanningsleden 
waren op het achterdek een net aan het repareren. Het 
komt voor dat men tijdens het repareren van het net, 
lengte aan dek tekort komt om de reparatie goed uit te 
voeren. Kort voor het ongeval had men het net zodanig 
bevestigd dat ze de reparatie goed konden uitvoeren. De 
lijn waarmee het net was vastgezet brak echter, waardoor 
de splitshoorn die gebruikt werd voor de reparatie de 
handen van twee bemanningsleden verwondde. Na het 
toepassen van de eerste hulp heeft het schip koers gezet 
naar Boulogne (F) om de slachtoffers medisch te laten 
behandelen. De lijn waarmee het net nu werd vastgezet om 
te worden gerepareerd, is inmiddels vervangen door een 
lijn van dynema omdat deze een grotere breekkracht heeft. 

Classificatie:  Serious Injury

Val tijdens showrepetitie, Zuid Atlantische 
oceaan, 04 november 2018

Een danseres aan boord van het Nederlandse 
passagiersschip Zaandam was op 4 november 2018 bezig 
met een showrepetitie op het hoofdpodium. Vooraf waren 
de condities waarin het schip voer besproken en was 
afgesproken de sprongen in de show te minimaliseren. 
Terwijl de danseres tegen het einde van de repetitie nog 
een kleine sprong maakte, bewoog het schip ineens 
onverwachts, waardoor de danseres eerder weer op het 
podium landde dan verwacht. Daarbij kwam ze 
ongelukkig op haar rechtervoet terecht, waarbij ze een 
middenvoetsbeentje brak. 

Classificatie:  Serious Injury

Matroos loopt slagaderlijke bloeding op, 
Takoradi (Ghana), 15 november 2018

Het Nederlandse vrachtschip FWN Ruby lag op  
15 november 2018 op de rede van Takoradi in Ghana. Dit 
gebied staat bekend om piraterij. Om die reden had men, 
ter bescherming van het schip en de bemanning, de 
hiervoor gebruikelijke maatregelen genomen zoals het 
aan dek rondom plaatsen van scheermesprikkeldraad. 
Omdat er brandstof gebunkerd moest worden, kreeg een 
matroos de opdracht om het scheermesprikkeldraad 
deels te verwijderen. De matroos droeg hierbij een 
overall, werkhandschoenen, helm, gelaatsmasker en 
veiligheidsschoenen. Toen de matroos een kabel 
doorknipte waarmee het scheermesprikkeldraad aan het 
schip bevestigd was, sprong het scheermes prikkeldraad 
in de richting van zijn arm waardoor hij zich verwondde en 
een slagaderlijke bloeding optrad. Het schip heeft 
vervolgens de haven aangelopen waar de matroos is 
behandeld door een dokter. Als gevolg van zijn 
verwondingen moest de matroos gerepatrieerd worden.

Classificatie:  Serious Injury

Verstapt op luikenwagen,  
04 december 2018

Op 4 december 2018 heeft de derde stuurman van het 
Nederlandse vrachtschip Siegedijk zich verstapt op de 
luiken. Hierbij heeft hij zijn teen gebroken. Het schip lag 
op dat moment in een haven in Libië. 

Classificatie:  Serious Injury

Gebroken been, Atlantische oceaan 
(Mauritanië), 08 december 2018

Zaterdag 8 december 2018, varende nabij Mauritanië, is 
een bemanningslid aan boord van de SCH81-Carolien 
klem komen te zitten op het visverwerkingsdek waarbij hij 
zijn been brak. Op het verwerkingsdek wilde het 
bemanningslid iets uit de sorteermachine pakken, omdat 
er vis klem zat. Hij klom daarvoor op de machine, waarna 
zijn voet weg gleed. Het bemanningslid raakte beklemd 
tussen de stang en de lopende band. 

Het schip heeft koers gezet naar Nouadhibou, wat 
ongeveer vier uur varen was. Eenmaal aangekomen nabij 
Nouadhibou is het slachtoffer met een bootje naar de wal 
gebracht en met de gereed staande ambulance naar het 
ziekenhuis gebracht. Vervolgens is het slachtoffer naar Las 
Palmas gebracht alwaar hij in een ziekenhuis is 
geopereerd. In de loop van de week mocht het slachtoffer 
naar huis.

Classificatie:  Serious Injury

 

 

Plaats van het ongeval aan boord SCH81. (Bron: Betrokken rederij) 
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Incidenten die 
niet uitgebreid 
zijn onderzocht

Val van hoogte, Rotterdam,  
11 december 2018

Op 11 december 2018 is aan boord van de onder Maltese 
vlag varende tanker Seaqueen een bemanningslid 
gewond geraakt toen hij van het schip op de langszij 
liggende bunkerboot is gevallen. De bunkerboot was kort 
voor het ongeval langszij gekomen en was nog bezig met 
het aanmeren. Op het voorschip stonden al een tros en 
een spring vast. Op het achterschip stond een 
bemanningslid te wachten totdat ook daar een tros zou 
worden uitgegeven. 

Het latere slachtoffer haalde op de Seaqueen een 
hieuwlijn door een kluisgat en liep daarna langs de reling 
vanaf het achterschip naar voren. Onderweg kwam het 
slachtoffer langs de (opgeborgen) gangway. Daar waar de 
gangway eindigt, begint de reling maar dat sluit niet 
naadloos op elkaar aan. De hieuwlijn bleef haken en het 
slachtoffer probeerde de hieuwlijn los te krijgen. Daarbij 
leunde hij voorover en toen de hieuwlijn losschoot, viel 
het slachtoffer op het voordek van de bunkerboot, 
ongeveer 9 meter lager. 

Door de bemanning van de bunkerboot werd direct 
eerste hulp verleend. De hulpdiensten zijn direct 
gealarmeerd en het slachtoffer is met een 
traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het 
slachtoffer was op dat moment aanspreekbaar. Navraag 
leerde dat het slachtoffer een gebroken been had en 
gerepatrieerd is. 

Classificatie:  Serious Injury

Gebroken voet, Caribische Zee,  
23 december 2018

Op het Nederlandse passagiersschip Volendam vond op 
23 december 2018 een arbeidsongeval plaats. Een 
Amerikaanse danseres was tijdens repetities op het 
hoofdpodium verkeerd geland en had daarbij haar vijfde 
middenvoetsbeentje van haar linker voet gebroken. Het 
ongeval gebeurde terwijl het schip voer in een ruwe zee 
voor de kust van Colombia. 

Classificatie:  Serious Injury

Bemanningslid loopt handletsel op, 
Noordzee, 07 januari 2019

Een visser aan boord van het Nederlandse visserschip 
ARM7-Jan Senior liep op 7 januari 2019 aan het begin van 
de avond handletsel op tijdens het vissen. Er werd gevist 
op de Noordzee, halverwege tussen Engeland en België. 
Het letsel werd gemeld bij het Belgische MRCC 
Oostende. Door hen werd een medische evacuatie per 
helikopter opgestart. De gewonde visser werd 
overgebracht naar een ziekenhuis in Brugge (B).

Classificatie:  Serious Injury
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Hand verwond, Zuid Chinese zee,  
14 januari 2019

Op 14 januari 2019 was de derde machinist van het 
Nederlandse passagiersschip Westerdam bezig om de 
conditie van een ventilator te controleren. Hij had de 
stroom van de ventilator afgehaald en de ventilator was 
op lage snelheid aan het uitdraaien. De machinist wilde 
de smering van de ventilator bekijken en deze bleek goed 
te werken. Na deze inspectie wilde de machinist de 
beschermkap weer bevestigen, maar kreeg deze niet 
direct goed op zijn plaats. Zijn hand gleed echter uit en 
kwam in de nog langzaam draaiende ventilator terecht. Hij 
was in staat om zelf zijn hand terug te trekken en naar de 
arts van het schip te gaan. Bij het ongeval werd het topje 
van de linker wijsvinger van de machinist geamputeerd en 
brak hij zijn linker wijs- en middelvinger.

Classificatie:  Serious Injury

Beknelling onder vistuig, Stellendam,  
25 januari 2019

De eigenaar van het zeegaande Nederlandse 
vissersvaartuig GO48-Cornelis Senior meldde dat er op 
25 januari 2019 aan boord een bemanningslid gewond 
was geraakt. Het bemanningslid was bekneld geraakt 
tussen het tuig en de voorzijde van de bak. Hij heeft 
hierbij een bekkenbreuk opgelopen en werd naar het 
ziekenhuis te Dirksland overgebracht. Ten tijde van het 
ongeval lag de GO48 gemeerd aan een steiger te 
Stellendam. 

Het ongeval vond plaats toen de bemanning bezig was 
met het aan dek zetten van het tuig. De schipper van  
de GO48 bediende de vislier op het moment van  
het ongeval. 

Classificatie:  Serious Injury

Beknelling met arm, Stellendam,  
25 januari 2019

Een bemanningslid aan boord van het Nederlandse 
vissersvaartuig SCH6-Alida wilde terug naar zijn werkplek. 
Hij deed dit door via een draaiende lopende band te 
klimmen, in plaats van om te lopen. Aan het einde van de 
lopende band zat een rollerband. Het bemanningslid 
kwam met zijn onderarm bekneld te zitten tussen de 
lopende band en de rollerband, terwijl de lopende band 
bleef draaien. Het bemanningslid liep hierbij ernstige 
brandwonden op. 

Het ongeval vond plaats op 25 januari 2019. Na het 
ongeval zijn door de rederij maatregelen genomen 
waardoor het niet meer mogelijk is om bekneld te raken 
tussen de lopende band en de rollerband.

Classificatie:  Serious Injury

Reconstructie ongeval aan boord SCH6. (Bron: betrokken rederij)

Gescheurde enkelband, Puerto Limon 
(Costa Rica), 25 januari 2019

Een bemanningslid van het onder Nederlandse vlag 
varende passagiersschip Zuiderdam was bezig met het 
uitvoeren van veiligheidstesten. Hij struikelde onder aan 
een trap over een ongelijke vloerplaat of rooster, waarbij 
hij een scheurtje in zijn enkelband opliep. Hij zou hierdoor 
drie tot zes weken niet kunnen werken. 

Classificatie:  Serious Injury

Bootsman maakt val van hoogte en raakt 
gewond, Breskens, 28 januari 2019

Op de Nederlandse sleephopperzuiger Rio vond op  
28 januari 2019 in de haven van Breskens een ongeval 
plaats met letsel tot gevolg. De bootsman veranderde 
de positie van de voorste ‘hopper pinger’ aan 
stuurboordzijde van laad- naar lospositie, wat een 
routineklus is. Om de positie van de sensor te veranderen, 
moest hij aan de rand van het ruim werken. Hij werkte 
alleen en zonder een veiligheidsharnas aan. De bootsman 
slipte van de rand en viel neer op het dek en stootte zijn 
hoofd op de weg naar beneden. Hij viel ongeveer 3 meter 
omlaag. Na zijn val was hij in staat om de kapitein via zijn 
portofoon om hulp te vragen. Vanwege een kleine 
hoofdwond werd in eerste instantie een hersenschudding 
vermoed. De bootsman werd voor nader onderzoek naar 
een ziekenhuis gebracht. Hier werd inwendig letsel 
geconstateerd. De bootsman zou minstens twee weken 
niet in staat zijn werkzaamheden uit te voeren. 

Classificatie:  Serious Injury
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Incidenten die 
niet uitgebreid 
zijn onderzocht

Enkelfractuur, Atlantische Oceaan,  
31 januari 2019

Op 31 januari 2019 vond er een ongeval plaats aan boord 
van het Nederlandse passagiersschip Oosterdam. Een 
medewerker liep met vijf rekken lege plastic bekers naar 
de vaatwasser. Hierbij heeft hij zijn enkel gestoten tegen 
een stalen pallet, waardoor hij een gesloten enkelfractuur 
heeft opgelopen. Hij zou drie tot zes weken niet  
kunnen werken.

Classificatie:  Serious Injury

Armfractuur na beknelling tussen deur, 
Pacific Ocean, 11 februari 2019

Op maandag 11 februari 2019 liep een huishoudelijk 
medewerker aan boord van het Nederlands gevlagde 
passagierschip Veendam een fractuur op aan zijn 
rechterhand. Hij hield met zijn been een brandwerende 
deur open toen hij met een waszak naar de wasruimte 
wilde lopen. Toen hij zijn been weghaalde viel de deur 
eerder dicht dan verwacht en raakte zijn arm bekneld. Het 
schip voer op dat moment op de Pacific Ocean.

Classificatie:  Serious Injury

Gewond door vallend object, Gibraltar,  
20 februari 2019

Op 20 februari 2019 lag de Nederlandse gevlagde 
sleephopperzuiger Volvox Atalanta afgemeerd bij een 
scheepswerf in de haven van Gibraltar. In de pompkamer 
werden twee pakkingen van de zee-inlaatafsluiter 
vervangen. De oude pakkingen moesten uit de 
pompkamer worden gehesen met de kraan van de 
scheepswerf. Tijdens het vieren van de haak, met daarin 
een 9,5 tons D-sluiting, viel de bout van de D-sluiting, die 
niet goed vastgezet was, vanaf ongeveer 9 meter hoog 
naar beneden. Deze bout woog ongeveer 1 kg. 

De bout trof een bemanningslid op de voorkant van zijn 
helm. Door de klap viel hij achterover en kwam daarbij 
met zijn hoofd tegen een flens aan. Hij liep een 
schedelbasisfractuur op en twee sneeën op zijn hoofd. 

Classificatie:  Serious Injury

Bemanningslid loopt verwonding aan duim 
op, Noordzee, 26 februari 2019

Op de Nederlandse viskotter TX65-Monte Sr. raakte een 
bemanningslid tijdens het vissen gewond aan zijn duim. 
De verwonding was dusdanig dat het bemanningslid voor 
medische zorg van boord is gehaald. De kotter was aan 
het vissen op de Noordzee boven Rottumerplaat.

Classificatie:  Serious Injury

Gebroken been na verstappen, 
Missouriborg, Stettin (Polen),  
12 maart 2019

Op 12 maart 2019 raakte de eerste stuurman van de 
Missouriborg gewond aan zijn been. Het schip had 
houtsnippers en rollen papier geladen in de haven van 
Sunila (Finland) en was onderweg naar Spanje. 

De eerste stuurman was de sjorringen van de rollen 
papier aan het controleren. Terwijl hij zich over de rollen 
papier bewoog, gleed zijn voet weg en kwam in een open 
ruimte tussen de rollen papier waarbij hij zijn onderbeen 
brak.

Het schip is omgekeerd en de haven van Valko (Finland) 
binnengelopen. Daar is de eerste stuurman met een 
ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. 

Classificatie:  Serious Injury
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Bemanningslid loopt zwaar oogletsel op, 
Straat van Gibraltar, 17 maart 2019

Op zondag 17 maart 2019 liep de Hoofdwerktuigkundige 
van de Nederlands gevlagde LPG Tanker Coral Leaf zwaar 
gezicht- en oogletsel op. Het ongeval gebeurde toen hij 
tijdens het afpersen van een koeler van de ‘fresh water 
generator’ met lucht een pakking uitblies. Delen van de 
pakking raakten hem vervolgens in zijn gezicht. De tanker 
voer op dat moment nabij Gibraltar en was onderweg van 
Antwerpen naar Jubail (VAE). Ziekenhuisopname was 
noodzakelijk.

Classificatie:  Serious Injury

Tweede Stuurman raakt zwaargewond na 
geraakt te zijn door slinger van MOB-
kraan, Santander (Spanje), 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 vond een ernstig ongeval 
plaats aan boord van het Nederlandse vrachtschip Frisian 
Lady. Het schip lag afgemeerd in de haven van Santander 
(Spanje) toen tijdens takelwerkzaamheden de Filipijnse 
tweede stuurman van het schip in zijn gezicht geraakt 
werd door de slinger van de MOB-kraan. Het slachtoffer 
werd direct overgebracht naar een lokaal ziekenhuis. Hier 
werd ernstig gezichtsletsel geconstateerd, waaronder 
meerdere breuken. Vermoedelijke oorzaak van het 
ongeval was het bewust verwijderen van een beveiliging 
op de kraan door het slachtoffer. Deze beveiliging moest 
voorkomen dat de slinger van de kraan ging draaien.

Classificatie:  Serious Injury

Been gebroken, Kiel (Duitsland),  
25 maart 2019

Tijdens het vertrek uit de sluis bij Kiel op 25 maart 2019, 
brak aan boord van het Nederlandse zeeschip Symphony 
Sea door onbekende oorzaak een tros. Deze tros raakte 
het been van de bootsman. Hij werd met een gebroken 
been van boord gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. 

Classificatie:  Serious Injury

 
Pols gebroken tijdens afmeren in de sluis, 
Antwerpen, 27 maart 2019

Op 27 maart 2019 heeft, tijdens het aanmeren in de 
Boudewijn sluis te Antwerpen, aan boord van het onder 
Nederlandse vlag varende vrachtschip Steenbank de 
eerste stuurman een gebroken pols opgelopen. Na het 
uitgeven en beleggen van de voorspring wilde de 
stuurman een vijfde slag op de bolder leggen. Op het 
moment dat hij de tros wilde pakken, sprong de tros van 
de bolder en tegen zijn arm. 

Classificatie:  Serious Injury

Hand verwond, Stille Oceaan,  
09 april 2019

Op dinsdag 9 april 2019 verloor een medewerker van de 
wasserette aan boord van het Nederlands gevlagde 
passagiersschip Eurodam het vingertopje van zijn linker 
wijsvinger bij het bedienen van de wasmachine. Bij het 
losmaken van de geveerde vergrendelingen, begon de 
wasmachinetrommel plots te draaien, en amputeerde 
daarbij het vingertopje van de medewerker. De rem die 
normaal gesproken de trommel tegenhoudt, werkte niet 
goed. De rederij heeft de wasmachine verder onderzocht 
en reparaties uitgevoerd en heeft ook de overige 
wasmachines geïnspecteerd en waar nodig onderdelen 
vervangen.

Classificatie:  Serious Injury

Val met gasfles, Haven van Rotterdam,  
23 april 2019

Aan boord van het Cypriotisch gevlagde schip 
Nordserena is op 23 april 2019 een bemanningslid 
gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Hij was bezig 
met het tillen van een gasfles en is bij het achteruitlopen 
over de drempel van een deur gestruikeld. Hij liep hierbij 
een kneusing in de rug op en moest een aantal dagen 
rust houden. 

Classificatie:  Serious Injury
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Incidenten die 
niet uitgebreid 
zijn onderzocht

Brand/Explosie

Brand na motorstoring, Het Kanaal,  
05 november 2018

In de vooravond van 5 november 2018 registreerde de 
bemanning van het Nederlandse vrachtschip Lady Amalia 
een terugval in motortoerental. Daarbij ging de 
uitlaattemperatuur omhoog en kwam er dikke rook uit de 
uitlaat. De bemanning reduceerde direct het toerental 
van de motor tot een minimum. Toen er ook rook uit de 
luchtinlaat aan stuurboord kwam, heeft men de motor 
gestopt. Kort daarna zag men vlammen uit de luchtinlaat 
aan stuurboord komen en heeft men de noodafsluiters 
van de brandstoftoevoer gesloten en de 
machinekamerventilatie gestopt. Daarna heeft een 
bemanningslid het beginnende brandje met  
een poederblusser geblust.

 

De kapitein heeft contact gelegd met Jobourg VTS en 
Solent Kustwacht over de ontstane situatie. Ongeveer een 
uur later werd vastgesteld dat de machinekamer veilig 
betreden kon worden en is men gestart met een 
onderzoek. De manchet van het stuurboord turbohuis was 
gescheurd, de turbo-as was gebroken en het turbohuis 
was verbrand. In overleg met de technische dienst van de 
rederij is besloten om het schip naar een haven te laten 
slepen voor verder onderzoek en reparatie. 

Classificatie:  Serious

Brand in hoofdschakelbord, Baai van 
Gdansk (Polen), 11 januari 2019

Op 11 januari 2019 was de Nederlandse 
sleephopperzuiger DC Orisant vanuit Gdanks onderweg 
naar zee. Om 02.56 uur was het schip de boei bij Hel 
gepasseerd, waarna het schip om 03.08 uur ineens een 
black-out kreeg. Er ging op dat moment geen alarm af op 
de brug. De hoofdwerktuigkundige is naar de 
controlekamer gegaan waar er wel de nodige alarmen 
gingen en hij zag brand in het hoofdschakelbord. Hierop 
werd algemeen alarm gegeven en maakte de bemanning 
zich klaar om de brand te bestrijden. De officier van de 
wacht bleef hierbij op de brug en stond in nauw contact 
met de VTS. Om 05.00 uur was de brand onder controle. 
Er was inmiddels contact gelegd met relevante partijen en 
een sleepboot was onderweg naar het schip, deze kon om 
10.15 uur vastmaken. Het schip werd daarop terug 
gesleept naar de haven van Gdansk. De brand heeft zich 
beperkt tot het hoofdschakelbord, maar dat heeft wel de 
nodige schade opgeleverd. 

Classificatie:  Serious

Schade na brand in machinekamer. (Bron: Betrokken rederij)

Schade na brand in machinekamer. (Bron: Betrokken rederij)

Schade na brand in machinekamer. (Bron: Betrokken rederij)
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Brand in machinekamer, Stavanger 
(Noorwegen), 12 maart 2019

Op 12 maart 2019 ging vroeg in de ochtend aan boord 
van het Nederlandse vrachtschip Peak Bergen het 
brandalarm van de machinekamer af. Het schip lag  
op dat moment afgemeerd in de haven van Stavanger.  
De bemanning ging op verkenning uit en bij het openen 
van de op het achterdek aanwezige deur naar de 
machinekamer kwam er dikke zwarte rook naar buiten.  
De bemanning heeft direct de deur weer gesloten.  
De ventilatie werd gestopt en de brandkleppen gesloten. 
Daarna activeerde men de CO2-installatie van de 
machinekamer en alarmeerde de lokale brandweer.  
De lokale brandweer heeft men een gat gestraald in het 
dek en waternevel toegelaten. Nadat de brandweer de 
ruimte had verkend kon het sein “brand meester” 
worden gegeven.

De brand ontstond na werkzaamheden op het achterdek 
boven de machinekameringang/werkplaats. Dit dek is een 
doorlopend dek met luiken die het ruim afsluiten. Het 
schip werd klaargemaakt om deklading aan boord te 
nemen. Hiervoor moesten sjor-ogen worden weggebrand 
van de vorige lading. Per ongeluk is er bij het wegbranden 
van een sjor-oog een gaatje gebrand in het dek. Hierbij 
zijn hete deeltjes naar beneden gevallen en terecht 
gekomen op een schap met machinekamervoorraden. 
Tussen de voorraden lagen rubberen pakkingen en die 
zijn door de hete deeltjes gaan smeulen. Dit is uiteindelijk 
tot ontbranding gekomen waarop het brandalarm afging. 

Er was veel roetschade, maar geen schade aan vitale 
onderdelen. De schade is beperkt gebleven tot de 
werkplaats en de ingang van de werkplaats naar de 
machinekamer. 

Classificatie:  Serious

Zwaar gewond na inademen rook in 
machinekamer, Balticborg, Oostzee,  
19 maart 2019 

Op 19 maart 2019 kwam er rook uit het hoofdschakelbord 
van het onder Nederlandse vlag varende RoRo-schip 
Balticborg. Het schip voer op dat moment in Zweedse 
wateren op de Oostzee tussen de Zweedse havens 
Sodertalje en Haraholmen en bevond zich ter hoogte van 
Umeå. De rook ontstond in het hoofdschakelbord in de 
machinecontrolekamer (ECR, Engine Control Room). Hierbij 
raakte de Hoofdwerktuig-kundige (HWTK) buiten 
bewustzijn. Na eerste hulp aan boord is de HWTK per 
helikopter in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in 
Umeå geëvacueerd. 

Om ijsvorming in de uitlaatgassenreinigingsinstallatie 
tegen te gaan, werd een verplaatsbare elektrische kachel 
van 9 kW gebruikt. Deze werd aangesloten op een vast 
gemonteerde aansluiting, speciaal voor de elektrische takel 
van de machinekamer. Deze aansluiting had een maximale 
belasting van 0,9 kW en was daar ook elektrisch op 
beveiligd. 

Direct bij het aanzetten van de kachel vond er in het 
schakelbord in de ECR een explosie plaats op de plaats 
waar de aansluiting via een beveiligingsrelais was 
aangesloten op het elektrische hoofddistributienet van het 
schip. De explosie werd kortstondig gevolgd door hevige 
giftige rookvorming door het smelten van bekabelings-
isolatie en (kunststof) delen van verschillende 
componenten in het schakelbord. De explosie had ook 
kortsluiting en een totale elektrische black-out van het 
schip tot gevolg, wat deels werd opgevangen door de 
noodstroomvoorziening. Direct daarna zijn de 
werktuigkundigen in de ECR bezig geweest met het 
isoleren van de kortsluiting en het herstellen van de 
elektriciteitsvoorziening van het schip. Ook de HWTK is de 
ECR binnengegaan, waarbij hij bij het openen van de deur 
vol in de rook kwam te staan. 

De Onderzoeksraad is naar aanleiding van het ongeval en 
na overleg met de Zweedse maritieme onderzoeks-
instantie een vooronderzoek gestart, waarbij ook 
onderzoek werd gedaan aan boord van het schip. Daarna 
is door de Onderzoeksraad besloten geen volledig 
onderzoek uit te voeren. 

Classificatie:  Serious Injury

Hoofdschakelbord Balticborg. (Bron: Onderzoeksraad voor 
Veiligheid)

Gebruikte 0,9 kW aansluiting voor elektrische takel. (Bron: 
Onderzoeksraad voor Veiligheid)

9 kW elektrische kachel. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Incidenten die 
niet uitgebreid 
zijn onderzocht

Gronding /Stranding

Gronding, Wismar (Duitsland),  
04 december 2018 

In de ochtend van 4 december 2018 grondde het Neder-
landse baggerschip Hegemann III in de Wismarbucht nabij 
Wismar, Duitsland. Het schip raakte daarbij op twee plaat-
sen lek in de pompkamer, die zich op de Hegemann III vlak 
voor de machinekamer bevond. Ook was de schroef 
beschadigd. Na een duikinspectie, een aantal noodrepara-
ties en na het nemen van aanvullende maatregelen, kreeg 
het schip onder voorwaarden toestemming voor een 
enkele reis naar Emden om daar gerepareerd te worden. 

Classificatie:  Serious

Tijdelijke reparatie scheepsvlak. (Bron: Betrokken rederij)

Beschadigd schroefblad. (Bron: Betrokken rederij)

Gronding, Drogheda (Ierland),  
13 december 2018

Op 13 december 2019 liep het Nederlandse vrachtschip 
Arklow Valour vast bij het uitvaren van de haven van 
Drogheda in Ierland. 

De kapitein had bij het laden de opdracht gekregen om 
het schip maximaal op een diepgang van 6 meter te 
laden. Bij vertrek bedroeg de diepgang voor 5,98 meter 
en achter 6,00 meter. De wind waaide bij vertrek uit het 
zuidoosten en had een kracht van 6 Bft. Door de deining 
veroorzaakt door de zuidoosten wind, kreeg de kapitein 
van de loods het advies om dicht bij de zuidelijke golfbre-
ker te blijven. Het schip had op dat moment een snelheid 
van 4,5 knoop. 

Om 15.30 uur, na het passeren van de golfbreker raakte 
het schip de grond. Het schip voer op dat moment in de 
vaargeul. Het schip heeft vergeefs geprobeerd om zelf los 
te komen. De kapitein gaf de opdracht het anker te laten 
vallen om het schip in ieder geval vrij te houden van de 
golfbreker. Om het schip te fixeren probeerde de beman-
ning ballastwater in te nemen. Door het dichtslaan van de 
ballastwatertreatment unit door zand en modder mislukte 
dit. Bij het afgaande tij kwam het schip steeds verder vast 
te zitten. De bemanning constateerde bij controle van 
tanks een aantal lekkages.
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Er werden diverse pogingen gedaan om het schip met 
behulp van sleepboten bij hoog water vlot te trekken. Dat 
leverde uiteindelijk een dag later succes op. De lekkages 
in de tanks konden met behulp van eigen pompen onder 
controle gehouden worden en vervolgens is het schip 
naar Dublin gevaren. Daar werd de lading cement van de 
Arklow Valour overgeslagen in een ander schip van de 
rederij. 

Classificatie:  Serious

Schermweergave Ecdis Arklow Valour. (Bron: Betrokken rederij)

Schade

Schip raakt stuurloos na waterinslag op de 
brug, Het Kanaal, 07 februari 2019

Het Nederlandse vrachtschip Peak Bilbao kreeg op 
7 februari 2019 tijdens een zware storm in Het Kanaal,  
ter hoogte van het Casquets Traffic Separation Scheme 
(Frankrijk), te maken met waterinslag op de brug. Het 
schip was onderweg van Rotterdam naar Bilbao. De 
waterinslag leidde tot het uitvallen van meerdere 
systemen met als gevolg dat de controle over het schip 
verloren ging. Een reddingsactie werd in eerste instantie  
gecoördineerd door de Engelse Kustwacht, maar werd 
later overgenomen door de Franse Kustwacht. Met 
sleepboothulp is het schip naar Cherbourg (Frankrijk) 
gesleept, waar op 8 februari de haven werd binnen-
gelopen. In de weken daarna is het schip naar Polen 
versleept voor herstel van de aanzienlijke schade.

Classificatie:  Serious

Technische Storing

Hoofdmotor uitgevallen, Noordzee,  
27 november 2018

Op 27 november 2018 kreeg het Nederlandse vrachtschip 
Beautrader storing in de hoofdmotor. Het schip was 
onderweg van Ipswich naar Georgetown. Na een dag 
voor anker gelegen te hebben, is het schip voor reparaties 
naar Amsterdam gesleept.

Classificatie:  Serious

 
 

Binnengesleept na motorstoring, Algerije, 
21 januari 2019

Op 21 januari 2019, varende ter hoogte van Algerije, werd 
de hoofdmotor van het onder Nederlandse vlag varende 
schip Manisa Kristin gestopt na een alarm “lage 
smeeroliedruk”. In de tien uren na de storing heeft het 
machinekamerpersoneel gezocht naar de oorzaak, maar 
deze kon niet worden gevonden. Uiteindelijk werd de 
sensor voor de smeeroliedruk overbrugd, nadat er was 
vastgesteld dat er smeeroliedruk aanwezig was. De 
smeeroliepompen werden vervolgens op “handmatig” 
gezet en de motor weer gestart. Enkele minuten na het 
starten waren de temperatuur-alarmen van drijfstanglager 
en krukaslager en een oliemist-waarschuwing direct reden 
om de hoofdmotor opnieuw te stoppen. 

Bij nadere inspectie in de motor bleek dat deze dusdanig 
beschadigd was dat deze niet meer gebruikt kon worden. 
Op 22 januari 2019 is het schip met behulp van twee 
sleepboten de haven van Annaba, Algerije binnen 
gebracht. 

Classificatie:  Serious
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Colofon 
 
Dit is een uitgave van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid. Deze rapportage is zowel in 
het Engels als in het Nederlands verschenen. 
Indien er verschil bestaat in de interpretatie 
van het Nederlandse en Engelse rapport, is 
de Nederlandse rapportage leidend. 
 
oktober 2019 
 
Foto’s 
Foto’s in deze uitgave die niet zijn voorzien 
van een bronvermelding, zijn eigendom van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  
 
Bronvermelding foto’s voorkant: 
Foto 2: Kustwacht 
Foto 3: RNLI

Drie vragen 
over de 
Onderzoeksraad 
voor Veiligheid

Wat doet de 
Onderzoeksraad voor 
Veiligheid?
Veilig wonen, veilig werken, 
veiligheid. Het klinkt 
vanzelfsprekend, maar veiligheid valt 
niet te garanderen. Ondanks alle 
kennis en technologie vinden 
ernstige voorvallen en soms rampen 
plaats. Door onderzoek te doen en 
daaruit lessen te trekken, kan de 
veiligheid verbeterd worden. In 
Nederland onderzoekt de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid 
voorvallen, veiligheidsvraagstukken 
en onveilige situaties die geleidelijk 
ontstaan. Op basis van het 
onderzoek doet de Raad 
aanbevelingen om de veiligheid te 
verbeteren. 
 
 
 

 
 
Wat is de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid? 
 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid 
is een zelfstandig bestuursorgaan. 
De Raad is onafhankelijk van de 
Nederlandse overheid en andere 
partijen en besluit zelf welke 
voorvallen en onderwerpen 
onderzocht worden. 

De Onderzoeksraad is bevoegd om 
onderzoek te doen op nagenoeg 
alle terreinen. Naast voorvallen 
in de luchtvaart, op het spoor, in 
de scheepvaart en in de (petro-)
chemische industrie onderzoekt 
de Raad bijvoorbeeld ook 
voorvallen in de bouwsector en 
de gezondheidszorg of militaire 
voorvallen bij Defensie.

 

Wie werken er bij de 
Onderzoeksraad voor 
Veiligheid?
De Onderzoeksraad bestaat uit drie
permanente raadsleden. De voorzitter 
is mr. Jeroen Dijsselbloem. De 
raadsleden zijn het gezicht van de 
Onderzoeksraad naar de samenleving. 
Zij hebben brede kennis van 
veiligheidsvraagstukken.
Daarnaast beschikken zij over ruime 
bestuurlijke en maatschappelijke 
ervaring in verschillende functies. Het 
bureau van de Onderzoeksraad telt 
circa 70 medewerkers, waarvan 
tweederde onderzoekers.

Kijk voor meer informatie op
www.onderzoeksraad.nl

http://www.onderzoeksraad.nl

